
ČERVEN 2004

Mám odvahu jít světem nezbaběle,
nést jeho bolest, jeho štěstí celé,
zápasit s bouřemi a snášet směle,
když skřípá loď a klesá podezřele.
J. W. Goethe

„Ani příliš mnoho vědomostí — není dosti“, říká čínské přísloví. O jeho pravdivosti se
přesvědčují především žáci a studenti, kterým přejeme, aby jejich vědomosti „vystačily“ ke zdár-
nému zakončení školního roku či celkového studia.

— redakce —
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Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

v pátek 11. 6. 2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 12. 6. 2004 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volby proběhnou podle zákona č. 62/2003 o vol-
bách do Evropského parlamentu a změně někte-
rých zákonů. Hlasování proběhne v obci ve stálých
volebních okrscích č. 1 a č. 2 .

Ve volebním okrsku č. 1 — dolní a střední část
obce po pana Jiřího Janáče, paní Elišku Pustkovou
a provozovnu č. 158 na Maralovém kopci — je vo-
lební místnost v zasedací síni na Obecním úřadě
v Kunčicích pod Ondřejníkem, čp. 569, pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, 

ve volebním okrsku č. 2 — horní část obce — je
volební místnost v sále v restauraci Skalka v Kunči-
cích pod Ondřejníkem, čp. 310, pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu.

Starosta obce stanovil minimální počet členů
okrskové volební komise (dále OVK) — 7 členů
a jmenoval zapisovatele OVK.   

Systém voleb
Volby do Evropského parlamentu se konají taj-

ným hlasováním na základě všeobecného, rovného
a přímého volebního práva, podle zásad poměrné-
ho zastoupení.

Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na
dobu 5 let.

Pracovními jazyky Evropské unie se pro účely to-
hoto zákona rozumí jazyk anglický, francouzský
a německý.

Právo volit 
Právo volit na území České republiky do Evrop-

ského parlamentu má každý občan České republi-
ky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18
let, a občan jiného členského státu, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu ne-
jméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle
zvláštního právního předpisu.

Překážkami ve výkonu volebního práva do Evrop-
ského parlamentu na území České republiky jsou:

a) zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu

b) zbavení způsobilosti k právním úkonům

Volební kampaÀ 
Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě,

zejména nesmí být o kandidátech a politických
stranách a koalicích, na jejichž kandidátních listi-
nách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.
Pro volební kampaň mohou volební strany využí-
vat své vývěsní skříňky a označené plakátovací plo-
chy v čekárnách autobusů.

Seznam voliãÛ 
Na obecním úřadě (č. dveří 23) je k nahlédnutí se-

znam voličů Obce Kunčice pod Ondřejníkem.
Každý volič může do seznamu nahlédnout, zda je
v něm správně uveden, popřípadě údaje upřesnit.
Do seznamu je možno nahlédnout v pracovní dny
v těchto hodinách: 

pondělí, středa 8.00 — 17.00
úterý, čtvrtek 8.00 — 14.00

Hlasovací lístky
Pro volby do Evropského parlamentu bylo Minis-

terstvem vnitra České republiky zaregistrováno 32
politických stran, politických hnutí a koalic. Tento
počet se může do doby zahájení voleb snížit.
Změny budou uvedeny v každé volební místnosti.
Na každém hlasovacím lístku je uvedena pouze
jedna politická strana nebo politické hnutí, popř.
koalice. Počet kandidátů na volebním lístku je ma-
ximálně 32.

Hlasovací lístky budou doručeny voličům poštou
nejpozději tři dny přede dnem voleb. V případě, že
voličům nebudou z jakéhokoliv důvodu hlasovací
lístky doručeny, budou si je moci vyzvednout
přímo ve volební místnosti.   

Pfienosná volební schránka
Občan který se bude chtít zúčastnit voleb a bylo by

pro něj ze zdravotních důvodů obtížné přijít k volbám
osobně, může požádat obecní úřad nebo v den voleb
volební komisi o zajištění přenosné volební schránky.
Členové příslušné volební komise, je pak v den voleb
navštíví s přenosnou volební schránkou doma.

Požadavek sdělte telefonicky (tel. 556 850 154),
popřípadě písemně na obecní úřad nebo prostřed-
nictvím poštovních doručovatelek.

