
ČERVEN 2001

Ačkoliv prvního června oslavujeme den dětí, většina z nich se nejvíce těší na poslední červnový
den a konec školy.

Tak milí žáci a studenti ještě rychle napravte jestliže jste něco pokazili abyste se poslední školní
den mohli radovat nejen z prázdnin ale i z dosažených výsledků.

Úspěšné zakončení školního roku všem žákům a studentům, rodičům i učitelům přeje redakce.

Zjistíte-li dnes,
že nejste tak moudří,
jak jste si o sobě

mysleli včera,
jste dnes moudřejší.

A. de Mello



OBECNÍ NOVINY STRANA 2 ČERVEN 2001

V tomto čísle uvádíme poslední informaci ze XIII.
zasedání Zastupitelstva obce a to Návrh programu
hlavních činností v Obci Kunčice pod Ondřejníkem
na rok 2001 — je zveřejněn ve stejném znění jak byl
předložen na zasedání zastupitelstva obce.

Vážení členové zastupitelstva obce, vážení občané,

předkládám Vám návrh programu hlavních čin-
ností v Obci Kunčice p. O. na rok 2001, který je se-
staven na základě předpokládaných finančních
možností obce v roce 2001 .

Po projednání ve finančním výboru je rozpočet
obce na rok 2001 nazvržen následovně:

— příjmy 19 462 600 Kč
— financování –44 200 Kč
— výdaje 19 418 400 Kč
Jelikož je do příjmové části rozpočtu zapojen

např. i zůstatek na běžném účtu obce z r. 2000,
jedná se podle rozpočtových pravidel o rozpočet
nevyrovnaný, v našem případě přebytkový.

Jako každý rok tvoří příjmovou část rozpočtu
hlavně výnosy z daní. Již pro letošní rok vstupuje
v platnost nový způsob přerozdělování daní obcím,
který vychází z počtu obyvatel každé obce. Jedná se
o následující daně:
výlučná daň obcí — daň z příjmů právnických osob
placená obcemi
— daň z nemovitostí
výlučný příjem obcí — místní a správní poplatky
sdílená daň se SR — daň z příjmů fyzických osob
z podnikání
— daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
— daň z příjmů právnických osob
— daň z přidané hodnoty
— daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. saz-
bou

Po zkušenostech z dřívějších let již víme, že sku-
tečná výše příjmů z daní je závislá na celkové hos-
podářské situaci státu v daném roce.

Do rozpočtových příjmů obce je také zahrnut
předpokládaný výnos z prodeje obecních plynovo-
dů, pro letošní rok zhruba ve výši 4 mil. Kč (roční
splátky) a pozastávka z dotace na plynovody ze
Státního fondu ŽP ve výši 866 000 Kč. Dalšími vyš-
šími příjmy pro obec jsou např. příjem za nájem
z nebytových prostor, příjem z prodeje stavebních
pozemků.

V letošním roce připravujeme stavbu vodovodu
k areálu TJ a zemědělské usedlosti p. Josefa Řezníč-
ka (asi 100 ks skotu) v délce zhruba 900 m. Budou
zpracovány projekty vodovodů — k TJ, nový zástav.
obvod pod vodojemem u ZŠ, do Břeští, podružný
řád vodovodu „Hrbáč“, druhá část vodovodu Žu-

chov, dále projekt dešťového kanálu na Černém
kopci, studie odkanalizování obce. Z konce loňské-
ho roku nás čeká zaplatit doplatek za postavené vo-
dovody ve výši zhruba 120 000 Kč.

Letos bude pokračováno v procesu vkladu věc-
ných břemen do KN (vodovody, plynovody). Ve
zvýšené míře bude prováděna údržba vodovodní
sítě, cejchování vodoměrů, proběhne kolaudace
vodovodu „Válková“.

V oblasti plynárenství připravujeme projekty ply-
nofikace kotelny v budově lékárny, projekt plynofi-
kace hasičárny, alespoň prozatím s částečnou vý-
měnou starých akumulačních kamen za plynová
topidla, projekt plynovodu pod vodojemem u ZŠ
a projekt části plynovodu na Valašské cestě, ve spo-
lupráci s SMP a.s. Ostrava se bude obec podílet na
výstavbě plynovodu pod Stolovou (Břeští — přípoj-
ky). Také nás čeká zaplatit faktury z investičních
akcí z konce loňského roku (plynovod „Majerová“,
část platby za plynovou kotelnu OÚ, plynofikace
bytu v budově kina) v částce zhruba 550 000 Kč. Na
úvěru, půjčkách a úrocích na plynofikaci zaplatí
obec v letošním roce 2 255 000 Kč. Koeficient dlu-
hové služby pro rok 2001 je 0,10, tzn. míra zadluže-
nosti obce je 10% (ještě rozumná míra zadluženos-
ti je 15%).

Na místních komunikacích (MK) jsou plánovány
opravy v hodnotě 600 000 Kč, povinné revize
mostů, I. fáze nové komunikace v zástavbovém ob-
vodu pod vodojemem u ZŠ, bude dokončena nová
pasportizace MK, budeme pokračovat v připrave-
ných výkupech cest.

V letošním roce je plánováno dokončení a schvá-
lení územního plánu (ÚP) obce. Pro další rozvoj
obce je plánováno zpracování studie strategie roz-
voje obce s výhledem na 10—15 let. V průběhu
zpracování studie bude např. pomocí ankety dána
možnost všem občanům, aby sami vyjádřili svoji
představu o dalším rozvoji obce.

V měsíci dubnu a září proběhne již tradiční sběr
nebezpečných a velkoobjemových odpadů (NO
a VO) včetně sběru železného šrotu. Zároveň pod-
nikneme nutné kroky ke zlepšení likvidace separo-
vaných druhotných surovin.

