
ČERVEN 2010

POZVÁNKA
14. června 2010
Vernisáž 14. ročníku výtvarné
a literární soutěže

Více na straně 3

24. června 2010
Pozvání pro seniory

Více na straně 3

25. června 2010
Školní akademie 2010

Více na straně 6

Dne 5. května 2010 u příležitosti osvobo-
zení Kunčic proběhl 4. ročník Kunčického
oválu, který zorganizovala komise pro škol-
ství, sport a cestovní ruch a SPOZ. I přes
nepříznivé počasí se soutěže zúčastnilo 31
dvojic. Již tradičně byla soutěž rozdělena
do dvou skupin. A to předškoláci + do-

spěláci. Jako první se na hromadný start
postavili všichni předškoláci se svým do-
provodem a v nádherném závodě prokázali
svou nesmírnou zdatnost a odvahu. Dále
závod pokračoval štafetovými běhy dvojic.
Všichni závodníci běželi s obrovským na-
sazením a to bylo poznat i na dosažených

Fotografie z pietního aktu konaného tradičně 5. května u příležitosti osvobození Kunčic p. O.

Kunčický ovál
výsledcích. Po závodě byly všem účastní-
kům rozdány účastnické listy a dětem slad-
kosti. Poděkování patří panu Jindřichu
Vaňkovi za výrobu účastnických listů, panu
PaedDr. Zdeňku Šrubařovi za fotografo-
vání a pěkný článek do regionálních novin
a také všem organizátorům této zdařilé
akce.

Za komisi pro školství, sport
a cestovní ruch Vít Majerek

Tabulka umístění je na straně 2

Děkujeme Petr Tryščukovi, Milanu Pilmajerovi ml. a 1. praporu Klubu Vojenské Historie za zajištění čestné stráže v dobových uniformách.



inzerce

Bude v Kunčicích
stavební úřad?

Na minulém zasedání řešilo Zastupitelstvo obce (na popud Rady obce)
otázku zřízení vlastního stavebního úřadu. Tento návrh starosty Michala Pavlity
nakonec vyvolal dlouhou polemiku a v diskusi nakonec nedošlo k jednotnému
(většinovému) stanovisku a otázka zřízení či nezřízení stavebního úřadu (SÚ)
byla odsunuta na další zasedání Zastupitelstva obce (ZO). Domnívám se, že
je to škoda, protože vlastní stavební úřad by mohl být velkou službou pro ob-
čany a měl by tedy vzniknout co nejdříve.

Před zastupiteli stojí při tomto rozhodování několik otázek, které lze rozdě-
lit do dvou oblastí. V rámci ekonomické oblasti lze předpokládat že stavební
úřad by mohl vykonávat také stavební dozory, což by při plánované výstavbě
(např. kanalizace) ušetřilo obecní pokladně statisíce korun ročně. Po ukončení
velké výstavby bychom měli v ruce již reálná čísla a dalo by se vyhodnotit po-
kračování či v případě ztrátovosti zrušení SÚ. Ten by byl standardně financo-
ván i z příspěvků státu, příjmů ze správních poplatků apod.

Druhou otázkou je lidské hledisko. Zastupitelnost odborného pracovníka se
dá řešit. Podstatné tedy je, zda občané o tuto službu stojí. Na ZO zaznělo, že ob-
čané Kunčic takový úřad nepotřebují. Jakkoli jsem člověk motorizovaný, nedo-
mnívám se, že lidem je jedno zda budou jezdit na SÚ do Frýdlantu n.O. nebo na
náš Obecní úřad. Rád bych však znal názory většího počtu občanů, kteří sice na
zasedání ZO nechodí, ale kterých se to týká také. Proto si Vás dovoluji požá-
dat, o zaslání Vašeho názoru k této otázce. Uvítám i krátké (ale podepsané)
názory, kde se vyjádříte třeba i jednou větou. Napište mi zda byste zřízení SÚ
uvítali, nebo jej v Kunčicích nepotřebujete. Nebo i to, že Vám je to jedno.

Své názory posílejte na mail su@kuncicepo.cz nebo poštou přímo na Obecní
úřad. Vaše názory bych následně představil na dalším zasedání ZO.

ZO si vyžádalo ke svému dalšímu rozhodnutí další podklady a proto je
možné, že Váš názor nakonec rozhodne o tom, zda v Kunčicích p.O. bude nebo
nebude stavební úřad. Děkuji

Petr Tryščuk, zastupitel
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Jubilanti
v červnu oslaví svá

životní jubilea tito občané

Zita Kovalská 93 let
Ludmila Holubová 91 let
Jarmila Blažková 88 let
Libuše Tobolíková 86 let
Marie Šrubařová 85 let
Eugen Pustka 84 let
Irma Janáčová 84 let
Eliška Běčáková 83 let
Aloisie Blablová 82 let
Zdeňka Káňová 81 let
Bohuslav Václavík 81 let
Anna Kupčíková 70 let
Miroslav Konvička 70 let
Marie Krhutová 70 let
Ladislav Šrubař 65 let
Jan Motyka 60 let
Radoslava Hrubišová 60 let
Jana Švajková 60 let
Jana Rogová 60 let

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

Rozloučení
V měsíci květnu jsme se naposledy roz-
loučili s paní Jarmilou Kantorovou.

Vzpomínky
„Cokoliv jsme na tobě milovali
a čemukoliv jsme se obdivovali,
trvá a potrvá v očích všech
a ve věčnosti časů“

Dne 22. 6. 2010 vzpomeneme 3 vý-
ročí úmrtí pana Pavla Kopřivy. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Za celou rodinu manželka Zdenka

Poděkování
Sboru dobrovolných hasičů

v Kunčicích pod Ondřejníkem
Touto cestou chceme mnohokrát podě-
kovat za rychlou a obětavou pomoc při
odčerpávání přívalové vody ze zatope-
ných sklepů ve dnech 16. – 17. 5. 2010.

