
DUBEN 2004

Copak by to bylo za duben,
aby jaro nevyvedl aprílem.

K jaru neodmyslitelně patří velikonoční svátky a mnozí z nás
pociťují i jarní únavu.
Jarní únava není žádná novinka posledních desetiletí ani civi-
lizační choroba. Naši předkové znali její projevy a také se jí

snažili předcházet. Dokladem toho jsou jarní půsty, při kterých se tělo zbavovalo škodlivin.
U nás to byl masopust, předcházející velikonočním svátkům, ve světě například arabský ramadán.

Půst již nestihneme, můžeme však vyzkoušet doplnit chybějící vitamíny podle vzoru našich
předků. Na jaře se často v jejich kuchyni používaly první listy pampelišky, kopřivy, popence,
potočnice nebo květy sedmikrásek.

Tak ať se Vám podaří rychle zvítězit nad jarní únavou a příjemné prožití velikonočních svátků
přeje redakce.
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Usnesení

ze VIII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice p. O.
konaného dne 31. března 2004 v 16. 30 hodin.

Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)

I. Bere na vědomí:
03. Kontrolu usnesení ze VII. zasedání zastupitel-

stva obce ze dne 16. 12. 2003.

04. Rozpočtové opatření — úprava rozpočtu
č. 4/2003.

05. Informace o jednáních rady obce.

06. Zhodnocení roku 2003.

II. Schvaluje:
01. Návrhovou komisi ve složení: D. Zavadilová,

O. Harabiš.

02. Ověřovatele zápisu: L. Křenek, R. Martiňák.

08. Program hlavních činností Obce Kunčice p. O.
na rok 2004.

09. Rozpočet Obce Kunčice p. O. na rok 2004: 
příjmy: 33 558 000 Kč, výdaje: 34 310 600 Kč,
financování: 752 600 Kč.

08. a) odprodej části p.č. 3447/1 ost. plocha, ozna-
čená v GP č. 1118-99/2003 ze dne 11. 8. 2003
jako nová parcela č. 3447/6 ost. plocha o výmě-
ře 89 m2 p. Miladě Běčákové — jako zahrada,
b) odprodej parcely pro stavbu RD (do doby za-
hájení stavby RD — smlouva o smlouvě budou-
cí kupní) v lokalitě Černý kopec, popř. pod vo-
dojemem u ZŠ Ing. Petru Šebelovi — konkrétní
stavební místo přidělí rada obce.
c) odprodej parcely pro stavbu RD (do doby za-
hájení stavby RD — smlouva o smlouvě budoucí
kupní) v lokalitě Černý kopec, popř. pod vodo-
jemem u ZŠ p. Janisu a Yvoně Masmanidisovým
— konkrétní stavební místo přidělí rada obce,
d) odprodej p. č. (části) 635/1 orná o výměře
7668 m2 (podle zaměření) manželům Lence
a Lumíru Řezníčkovým,
f) odkoupení za symbolickou cenu (popř. dar,
bezúplatný převod) — od SMP, a.s. Ostrava
cestu p. č. 2133/1 ostatní plocha o výměře 546 m2,
i) odkoupení části pozemku část pozemku
pod komunikací p. č. 3392/3 označené v GP
č. 1150—172/2003 ze dne 15. 12. 2003 jako
nová parcela č. 3392/4 ostatní plocha o výměře
383 m2 od paní Věry Závodné.

09. Přijetí dotace ze státního rozpočtu v roce 2004
v rámci programů: 298 210 — Rekonstrukce ZŠ
Kunčice pod Ondřejníkem ve výši 3,8 mil. Kč
a 298 111 — Rekonstrukce veřejného osvětlení
Kunčice pod Ondřejníkem ve výši 1,3 mil. Kč.

III. Vyhlašuje záměr obce:
10. k) Odprodat část p.č. 1920/1 mokřad o výměře

asi 600 m2 (podle zaměření).

IV. Vyjadřuje souhlas:
07. S celoročním hospodařením obce v roce 2003,

včetně projednání „Zprávy nezávislého audito-
ra o ověření roční účetní závěrky a přezkoumá-
ní výsledku hospodaření samosprávné obce
Kunčice pod Ondřejníkem za rok 2003“.

V. Odkládá z jednání body:
10. e) směnu — p. č. (části) 635/1 orná o výměře

7668 m2 za část místní komunikace p.č. 3394/1
— podle GP 1157—159/2003 nové parcely: p. č.
635/7 ost. plocha o výměře 179 m2, p. č. 635/8
ost. pl. o výměře 298 m2, p. č. 635/9 ost. pl. o vý-
měře 52 m2, p.č. 635/10 ost. pl. o výměře 242 m2

— o celkové výměře 771 m2 — p. Josefu Řezníč-
kovi — k zemědělským účelům,
g) odkoupení části pozemků pod komunikací
p. č. 3394/1, označené v GP č. 1157—159/2003
jako nové parcely: p. č. 635/7 ost. plocha o vý-
měře 179 m2, p. č. 635/8 ost. pl. o výměře 298
m2, p. č. 635/9 ost. pl. o výměře 52 m2, p.č.
635/10 ost. pl. o výměře 242 m2 — o celkové vý-
měře 771 m2 od p. Josefa Řezníčka,
h) odkoupení části pozemku pod komunikací
p. č. 3394/1, označené v GP č. 1157—159/2003
— jako nová p. č. 635/6 o výměře 241 m2 od
pana Františka Krpce,
j) odprodat části pozemků pod komunikací p.
č. 3394/1 označené v GP č. 1157—159/2003 ze
dne 15. 12. 2003 jako nové parcely: p. č. 3394/9
ost. pl. o výměře 801 m2, p. č. 3394/10 ost. pl.
o výměře 330 m2 a p. č. 3394/8 ost. pl. o výměře
1166 m2.