Zásady hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není pří-

pustné. Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství ČR plat-
ným občanským průkazem nebo cestovním pasem
ČR. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdr-
ží od okrskové volební komise prázdnou obálku
opatřenou otiskem úředního razítka. Na žádost vo-
liče mu volební komise dodá za chybějící nebo
jinak označené hlasovací lístky jiné. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude
mu hlasování umožněno. 

Ve volební místnosti si volič prohlédne vyvěšený
hlasovací lístek označený jako vzor, kde budou vy-
značeni ti kandidáti, kteří se případně vzdali své
kandidatury nebo byli svou volební stranou odvo-
láni. Při zjišťování výsledku voleb se k takovým
kandidátům nebude přihlížet.
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Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlaso-
vacích lístků. V tomto prostoru vloží do úřední
obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku,
který vkládá do úřední obálky, může zakroužková-
ním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvede-
ných na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy
hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovací-
ho lístku vliv.

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určené-
ho pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí
do volební schránky. Za voliče který není schopen
vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební
schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise. Nepoužité volební lístky
může volič odložit do označené schránky.

Voliči, který se neodebral do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební ko-
mise hlasování neumožní.

Členové okrskových volebních komisí nemohou po-
skytovat informace o průběhu voleb, a to až do pode-
psání zápisu o průběhu a výsledku hlasování. Zákaz se
nevztahuje na údaje o počtu voličů, kteří již hlasovali.

Podrobné informace o způsobu hlasování budou
voličům doručeny poštou s hlasovacími lístky.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Zhodnocení sběrové akce
V sobotu 24. dubna 2004 proběhl v obci jednorá-

zový sběr nebezpečných a velkoobjemových odpa-
dů a sběr starého železa. Občané se měli možnost
uvedeného odpadu zbavit bezplatně. Na osmi sta-
novištích byly rozmístěny kontejnery na velkoobje-
mový odpad. Nejvíce velkoobjemového odpadu
bylo sebráno u kostela, u Huťařství a u čerpací sta-
nice vody (u točny). Velkoobjemového odpadu bylo
sebráno 24,5 t.

Nebezpečný odpad včetně ledniček s freony,
pneumatik, televizorů, části starého nábytku a dal-
ších el. spotřebičů byl sbírán na čtyřech stanoviš-
tích specializovanou firmou .A.S.A. spol. s r. o. Bylo
sebráno: 0,6 t akumulátorů a baterií, 0,2 t starých
olejů a tuků, 1,11 t starých barev, lepidel a prysky-
řic, 0,019 t zářivek (63 ks), 1,11 t ledniček, dále 2,06
t pneumatik, 2,33 t elektronického odpadu — tele-
vizory, rádia, 0,0025 t prošlých léků. Železný šrot
sbíral Sbor dobrovolných hasičů z Kunčic pod
Ondřejníkem, bylo sebráno zhruba 12 t.

Akce splnila svůj účel, během jednoho dne se
obec vyčistila od uvedeného odpadu. Stejná akce
proběhne i v září letošního roku. Přesný termín
sběrové akce bude včas zveřejněn v Obecních novi-
nách.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Oznámení
o přerušení dodávky elektřiny

Kde: Oblast napájená z DTS 7445 (bývalé rekreační
středisko Stavbař)
Kdy: 15. června 2004 v době od 7—15 hodin.

Severomoravská energetika, a.s, Ostrava

Výzva
U obchodu paní Simony Macurové (bývalý

Šodek) byl nalezen pes — kříženec německého ov-
čáka. Prosíme majitele, aby se přihlásil na obecním
úřadě, tel. č. 556 850 154 nebo přímo v prodejně
u paní Macurové, tel. č. 556 850 126. Děkujeme.