V obecních lesích budou prováděny zdravotní
prořezávky, popř. výběr nad zmlazením podle po-
kynů lesního hospodáře.

Postupně budou opraveny problémové úseky ve-
řejného osvětlení.

Školství — v ZŠ bude dokončena úprava nových
prostorů pro Galerii K. Svolinského, bude doplně-
no a obnoveno vybavení jídelny ZŠ (nová myčka na
nádobí, nerez pracovní stůl, nerez nádobí), pro-

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
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běhne částečné doplnění počítačového vybavení
včetně programů, je plánováno zavedení internetu
v ZŠ, je plánována úprava sportovního areálu.V MŠ
Horní budou natřena okna, proběhne úprava za-
hrady a chodníků.

Na obecních budovách je plánována nutná údrž-
ba, např. budova lékárny — nátěr střechy, pokračo-
vání v nátěru oken, příprava plynofikace kotelny,
budova staré školy — nátěr ploché střechy, nátěr
oken, smuteční síň — nátěr oken, popř. dveří.

V letošním roce proběhne projekční příprava
stavby víceúčelového domu před obecním úřadem,
včetně přípravy pozemků (geologický průzkum, za-
měření atd.) v ceně zhruba 1 900 000 Kč.

Obec je také zapojena do programu obnovy ven-
kova s možností státního příspěvku.

Je plánováno vypracování projektu na úpravu
hřbitova a urnového háje (osvětlení, chodníky, vo-
dovod, vsypová loučka atd.). Také bude řešeno vyu-
žití smuteční obřadní síně.

Ve spolupráci s památkovým ústavem v Ostravě
bude pokračováno v opravě kulturních památek
v obci, např. památných křížů. Obecní úřad bude
jako každoročně podporovat kulturní aktivity
v obci (knihovny, folklórní soubory, pěvecký sbor,
kroniku obce), nadále bude propagovat obec —
nové pohlednice, mapy obce atd.

Také v letošním roce hodlá obec finančně podpo-
řit společenské organizace a spolky v obci, přede-
vším ty, které pracují v kulturní oblasti v obci a ty,
které pracují s mládeží, hodnotně vyplňují její
volný čas a tím vlastně předcházejí kriminalitě
mládeže (folklórní soubory, školní pěvecký sbor,
ochránci přírody, hasiči, TJ Sokol, skauti, mladí ry-
báři, mladí turisté). Také je navržen příspěvek na
léčbu včelstva.

I v letošním roce bude při OÚ vykonávat civilní
službu jeden občan obce.

Sbor dobrovolných hasičů čeká kromě běžné ob-
novy vybavení jednotky nutná GO Avie.

Na VPP (veřejně prospěšné práce) bude obec za-
městnávat 4 občany obce evidované na úřadu
práce, tito budou provádět úklid v obci, údržbu ze-
leně, údržbu v obecních lesích, opravy dopravního
značení, údržbu místních komunikací, označení
cest pro zimní údržbu, doplnění a instalaci sněho-
vých zábran u místních komunikací, údržbu hřbi-
tova, urnového háje atd.

Jako každoročně bude OÚ zajišťovat běžný chod
obce, tj. budou vydávány Obecní noviny, bude
uspořádána pietní vzpomínka u příležitosti výročí
osvobození obce od fašismu, je plánováno setkání
s důchodci obce. Obecní úřad bude spolupracovat
při pořádání dětského dne, budou zajišťovány
úkoly v oblasti civilní obrany a ochrany státu. OÚ
pomáhal organizačně zabezpečit sčítání lidu. V le-
tošním roce se chceme zaměřit na lepší informova-

nost občanů prostřednictvím úřední desky obce
a obecních novin.

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu vykrádání
obecních úřadů bude nutné nainstalovat na OÚ
elektronické zabezpečovací zařízení. Také bude
provedena výměna a doplnění již zastaralých počí-
tačových programů a vybavení.

Tento navržený program hlavních činností v obci
na rok 2001 je podložen návrhem rozpočtu obce na
rok 2001. Jeho plnění bude záviset hlavně na plně-
ní předpokládaných daňových výnosů pro obec.

V letošním návrhu rozpočtu obce je ponechána
větší finanční rezerva, abychom mohli lépe usměr-
nit případný propad v příjmové části rozpočtu.
V průběhu roku může zastupitelstvo obce podle
potřeby rozpočet obce upravit.

Na závěr přeji všem hodně síly a chuti k realizaci
navrženého programu hlavních činností v obci na
rok 2001 a věřím, že se nám společně podaří tento
navržený program uskutečnit.

Děkuji za pozornost

V Kunčicích p. O. 29. 3. 2001
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...

V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané

90 Marie Mýlková 
84 Adolf Řezníček 
84 Zita Kovalská 
82 Ludmila Holubová 
82 Jindřich Chromčák 
75 Evžen Pustka 
75 Vlasta Richtrová 
75 Antonín Stříž 
75 Irma Janáčová 
75 Marie Konvičková 
70 Ludmila Valášková 
65 Věra Štefková 
65 Naděžda Justová 
65 Eduard Krhut 
65 Milada Lapčíková 
65 Jindřiška Lhotská 
60 Jan Michna 
60 Miluše Škucová 
60 Jan Valenta 

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky
a optimismu do dalších let.
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Změna půjčovní doby
V knihovně u kostela dochází o prázdninách ke

změně půjčovní doby:
středa od 15.00 do 16.30 hodin

Radmila Zemanová

„Maruško, děkujeme“
Děkuji ředitelství ZŠ Karla Svolinského za mno-

haletou výpomoc při organizování různých spole-
čenských akcí, při nichž žáci svým vystoupením
kulturně obohacují celý program.