M. a N. Kubánkovi

Pozvání pro seniory
V deštivém květnu jsme návštěvu Pa-
mátníku bratří Strnadlů a Jana Knebla
v Trojanovicích neuskutečnili. Proto vás,
milí senioři, zveme na stejnou akci do-
mluvenou na ČTVRTEK 24. 6. 2010.
Do Frenštátu p. R,. buď autobusem
v 7.25 z točny, nebo vlakem v 7.58 – jak
to komu bude vyhovovat. V 8.20 odjíždí
do Trojanovic – Kopaná autobus od vla-
kového nádraží a v 8.22 ze zastávky u
škol. Zpět jede autobus v 10.25 do
Frenštátu p. R. Bude-li pěkné počasí,
nabízí se možnost procházky do Ráztoky
a třeba i dále až na Maralák. Doufáme,
že se nám návštěva na druhý pokus vy-
daří. Sbor pro občanské záležitosti

� �

� �

POZVÁNKA
V pondělí dne 14. 6. 2010 v 9.00
se koná v galerii Karla Svolinského

vernisáž 14. ročníku výtvarné a literární soutěže,
určené dětem základních a mateřských škol,

tentokrát na téma „Bylinky v našich zahrádkách“.

Akce se může zúčastnit i široká veřejnost.
Podrobné výsledky zveřejníme v příštím čísle Obecních novin.

Za ČSOP Skalka zve David Fojtík.

� �

V kalendářním roce se bilancuje v prosinci a v Silvestrovských vydáních novin si potom
můžeme přečíst nejrůznější přehledy, shrnutí či ohlédnutí za uplynulým rokem. Školní rok
ale začíná v září a končí v červnu. Proto si dovolíme v tomto čísle obecních novin shrnout
činnost SRPDŠ při ZŠ a MŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem v právě
končícím školním roce 2009/2010.

SRPDŠ uspořádalo v průběhu školního roku tyto příjemné akce–Drakiádu, Rodičov-
ský ples, Maškarní karneval pro děti a Dětský den. O těchto akcích Vás pravidelně in-
formujeme na stránkách obecních novin. Fotky z těchto akcí jsou Vám k dispozici na
www.zskuncice.cz v sekci školní akce.

Na činnost a aktivity SRPDŠ přispívají rodiče dětí příspěvky vždy na začátku školního
roku, za což jim děkujeme. Výše příspěvku se každoročně stanovuje na plenární schůzi
SRPDŠ, na kterou v září srdečně zveme všechny rodiče i občany Kunčic, kteří se zají-
mají o dění v ZŠ a MŠ. O termínu konání plenární schůze budete včas informováni na za-
čátku příštího školního roku.

V tomto školním roce bylo díky Vám, rodičům, vybráno 29 400 Kč pro MŠ a 33 000
Kč pro ZŠ. Vybrané finance byly použity takto:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
hračky, stavebnice a odměny pro děti .............................................................. 18 673,00 Kč
výtvarné materiály................................................................................................... 10 727,00 Kč
Celkem................................................................................................................................ 29 400,00 Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
odměny, ceny pro děti ............................................................................................ 8 471,00 Kč
kluziště........................................................................................................................... 800,00 Kč
cestovné na soutěže............................................................................................... 3 389,00 Kč
lyžařský výcvik .......................................................................................................... 2 686,00 Kč
potřeby pro vyučování.......................................................................................... 10 071,00 Kč
časopisy .................................................................................................................... 7 583,00 Kč
Celkem................................................................................................................................ 33 000,00 Kč

Výbor SRPDŠ děkuje vstřícnému a zejména aktivnímu přístupu vedení ZŠ a MŠ při
realizaci všech výše uvedených akcí. Jmenovitě děkujeme panu řediteli Tomáši Kolesovi
a vedoucí učitelce Mateřské školy paní Renátě Klimešové. Děkujeme i ostatním zaměst-
nancům, kteří nám pomáhají. Děkujeme také všem rodičům, kteří se aktivně zapojují do
přípravy všech akcí.

Věříme, že nám zachováte přízeň i v následujícím roce a přejeme Vám hezké léto.
Výbor SRPDŠ.

Zpráva o činnosti SRPDŠ
ve školním roce 2009/ 2010
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Zápis a usnesení ze 79. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 6. dubna 2010
přítomni: Michal Pavlita

Pavel Řezníček
Tomáš Hrubiš

nepřítomen – omluven: Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 79. zasedání
1) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy -

JUREK S+R s.r.o., Kunčice p.O.
2) Vypsání výběrového řízení na funkci ředi-

tele příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Karla Svolinského, Kun-
čice pod Ondřejníkem

3) Program XXIV. zasedání zastupitelstva
obce

4) Pověření starosty obce podpisem doku-
mentů přijatých na 79. zasedání rady obce
dne 6. dubna 2010

5) Diskuze
Hlasování: (pro – proti – zdržel se – nehlasoval)

RO schvaluje program jednání: 3-0-0

k bodu 1)
RO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
mezi obcí a spol. JUREK S+R s.r.o. se síd-
lem Kunčice pod Ondřejníkem týkající se ne-
bytových prostor v budově č.p. 315 v
Kunčicích pod Ondřejníkem do 31. 8. 2011.
Nájemné bude zvýšeno o 5 %. 3-0-0

k bodu 2)
Hlasování o návrhu usnesení: RO schvaluje
vypsání výběrového řízení na funkci ředitele
příspěvkové organizace Základní škola a ma-
teřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod
Ondřejníkem. 1-2-0
Usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.

k bodu 3)
RO schvaluje program XXIV. zasedání zastu-
pitelstva obce. 3-0-0

k bodu 4)
RO pověřuje starostu obce podpisem doku-
mentů přijatých na 79. zasedání rady obce
dne 6. dubna 2010. 3-0-0

zpracoval: Michal Pavlita

Zápis a usnesení ze 78. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 22. března 2010
přítomni: Michal Pavlita

Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová
Tomáš Hrubiš

nepřítomen – omluven: Pavel Řezníček

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 78. zasedání
1) Dohoda o neprovádění stavebních zásahů

po provedení souvislé úpravy povrchu č.
FM/10/n/2010/Pe mezi obcí a Morav-
skoslezským krajem

2) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k
nebytovým prostorům v budově č.p. 315
v Kunčicích pod Ondřejníkem - Milan Kra-
těna, Frýdek - Místek

3) Ceník služeb poskytovaných obcí
4) Poskytování příspěvku na stravné zaměst-

nancům obce
5) Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

na dodavatele stavebních prací k projektu „Vý-
stavba kanalizace a ČOV v Kunčicích p. O.“

6) Pověření starosty obce podpisem doku-
mentů přijatých na 78. zasedání rady obce
dne 22. března 2010

7) Diskuze
Hlasování: (pro – proti – zdržel se – nehlasoval)

RO schvaluje program jednání: 4-0-0

k bodu 1)
RO bere schvaluje Dohodu o neprovádění
stavebních zásahů po provedení souvislé
úpravy povrchu č. FM/10/n/2010/Pe mezi
obcí a Moravskoslezským krajem. 3-0-0-1

k bodu 2)
RO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
mezi obcí a Milanem Kratěnou týkající se ne-
bytových prostor v budově č.p. 315 v Kunči-
cích pod Ondřejníkem do 31. 3. 2011.
Nájemné bude zvýšeno o 5 %. 3-0-0-1

k bodu 3)
RO určuje, že ceny za poskytování služeb
obce jsou od 01.03.2010 ceny bez daně
z přidané hodnoty. 3-0-0-1

k bodu 4)
RO schvaluje poskytování příspěvku na
stravné zaměstnancům v trvalém pracovním
poměru ve výši 30,- Kč formou poskytnutí
stravenky společnosti Sodexho Pass Česká
republika a.s. RO schvaluje uzavření smlouvy
o nákupu stravenek od společnosti Sodexho
Pass Česká republika a.s. 3-0-0-1

k bodu 5)
RO schvaluje Zadávací dokumentaci k ve-
řejné zakázce „Kanalizace a ČOV Kunčice
pod Ondřejníkem – západní část, otevřené
nadlimitní zadávací řízení, stavební práce“

4-0-0
k bodu 6)
RO pověřuje starostu obce podpisem doku-
mentů přijatých na 78. zasedání rady obce
dne 22. března 2010. 4-0-0

k bodu 7)
Byl představen návrh programu Dne obce.

zpracoval: Michal Pavlita

Ve včelařském roce
2009/2010 jsme mohli v no-
vinách číst články s různými
nadpisy (Včelaři se vzpama-

tovali z krize, Kvalitního medu bude málo,
Udeřil včelí mor, Zachraňte včely, Varroáza
zlikvidovala třetinu včelstev,….), které ves-
měs negativně hodnotí toto období, i když je
celá řada pozitivních a inspirativních věci,
které většina včelařů pokládá za samo-
zřejmé.

Širší veřejnost, která se často uzavírá ve
svých bytech a jediný kontakt s přírodou jí
zprostředkovává televize, je nevnímá. Tra-
diční české včelařství ale i myslivost, rybář-
ství, …. se podílí na ochraně naší přírody,
krajiny a zachování pestrosti. Včelařství na-
bízí společnosti a hlavně mládeži zdravou al-
ternativu trávení volného času. Obohacuje
naši kulturu. Vedle hasičů, myslivců, rybářů,
sportovců jsou včelaři nejčastějším organi-

zátorem společenského života na venkově.
Je to prostě civilizační oáza, do které utí-
káme, ve volném čase, před lidmi a počítači.
V naší organizaci se snažíme tyto pozitivní
tendence rozvíjet. Tak jako v myslivosti
změna společenskoekonomických poměru a
vlastnických vztahů po roce 1989 narušila
vztahy uvnitř myslivecké komunity, tak i vče-
lařům škodí přetahování různých skupin o vliv
na produkci a distribuci včelařských pro-
duktů, včelařských výrobků, uplatnění dotací,
atd. V Kunčicích p. O. se snažíme tyto no-
vodobé otázky řešit širokým dialogem, tak
aby všech 42 naších včelařů mělo pocit a
možnost se v solidních výsledcích naší čin-
nosti vidět. Přijali jsme usnesení, že veškerá
naše jednání výboru a schůzí jsou přístupná
všem zájemcům o tuto problematiku, termíny
s programem budou zveřejněné na internetu
včetně dalších informací –
(http://včelaři.kunčicepo.cz)

Na příchod jara r. 2010 jsme se už při-
pravovali loňským krmením a léčením. Mnozí
včelaři netrpělivě čekali jak se včelstva vy-
pořádala s letošní dlouhou zimou.

V zimním období 2009/2010 v K.p.O.
ubylo 16 včelstev a tak vstupujeme do letní
sezóny roku 2010 s 277 - mi včelstvy a 42
včelaři. Letos začínají včelařit: Eva Šigutová,
Miloš Cochlar, Petr Tryščuk – přejeme hodně
úspěchu. Po prvních prohlídkách se zdá, že
rok 2010 bude pro včelaře příznivější než
roky předchozí. Pro správné užívání včelích
produktů doporučuji přečíst publikaci MUDr.
Jany Hajduškové „Včelí produkty očima lé-
kaře“, kterou vydal Český svaz včelařů.

Na závěr chci poděkovat včelařům, funk-
cionářům ZO ČSV a pracovníkům obecního
úřadu za dobrou spolupráci. Občanům do-
přát dostatek léčivých a zdravých včelích
produktů z naší přírody.

Ing. Antonín Žák, předseda

Včelařství obohacuje naší společnost i život venkova
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA SVOLINSKÉHO

Již po patnácté se
konal 7. a 8. května 2010
celostátní festival Mateřinka
v Nymburku a letos i s naší účastí. Mate-
řinka je přehlídka hudebních, tanečních,
sportovních a dramatických vystou-
pení dětí předškolního věku. Festi-
val se vždy rozjíždí od ledna, kdy
postupně začínají probíhat v celé
republice oblastní kola, ze kterých
jsou pak porotou v Nymburku vy-
bráni ti nejlepší. Naše děti ze sou-
boru „Dolňánek“ se zúčastnily
oblastního kola ve Valašském Mezi-
říčí s pásmem písní a tanců „K mu-
zice“. Vystoupení tam mělo úspěch,
moc se líbilo a proto jsme byli po-
zváni do asi 300 km vzdáleného
Nymburka, aby i tady zazněl valaš-
ský folklór.