— obecní úřad —

Vystoupení folklorních souborů
V pátek 18. června navštíví naši obec folklórní
soubor „VARAŽDIN“ z Varaždínu v Chorvat-
sku, který se zúčastní 10. MFF Frýdek–Místek
2004. Je to soubor založený v roce 1998 s boha-
tou zkušeností na mnoha evropských festiva-
lech, kde předváděl originální národní folklór
celého Choravatska. Vystoupení se uskuteční
v rámci výchovného vystoupení pro školu

18. 6. 2004 v 11 hodin v tělocvičně ZŠ
K. Svolinského v Kunčicích p. O.

za účasti místních folklórních souborů „Ho-
lubjanka“ a „Valášek“.
Srdečně zveme všechny občany kulturní komise

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…
V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea tito naši občané:
93 let Marie Mýlková
87 let Adolf Řezníček
87 let Zita Kovalská
85 let Ludmila Holubová
85 let Jindřich Chromčák
82 let Jarmila Blažková
80 let Libuše Tobolíková
75 let Zdeňka Káňová
75 let Bohuslav Václavík
70 let Zdenka Klímková
65 let Antonín Michna
60 let Ivan Blažek

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

Poslední rozloučení
V měsíci květnu jsme se naposledy rozloučili

s panem ZDEŇKEM KONVIČKOU.



Oznámení
Městského úřadu Frenštát p. R.

Vyhlá‰ení pfiedání lesních
hospodáfisk˘ch osnov vlastníkÛm lesních

majetkÛ do v˘mûry 50 ha lesa
MěÚ Frenštát pod Radhoštěm, odbor ŽP, jako pří-

slušný orgán státní správy lesů, zajistil zpracování
lesních hospodářských osnov pro lesní majetky do
výměry 50 ha lesa. Tyto osnovy jsou malé lesní hos-
podářské plány zpracované na každý lesní majetek sa-
mostatně a mají platnost od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2013. 

Vlastníci obdrží lesní hosp. osnovu bezplatně
a mohou pak hospodařit a těžit dřevo podle před-
pisu této osnovy a podle pokynů lesního hospodá-
ře, bez dalšího projednávání na úřadě. Pokud však
vlastník osnovu nepřevezme, může podle zákona
o lesích těžit ve svém lese průběžně pouze do výše
3 m3 dřeva z 1 ha za rok.

Orgán státní správy lesů  vyzývá všechny vlastní-
ky lesních pozemků v Kunčicích pod Ondřejníkem,
aby si letošní osnovu pro svůj lesní majetek
o s o b n ě   p ř e v z a l i na základě podepsání pro-
tokolu o převzetí na Obecním úřadě v Kunčicích
p. O. u odborného lesního hospodáře Ing. Tomáše
Svobody, tel. č. 603 867 494.

RNDr. Eva Spurná, vedoucí odboru ŽP MěÚ Frenštát p. R.

Rada města Frenštát pod Radhoštěm se na svém
zasedání dne 4. 5. 2004 usnesla vydat na základě
§ 32 odst. 3 zákona č. 289/1995Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení:,

Čl 1
Předmět úpravy

(1) Tímto nařízením se ukládá vlastníkům lesa pro-
vedení opatření směřující k zastavení šíření
a hubení lýkožrouta smrkového (Ips typograp-
hus L.), lýkožrouta lesklého (Pityogenes chalco-
graphus), lýkožrouta severského (Ips duplica-
tus) a lýkožrouta menšího (Ips amitinus Eichh.)
— dále jen „kůrovec“— na lesních pozemcích
ve správním obvodu města Frenštát p. R. jako
obce s rozšířenou působností1. Toto nařízení je
závazné pro území obcí Bordovice, Frenštát
p. R., Kunčice p. O., Lichnov u Nového Jičína,
Tichá na Moravě, Trojanovice a Veřovice2.
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Čl 2
Opatření

(1) Vlastník lesa je povinen zpracovávat kůrovcové
dříví a zajišťovat jeho včasný odvoz z lesa. Za
včasný odvoz kůrovcového dříví3 z lesa se pova-
žuje odvoz dříví v době před ukončením larvál-
ního vývoje kůrovce v napadeném dříví. Pokud
není zajištěn včasný odvoz kůrovcového dříví
z lesa, je vlastník lesa povinen provést jeho me-
chanickou nebo chemickou asanaci. 

(2) Mechanická asanace kůrovcového dříví se pro-
vádí oloupáním kůry kmene napadeného stro-
mu. V případě, že se v oloupané kůře vyskytují
kukly, světlí brouci popř. dospělí jedinci kůrov-
ce, provádí se následně spálení oloupané kůry
nebo její chemická asanace.