Zvláštní a velký dík patří zejména pí uč. Marii Ka-
hánkové, která trpělivě a obětavě připravuje děti
v průběhu celého školního roku ve zpěvu a recitaci
tak, že mohou kdykoliv pomoci při akcích pořáda-
ných naší organizací. Jsou to např. pravidelné vítá-
ní nově narozených občánků, setkání důchodců,
pietní vzpomínky, různá jubilea a mnoho dalších.

Přesto, že se jedná o neocenitelnou práci nároč-
nou především na čas, vždy dokáže vhodně vybrat
a zařadit pěknou báseň i písničku, navíc veškerá
vystoupení hudebně doprovází.

Ve spolupráci s pí uč. Jarmilou Konečnou dokáza-
ly naše občany již mnohokrát potěšit. Děkujeme.

SPOZ při OÚ v Kunčicích p. O.

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

NAŘÍZENÍ
Okresního úřadu Frýdek–Místek

o zákazu vstupu do lesů
V době od 21. května 2001 do 28. června 2001

se zakazuje vstup do lesů označených zákazem
vstupu.

V lesích, do nichž je vstup zakázán, bude pro-
vedena letecká chemická ochrana lesních poros-
tů proti pilatkám (Pristiphora abietina, Pachyne-
matus scutellatus). Jedná se o opatření potřebné
v zájmu ochrany lesů. Vzhledem k použitým
chemikáliím je toto nařízení zákazu vstupu do
lesů potřebné v zájmu ochrany zdraví občanů
jako návštěvníků lesa i pracovníků provádějících
lesní práce.

Výše uvedený zákaz vstupu je v případě pra-
covníků, oprávněných vykonávat v ošetřených
lesních porostech těžební a pěstební práce, ome-
zen na dobu provádění letecké chemické aplika-
ce v daném porostu a dva dny následující po ní.

Podle podmínek stanovených okresním hygie-
nikem dne 14. 5. 2001 (č. j. HP—241.11/3750/01)
a protokolu z jednání s OHS Frýdek–Místek, ze
dne 11. 5. 2001, musí vlastník, případně správce
lesa, pozemky určené k chemickému ošetření
předem označit na přístupových cestách tabul-
kami se zákazem vstupu. Po uplynutí doby záka-
zu (včetně ochranné lhůty) označení odstraní.
Na ošetřovaných pozemcích nesmí být provádě-
na těžební a pěstební činnost v době aplikace
a dva následující po ní. Po dobu ochranné lhůty
28 dnů se na ošetřovaných pozemcích nesmí
sbírat lesní plody, šišky, klest apod. Vlastníci
a správci lesů zodpovídají za řádné poučení pra-
covníků, provádějících těžební a pěstební čin-
nost na ošetřených plochách, o možném nega-
tivním vlivu na zdraví, nutnosti používat odpoví-
dající ochranné prostředky (kožené nebo gumo-
vé boty, rukavice, pokrývku hlavy, ochranný
oděv s dlouhým rukávem) a dodržování zásad
bezpečné práce. Na pěstební práce na chemicky
ošetřených plochách nesmí být zařazeny těhot-
né ženy.

Porušení zákazu vstupu do lesů lze postihnout
jako přestupek podle § 53 odst. 1 písm. h) záko-
na č. 289/1995 Sb. (lesní zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů, nepůjde-li o čin přísněji postiži-
telný.

Ing. Jiří Kajzar, přednosta okresního úřadu

Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední
desce obecního úřadu.

obecní úřad

V pátek 22. 6. 2001 navštíví naši obec 

MOLDAVSKÝ SOUBOR FANTEZIA
Z KIŠINĚVA,

který se zúčastní VII. Mezinárodního folk-
lorního festivalu ve Frýdku–Místku. Bližší
informace k vystoupení souboru budou

upřesněny na plakátech.

Srdečně zve kulturní a školská komise

Poslední rozloučení
V měsíci květnu jsme se rozloučili s našimi ob-

čany panem Robertem Michnou a Vladislavem
Zemanem.



Cvičení a pobyt v přírodě — CPP
V sobotu 5. 5. 2001 se ke kunčické sokolovně sjelo

37 dvojčlenných hlídek žactva a dorostu z Metylo-
vic, Palkovic, Třince, Zelinkovic. Naše tělovýchovná
jednota vyslala tři dívčí hlídky. Konal se tam Okres-
ní přebor cvičení a pobytu v přírodě. Hlídky vybí-
haly na tříkilometrovou trať ve tříminutových in-
tervalech od hřiště na Maralův kopec. Cestou zá-
vodníci plnili úkoly z topografie, ze zdravovědy,
z kulturně–poznávací činnosti, vázali různé uzly,
házeli na cíl a museli prokázat i svou fyzickou zdat-
nost a rychlost. Trať byla připravena perfektně, po-
časí pro tento závod bylo přímo ideální, příroda vy-
šperkována nádhernou svěží zelení a zářící žlutí
pampelišek a k tomu ještě velmi pěkné umístění
našich závodnic — zkrátka „nemělo to chybu“.

V kategorii starších žaček získala Eliška Střálková
a Markéta Uřinovská 3. místo a Jana Čechová s Karo-
línou Křenkovou 2. místo. Úspěšná byla i dvojice
mladších žaček Gabriela Matušková a Petra Šiguto-
vá, které byly ze čtrnácti dvojic sedmé. Všem blaho-
přejeme. Z dobrého umístění se těšila nejen děvčata,
ale i vedoucí Zuzana Majerková a Zdeňka Křenková.