Festival probíhá vždy dva dny a
naše děti se předvedly na pódiu
hned první den, tedy v pátek, spolu
s dalšími třinácti mateřskými ško-
lami. Všechna vystoupení uváděl
Michal Nesvadba – miláček všech
dětí, který s nimi umí navázat velice
blízký kontakt.

Naše vystoupení bylo výjimečné
tím, že děti oblečené v krásných kro-
jích si k tanci samy zpívají za dopro-
vodu klavíru, zatím co vystoupení
ostatních dětí doprovází převážně

reprodukovaná hudba. Všem
v sále se pásmo „K muzice“ líbilo a

děti byly odměněny bouřlivým po-
tleskem. Závěr Mateřinky patřil Micha-

lovi z kouzelné školky a jeho programu, při
kterém si děti mohly doslova zařádit.

I když cesta do Nymburka je daleká a ve
sportovním centru nás vždy čeká spousta
stěhování, přenášení, zkoušení, převlékání
apod., nikdy jsme účast na Mateřince ne-
odřekli.

A to jsme tam jeli už po dvanácté. Vždyť
cestování, společně prožitá noc bez mami-
nek, spousta překvapení, soutěží a nako-
nec hlavně radost z vystoupení stojí za

všechnu námahu.
Zajímalo nás, čím jsme si zaslou-

žili tak častou účast na Mateřince a
z úst hlavních organizátorek jsme se
dověděli, že folklór na takové úrovni,
jako se dělá u nás v Kunčicích,
v žádné jiné školce není.

Po dvou dnech se vrátily děti
domů unavené, ale se spoustou zá-
žitků a hodnotných dárků od pořa-
datelů a rodičů. Velký úspěch jsme
pak oslavili i s ostatními kamarády ve
školce, kteří nám drželi palce. A čím
jiným, než dětským šampaňským a
velikým dortem s marcipánovou Ma-
teřinkou.

Za krásné vystoupení děkujeme:
Vendulce Dostálové, Ivance Hrubi-
šové, Lucce Chovančíkové, Aničce
Janasové, Monice Marošové, Klárce
Mrázové, Lence Pustkové, Markétce
Strnadlové, Honzovi Cochlarovi,
Honzovi Knapkovi, Pepíkovi Kunzovi,
Michalovi Majerkovi, Jáchymovi Še-
belovi, Štěpánovi Šebelovi a Re-
nému Šnytovi.

Naděžda Svobodová
a Věra Kahánková

Dolňánek v Nymburku



Tuto a také další písně si děti zpívaly,
když s velkou pečlivostí připravovaly pro
své maminky překvapení k jejich svátku.
Spolu s třídními učitelkami napekly perní-
ková srdce a v pracovní dílně, kterou vedla
vyhlášená perníkářka z Trojanovic, paní
Marie Musilová, se dověděly vše potřebné
o různých technikách, kterými se perník dá
zdobit. Bílá poleva zvítězila a pod rukama
dětí vznikala originální srdíčka. Pak už zbý-
valo cukrářské výrobky jen hezky zabalit do
celofánu a těšit se na 12. květen, kdy bylo

připraveno v Galerii Karla Svolinské pro
maminky a jejich děti sváteční odpoledne.
Se svým programem „Malování s dětmi“ vy-
stoupil ilustrátor Adolf Dudek, který jako
vždy rozdával dobrou náladu.Všichni zú-
častnění, maminky i jejich děti, si tak mohli
užít hodně zábavy, poučení a hlavně smát
se a být spolu. Po skončení programu byly
maminky pozvány k prohlídce výstavy dět-
ských prací, nazvané Moje maminka. Práce
vznikaly ve výtvarné soutěži, kterou vyhlá-
sila naše škola a zúčastnily se jí děti kun-
čické školy i škol okolních. Výstava je
umístěna na chodbě prvního patra naší
školy a je možné ji vidět ve dnech školního
vyučování do konce června. Nejlepší dílka
byla vyhodnocena a jejich tvůrci odměněni.

Jsou to
tyto děti:
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Maminkám k svátku

1. KATEGORIE – MATEŘSKÉ ŠKOLY
1. místo: Jan Knapek, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p.O.
2. místo: Lukáš Poledník, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p.O.
3. místo: David Herot, ZŠ a MŠ Pržno

2. KATEGORIE – ŽÁCI 1. A 2. TŘÍDY
1. místo: Anna Zádrapová, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p.O.
2. místo: Veronika Burelová, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p.O.
3. místo: Kamila Srubková, ZŠ Komenského, Frýdlant n.O.
4. místo: Denisa Petrová, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p.O.

3. KATEGORIE – ŽÁCI 3. AŽ 5. TŘÍDY
1. místo: Anna Žurovcová, ZŠ Frýdlant n.O.
2. místo: Daniela Klimšová, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p.O.
3. místo: Barbora Štefková, ZŠ Komenského, Frýdlant n.O. M. Jurková

Jaro, slunce, máma
to je krásný svět.
Co si mohu více přát?
Abych s tebou mámo byla do sta let,
aby tě měl táta rád.

POZVÁNKA
Srdečně zveme širokou veřejnost

v pátek 25. června 2010 v 17.00 hodin do tělocvičny
ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

na ŠKOLNÍ AKADEMII 2010.
Na vaši návštěvu se těší žáci a učitelé.



Kunčice pod Ondřejníkem
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KARLA SVOLINSKÉHO

Dne 21. 5. byl dopoledne v 1. třídě
běžný školní den. Odpoledne však bylo
jiné. Školáci se opět sešli ve třídě, aby
spolu prožili zbytek pátečního odpoledne,
noc a ranní vstávání. Po příchodu jsme se
domluvili na programu celého pobytu.
Vešlo se tam nacvičování akademie,
spousta her i soutěží a nechyběla tombola
a tolik očekávaná stezka odvahy, která se
pro nepřízeň počasí uskutečnila v prosto-
rách školy. Děti ji prožívaly různě, některé
šly statečně a odvážně, ty ostatní ji prošly
ve dvojicích či skupinkách. S písničkou,
kterou jsme si sami složili a dali jsme jí
název MY SE PŘECE NEBOJÍME, MY
JSME PRIMA PARTA, jsme prošli stezku
odvahy úplně všichni a každý dostal pa-
mětní list za statečnost. Poté děti za na-
dšeného potlesku sledovaly barevný
ohňostroj.