Zastupitelstvo obce tyto body vylučuje a odkládá
do doby schválení geometrického plánu.

V Kunčicích p. O. 31. 3. 2004

Návrhová komise:
Drahoslava Zavadilová, v.r. Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.
Oldřich Harabiš, v.r. starosta obce

Zdeněk Strnadel, v. r.
místostarosta
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Sběr nebezpečných odpadů,
velkoobjemových odpadů
a železného šrotu

V roce 2004 bude v naší obci opět uskutečněn
sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
(devátý rok). Zároveň proběhne sběr železného
šrotu. Vzhledem k tomu, že po několikaletých pra-
videlných sběrech železného šrotu ubývá, proto
bude sbírán pouze při jarní sběrové akci.

Smyslem této akce je jednorázové vyčištění obce
od všech druhů odpadů, pro občany je zároveň je-
dinečnou příležitostí zbavit se problematických
odpadů. 

Na jaře tato akce proběhne v sobotu 24. dubna 2004.

Sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ
provede firma .A.S.A., spol. s r.o., provozovna Os-

trava na následujících stanovištích:

— u zastávky ČSAD „u lávky“ (dolní část obce) od
8.30 do 9.00 hod.

— u kostela (dolní část obce) od 9.15 do 9.45 hod.
— u Huťařství (aut. zastávka) od 10.00 do 10.45 hod.
— u čerpací stanice vody (poblíž autobusové

točny — transformátoru) od 11.15 do 12.00 hod.

V uvedené době bude moci každý občan Obce
Kunčice p. O. odevzdat na tomto místě k likvidaci
následující odpady:

olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky
barev, monočlánky, autobaterie i s elektrolytem,
zářivky, znečištěné láhve a sklo od chemikálií,
zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky,
staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté mo-
torové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové
obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné
barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, dále
pak televizory, rádia, domácí elektrospotřebiče,
ledničky, mrazáky, opotřebené pneumatiky (bez
disku!). 

U P O ZO R N Ě N Í !
Nebezpečný odpad vozte prosím na stanoviště

pouze v uvedenou dobu, aby jej mohli pracovníci
odborné firmy od Vás přímo odebrat. Děkuji.

Sběru se budou moci zúčastnit také majitelé re-
kreačních chat v katastrálním území Kunčice p. O.,
avšak pouze ti, kteří mají zaplacen místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2003
ve výši 350 Kč za chatu za rok 2004. Jedná se
o odpad vyprodukovaný na území Obce Kunčice p. O.

Sběr bude provádět specializovaná firma za účas-
ti pracovníků obecního úřadu, členů komise život-
ního prostředí a ochránců přírody.

Při této akci nebudou odebírány odpady podni-
katelů, vzniklé při podnikatelské činnosti. Podni-
katelé se mohou s firmou, která bude sběr prová-
dět domluvit na individuálním odvozu, popř. si li-
kvidaci odpadu uhradí přímo na místě.
Prosím o dodržování tohoto pokynu.

Název a sídlo firmy: .A.S.A., spol. s r.o.
provozovna Ostrava
ul. Frýdecká 740
739 32 Vratimov
tel: 596 732 775–6

Tato akce je pořádána a hrazena obcí již devátý
rok a bude prováděna pravidelně i v příštích letech
dvakrát za rok. Žádáme proto občany, aby s touto
službou již každoročně počítali a svůj nebezpečný
odpad (podle specifikace uvedené v ON) si během
roku doma ukládali na vhodném místě, nedávali jej
do popelnic a jiných sběrných nádob v obci a vyčka-
li na jednorázový sběr těchto odpadů pořádaný obcí.

Sbûr velkoobjemov˘ch odpadÛ
Velkoobjemové odpady, které nelze uložit do běž-

ných popelnic na domovní odpad, budou sbírány
rovněž v sobotu dne 24. dubna 2004.

Do přistavených kontejnerů je možno bezplatně
uložit např. matrace, hadry, které nejsou znečiště-
né ropnými produkty, části nábytku, WC mísy,
umyvadla, koberce, linolea, kočárky a pod.

Do kontejnerů nesmí být ukládána stavební suť,
tráva, větve stromů, uhynulá zvířata, jiný organický
odpad a běžný domovní odpad. Železný šrot bude
sbírán samostatně.

U každého sběrného místa bude pověřený pra-
covník, který v případě potřeby upřesní skladbu
ukládaného odpadu. Respektujte prosím jeho pokyny.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v so-
botu 24. 4. 2004 rozmístěny na následujících stano-
vištích pouze v níže uvedených časech:

1. u zastávky ČSAD „U lávky“
na dolním konci 8.00 —10.00 hod.

2. parkoviště u kostela 8.00 —10.00 hod.
3. u Huťařství

(autobusová zastávka) 8 .00 —11.00 hod.
4. čerpací stanice vody u točny

(u transformátoru) 8.00 —12.00 hod.
5. za žel. přejezdem směrem

k bývalému Penzionu Stavbař 8.00 —11.00 hod.
6. u vodní nádrže v Kolibách        8.00 — 11.00 hod.
7. směrem pod Stolovou, nad čp. 99

(dříve p. Ondrušák) 8 .00—11.00 hod.
8. Bystré u p. Vlastimila Píchy 8.00—10.00 hod.