Děkujeme touto cestou panu starostovi ing. To-
máši Hrubišovi, který spolu s ředitelem školy Mgr.
Martinem Majerem popřál na nástupu všem hodně
zdaru, přinesl každému závodníkovi pohlednici
a mapku Kunčic, sledoval průběh soutěže a zúčast-
nil se i závěrečného hodnocení. Celá akce byla ze
strany účastníků, rozhodčích a pracovníků Okres-
ního výboru ASPV F–M hodnocena velmi dobře.
Hosté obdivovali, kolik „dospěláků“ z našeho od-
boru ASPV se do této akce zapojilo. Byli to: Eliška
Valášková, Anička Kupčíková, Marie Majerková
a Marie Lukešová — zdravotní služba, Boženka
Martiňáková a Ilona Stanečková, Vlaďka Šigutová,
Evženka Řezníčková, Lenka Dobiášová, Božka
Klímková, Jarka Poledníková, Zuzana Majerková,
Zdeňka Křenková, Jiří Střálka, Mirek Holuša, Jiří
Majerek. Největší zásluhu na celodenní sobotní
sportovní akci pro mládež však mají Vít Majerek,
který byl zároveň ředitelem závodu a Vilém Maje-
rek — náčelník ASPV.

Všichni jsme po ukončení akce odcházeli s do-
brým pocitem, že volný čas a úsilí byl vynaložen
pro dobrou věc.

Zd. Křenková náčelnice ASPV

OBECNÍ NOVINY STRANA 5 ČERVEN 2001

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

Školní Akademie 2001
Ve čtvrtek 5. dubna 2001 proběhla v naší škole ve-

likánská akce — Akademie 2001. Veřejnému vystou-
pení předcházela několikatýdenní příprava. Nejdří-
ve jsme se museli ve třídě domluvit s paní třídní uči-
telkou a sami mezi sebou na tématu. Pak jsme za-
jišťovali kostýmy, rekvizity, hudbu a vše potřebné.
S choreografií, tedy s tancem, pohybem a tak, nám
pomáhala paní učitelka. Pomoc jsme potřebovali
i s přípravou textů básniček a rozhovorů. Sami jsme
samozřejmě přispívali spoustou nápadů. Samotný
nácvik byl parádní, užili jsme si vedle perné práce
taky spoustu legrace. Situaci nám ztěžovala častá
onemocnění, museli jsme různě improvizovat, ale
vše jsme zvládli. Na generálních zkouškách jsme do-
ladili poslední detaily a už tady bylo veřejné vystou-
pení. Přišla spousta lidí, snad 500 diváků. Některá
čísla nám trochu narušila technická závada na hu-
dební aparatuře, ale i to jsme ustáli. Aplaus byl veli-
kánský a my se už těšíme na příští Akademii 2003.

redakce šk. časopisu Zvonek

Besedy
V měsíci dubnu proběhly pro žáky 6.—9. ročníku

dvě zdařilé besedy. Rizika milování a Droga není ře-
šení. Obě besedy se setkaly s velkým zájmem všech
přítomných — žáků i učitelů.

Holubjanka v Luhačovicích
Dne 5. května 2001 se v Luhačovicích konala regi-

onální přehlídka valašských souborů. Vedle Valaš-
ského Meziříčí, Hutiska–Solance či Frenštátu p.R..
měly své „želízko v ohni“ i Kunčice pod Ondřejní-
kem. Dívčí soubor Holubjanka, který pracuje při ZŠ
K. Svolinského, byl vybrán, aby zde „hájil barvy“ se-
verovýchodní Moravy tanečním pásmem „Vití vě-
nečků“. V sobotním poledni malé zpěvačky a jejich
umělecké vedoucí vyjely směrem k Luhačovicím.
V autobuse se našlo místo i pro rodiče a prarodiče
tancujících děvčátek, kteří byli rozhodnuti podpo-
řit své ratolesti ze všech sil. Podle harmonogramu
přehlídky byla Holubjanka zařazena mezi soubory
ze středního a severního Valašska. Konkurence byla
veliká! Naše děvčátka se „utkala“ se soubory starší-
mi, početnějšími a hlavně zkušenějšími, neboť pro
Holubjanku bylo luhačovické pódium teprve čtvr-
tým, na kterém veřejně vystupovala. I přesto si
téměř okamžitě získala sympatie publika. Citlivě
vybrané jarní téma, něžné hlásky, podbarvené tóny
cimbálu a houslí malé kapely — to všechno dohro-
mady Holubjanku od ostatních souborů odlišovalo.
Byla vytvořena neopakovatelná atmosféra! Věřte
mi, byli jsme moc pyšní — my příbuzní malých bo-
sých děvčátek v prostých krojích. Cesta domů byla
veselá. Holubjanka sice v soutěži nezvítězila, ale lí-
bila se, velmi se všem líbila! Velký dík za jedinečný
zážitek patří „tetám“ z Holubjanky, které děvčát-



kům předávají svou lásku k lidové písni, vedou je
k taneční a pěvecké dovednosti, které jim věnují
svůj volný čas. A my všichni ostatní bychom měli
podle svých možností a uvážení ze všech sil náro-
dopisný soubor v jeho činnosti podporovat, aby
i nadále mohl naši obec úspěšně reprezentovat.

Jana Kořená

Národopisný soubor Holubjanka se veřejnosti
představil celkem 5krát, a to v Kunčicích p. O., na
přehlídkách dětských národopisných souborů ve
Frenštátě p.R., ve Frýdku–Místku a v Luhačovicích.
Letošní sezónu zahájil dvoudenním soustředěním
v Trojanovicích.

—————

Bohatá byla činnost i dětského pěveckého sou-
boru. Veřejností byla ohodnocena všechna vystou-
pení. Vánoční koncert pro školy i občany Kunčic
p.O., Jaro s tancem a písní ve Frenštátě p. R. i vy-
stoupení při besedě s důchodci a u příležitosti piet-
ního aktu u OÚ v Kunčicích p. O. 4. května t. r.