Pak umýt, pohádka a dobrou noc...
Ráno, po snídani a hrách si pro svoje ra-

tolesti přijížděli rodiče. A právě těm všem
rodičům prvňáčků bych chtěla moc a moc

poděkovat za napečené dobroty, pitíčka, fr-
kačky a lampióny, které dotvářely atmo-
sféru. Děti spolu zažily spoustu radosti a
poznaly svoji školní třídu z úplně jiné
stránky. Děkuji paní učitelce P. Fišerové za
spolupráci při organizování této akce, paní
K. Slívové za ochotu a dovoz výborné pizzy,
kterou měly děti k večeři.

Eva Halatová, tř. uč.

Návštěva
fyzioterapeutky

V rámci učiva o zdraví a zdravém životním stylu děti poznávaly
potřebu pohybu. Samy si vyvodily závěr, že v jejich životě převládá
sezení a přidá-li se sedavý způsob trávení volného času, mohou si
trvale poškodit svoje zdraví. Proto je důležité nejen si osvojit a do-
přát denní dávku pohybu, ale naučit se také správnému držení těla
při chůzi i při sedu. Poprosili jsme paní Šebelovou, aby nám umož-
nila návštěvu ve svém zařízení a přiblížila dětem svoji profesi fyzi-
oterapeutky. 27. dubna měli žáci 3. ročníku možnost poznat zblízka
toto zajímavé povolání, vyzkoušet si různé pomůcky i techniky cvi-
čení, připomněli si správné držení těla. Po krátkém výkladu a vy-
datném cvičení všichni s radostí uvítali osvěžující pohoštění, které
dětem paní Šebelová připravila. Při odchodu každý dostal malý
letáček, podle kterého může doma cvičit. Děkujeme paní Šebelové
za čas i cenné rady, které třeťákům věnovala. Poznali jsme zají-
mavé povolání a udělali i něco pro své zdraví. M. Jurková, tř. uč.

VÝTVARNÉ ÚSPĚCHY
Prvňáčci uspěli hned ve dvou výtvarných soutěžích. V soutěži

nazvané EVROPA VE ŠKOLE byly oceněny práce těchto dětí:
1. kategorie: 1. místo - Anna Zádrapová

2. místo - Sabina Stempěnová
3. místo - Tereza Urbánková

2. kategorie: 1. místo - Jakub Zádrapa (4. roč.)
3. místo - Lucie Blažková (4. roč.)

Druhá soutěž probíhala pod názvem KŮŇ TERAPEUT a kromě
odborné poroty zde hlasovaly i děti z celé ČR. Porota vybrala 50
výtvarných prací a těm byly přidělovány hlasy na internetu. Nád-
herné 3. místo získala žákyně 1. ročníku Lucie Králová.

Žáci z výtvarného kroužku získali ve velké konkurenci účastníků
celostátní výtvarné soutěže s názvem TEREZÍN vynikající 3. místo.
Děti se mohou těšit z peněžité odměny, která na ně čeká. Úspěšní
byli: Anna Zádrapová, Natálie Chrobáková, Sabina Stempěnová
z 1. ročníku a Jakub Zádrapa ze 4. ročníku.

Gratuluji všem dětem. Je to velký úspěch, vždyť prvňáčci s vý-
tvarnou tvorbou teprve začínají a dělají nám velkou radost.

Prvňáčci v noci ve škole
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Po velmi dobré zkušenosti z loňského
roku, kdy bylo v naší obci nasbíráno téměř
150 pytlů odpadu, rozhodli se i letos
Ochránci přírody ze ČSOP ZO
68/01 kontaktovat Základní a mateř-
skou školu Karla Svolinského s žá-
dostí o zapojení do této prestižní
kampaně. Ta nám vyšla vstříc, proto
vás mohu nyní seznámit s jejími vý-
sledky.

Ukliďme svět! (Clean Up the
World) je mezinárodní kampaň na
ochranu přírody. Za iniciací celé akce
může sen Australana Iana Kiernana,
který se ve svých 47 letech rozhodl
obeplout svět; na své cestě byl však šoko-
ván mírou znečištění životního prostředí. Po
svém návratu do Austrálie proto pozval své
přátele, ti zase své přátele a společně vy-
čistili 270 km mořského pobřeží. Tato akce
proběhla 8. ledna 1989; 40 000 dobro-
volníků tehdy nasbíralo více než 5 000 tun
odpadu. Další rok se tato akce rozšířila po
celé Austrálii a později i po celém světě; to
byl počátek Clean up the World. Letos se
konal oficiálně 17. ročník.

Kampaň proběhla v podobné formě jako
v loňském roce: žáci a učitelé byli rozděleni
do skupin dle tříd a uklízeli vytypované ob-
lasti v naší obci. Celkem devět skupin
tak 29. dubna sbíralo v dopoledních a od-
poledních hodin odpad do pytlů, které byly
následujícího dne odvezeny. 4. května pro-
běhlo ve škole slavnostní vyhodnocení, kdy
za účasti starosty a ředitele školy byly
žákům předány hodnotné ceny.

Lokality byly záměrně stanoveny tak, aby
se do značné míry kryly s těmi loňskými;
tento přístup byl zvolen proto, abychom
mohli porovnat výsledky z minulého úklidu
s těmi aktuálními, a vypozorovat, jestli došlo
ke zlepšení či zhoršení situace v dané ob-

lasti. V případě zhoršení či setrvání (ne-
příznivého) stavu v dané lokalitě se bude
patrně jednat o systémový problém; v ta-

kovém případě se pokusíme s obcí domlu-
vit na opatřeních, která by tento nepříznivý
stav zvrátila. Analýza dat stále probíhá,
předběžně mohu konstatovat, že v celko-

vém měřítku došlo ke zlepšení oproti stavu
z roku 2009. O případných opatřeních
v daných lokalitách vás budeme informo-
vat.