U P O Z O R N Ě N Í !
Na daná stanoviště přivážejte prosím velkoobje-

mový odpad až od vyznačené doby, tj. od 8 hodin
do doby uvedené u jednotlivých stanovišť. Po uve-
dené době již odpad na stanoviště nevozte, nebu-
de možné jej pak odvézt! Děkuji.
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Sbûr Ïelezného ‰rotu
Souběžně se sběrem nebezpečných a velkoobje-

mových odpadů proběhne v Obci Kunčice p. O.
v sobotu 24. dubna 2004 sběr a odvoz železného
šrotu. Sběr provedou členové místního Sboru dob-
rovolných hasičů. Železný šrot nebude vykupován,
odvoz bude proveden zdarma. Veškerý nepotřebný
železný šrot mohou občané uložit k silnici, odkud
bude naložen a odvezen. Sběrné vozidlo bude pro-
jíždět po těchto trasách:

křižovatka u nemocnice, kolem dřevěného kos-
telíka k prodejně pod Stolovou. Zpět kolem p.
V. Běčáka, p. M. Běčákové, p. L. Oprštěného, dále
kolem p. G. Balcarové, p. Šrubaře (zahradníka) až
pod les. Od Penziónu Karolína přes Koliby k hos-
půdce na Maralovém kopci, zpět k železničnímu
přejezdu kolem domu Relax (dříve Stavbař).
Odtud přes autobusovou točnu k nádraží ČD, dále
pak okolo prodejny Macurových (dříve „Šodek“)
po Valašské cestě k obecnímu úřadu a jeho okolí.
Sběrné vozidlo bude dále projíždět po okresní ko-
munikaci od nemocnice po Tichou, od zastávky
ČSAD „u lávky“, zpět po pravé straně potoka Ti-
chávka, přes Rakovec na Frenštát p. R. po p. Ru-
dolfa Slaninu, zpět přes Humbarek okolo Mateř-
ské školy Dolní ke kostelu.

U P O Z O R N Ě N Í !
Na sběrná místa pro sběr železného šrotu uklá-

dejte prosím pouze železný šrot, popřípadě ba-
revné kovy až v sobotu ráno, aby je nezcizili něk-
teří obyvatelé okolních měst. Pro nebezpečný
a velkoobjemový odpad použijte výše uvedená
stanoviště. Děkuji.

Vážení občané,
využijme prosím této jedinečné příležitosti jak se

zbavit problematických odpadů a udělejme si
každý pořádek ve svém okolí. Žádáme zároveň
všechny občany, aby na jednotlivá stanoviště při-
nesli odpad v den sběru v době, která je u jednotli-
vých druhů odpadu uvedena (neukládat na stano-
viště odpad před zahájením sběrové doby!) a aby
přinesli pouze odpad, který je výše uveden, neboť
by mohlo dojít k takové situaci, že si budou muset
nevhodný odpad odnést zpět domů. 

Předem děkuji všem, kteří takto přispějí
k ochraně životního prostředí v naší obci.

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Očkování psů
Oznamujeme Vám, že ve čtvrtek 29. dubna 2004

proběhne pravidelné očkování psů proti vzteklině.
Přineste s sebou očkovací průkaz.

Pes má mít náhubek a doprovod osoby starší 15 let!
Náhradní termín pro očkování bude ve čtvrtek
6. května 2004. Cena vakcinace cca 60 Kč.

Rozpis míst,
kde bude prováděno
očkování (29. dubna 2004)

Rakovec u Lančů  . . . . . . . . . . . . . . . . od 13.00 hod.
Autobus. zastávka „hučadlo“  . . . . . . od 13.15 hod.
u kostela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 13.30 hod.
restaurace Huťařství  . . . . . . . . . . . . . od 13.45 hod.
prodejna býv. Šodek . . . . . . . . . . . . . . od 14.15 hod.
restaurace Skalka  . . . . . . . . . . . . . . . . od 14.30 hod.
prodejna pod Stolovou  . . . . . . . . . . . od 15.00 hod.
hospůdka Na Maraláku  . . . . . . . . . . . od 15.15 hod.

V náhradním termínu (6. května 2004) bude probí-
hat očkování jen na třech stanovištích:

restaurace Skalka  . . . . . . . . . . . . . . . . od 12.15 hod.
restaurace Huťařství  . . . . . . . . . . . . . od 12.45 hod.
u kostela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 13.00 hod.

Upozornění
Vzhledem k tomu, že v posledním období došlo

k několika případům volně pobíhajích psů a k po-
kousání občanů upozorňujeme držitele psů na do-
držování Obecní vyhlášky o držení psů a jejich po-
hybu po veřejném prostranství a oplocených po-
zemcích ze dne 26. 6. 1997 ze které vybíráme:

držitel psa je povinen:
— mít psa pod trvalým dohledem a kontrolou,
— vodit psa na vodítku (popř. s nasazeným

ochranným košem) tak, aby nedošlo k ohrožení
bezpečnosti a zdraví osob, k ohrožení provozu
a bezpečnosti dopravy a aby pes nezpůsoboval
poškozování a znečišťování veřejných prostranství,

— ihned odstranit z veřejného prostranství psí vý-
kaly,

— nevpouštět a nevodit psa do prostoru dětských
hřišť, pískovišť, hřbitova, urnového háje a re-
spektovat zákaz vstupu psů do zákazem označe-
ných prostorů, budov a místností,

— označit psa identifikační známkou.

V případě porušení povinností stanovených výše
uvedenou vyhláškou se držitel psa dopouští pře-
stupku. Podle zákona po projednání přestupku může
být udělena držiteli psa pokuta až do výše 1000 Kč.