Jak hodnotila porota náš pěvecký sbor na pře-
hlídce Jaro s tancem a písní ve Frenštátě? V pěvec-
kém sboru zpívají děti z celé školy — od prvňáčků
až po nejstarší deváťáky, přesto je výběr písňového
materiálu přizpůsoben všem vystupujícím, což
jistě zpěvákům vyhovuje. Oživují zpěv lidových
písní, ale zpívají i to, co se dětem líbí, např. známou
píseň Večerníček zpívaly všechny děti s velkou
chutí. Velkou výhodu mají v klavírním doprovodu.

Úspěchy žáků naší školy
Žákyně VIII. ročníku Martina Kuchařová obsa-

dila pěkné sedmé místo v okresním kole konverza-
ce v anglickém jazyce nazvaném Lets talk, které se
uskutečnilo na 1. ZŠ ve Frýdku–Místku. Soutěžilo
celkem 20 žáků VIII. a IX. tříd z jednotlivých škol
našeho okresu.

——
V okresním kole soutěže Mladý zahrádkář obsa-

dily naše žákyně Lucie Gachová 13. místo a Tereza
Procházková 16. místo.

——
V okresním kole biologické olympiády pro žáky

7. ročníku soutěžila děvčata Veronika Adámková
a Kamila Hilovská. Veronika získala výborné 8.
místo ze 43 soutěžících.

——
V pondělí 14. 5. 2001 se žáci IV. a V. třídy zúčast-

nili okrskového kola v kopané — Mc Donald’s Cup
v Pržně. Tentokrát naši školu reprezentovali ve fot-
balistických dresech, které ochotně přivezl pan
Kokeš. Chlapci hráli s velkým zápalem a touhou
postoupit do finále. To se jim také podařilo, vyhráli

svoji skupinu a ve finále se střetli s žáky z TGM ve
Frýdlantě. Zápas byl vyrovnaný a naši žáci byli po-
raženi až po penaltách 2 : 3. Chtěla bych poděkovat
chlapcům za pěkný sportovní zážitek a panu Koke-
šovi za ochotu, kterou projevil.

Hrající žáci : Jakub Křenek, Miroslav Kokeš, David
Ondryáš, Lukáš Stavárek, Jan Šteiner, Samuel Kra-
lovič, Miroslav Hrbáček, Martin Křenek, Václav Tel-
vák, náhradníci: Šimon Kořený, Ondřej Michna,
Tomáš Daníček. Alena Turečková

——
Žáci 1. stupně ZŠ v Kunčicích p.O. prožívali pří-

chod jara s auty Toyota. Děti malovaly svá výtvar-
ná díla do soutěže Jaro s Toyotou, kterou vyhlásila
TOYOTA NOVÝ JIČÍN. Žákům se práce velmi zdaři-
ly, neboť po telefonickém rozhovoru s p. Sochou,
který měl soutěže na starosti, nám bylo oznámeno
umístění našich žáků. Ze 467 zaslaných výtvarných
prací bylo oceněno 17, z toho 6 z naší ZŠ. Nejvyšší-
ho umístění dosáhla Aneta Křenková ze 3. třídy.
Anetka získala zájezd s celou rodinou vozem TOY-
OTA do SAFARI ve Dvoře králové. Ostatní děti byly
odměněny šiltovkami, tričky a drobnými cenami.
Byli to tito žáci: 3. tř. Jan Bartošík, Stáňa Byrtusová,
Vojtěch Roztočil, ze 2. tř. Dana Heryánová a Denisa
Rybářová.

Všem dětem blahopřejeme
Eva Halatová a Paed. Dr. Zdeněk Šrubař

——
Další úspěchy ve výtvarné soutěži, tentokrát po-

řádané Společností Sigmunda Freuda v Příboře
na téma Můj sen. Do soutěže uspořádané u příleži-
tosti 145. výročí Freudova narození bylo zasláno
468 prací ze 43 škol. Soutěžní porota ocenila práci
K. Vyroubalové 3. místem a Radku Vedralovi a Daně
Heryánové ml. udělila „Čestné uznání“.

——
Dne 4. 5. 2001 se v tělocvičně ZŠ K. Svolinského

konala vernisáž výtvarné a literární soutěže ČSOP
na téma Kunčice pod Ondřejníkem — Zdravá obec
3. tisíciletí. Do výtvarné soutěže bylo v pěti katego-
riích přihlášeno více než 100 prací dětí základní
a obou mateřských škol naší obce. 47 nejlepších
prací bylo oceněno a odměněno diplomy a cenami.

Ekocentrum Ondráš ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem

——
I letošní ročník literární soutěže Proč studánky

pláčou ukázal, že na kunčické škole mají děti nejen
pěkný vztah k přírodě, ale také k mateřskému jazy-
ku. 38 literárních prací — básní a pohádek, povídek
vytvořených na dané téma si se zájmem přečetli
4. května návštěvníci vernisáže. Není důležité, kdo
byl první, druhý, třetí, nebo kdo získal pochvalu. Ví-
tězové byli všichni, kteří tak mistrně zvládli pero.
Práce žáků školy budeme postupně uveřejňovat
v obecních novinách.

Zdeňka Žídková
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Co to, lidé, děláte?
MAGDALÉNA HRUBÁ, 8. TŘÍDA

Co to, lidé, děláte?
U lesíka na palouku
Co se to tu dneska děje?
Lidé tady pálí trávu,
vítr do toho jim věje.

Oheň, ten se rychle šíří,
kdo může, tak utíká.
Hned tu hoří každé chmýří,
škoda je to veliká.

Dobrý člověk tudy šel,
brouky plakat uslyšel.
Tohle dál už nemoh slyšet,
začal na vandaly křičet.