Letošní úklid proběhl bez větších obtíží;
počasí se vydařilo, měli jsme v zásobě větší
počet pytlů než loni a také mi zatím nejsou
známy žádné výtky na adresu organizace či
realizace akce. Naopak je milé pozorovat,
že žákům není stav znečištění v naší obci
lhostejný a někteří při úklidu vyvíjeli sku-
tečně až nadlidské úsilí; proto se pokusíme
jejich nadšení využít i v příštím roce.

Na závěr mi dovolte poděkovat těm,
kteří přispěli k organizaci a realizaci této
akce: ÚVR ČSOP, která celou akci v ČR
zastřešuje a poskytla nám pytle, rukavice a
propagační materiály; panu starostovi Pav-
litovi za finanční podporu, panu Holušovi za
svoz pytlů s odpadem, panu řediteli Kole-
sovi a paní učitelce Golové, kteří nám s re-
alizací vyšli vstříc; paní Stillerové a paní
Homolové za sponzorský dar a pochopi-
telně samotným žákům a jejich kantorům,
kteří celou akci realizovali.

Vyhodnocení a výsledky:
Akce proběhla: 29. dubna 2010
Vyhodnocení následovalo: 4. května 2010
• 1. místo v kategorii 1. – 5. třída: 5. třída

(nasbíráno 12 pytlů)
• 1. místo v kategorii 6. – 9. třída: 8. třída

(nasbíráno 11 pytlů + další odpad)
Počet lokalit, ve kterých probíhal úklid: 9
Na akci se podílelo: cca 160 osob
Celkem nasbíráno odpadu: 67 pytlů

Za ochránce přírody ČSOP ZO 68/01
Kunčice pod Ondřejníkem,

koordinátor akce Petr Lazar

Ukliďme svět! 2010
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V neděli 2. května 2010 se konala
okresní soutěž v atletice na stadionu
Slezan Frýdek-Místek. 1. místa vybo-
jovali: Natálie-Laura Mynářová, Voj-
těch Mráz a Michael Jurek, 2. místa:
Jakub Svítil a Tomáš Jurek a 3. místa
Eliška Majerková a Gabriela Myná-
řová.

V sobotu 8. května jsme s kunčickými
závodníky jeli do Metylovic na Medvědí
stezku, což je soutěž dvojčlenných hlídek.
Kunčice byly zastoupeny 11ti hlídkami a
všichni naši dosáhli na stupně vítězů.

V sobotu 15. května nás na krajských
atletických závodech ve Stonavě mile
překvapilo počasí (konečně nepršelo).
Hned jsme byli všichni veselejší a bylo to
znát i na výkonech závodníků. V této sou-
těži obsadili 1. místa: Natálie-Laura My-
nářová, Vojtěch Mráz, Jan Majer a Michael
Jurek, 2. místo Jakub Svítil, 3. místo Gab-
riela Mynářová a do republikového finále
dále postoupili: Tomáš Jurek, Kryštof
Střálka, Robert Polách, Lukáš Daníček a
Michal Štulc.

V sobotu 22. května jsme se vydali do
Ostravy - Hošťálkovic s obavami jestli se
závod medvědí stezka vůbec poběží. I
když v průběhu závodu nepršelo, trať byla
velmi blátivá a tím pádem i náročná, ale
naši závodníci se s těmito podmínkami
velice dobře poprali. Při vyhlašování vý-
sledků všichni napjatě sledovali jestli se
jim podaří postoupit na republikovou sou-
těž, protože tam můžou jet jen 2 nejlepší
hlídky z každé kategorie. Nakonec kun-
čické hlídky dopadly takto: 1 místa vybo-
jovali: Kristýna a Karolína Vyroubalovy,
Robert Polách s Kryštofem Střálkou, 2.
místa Markéta Vyroubalová s Janem Ma-
jerem, Michael Jurek s Tomášem Fucima-
nem, 3. místa Natálie-Laura Mynářová
s Eliškou Majerkovou, Anna-Marie Holu-
šová s Lucií Řezníčkovou, Jakub Svítil
s Adamem Křenkem, Tomáš Jurek s Voj-
těchem Klusem, Michal Štulc s Lukášem
Daníčkem, 4. místo Julie Poláchová
s Adélou Michálkovou a 5. místo Jan
David s Davidem Sladkým.

Pokračování na straně 10

Úspěchy mladých
kunčických sportovců
ASPV

Opět v republikových soutěžích
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Pokračování ze strany 9

Ve dnech 11. – 13. června nás čeká
republiková soutěž v medvědí stezce v Pl-
zeňském kraji a 18. – 19. června republi-
ková soutěž v atletice v Brandýse nad
Labem. Tak nám prosím držte pěsti, ať se
našim závodníkům daří a můžou vystou-
pat na stupně vítězů. Jejich úspěchy již
nyní zviditelnili naši obec na okresní i kraj-
ské úrovni a doufáme, že se to povede i
na republikové.

Za ASPV cvičitelé Majerkovi

Opět v republikových
soutěžích

V seznamu voličů v Kunčicích pod Ondřejníkem
bylo zapsáno celkem 1.759 osob - pro 1. okrsek
995 a pro 2. okrsek 764. Volit přišlo celkem 1.141
voličů, z toho byl jeden hlas neplatný. V 1. okrsku
volilo 665 osob, ve 2.okrsku volilo 476 osob.

PARLAMENTNÍ VOLBY 2010
Ve dne 28. a 29. května 2010 se konaly volby do Sněmovny Parlamentu České republiky. Volební účast v celé republice byla
62,6 % oprávněných voličů, v Kunčicích p.O. přišlo volit 65,04 % voličů. V Parlamentu ČR budou přítomni v následujícím období
zástupci pěti politických stran - Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana, TOP 09, Komunistická
strana Čech a Moravy a Věci veřejné. Ostatní strany obdržely méně než 5 % hlasů, což je podmínka pro „vstup do Sněmovny“.