Zdeněk Strnadel
místostarosta

N E P Ř E H L É D N Ě T E
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Internet v knihovně
Zájemci o získání informací z internetových strá-

nek mají možnost od 1. 4. 2004 navštívit KNIHO-
VNU V MATEŘSKÉ ŠKOLE DOLNÍ, která umožňuje:

— zpřístupnění informací ve smyslu zákona o svo-
bodném přístupu k informacím

poskytování: — informačních služeb podporují-
cích právní vědomí občanů v ob-
lasti ekonomiky, obchodu a zaměst-
nanosti

— informačních služeb v oblasti ce-
stovního ruchu 

— informačních služeb pro oblast
celoživotního vzdělávání občanů

Provoz vždy ve středu od 14 do 17 hodin.
Užívání internetu je bezplatné.
Vstup do knihovny je ze zadní strany budovy.

V pátek 23. 4. 2004 v 17.00 hodin se v kostele
sv. Maří Magdalény v Kunčicích pod Ondřejní-
kem uskuteční

varhaní koncert.
Účinkující:
na varhany — Karel Monsport a Petr Strakoš
sólový zpěv — bas: Jiří Gřes 

Program: skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka,
V. Kmenta, L. Boelmana a dalších.

Srdečně zve kulturní komise obecního úřadu

Vzpomínková slavnost
Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem a Sbor

pro občanské záležitosti Vás srdečně zvou ve středu
5. května 2004 v 17.00 hodin na vzpomínkovou
slavnost v prostorách před obecním úřadem u pří-
ležitosti 59. výročí osvobození naší obce a vítězství
nad fašismem.

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…

V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:

94 let Jaroslav Kalčík
86 let Jaroslav Gelnar
83 let Mgr. Jaroslav Špaček
82 let Miroslava Maralíková
81 let Vojtěch Konvička
81 let Vlastislava Krkošková
80 let Vlasta Krkošková
75 let Jaroslav Konvička
75 let Božena Řezníčková
65 let Jozefa Valentová
65 let Zdeněk Konvička
65 let Anna Mohylová

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

Připomínáme „Setkání dříve narozených“ které
se uskuteční v pátek 16. dubna ve 14 hodin v sále
na Huťařství. Nezapomeňte se přihlásit i telefonicky.

— obecní úřad —

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Co nového v Kunčických knihovnách

Několik předešlých let byl třetí kalendářní měsíc
v roce známý jako Březen — měsíc knihy. V dnešní
moderní době počítačů se toto úsloví změnilo na
Březen — měsíc internetu, ale i tak tento měsíc při-
láká zpravidla do knihoven více čtenářů, ať už z dů-
vodů různých akcí (besed, soutěží), nebo přechod-
ně levnější sazby za použití internetu.

Mnoho z Vás — občanů obce Kunčice pod Ond-
řejníkem bude možná zajímat informace, že jsou
u nás dvě knihovny.

Jedna knihovna je v budově bývalé školy „U kos-
tela“, kde je dnes umístěna mateřská školka
„Dolní“. Druhá knihovna se nachází na horním
konci Kunčic v přízemí budovy lékárny, poblíž au-

tobusové zastávky
nemocnice točna.
Knižní fond kni-
hoven je tvořen
jednak nakoupe-
nými knihami
z dřívějších let,
dále pak z knih
střediskové kni-

hovny Frýdlant nad Ostravicí a po osamostatnění
aktuálním kvalitním nákupem knih, které provádě-
jí samotné knihovnice. Na nákup knih obou kniho-
ven přispívá obecní úřad.

Čtenářům můžeme nabídnout kromě knih i ně-
které tituly časopisů jako např. Květy, 100 +1 a pro
děti časopis ABC.
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V knihovně „U kostela“ se nám od začátku dubna
podařilo zahájit provoz internetu s tiskárnou, který
chceme zpřístupnit co největšímu počtu zájemců.
Linka je vybudována v rámci státem dotované akce
Internet do knihoven. Internet je zpřístupněn
zatím každou středu odpoledne v rámci půjčovní
doby od 14.00 —17.00 hodin.

Knihovna „U kostela“ se svými 5722 svazky půjči-
la 40 registrovaným čtenářům v roce 2003 téměř
2000 knih. Děti a studenti si kromě povinné četby
půjčují nejrůznější encyklopedie, pohádky, fogla-
rovky, dobrodružné knihy a jiné. Velký zájem mají
děti také o knihy, týkající se chovu koček, psů,
a koní. Pro dospělé čtenáře je zde přichystáno velké
množství kvalitní beletrie, například vesnické ro-
mány, historické romány, detektivky a také zde na-
jdete knihy populární, naučné.

Registrační poplatek pro čtenáře je pro děti i do-
spělé 40 Kč ročně.

Bydlíte-li v blízkosti kostela nebo na dolním
konci Kunčic, najděte si někdy chvilku čas a přijďte
se podívat. Možná, že zde najdete kromě příjemné-
ho prostředí i tu knihu či informace na internetu,
které už tak dlouho hledáte.

Za knihovnu v MŠ dolní
Radmila Zemanová 

Co by měl znát každý
(a nejenom hasič)

Je to jednoduché — třísky na podpal máme při-
praveny, děti přinesly z dřevníku zásobu březových
polen a nám stačí jen přiložit hořící zápalku ke
starým novinám.  Za chvíli budou v krbu vesele
tančit červené plamínky a pokojem se rozlije pří-
jemné teplo. A protože do začátku vašeho oblíbe-
ného pořadu zbývá několik minut, posadíme se
do křesla a možná nás napadne myšlenka, co to
hoření vlastně je a za jakých podmínek k němu
dochází. 