„Co to, lidé, děláte?
Snad rozumu nemáte!
Co čmeláků, různých brouků,
žije tady na palouku!

Že se ale nestydíte!
Proč si doma nesedíte?
Ti zlí se tak styděli,
že se k řeči neměli.

Odešli hned od lesíka,
sláva byla veliká.
Už se nikdy nevrátili.
Broučci? Ti se vyléčili.

„Mlynáři“ v Nymburku
Rok s rokem se sešel a už zase jsme netrpělivě če-

kali, jestli náhodou nám štěstěna popřeje a bude-
me z oblastního kola festivalu „Mateřinka 2001“ ve
Valašském Meziříčí ti, kteří budou zastupovat náš
region v celostátním kole.

V půli dubna zvoní telefon: „Haló, jsou to Mlyná-
ři, tady Jana Rýdlová z Nymburku. Vybrali jsme vás
do celostátního kola. Budete vystupovat v pátek 11.
května. Moc se na vás těšíme.“ A pak to vše začalo.
Přípravy musely pokračovat velmi rychle, nebylo
moc času. Nejdříve schůzku s panem starostou
obce, potom s rodiči, shánění dopravy, pečení
a zdobení perníkových pytlů mouky s obecními
znaky na památku pro diváky, fotografování dětí,
tištění triček, shánění mlynářských pytlů na
mouku, šití, balení. Po loňských zkušenostech to
letos už šlo trochu lépe. Toužebně očekávaný den
nastal a děti už nemohly dospat rána. Pojedou po-

prvé v životě tak daleko od maminky a tatínka a ne-
bude s nimi nikdo z rodiny, „jen“ paní učitelky
s paní školnicí. Důležitost se odrážela v hrdé chůzi
s velkou taškou v ruce a nezbytným batůžkem na
zádech. Pak už jen zamávat a jedeme. Cesta byla
dlouhá, ale věřte nebo ne, děti vše zvládly mnohem
lépe než dospělí. Po příjezdu do sportovního cent-
ra v Nymburku nás uvítaly „živé Mateřinky“ —
symbol tohoto festivalu. Po ubytování a výborné
večeři jsme si pročetli nezbytné organizační in-
strukce i některé zajímavosti jako například: ob-
lastních kol Mateřinka 2001 bylo celkem 25, před-
vedlo se 448 mateřských škol a účinkovalo více jak
6 900 dětí. Ty vidělo 13 837 diváků. A my jsme jedni
z nich. Postoupili jsme mezi 34 MŠ v celostátní pře-
hlídce. Po zamyšlení nad těmito čísly je pro nás ob-
rovský úspěch, že jsme zrovna my, už potřetí v šes-
tileté historii dosáhli až na vrcholek. Je to náš dárek
školce, která právě v tomto školním roce slaví 55.

Zleva: Stáník Zátopek, Kryštofek Střálka, Pavlík Vaněk, Marcelek
Zajac, Bonka Kahánková, Andulka Holušová, Terezka Šlechtová.
Vzadu: Honzík Krpec, Karolínka Vyroubalová, Markétka Tabachová
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výročí založení MŠ v naší obci. Po vyčerpávajícím
množství informací a čísel jsme šli s dětmi raději
provětrat hlavy na procházku do areálu sportovní-
ho centra. Únava se lehce začala zračit v dětských
očích, a tak už rychle osprchovat a spinkat. Ráno
nás probudil ptačí zpěv a rychle na snídani, na pó-
diové zkoušky, trochu poskákat v nafukovacím
hradu, projít dopoledním programem pro děti
a pak velké překvapení:“opravdický Michal Nesvat-
ba“. Pro děti nezapomenutelný zážitek — osobní
rozhovor se Supermichalem z Kouzelné školky.
Ještě společné foto a hurá k obědu. Pak velké česá-
ní, přípravy a jdeme. Vystoupení se dětem povedlo,
za to byli odměněni spoustou drobných dárečků
a ohromným potleskem obecenstva. Po skončení
festivalu jsme povečeřeli a vydali se na dlouhou
cestu domů.

V úterý všechny děti z celé MŠ oslavily „Mateřin-
ku 2001“ velikým mlynářským dortem a sklenicí
džusu.

Mateřinka 2001 skončila, ať žije Mateřinka.

Na úspěchu této akce se také podíleli: pan staros-
ta obce Ing. Tomáš Hrubiš, obecní rada, p. Pavel
Kahánek a hlavně rodiče našich „mlynářů“, za což
všem moc děkujeme. — vedení MŠ Horní —

Den Země na ZŠ Karla Svolinského
Letošní Den Země jsme díky špatnému počasí

slavili na etapy. První část proběhla dne 24.dubna
besedou pana Ludvíka Kunze, zoologa ostravské
ZOO. Beseda probíhala tři vyučovací hodiny. Všech
190 dětí vyššího stupně sledovalo téměř bez dechu
poutavé vyprávění o všech možných zvířatech, ale
také o odchytu medvěda v Beskydech.

Další část Dne Země proběhla 30. dubna, tento-
krát za hezkého počasí. Děti vyššího stupně zasadi-
ly u školy několik skupinek borovic. Menší děti pl-
nily úkoly při běhu za pokladem a také tvořily malá
umělecká dílka z hlíny, nebo větší díla ze starých
krabic či z plastových lahví. Společně pak všichni
uklízeli okolí školy. Den Země se letos prostě pove-
dl. D. Heryánová

Úspěchy kunčických hasičů
V sobotu 26. května získalo družstvo mladých ha-

sičů z Kunčic p. O. druhé místo v okresní soutěži
„Plamen“. „Plamen 2001“ je soutěž, která probíha-
la od 1. září 2000 do 26. května 2001 a zúčastnilo se
jí 37 družstev. Během tohoto období absolvovali
hasiči 8 disciplín, jejichž výsledky se sčítaly do ko-
nečného hodnocení.