Název politické strany počet počet počet počet počet
hlasů v % hlasů v % hlasů v % hlasů v % hlasů v %
celá ČR MSK 1. okrsek v KPO 2. okrsek v KPO v KPO celkem

OBČANÉ.CZ 0,25 0,33 0,15 0,21 0,17
Liberálové.cz 0,00 - - -
Věci veřejné 10,88 11,69 15,36 10,08 13,15
Konzervativní strana 0,08 0,20 0,45 0,26
KSČM 11,27 12,61 9,18 13,65 11,05
Koruna Česká 0,07 - - -
Česká str. nár. sociální 0,00 - - -
ČSSD 22,08 29,13 21,08 27,52 23,77
NÁRODNÍ PROSPERITA 0,00 - - -
SPR - RSČ 0,03 - - -
Moravané 0,22 0,31 0,30 0,63 0,43
Strana práv občanů - Zem. 4,33 4,50 2,56 3,15 2,80
STOP 0,06 0,05 0,15 0,08
TOP 09 16,70 9,99 9,18 11,34 10,08
EVROPSKÝ STŘED 0,00 - - -
KDU - ČSL 4,39 4,84 10,24 6,72 8,77
Volte Pr. Blok 0,47 0,36 0,75 0,42 0,61
Česká str. nár. socialistická 0,02 - - -
Strana zelených 2,44 1,93 3,76 2,31 3,15
Suverenita J. Bobošíkové 3,67 4,08 1,65 2,1 1,84
Humanistická strana 0,01 - - -
Česká pirátská strana 0,80 0,73 0,15 0,42 0,26
Děln. str. soc. spravedlnosti 1,14 1,29 1,2 0,21 0,78
Strana svobodných občanů 0,74 0,39 0,45 0,84 0,61
ODS 20,22 17,49 23,34 20,37 22,1
Klíčové hnutí 0,02 - - - -

Vysvětlivky:

ČR ... Česká republika
MSK ... Moravskoslezský kraj
KPO ... Kunčice pod Ondřejníkem
Údaj 0,00 znamená, že strana obdržela hlasy, avšak v celkovém součtu byly za-
okrouhleny na tuto hodnotu, pomlčka - znamená, že strana neobdržela žádný hlas.
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Prodej palivového
dříví – buk

sklad Trojanovice – Bystré
Dříví naštípané, nařezané

na: - prostorové metry
rovnané /PRM)

- nebo špalky dle dohody.

Možnost odvozu
odběrateli.

Tel.: 603 315 738

Humanitární sbírka
Charita ve Frenštátě

pod Radhoštěm, vyhlašuje
humanitární sbírku na pomoc lidem

postižených záplavami.
Přijímáme zejména úklidové,

čistící, dezinfekční a hygienické
prostředky, (sbíráme např. při-
krývky, savo, jar, prášky na praní,

košťata, lopaty, igelitové pytle, hadry
na podlahu, gumové rukavice...)

Tento materiál můžete odevzdávat
v Charitě Frenštát

na Kostelní ulici 15
(nad cukrárnou u dolního kostela)
pondělí – pátek od 7.00 – 15. 00

hod. až do odvolání.

Bližší informace Vám podají naši
pracovníci na tel. číslech 556 83

16 09 nebo 604 841 244
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu
se zákonem 458/2000 Sb. ozna-
muje, že z důvodu prací na vedení
vysokého napětí, bude přerušena
dodávka elektrické energie pro urči-
tou část obce - viz orientační mapa.
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Dne 14. května 2010 se konal v areálu
ZŠ v Kunčicích 4.ročník noční soutěže v po-
žárním sportu. Přípravy na tuto soutěž za-
čaly již měsíc předem, ale ty nejintenzivnější
teprve ráno před soutěží. Jelikož počasí ne-
vypadalo příliš příznivě, museli jsme připra-
vit 7 velkých stanů pro sportovce a diváky.
Ty však nakonec nebyly potřeba, protože
přesně jak předpověď hlásila, přestalo v 18
hodin pršet a až do sobotního večera ne-
spadla téměř ani kapka.. Před samotným
zahájením soutěže byla hlavním rozhodčím
přestřihnuta hadice, která symbolizovala za-
čátek soutěžní sezóny 2010.

Nyní již nic nebránilo k zahájení soutěže
v Kunčicích. Prchalov se postavil na star-
tovní čáru v pozici tronásobného vítěze této
soutěže. Útok rozběhli výborně až na malé
zaváhání na rozdělovači, které způsobilo čas
14,972s. Tento čas nebyl vůbec špatný,
avšak z pohledu následujících startujících
družstev nebyl nepřekonatelný. Další se na
startu připravovali borci z Metylovic A, ti se
svým časem 14,983s skončili na konečném
4.místě. Dále se na základně připravovali ob-
hájci 2.místa této soutěže z minulého roč-
níku Malenovice. Svůj útok měli rozběhnutý
nádherně, 1.terč byl sestříknut v čase
14,683s, ale díra v levém céčku způsobila
pozdější sestřik na pravém terči a celkový
čas 16,327s, se kterým kluci zcela jistě spo-
kojeni nebyli. Další místo na startu patřilo
našim bratrům ze Slovenska Podvysoké.
Tento team měl velké ambice na umístění po
soutěži v Bílovci, kde obsadili 3.místo, ale
chyba na rozdělovači připsala Podvysoké
pouze neplatný pokus. Lubno na naši sou-
těži minulý rok nebyli a určitě chtěli zaběh-
nout svůj standardní rychlý útok, ale po
několika chybách si zapsali taktéž N. 7. se
na startu chystali domácí chlapi z Kunčic.
Využili výhodu domácí trati a zaběhli solidní
čas 15,343s, který stačil na celkové 8.místo.
Kluci ze slovenského Staškova se na startu
chystali jako devátí. V Bílovci vyhráli soutěž
s časem 14,12s a svůj úspěch chtěli zopa-
kovat i v Kunčicích, ale bohužel si zapsali
také pouze neplatný pokus. Dalším horkým
adeptem na solidní čas byly Oprechtice,
které startovaly na 11.pozici.Těm se ale také
nezadařilo a problémy na nálivce a pravém
proudu odsunuly jejich naděje až na
18.místo v celkovém hodnocení. 13. se na
startovní čáre seřadili borci z Bartovic. Ti
měli svůj pokus rozběhnut také solidně a s
časem 15,051s se zařadili na celkové páté
místo. 15.družstvo na startu patřilo prvním