Na pomoc si vezmeme učebnici chemie, ve které
najdeme tuto definici… hoření je fyzikálně–che-
mická reakce, při které se látka, zahřátá na svoji zá-
palnou teplotu slučuje s kyslíkem za silného vývoje
světla, tepla a zplodin hoření.

Definice nám napovídá, že proces hoření vyžadu-
je tři důležité faktory. Prvním je bezesporu hořlavá
látka. Výběr je opravdu rozmanitý ve všech skupen-
stvích hmoty: hořlavé kapaliny — benzín nebo líh,
pevné hořlavé hmoty — dřevo, papír, textil nebo
plynné látky — zemní plyn, propan–butan apod.

Druhý faktor — kyslík obsahuje vzduch kolem
nás, pro speciální účely se uchovává čistý v tlako-

vých nádobách. A jestliže se nám sejdou hořlavina
s kyslíkem, což je vzhledem k prostředí, v němž ži-
jeme, stav téměř neustálý, postačí přidat ještě zá-
palný zdroj a oheň je tady. Zápalným zdrojem ne-
musí být jenom otevřený plamen, stejně dobře do-
káže zapálit i žhnoucí uhlík, nedopalek cigarety, jis-
kry odletující od brusky nebo jiskření mezi kontak-
ty vypínače, či atmosférický výboj — blesk. Jestliže
odstraníme některou z uvedených složek, nemůže
proces hoření probíhat. Víme tedy, že jestliže bude-
me hasit, nebudeme dělat nic jiného, než bránit
přístupu vzduchu, ochlazovat hořící látky, nebo je
zcela odstraňovat. 

V praxi to znamená například vypnout neprodle-
ně přívod plynu, pokrýt hořící materiály pěnou
nebo ochladit rozpálené dřevo vodou. 

Ke zdolání malého požáru nám postačí běžné ha-
sební prostředky — tlumice, houně, někdy postačí
vědro vody nebo zahradní hadice. Podstatně účin-
nější jsou ruční hasicí přístroje, k nejběžnějším
patří vodní a pěnový, zde si musíme dát pozor a ne-
používat je na hašení elektrického zařízení pod
proudem. Na elektriku je vhodný sněhový hasicí
přístroj a v současné době snad nejrozšířenější
práškový HP. Prášek jako hasivo je nejuniverzálněj-
ším a lze ho použít v domácnosti, zaměstnání, po-
může nám uhasit i osobní automobil. Oblíbený
v domácnosti se stal hasicí sprej a to pro vysoký ha-
sební účinek a škálu jeho použití. 

Co říci závěrem? Nečekáme, že se po přečtení to-
hoto zamyšlení z vás stanou ostřílení bojovníci s po-
žáry všeho druhu. Chtěli jsme vás jen seznámit
právě s tím, co je třeba vědět, aby každý mohl po-
moci při záchraně nejen svého vlastnictví. Oheň
v krbu i oheň na střeše jeden a tentýž a je pouze na
nás, představí-li se jako dobrý sluha, nebo zlý pán.

Hasiči Kunčice
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Fren‰tátsk˘ sedmihlásek
by se letos mohl přejmenovat na pětašedesátihlá-

sek, neboť této soutěže, kterou vyhlašuje DDM
Astra ve Frenštátě p. R., se letos zúčastnilo 65 dětí
ze 13 škol — od Frenštátu, Tiché, Kunčic p. O. až po
Kopřivnici či Nový Jičín.

Za naši školu bojovaly v mladší kategorii sólistky
L. Řezníčková a A.–M. Holušová, v kategorii star-
ších M. Ondruchová, D. Rybářová a A. Telváková,
připravili jsme se i na kategorii duet, v níž zazněl
dvojhlas M. Ondruchové a D. Rybářové.

I přes dosti velkou početnost soutěžících jsme
obstáli skutečně se ctí.

Procítěný a doslovně líbezný pěvecký projev A.–
M. Holušové odborné porotě naprosto učaroval,
proto získala v této okresní soutěži 1. místo s po-
stupem do regionální soutěže dětských zpěváčků
ve Valašských Kloboukách. Ve druhé kategorii do-
sáhla vítězství

M. Ondruchová, rovněž bude zpívat své písně za
doprovodu cimbálové muziky ve Val. Kloboukách,
na 2. místě se pak umístila D. Rybářová, která si
zazpívá v Divadle loutek v Ostravě.

Úspěšně zazpívalo i naše duo Ondruchová — Ry-
bářová a dosáhlo na vítěznou pozici.

K dosaženým úspěchům našim děvčatům srdeč-
ně blahopřejeme a v další soutěži přejeme mnoho
zdaru.

Pûvecká soutûÏ LOUTNIâKA
Žáci naší školy se i v letošním školním roce zú-

častnili pěvecké soutěže Loutnička. Tato soutěž má
svá stálá pravidla a také v tomto ročníku musely
děti zazpívat dvě lidové písně, jednu s doprovodem
a druhou bez opory o hudební nástroj. Do školního
kola, které proběhlo v kunčické škole 17. března, se
probojovalo celkem 23 soutěžících. Mezi nejúspěš-
nější se zařadili ve svých kategoriích tito zpěváci
a zpěvačky: 
1. kategorie — Anna–Marie Holušová, Patrik Po-

korný, Lenka Hrubišová
2. kategorie — Monika Ondruchová, Barbora Ko-

žušníková, Alena Telváková
3. kategorie — Markéta Pokorná, Kateřina Telvá-

ková, Kristýna Petrová
4. kategorie — Miroslav Kahánek

V soutěži duet si odnesly první místo Denisa Ry-
bářová s Monikou Ondruchovou a Lenka Svobodo-
vá s Kamilou Knapkovou.