(3) Chemická asanace kůrovcového dříví se prová-
dí aplikací chemického přípravku ze skupiny in-
sekticidů. Lze použít pouze přípravky uvedené
v seznamu schválených přípravků pro ochranu
rostlin, který každoročně vydává Ministerstvo
zemědělství.4

(4) Vlastník lesa je povinen provádět opatření smě-
řující k zastavení šíření a hubení kůrovce ulože-
ná tímto nařízením bez zbytečného odkladu.

(5) Orgán státní správy lesů nebo odborný lesní
hospodář5 je oprávněn vlastníka lesa písemně
vyzvat ke zpracování kůrovcového dříví v les-
ních porostech v jeho vlastnictví. Vlastník lesa
je povinen v lesních porostech uvedených ve
výzvě provést opatření podle odst. 1 — 3 nejpo-
zději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení
této výzvy.

(6) Vlastník lesa může zajistit provedení opatření
uložených tímto nařízením i jinou fyzickou či
právnickou osobou. Tím však nejsou dotčena
jeho práva a povinnosti jako vlastníka lesa a od-
povědnost z těchto práv a povinností vyplývající.

Čl 3
Sankce

Porušení tohoto nařízení lze postihovat podle
zvláštních právních předpisů6.

Čl 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Ing. Pavel Orlík Hanuš Vít
starosta místostarosta

1 § 2 odst. 1) zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřa-
dem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

2 § 19 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvo-
dů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou
působností.

3 Příloha č. 2 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se sta-
noví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor
průkazu lesní stráže, ve znění pozdějších předpisů.

4 § 8 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb. 
5 § 37 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6 § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-

ších předpisů, § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění po-
zdějších předpisů.
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DruÏba Z· Kunãice pod Ondfiejníkem
se ‰kolou v rakouském Kilbu

V rámci vstupu ČR do EU a přibližování se životu
v těchto zemích navázala ZŠ Kunčice p. O. spolu se
ZŠ Palkovice a ZŠ Frýdlant n. O. Komenského ul.
družbu se školou v rakouském městě Kilb.

V první fázi navazování družby došlo k vzájemné
návštěvě zástupců škol v průběhu šk. roku
2002/2003. Poté následovala návštěva 40 žáků a tří
učitelek německého jazyka našich škol ve dnech od
29. 9. — 3. 10. 2003 ve škole v Kilbu. Návštěva měla
ukázat, jak jsou děti schopny využít své nabyté ja-
zykové znalosti, seznámit se s odlišnými zvyky
a kulturou, naučit se samostatnosti, a proto byly
ubytovány v rodinách rakouských žáků, kde se mu-
sely spolehnout jen samy na sebe.

Na oplátku nás ve dnech 13.— 17. 4. 2004 také
navštívilo 21 žáků a šest učitelů ze školy v Kilbu.        

V rodinách našich kunčických žáků bylo od úterý
13. dubna ubytováno 10 dětí, o dalších 11 rakous-
kých dětí se postarali v Palkovicích, pro pedagogic-
ký doprovod byl zajištěn pobyt v Hotelu Ondřejník.

Ve středu 14. dubna se hosté zúčastnili vyučování
v hodinách jazyků a výtvarné výchovy. V odpoled-
ních hodinách si prohlédli Hornické muzeum v Os-
travě—Petřkovicích. Večer proběhlo slavnostní set-
kání hostů z Rakouska s vedením všech tří obcí,
s vedoucími odborů školství a mládeže, s vedením
škol a učiteli jazyků.

Ve čtvrtek 15. dubna se rakouským dětem vydařil
celodenní výlet do Rožnova p. R. a na Pustevny.

Během dopoledních hodin v pátek 16. dubna se-
hráli rakouští žáci v tělocvičně ZŠ Frýdlant n. O.
sportovní utkání ve vybíjené a odbíjené s žáky tří
českých škol a v odpoledních hodinách si prohlédli
obce Palkovice a Kunčice p. O. V Kunčicích hosté
navštívili dřevěný kostelík, ve škole shlédli vystou-
pení tanečního souboru Holubjanka, prohlédli si

Galerii K. Svolinského a nakonec na školním hřišti
společně s našimi dětmi opékali párky a hráli hry.

Dnem odjezdu byla sobota 17. dubna, kdy jsme
se v dopoledních hodinách s hosty rozloučili a po-
přáli jim šťastný návrat domů.