Byl to: branný závod, hadicová a uzlová štafeta,
štafeta a útok CTIF (podle mezinárodních pravi-
del), požární útok, štafeta požárních dvojic, štafeta
4x60 m a celoroční činnost (dané úkoly zazname-
nané v kronice).

O tento krásný a zatím nejlepší výsledek v pětile-
té historii kroužku hasičů se zasloužili:

Kahánek Vojtěch Byrtus Tomáš
Kahánková Pavla Čajánek Adam
Kahánek Mirek Šustek Radek
Hrubiš Cyril Hurník Lukáš
Cochlar Jirka Káňa David
Cochlar Marek Saitl Tomáš
Křenek Martin Kubečková Tereza

Tito žáci převzali z rukou okresních představitelů
SDH stříbrný pohár a kopací míč. Další odměnou
bude dvoudenní výlet celého družstva.

První místo získali žáci z Ostravice, a tím se náš
okrsek „SMRK“ stal nejúspěšnějším v okrese. Za
tímto výsledkem je spousta hodin tréninku, chuť
něco dokázat a být co nejlepší.

Největším úspěchem je to, že se z těchto mladých
hasičů stala parta, která reprezentuje obec na
okresních a pohárových soutěžích a svým sportov-
ním chováním dělá dobré jméno sobě, hasičům
i naší vesnici.

Zároveň při této soutěži probíhal i okresní přebor
jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami, kdy zá-
vodník musí překonat bariéru vysokou 1,80 m, kla-
dinu ve výšce 1 m, přitom spojovat hadice a zapojit
je na rozdělovač. Vítězem celého přeboru se stal
Vojtěch Kahánek, který tím získal III. výkonostní
třídu.

Také starším hasičům se povedlo zvítězit v okr-
skovém kole a postoupit do okresního kola v požár-
ním sportu, které se koná 2. 6. 2001.



OBECNÍ NOVINY STRANA 9 ČERVEN 2001

V měsíci květnu proběhlo okresní kolo výtvarné
soutěže POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ, kde
první dvě místa získaly děti z mateřské školy Dolní
1. místo Anna–Marie Holušová, 2. místo Barbora
Petrová. Také kolektiv mladých kunčických hasičů
dostal čestné uznání za medaile vytvořené ze sla-
ného těsta. Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Poděkování hasičů
Dne 28.dubna proběhl tradiční sběr železného

šrotu, děkujeme občanům, kteří nám šrot dali
a zvláštní poděkování patří p. Vladimíru Macurovi
a p. Jaroslavu Kovářovi za zapůjčení traktorů a vle-
ček. Hasiči

Informační centrum města Frenštátu p. R.
— oznamuje změnu otevírací doby pro letní se-

zónu, tj. pro období od 1. 6. do 30. 9.
Pondělí—pátek 8.30—12.00   12.30 — 17.00
sobota, neděle 8.30—12.00

Frenštátské akce na internetu
Od května je frenštátské informační centrum

města zaregistrováno do celorepublikové databáze
akcí, kde jsou shromažďovány veškeré sportovní,
kulturní a společenské akce.

Máme možnost vkládat konané akce všech mož-
ných druhů do databáze, které můžete najít na ad-
rese: www.databanka.cz. Na těchto webových
stránkách je možno vyhledat akci přesně podle va-
šich požadavků. Při výběru akce si zvolíte datum,
místo konání, pořadatele, charakter akce, čas zahá-
jení a mnoho jiných užitečných parametrů.

Zároveň se tímto obracíme s prosbou na organi-
zátory všech akcí ve Frenštátě i okolních obcích,
aby nás jakkoliv kontaktovali. Budeme tím moci
v našem centru daleko víc nabídnout a vaše akce
propagovat. Internet je v poslední době stále více
využíván a data na něm jsou přístupná z kterého-
koliv místa na světě. Prezentace na stránkách data-
banky je bezplatná. V této době pracujeme na
vlastních stránkách. O naší adrese budete samo-
zřejmě informováni.

Petr Adamčík

Informační centrum města
Nám. Míru 1, 744 01 Frenštát p. R.
Tel./fax. 0656/ 83 69 16, e–mail: ic@mufrenstat.cz

Poděkování
V dubnovém vydání Obecních novin jsem požá-

dal Vás občany o fotografie s tématikou Josef Kuřec,
náš občan Kunčic p. O.

S povděkem musím konstatovat, že tato výzva se
setkala s opravdovým porozuměním a na Obecní

úřad bylo poskytnuto několik dobových fotografií.
Proto Vám všem spoluobčanům upřímně děkuji.
Zvlášť musím upřímně poděkovat paní Yvoně
Tiché, která nám poskytla fotografii ze svého alba,
o kterou mně hlavně šlo. Taktéž patří upřímný dík
starostovi obce, panu ing. Tomáši Hrubišovi a mís-
tostarostovi panu Oldřichu Harabišovi, kteří se ve-
lice v této kauze angažovali. Poděkování patří i paní
Irmě Janáčové, která mně pomohla identifikovat
mé bývalé spolužáky na fotografii od paní Tiché.
Paní Yvoně Tiché sděluji, že sedím jako první chla-
pec po levé ruce zmíněného Josefa Kuřce. Tato fo-
tografie je ze školního roku 1929—1930, bylo mně
necelých 10 let, dnes mi bude 81. V některém dal-
ším vydání Obecních novin, popíši život zmíněné-
ho Josefka, tak jak jsem jej znal, od roku 1927, kdy
byl se svou vilou, po rozebrání, převezen z Peklisk
do farských lipin, až do jeho smrti.