Naši vítězové školního kola A.– M. Holušová, M.
Ondruchová, M. Pokorná a M. Kahánek odjeli po
ránu 23. 3. do Frýdku–Místku, kde se v sále ZUŠ ko-
nalo oblastní kolo této soutěže. Soutěžili ve stej-

ných věkových kategoriích, v nichž zazpívalo cel-
kem 50 dětí. Pro naše zpěváky lidových písní to
bylo nejen velké soutěžní klání, ale je to i velkým
přínosem, neboť mohou sami porovnat úroveň
zpěvu s žáky škol celého našeho okresu — od Kun-
čic až např. po Třinec. Velkým obohacením je i růz-
norodost písní, které vyslechneme. O to byla naše
radost větší, když porota při vyhodnocení ohlásila
pro nás velmi radostné výsledky:

v 1. věkové kategorii se A.–M. Holušová umístila
na krásném druhém místě, stejně tak ve 3. katego-
rii byla druhá M. Pokorná. Mezi žáky 8. a 9. tř. se
náš zástupce M. Kahánek umístil ve velmi silné
konkurenci chlapců i dívek na pěkném třetím místě.

Ve čtvrtek 25. 3. na stejném místě soutěžila dvě
naše dua — za 1. stupeň M. Ondruchová a D. Rybá-
řová, za 2. stupeň K. Knapková a L. Svobodová. Pro-
tože se v našich rodinách zpívá čím dál méně, stává
se vícehlasý zpěv obtížnějším. Reprezentantky naší
školy však už mají odzpívanou nejednu dvojhlasou
píseň. Zpívají s velkou chutí a na soutěži i s nezbyt-
ným velkým nasazením, ale i stoupající trémou.
Povzbuzením do další práce s dětskými hlasy je
tedy i skutečnost, že mladší duo Ondruchová —Ry-
bářová se umístilo na krásném druhém místě.

Všem dětem, které si, byť jen pro svou radost,
prozpěvují naše krásné lidové písně, přejeme
hodně elánu a chuti do dalšího zpěvu a těm, které
se umístily v silném konkurenčním boji ve Frýdku-
Místku, blahopřejeme a děkujeme za vzornou re-
prezentaci školy a obce. My ostatní si můžeme jen
přát, aby je v budoucnu neopustila chuť rozdávat
kolem sebe radost a krásu obsaženou v našich pís-
ních. S úsměvem a písničkou je snad život přece
jen jaksi krásnější. 

Mgr. M. Kahánková

Podûkování
Děkuji panu L. Homolovi za zajištění pomůcek

pro výuku fyziky.
Mgr. Fišer

Turnaj v pfiehazované
V měsíci březnu proběhl na naší škole turnaj

v přehazované, který byl zorganizován pro žáky
6. — 7. ročníku. V turnaji s přehledem zvítězilo
družstvo tvořené převážně děvčaty ze 7. třídy —
D. Mikalová, B. Kunášová, J. Krpcová, P. Vedralová,
L. Svobodová, P. Davídková,T. Daníček. Na druhém
místě skončilo smíšené družstvo žáků ze sedmé
a šesté třídy a třetí místo statečně vybojovalo druž-
stvo žáků šesté třídy. 

Ve středu 24. března vítězné družstvo porovnáva-
lo své síly s družstvem žáků 8.třídy v přátelském utká-

ZZZZ ŠŠŠŠ     KKKK aaaa rrrr llll aaaa     SSSS vvvv oooo llll iiii nnnn ssss kkkk éééé hhhh oooo     vvvv KKKKuuuu nnnn čččč iiii cccc íííí cccc hhhh     pppp .... OOOO ....     iiii nnnn ffff oooo rrrr mmmm uuuu jjjj eeee
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ní. Zápas to byl velmi vyrovnaný a napínavý až do
svého závěru. Jen o několik bodů vyhrálo družstvo
žáků 8. třídy — P. Strnadlová, P. Šigutová, S. Kokešová,
M. Hrbáček, L. Stavárek, M. Uřinovská, G. Matuš-
ková. 

Mgr. Blanka Skýpalová

Turnaj ve vybíjené
Tradiční turnaj žáků 4. a 5. tříd ve vybíjené se

letos konal 23. března v tělocvičnách ZŠ TGM ve
Frýdlantě. Přihlásilo se rekordních 12 družstev.
Kromě pořádající školy TGM, která postavila dvě
družstva, ještě základní školy Frýdlant Komenské-
ho, Janovice, Pržno, Ostravice, Nová Ves, Raškovice,
Pstruží, Morávka, Baška a Kunčice p. O. Hrálo se ve
třech skupinách po čtyřech družstvech. 

Naši školu reprezentovali Lukáš Borák, Lukáš Da-
níček, Jiří Pícha a Michal Štulc ze 4. tř. a páťáci
David Benda, Jakub Jaroš, David Káňa, Matěj Ta-
bach, Barbora Adámková, Erika Bartoníčková,
Petra Havlíčková a Nikola Tichá.

Podařilo se nám vyhrát skupinu B a to především
fantastickým vítězstvím nad ZŠ TGM. V semifinále
jsme se utkali s dalším celkem ZŠ TGM. Zápas byl
vyrovnaný, první poločas vyhráli soupeři, druhý
my, a proto rozhodoval počet vybitých. Zatímco
frýdlantští nám vybili devět hráčů, my jim jen osm.
Tak blízko jsme byli senzačnímu postupu do finále.
Nakonec jsme obsadili 4. místo.

Vzhledem k výkonům, které naši žáci předvedli,
jsme si určitě zasloužili lepší medaili než brambo-
rovou, ale takový je sport. Děkuji všem hráčům za
skvělou reprezentaci školy.