Tato návštěva je další fází navazování družby
mezi městy a školami EU, která se jistě bude v bu-
doucnu dále rozvíjet.

Děkujeme rodičům, kteří poskytli návštěvníkům
z Kilbu příjemné zázemí během celého pobytu
u nás v Kunčicích p. O., a také těm rodičům, kteří fi-
nančně přispěli na toto setkání. Děkujeme také za
podporu našemu zřizovateli Obci Kunčice pod
Ondřejníkem.

Mgr. Petra Krpcová, Mgr. M. Majer

s Hosté v Galerii
K. Svolinského

Vystoupení Ho-
lubjanky

s
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V˘tvarné úspûchy na‰ich ÏákÛ
ZŠ K. Svolinského obesílá výtvarnými pracemi

svých žáků každoročně mnoho soutěží. Jednou
z nich byla výtvarná soutěž s mezinárodní účastí,
kterou vypsal Památník Terezín. Naše škola poslala
do soutěže práce 28 žáků provedené technikami
kolorované kresby, linorytu a suché jehly. Přední
místa obsadili Hanka Poledníková ze 4. třídy s lino-
rytem Romská kapela a Michal Jurek ze 2. třídy s li-
norytem Kojící matka. Za kolekci prací žáků

1. stupně získala naše škola 3. místo. Také kolek-
ce prací žáků 2. stupně naší školy byla oceněna
zvláštní cenou. Slavnostní předání cen se bude
konat 8. června 2004 v Půdním divadle v Terezíně.
Hance a Michalovi blahopřejeme. Blahopřejeme
rovněž ostatním soutěžícím, kteří získali pro kun-
čickou školu 3. místo a zvláštní uznání. Mé i Hanči-
no poděkování patří panu učiteli PaedDr. Zdeňku
Šrubařovi za odborné rady a pomoc při práci na ús-
pěšném linorytu.

Ludmila Dunděrová

Podûkování
V sobotu 15. května 2004 jsme byli účastníky kun-

čického pochodu, který pořádal KČT. Děkujeme tu-
ristickému oddílu za perfektně připravenou trať
i překvapení v cíli. Příští rok se určitě zúčastníme
znovu.

L. Dunděrová a malí turisté ze 4. třídy

Podûkování za pûkné odpoledne
Nejkrásnějším dárkem dětí pro jejich maminky je

předvedení vlastní tvorby, toho, co se naučily, co
samy chtějí ukázat. Tím vším jsme byli obdarováni
u příležitosti SVÁTKU MATEK, jehož oslava proběhla
dne 7. 5. 2004 v Galerii K. Svolinského v kunčické škole.

Po pěkném uvítání, kdy sál byl zaplněn do po-
sledního místa, jsme se mohli zaposlouchat do
krásných básniček a písniček v podání dětí 1. roč-
níku, či pěkného vystoupení dětí 2. ročníku, spoje-
ného s malováním zpíváním a recitací. Následova-
lo pásmo veršů v podání žáků 4. ročníku líbezně
podbarveno tóny piana. Ke zpestření a pobavení
maminek přispěla zcela určitě i módní přehlídka,
s „nabídkou modelů“ pro čas dovolených a neob-
vyklých výletů, předvedená modelkami i jejich pro-
tějšky z 5. ročníku. Se svojí kytičkou veršů a písní,
hrou na kytaru a ukázkou country tanců poděkova-
li maminkám také žáci 3. ročníku. Bylo hezké, že ač
v květnu slaví svátek maminky, v některých verších
zaznělo poděkování také tatínkům. Poté děti roz-
daly svým maminkám vlastnoručně vyrobená přá-
níčka, kytičky, perníková srdíčka, či zarámované
malované portréty.

Žáci 2. ročníku pokračovali se svým vystoupení
ještě ve třídě, kde nám chtěli ukázat, co vše se pro
nás naučili. Prožili jsme zde krásné odpoledne, za
což patří dětem i jejich paním učitelkám veliké po-
děkování. Byl to ten nejkouzelnější dárek, jaký jsme
mohli dostat.