Jan Krkoška

Církev československá husitská
zve věřící a příznivce na setkání náboženských

obcí ostravského okrsku u Winklerovy zvonice na
Ostravici dne 5. července 2001. Začátek bohoslužeb
v 9.30, kázat bude bratr farář Pavel Sikora z Nového
Jičína. Těm, kdo pojedou vlakem, připomínáme, že
je nutné vystoupit ve stanici „Ostravice–zastávka“.

6. července t. r. v 15.00 vysílá Česká televize přímý
přenos bohoslužeb z Betlémské kaple.

Oznamujeme věřícím, že je již k dostání církevní
zpěvník, nově vydaný letos. Cena výtisku 77 Kč. Zá-
jemci si jej mohou koupit při účasti na bohosluž-
bách nebo při návštěvě na farním úřadu.

Václav Křesina, farář

Setkání dříve narozených!
Plným právem patří srdečný dík Sboru pro ob-

čanské záležitosti, panu starostovi a všem účinkují-
cím, kteří se postarali o krásně prožité odpoledne
27. dubna 2001 v sále na Huťařství.

Veškerá organizace a bohatý program neměl
chybu.

Hrstka „Kunčičanů“ z Čeladné

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit

s panem Robertem Michnou.
Zvláště děkujeme paní mgr. Marii Kahánkové

a ing. Václavu Hrubišovi, sólistům Smíšeného
pěveckého sboru, za zpěv a panu Pavlu Hrubi-
šovi st. za hudební doprovod při smutečním ob-
řadu. Dále děkujeme paní Elišce Pustkové za
smuteční proslov.

Zarmoucená rodina
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MALÉ DOMOVNÍ ČISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD PRO RD

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ V OKRESE
FRÝDEK–MÍSTEK

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 674
TEL. 0737 140 903 • 0656 /85 01 83

PETER HIĽOVSKÝ

UHELNÉ SKLADY FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Fa Piskoř Petr

0658/67 77 08, 0604 7017 67

C E N Í K  P A L I V A

hnědý ořech 2 — 146 Kč/q
hnědý ořech 1 — 163 Kč/q
hnědá kostka — 176 Kč/q 
černý ořech — 291 Kč/q

koks ořech 2 (drobný) — 400 Kč/q 
otopová směs — 435 Kč/q

brikety lisované — 34 Kč/10 kg

C E N Í K  Š T Ě R K U ,  P Í S K U
písek — 39 Kč/q

štěrk 04 — 55 Kč/q 
štěrk 022 — 45 Kč/q
struzka — 34 Kč/q 

Ceny včetně DPH 22%

Provozní doba pondělí—středa od 7 do 13 hod.

čtvrtek 7—15 hod., pátek 7—14 hod.

Od května do září prodej i v sobotu od 8 do 11 hod.

BUBO PorEs  Stanislav Blažek, kurzy angličtiny a němčiny
Odpolední kurzy v Trojanovicích ve šk. roce 2001—2002

probíhají od září, 1´ nebo 2´ týdně v sídle firmy BUBO PorEs Stanislav Blažek, Trojanovice — Bystré 369
u křižovatky na Planiska (zastávka u Bartoňů). Sleva při podání přihlášky a zaplacení kurzu do konce červ-
na 2001.
Bližší informace o odpoledních a dalších kurzech získáte všude, kde nás můžete kontaktovat, tj. v naší
firmě nebo na zápise do kurzů.
Zápis: V pondělí 18.6. a ve středu 20.6.2001 na Obecním úřadě Trojanovice od 15.30 do 17.00 hod., nebo ve
všechny pracovní dny na naší adrese. Zápis do kurzu lze dohodnout i telefonicky

Adresa: BUBO PorEs, Ing, Stanislav Blažek, Trojanovice — Bystré 369, 744 01 Frenštát p. R.
Telefon: 0656/83 52 04, mobil: 0604/77 25 88, e–mail: bubopores@centrum.cz

Český svaz ochránců přírody ZO Kunčice pod Ondřejní-
kem zve všechny občany, turisty a ochránce přírody

NA PREZENTACI BESKYDSKÝCH STUDÁNEK,
která se bude konat 24. června 2001 na Hrčavě. Program:

dopoledne turistický výšlap na Hrčavu z Mostů u Jablunko-
va, od 13 hodin vystoupení folklorních souborů a prezenta-
ce beskydských studánek.

ČSOP v Kunčicích p. O. pořádá pro zájemce autobusový
zájezd na toto slavnostní zakončení projektu. Odjezd 24.
června 2001 v 8.00 z dolního konce Kunčic, dále po zastáv-
kách ČSAD až na horní konec. Cena: pro členy ČSOP zdar-
ma, pro ostatní účastníky 40 Kč. Přihlášky: Zájemci se musí
nahlásit paní Daně Horečkové na tel. 0656/ 850465.

Aleš Bernatík, vedoucí projektu

Vážení zákazníci, zvu Vás do nově otevřeného

PÁNSKÉHO A DÁMSKÉHO

KADEŘNICTVÍ
na horním konci v Kunčicích pod Ondřejníkem

Provozovna se nachází v budově s lékárnou
a ordinací v I. patře, vedle restaurace Skalka.

Provozní doba: pondělí zavřeno
úterý 8.00 —16.45 hod.
středa 8.00 —16.45 hod.
čtvrtek 8.00 —16.45 hod.
pátek 8.00 —16.45 hod.
sobota na objednávku

Na telefonním čísle 0604 87 5879 přijímám
objednávky i mimo uvedenou pracovní dobu.

Upozornění:
objednaní zákazníci jsou přednostně obslouženi.

Těším se na vaši návštěvu,  Jana Rašková