Konečné pořadí:
1. místo ZŠ Komenského Frýdlant n. O. 
2. místo ZŠ TGM „A“ Frýdlant n. O. 
3. místo ZŠ Pstruží

Mgr. Pavlína Fišerová 

KLOKAN — matematická soutûÏ
Březen byl na naší škole ve znamení matematiky.

19. 3. dopoledne řešili nejen žáci naší školy
a spousta žáků v naší republice, ale i mnoho dětí
dalších zemí světa, mate-
matickou soutěž sjedno-
cenou pod názvem Klokan.
Děti 4. a 5. třídy v katego-
rii Klokánek, 6. a 7. třídy
v kategorii Benjamín a 8. a 9. třídy v kategorii Kadet
měli za úkol sebrat veškeré své matematické,a ze-
jména logické schopnosti, dovednosti a znalosti
a co nejlépe vyřešit 24 úloh za dobu 60 minut. A jak
už tomu v soutěžích a kláních bývá, někdo uspěl
lépe, jiný hůře. A takto to dopadlo: 

Ze 4. třídy byli nejlepší J. Kořená a L. Borák, oba
s 48 bodovým ziskem, z 5. třídy K. Vyroubalová, z 6.

třídy S. Byrtusová, ze sedmáků byl nejlepší O. Mich-
na, z osmáků pak M. Henzl, mezi nejstaršími, devá-
ťáky, se nejlépe prosadil M. Hrdý.

Z pohledu jednotlivých kategorií pak vypadalo
pořadí prvních tří míst následovně:

Kategorie Klokánek (4. a 5. tř.) K. Vyroubalová,
Řezníčková M.,Havlíčková P. — všechny z 5.tř., 

kategorie Benjamín (6. a 7. tř.) O. Michna, Š.Koře-
ný a M. Borák — všichni ze 7. tř.,

kategorie Kadet (8. a 9. tř.) M. Hrdý, A. Hrubišová
a R. Vedral — deváťáci.

A aby toho nebylo málo účastnili se ještě úspěšní
počtáři 6. a 7. třídy okresního kola Pythagoriády,
která se konala ve středu 24.3. na Základní škole Os-
travice. Všem úspěšným blahopřejeme a jen tak dál.

A máte-li chuť,
vypočtěte si některé z příkladů,
jež řešily Vaše děti:

1. Na želvím ostrově je neobvyklé počasí.
V pondělí a ve středu vždy prší, v sobotu je
mlha a ostatní dny svítí sluníčko. Skupinka
turistů chce na ostrov přijet na 44denní do-
volenou. Který den by měla dovolená začít,
aby si užili  co nejvíce slunných dní.
(kat. Benjamín).

2. Každé z pěti dětí si myslí jedno z čísel 1, 2, 4.
Jejich čísla jsou vynásobena. Které z násle-
dujících čísel může být výsledkem?
a)100b)120c)256d)768e)2048 (kat. Kadet) 

Zmûna provozu ve ‰kolní druÏinû
Od 1. dubna 2004 je školní družina při ZŠ K. Svo-

linského v Kunčicích p. O. v provozu od 11.30 do
16.00 hodin. Rodiče přihlášených dětí musí nahlá-
sit paní vychovatelce případnou změnu v čase od-
chodu z družiny. 

V naléhavých a škole nahlášených případech
mohou děti před vyučováním využít ranní hlídání.
Zaměstnanec školy má nad žáky dozor v prostorách
ŠD od 6.45 do 7.30 hodin. 

vedení základní školy

Dûtsk˘ Papuãov˘ ples
Letošní Papučový ples proběhl netradičně v pro-

storách střediska „Mládí“, kterému dodala velmi
útulnou atmosféru krásná výzdoba připravená žáky
školní družiny. Na děti zde čekala pestrá škála sou-
těží a her zaměřených na obratnost, důvtip, ale
i obecné znalosti. Každý kdo se zapojil, dostal za
svůj výkon malou sladkou odměnu.
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Všechny děti si zaslouží naši pochvalu, a to
i proto, že se ve valné většině při přípravě na ples
držely tématu a skutečně se jej zúčastnily v noč-
ních úborech. Majitelé nejzdařilejších kreací byli
po závěrečném soutěžním defilé odměněni pěkný-
mi cenami.

K příjemnému průběhu odpoledne přispěl rov-
něž kvalitní hudební doprovod, tombola a v nepo-
slední řadě i bohaté pohoštění, které z velké části
připravily ochotné maminky.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu dětského plesu a věříme, že se
příště spolu se svými ratolestmi zapojí i více rodičů.

Za spolupráci děkujeme rovněž panu V. Krkoško-
vi a členům ČSOP.

Výbor SRPdŠ při ZŠ v Kunčicích p. O. 

Zápis dětí
do obou mateřských škol

V úterý 27. dubna 2004 od 13 do 15 hodin bude
v obou mateřských školách probíhat zápis dětí pro
nový školní rok 2004 — 2005. V případě, že vám ter-
mín nebude vyhovovat, prosím, domluvte si telefo-
nicky náhradní termín.

Telefon:
MŠ HORNÍ 556 850 062
MŠ DOLNÍ 556 850 185

Přiveďte své děti pohrát si
mezi nové kamarády.
Všichni se na vás moc těšíme. 