Jitka Jurková, maminka žáka 2. ročníku

Závody, přebory, soutěže mládeže
z odboru ASPV

při TJ SOKOL Kunčice p. O.
Jarní počasí vytáhlo naše žactvo z tělocvičny do

přírody a na hřiště. Museli se připravovat na soutěž
„Medvědí stezka“ a na atletické přebory, aby náš
odbor dobře reprezentovali v regionu Frýdek–Mís-
tek. A to se jim opravdu podařilo. 8. května museli
v Metylovicích ukázat, že jsou nejen rychlí, ale umí
se orientovat v terénu podle mapy a značek, umí
poznat rostliny a stopy zvířat, dokážou provést
první pomoc, znají pamětihodnosti naší republiky.
Soutěžilo se ve dvojčlenných hlídkách ve všech ka-
tegoriích.

Mladší žáci II. 2. místo — Michal Jurek a Kryštof Střálka

Starší žáci I. 1. místo —Lukáš Daníček a Michal Majer

2. místo — Tomáš Daníček a Martin Křenek

Mladší žačky II. 1. místo — Hana Poledníková a Kristýna
Vyroubalová

2. místo — Anna–Marie Holušová a Ka-
rolína Vyroubalová
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Starší žačky I. 6. místo — Monika Ondruchová a Petra 
Havlíčková

Starší žačky II.3. místo — Eliška Střálková a Markéta 
Uřinovská

4. místo — Gabriela Matušková a Petra 
Vedralová

5. místo — Petra Šigutová a Blanka Vichrová
Soutěž byla postupová, a tak 6 dvojic odjelo dne

22. 5. do Vítkova — Podhradí u Opavy na oblastní
přebor jako reprezentanti za region Frýdek–Místek.
Konkurence byla silnější, soutěžících více, počasí
mizerné, podmínky bojové. Ale naši dokázali,
že nejsou „z cukru a ze soli“…a že umí bojovat.
1. místo — Michal Jurek a Kryštof Střálka
2. místo — Lukáš Daníček a Michal Majer
3. místo — Tomáš Daníček a Martin Křenek
2. místo — Hana Poledníková a Kristýna Vyroubalová
5. místo — Anna–Marie Holušová a Karolina
5. místo — Vyroubalová
5. místo — Eliška Střálková a Markéta Uřinovská

Všechny dvojice se umístily v první polovině zá-
vodního pole a výbor ASPV jim za vzornou repre-
zentaci děkuje a přeje co nejlepší umístění v repub-
likové soutěži ve Vizovicích (18. — 19. června).

Další soutěž pod širým nebem je lehká atletika.
V sobotu 15. května odjeli někteří naší žáci a žačky
reprezentovat náš region na vítkovický stadion do
Ostravy. Konal se tam oblastní přebor. Čtyřčlenná
družstva byla vytvořena nejlepšími závodníky
z každého regionu.
1. místo získalo družstvo, kde závodily naše žačky

Karolína Vyroubalová, Hana Poledníková
a Anna–Marie Holušová

2. místo získalo družstvo, kde byl zařazen náš žák
Robert Polách

3. místo patřilo družstvu snaším žákem Janem Ševečkem

4. místo si vybojovaly starší žačky Markéta Uřinov-
ská a Eliška Střálková

Úplně nejlépe si vedl v soutěži žák 7. třídy Tomáš
Daníček — jeho družstvo zvítězilo a on sám byl
druhý nejlepší závodník.

Takže z naší nevelké vesnické jednoty odjedou
3 děvčata a 1 chlapec na republikový přebor, který
se bude konat 4., 5. a 6. června ve Staré Boleslavi.
I jim přejeme samé dobré výkony a hodně nasbíra-
ných bodů ve všech disciplínách.

Výbor ASPV děkuje také všem cvičitelům, kteří žactvo
na závody připravovali a zajistili doprovod. Jsou to: Vla-
dimíra Šigutová, Taťána Holušová ml. a Vít Majerek.

Sportu zdar! výbor ASPV

Volejbalový turnaj
Dne 15. května 2004 pořádala ASPV regionální

volejbalový turnaj ve Staré Vsi nad Odnřejnicí. Kun-
čické družstvo ve složení J. Kokešová, S. Kokešová,
E. Šigutová, P. Šigutová, M. Janda, A. Šigut, R. Šigut
a P. Štorek obsadilo pěkné 3. místo.

Mladí hasiči
dosáhli mimořádného úspěchu

V měsíci květnu si naši mladí hasiči měřili své síly
s ostatními sbory na třech soutěžích. 9. května na
pohárové soutěži v Nové Vsi, získali mladší 1. místo
a putovní pohár Maryčky Magdonové.