ženám letošního ročníku, byly to holky z Me-
tylovic, které si ovšem budou muset na ús-
pěch počkat snad na další soutěž. V
Kunčicích si zapsaly pouze neplatný pokus
i přesto, že měly svůj útok slušně rozběh-
nutý. 16. se na start postavili kluci z Kozlo-
vic s Vrbickou posilou na stroji. Na
rozdělovači jsme mohli vidět Pavla Krpce,
jehož účast slibovala solidní výkon celého
družstva. To co však kluci z Kozlovic doká-
zali, šokovalo všechny okolo. S časem
14,804s sebrali Prchalovu dosavadní 1.po-
zici a dlouhou dobu tuto pozici drželi. Jen
doplním, že čas levého terče byl 14,429s.
Dále nás čekala trojice družstev žen, které
se chtěly poprat o bednu. Z trojice Opre-
chtice, Kunčice a Bartovice dopadly nejlépe
Bartovice, které s časem 18,130s obsadily
celkové 1.místo. 2.místo Oprechtice a Kun-
čice skončily až 5. Vrbice měly v mužské ka-
tegorii také velké ambice na umístění. 1.terč
s časem 14,562s by jim sice na 1.místo ne-
stačil, ale díky prostřiku na levém terči se s
časem 15,171s zařadily až na 6.místo. 25.
se na základně připravil Petřvaldík, který bl
na této soutěži vůbec poprvé a s časem
14,473s obsadil první místo v kategorii
mužů a na putovní proudnici bude již navždy
po třech cedulkách Prchalova i název Petř-
valdík. Dále se již pořadí v první desítce u
mužů téměř neměnilo. Pouze chlapi z Há-
jova A s časem 15, 384s odsunuli Svinov A
na 10. pozici a sami se zařadili na 9.pozici.
V kategorii ženy se pořadí zahýbalo po od-
běhnutí holek z Albrechtic, které s časem
20,876s obsadily 3.místo a holek z Hájova,
které obsadily 4.místo s časem 20,881s.

Celkem tedy odběhlo 33 mužských
družstev a 12 ženských družstev. Přestože
bylo přihlášeno 54 družstev a některé ne-
přijely, je i tato účast největší v historii ko-
nání této noční soutěže.

Na závěrečný nástup a předání cen zů-
stalo 87 soutěžících, kteří obdrželi slosova-
telné lístky. Po vyhlášení tipéra (Petra
Havlíčková), nejstaršího soutěžícího (Jirka
Válek), nejlepších střiků v mužské a ženské
kategorii, byly vyhlášeny ceny za útoky v
ženské a mužské kategorii. Poté byly loso-
vány lístky a pro ceny jako bylo třeba 5x
ubytování v místním penzionu či poukázky
na koloběžky, poukázka na stravování v res-
tauraci atp. Pokud si dobře vzpomínám, ně-
které ceny získal Metylovice, Pstruží a
dokonce i domácí…

Doufáme, že se Vám na soutěži líbilo a v
příštím roce přijdete opět podpořit naše do-
mácí družstva. Hasiči Kunčice p.O.

Seznam sponzorů na noční soutěž

O Kunčický pohár 2010
Petr Vykrut - Zahradní služby
Čerpací stanice - TRASO OIL s.r.o.
Ing. Vladimír Petrovský- Hotel a Caffe Silesia
Milan Štefek – Autodoprava
Bc. Michal Pavlita
Jakub Němec – Palírna u Jakuba
Ing. Pavel Řezníček – Soukromý zemědělec
Vítězslav Němec – pekárna ViAl
Cestovní kancelář BOŠ- Marcel Matušák
Jurek S+R
Alexandr Fajkus - Pila Kunčice
BRC – Beskydské rehabilitační centrum
Šinut a dcera s.r.o.
Verena Holy
Simona Macurová – restaurace na Kopečku
Zdeněk Václavík – Autodoprava
Zdeněk Trčka – MAC škola paraglidingu
Libor Zpěvák – Autoservis
Václav Krkoška – Penzion Krkoška
Kamil Šnyta – Střechy
Kunčická s.r.o.
Petr Mikeska - SkiAreál Opálená
Monika Bešlová – Lašská chalupa
Iva Vrlíková – Restaurace Skalka
Vlastimil Vícha – Restaurace na Huťařství
Martin Kotrík – Hospůdka na Maraláku
Lubomír a Tomáš Závodní – instalatérství
Josef Řezníček - Soukromý zemědělec
Leoš Řezníček - Soukromý zemědělec
Miloš Cochlar -Soukromý zemědělec
Petr Cochlar -Soukromý zemědělec
Daniel Macura -Soukromý zemědělec
Ing. Vojtěch Menšík -Soukromý zemědělec
Jaroslav Běčák -Soukromý zemědělec
Marek Zádrapa – cestovní služby
Luděk Heinz – autodoprava
Rostislav hurník – finanční poradenství
Zdeněk Michálek – Hotel Ondřejník
Zámečnictví Strnadel – Frýdlant n.O.
Ladislav Kovařík – úpravy požárních stříkaček
TRACON ELECTRIC – Havlíčkovi Zdeněk
a Lenka
PIZZERIE PEPE
Homolovi -Smíšené zboží u přejezdu
Marcela Byrtusová -Květinářství
MuDr. Františka Chovančíková
Marcela Mrkvová – Restaurace Stodola,
Čeladná

Děkujeme také všem sponzorům, kteří nás
podporovali v minulých letech v neposlední
řadě také obecnímu úřadu v Kunčicích p.O.

Čtvrtý ročník noční soutěže „O Kunčický pohár“