ČSOP — Skalka
Vyhlašuje 8. ročník výtvarné soutěže a 6. ročník li-

terární soutěže, tentokrát na téma:

Těžba uhlí v Beskydách
Soutěž je určená dětem školek a základní školy

v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Výtvarná část: Libovolná technika, doporučuje-
me používat materiály vhodné pro recyklaci, vítá-
me kolektivní díla.

kategorie:
— mateřské školy
— žáci 1. a 2. třídy
— žáci 3. až 5. třídy
— žáci 6. a 7. třídy
— žáci 8. a 9. třídy

Literární část: Libovolný slohový útvar.

kategorie:
— žáci 1. až 3. ročníku
— žáci 4. a 5. ročníku
— žáci 6. a 7. ročníku
— žáci 8. a 9. ročníku

U každé práce je třeba uvést jméno a příjmení au-
tora, věk, třídu, soutěžní kategorii, adresu bydliště,
název práce.

Uzávěrka soutěže je 15. května 2004.

Další informace můžete získat
na www.csop-skalka.wz.cz

Za ČSOP — Skalka
Martin Urbánek

Výroční zpráva o činnosti
ZO ČSOP — Skalka 68/15

v Kunčicích pod Ondřejníkem
za rok 2003

V uplynulém roce měla organizace 22 členů,
z toho 11 registrovaných Mladých ochránců příro-
dy (dále jen MOP). První společná akce MOPíků
byla návštěva ZOO v Ostravě. Zde jsme zároveň do-
mluvili s pracovníkem ZOO panem Derlichem
přednášku na ZŠ Karla Svolinského u příležitosti
Dne země. 

Na OÚ v Kunčicích p.O. jsme zažádali o klubovnu
pro MOPíky. Žádosti bylo vyhověno a my jsme se
mohli nastěhovat do prostor bývalého skladu CO.
Klubovnu si MOPíci vlastnoručně vymalovali a dále
zkrášlovali malbami na stěnách. Kromě pravidel-
ných úterních schůzek byli MOPíci také na výletě
na Ondrějníku a Radhošti, zúčastnili se Indiánské
stezky ve Štramberku a prožili víkendový pobyt na
Bystřičce. Navštívili hrad Hukvaldy a při noční pro-
hlídce se „báli“ strašidel. Na podzim čistili ptačí
budky na Čeladné a před koncem roku navštívili
počítačovou hernu ve Frenštátě p. R.

Dále naše organizace spolupracovala se SRPŠD
při Papučovém bále a Dni dětí. Při svozu velkoobje-
mového a nebezpečného odpadu jsme dohlíželi na
jeho třídění. Pro ZŠ a obě mateřské školy jsme zor-
ganizovali výtvarnou a literární soutěž s následnou
vernisáží při oslavách Dne dětí na ZŠ Karla Svolin-
ského.

Za finanční podporu, bez které by nebylo možné
uspořádaní všech akcí, děkujeme OÚ Kunčice pod
Ondřejníkem a MŠMT.

Další informace můžete získat
na www.csop-skalka.wz.cz

Předseda: Miroslava Butorová
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Poděkování
Dne 15. 2. 2004 proběhl v sále na Huťařství Dětský

karneval. Bylo to pěkně prožité odpoledne k spoko-
jenosti našich dětí.

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomohli
připravit tombolu.

Výbor ČČK

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozlou-

čit s naším synem a bratrem ROMANEM MIČULKOU.
rodiče Alois a Anna a sestra Jana Mičulkovi

Potřebujete gramatiku a konverzaci v němčině?
Telefonujte na č. 556 850 098

Začínáme s letošními prohlídkami
plynových spotřebičů

Odborný servis plynových kotlů Vám nabízí.

Prohlídky, čištění, střední i velké opravy • Kontro-
ly domovních plynovodů • Renovace kotlů • Che-
mické čištění od vodního kamene a vápence.
Měření tvrdosti vody. Úpravu tvrdosti vody ústřed-
ního topení katexovým upravovačem • Revize •
Seřízení kotlů pro měření emisí • Měření účinnos-
ti spalování • Seřízení spotřeby • Opravy do 24
hodin • Kotle kondenzační s ohřevem i bez ohře-
vu vody, průtokové ohřívače vody, plynové boj-
lery, podokenní topidla, teplovzdušné jednotky, 

tmavé infrazářiče tepla, sporáky.

Atoma • Ariston • Bax • Bereta • Dakon • Desti-
la • Efekt, Fais • Feroli • Gasex • Hofer • Herman
• Hydroterm • Immergas • Junkers • John Wood
• Karma • MCN • Modraterm • Mora • NordGaz
• Oceán • Ogar • Odra • Quadriga • Quantum •
Slokov • Protherm • Termona • Viadrus a další.

Jiří Kovalský, Veřovice 361
Telefon: 556 857 244
Mobil: 603 816 847

Fa Lesnictví
nabízí

provedení veškerých prací v lese,
včetně výkupu dřevní hmoty.

Provádíme tyto práce:
‹ příprava plochy před zalesněním
‹ zalesňování 
‹ ochrana lesních kultur

(vyžínání, chemická ochrana,
stavba oplocenek)

‹ výřez plevelných dřevin
‹ prořezávky
‹ těžba dřeva (probírky, mýtní těžby )
‹ přibližování dříví (koňmi, UKT, LKT )
‹ odvoz dříví

Naše firma má více než desetiletou tradici
a vykonává práce jak pro Lesy České

republiky, tak pro soukromé vlastníky lesů.
Veškeré činnosti konzultuje s příslušnými
odbornými lesními hospodáři, čímž vylu-
čuje možnost porušení lesního zákona.
Za dřevní hmotu platíme při odvozu

dřeva z lesa vždy v hotovosti. Možná je
i forma zálohy za ještě nevytěžené dřevo.

Těšíme se na spolupráci.

Kontakt:
Martin Kubala, Baška 56

telefon — 603 513 906