Z pohárové soutěže v Nošovicích 23. května při-
vezli v kategorii starších 1. místo a putovní pohár
a v kategorii mladších pohár za 2.místo.

Tito mladí hasiči se celý rok připravovali a účast-
nili všech soutěží celostátní hry Plamen, kde se za-
počítávají výsledky z osmi různých disciplín. V so-
botu 29. května na okresním závěrečném kole
v Nižních Lhotách dokázali, že jsou kolektivem
velmi dobrým a připraveným. V kategorii mladší
získali 6. místo (z 27 družstev) a v kategorii starší
2. místo (z 57 družstev) a tak si vybojovali účast
v krajském kole, které se koná 19. června ve Vítkově
u Opavy. Stalo se poprvé v historii našeho sboru, že
mladí hasiči dosáhli takového úspěchu a dostali se
tak daleko. 

O tyto výsledky se zasloužili:
v kategorii mladších: Šlechta Petr, Šlechtová Te-

reza, Přeček Matěj, Přečková Barbora, Němec Voj-
těch, Saitl Tomáš, Káňa David, Drong Jiří, Daníček
Lukáš, Šustková Kamila, Kahánková Bohdana,
a Hučík Emil,

v kategorii starších: Čajánek Adam, Kubečková
Tereza, Drongová Jana, Šustek Radek, Kahánek
Mirek, Saitl Jan, Mališová Markéta a Cochlar Marek.

Všem děkuji za vzornou reprezentaci hasičů
i obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Vedoucí mládeže Věra Kahánková 

Naše milé děti, děkujeme Vám!
Za vzorné třídění odpadků

v horní mateřské škole v Kunčicích p. O.

Naše předškolní děti z Kunčic p.O. z MŠ Horní do-
káží třídit odpad. To, že se tomu tak děje již u před-
školních dětí je obdivuhodné. Kdo však tomu nechce
věřit, ať se přesvědčí! Za tuto vzornou výchovu
a vzor vděčíme jak rodičům, tak paním učitelkám.

Děkujeme moc rodičům a celému kolektivu M.Š.
Horní za tento projev lásky k naší přírodě.

Jiřka Procházková, PS Podbeskydí



OBECNÍ NOVINY STRANA 8 ČERVEN 2004

Kunčice pod Ondřejníkem 31. 5. 2004, ročník XIV, číslo 6/2004, šéfredaktor Jana Martináková, zástupce šéfredaktora Tomáš Hrubiš.
Obecní noviny vydává Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem, povoluje OkÚ, referát kultury Frýdek– Místek: dne 14. 1. 1991,
Reg. zn. MK ČR E 12357. Uzávěrka každého čísla je vždy 25. dne předcházejícího měsíce. Cena inzerce: 2,50 Kč/cm2. — Adresa redakce:
Obecní úřad, 739 13 Kunčice p. O., č. p. 569, e–mail: obecni.urad@kuncicepo.cz — Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá. — VÝTISK ZDARMA.

Fa Piskoř Petr —
uhelné sklady Frýdlant n.O.
558 677 708, 602 443 669, 606 182 392

Ceník paliva
hnědý ořech 2 — 143 Kč/q
hnědý ořech 1 — 172 Kč/q
hnědá kostka — 182 Kč/q
polské černé — 323 Kč/q
české OKR — 343 Kč/q

koks ořech 1 — 505 Kč/q
koks ořech 2 — 560 Kč/q

otopová směs — 565 Kč/q
brikety lisované — 45 Kč /10kg

topná směs (kaly) — 155 Kč

Ceník štěrku, písku
písek — 39 Kč/q

štěrk 04 — 50 Kč/q
štěrk 022 — 45 Kč/q
struska — 32 Kč/q
kamení — 45 Kč/q

Ceny včetně DPH 19%

Provozní doba
pondělí až čtvrtek 7.00—15.00 hod.,

pátek 7.00—14.00 hod.
sobota 8.00—11.00 hod.

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

Pozvánka
Ve čtvrtek 10. 6. 2004 v 9 hodin se koná v galerii

K. Svolinského při ZŠ v Kunčicích p. O. vyhlášení
a ocenění nejlepších prací výtvarné a literární sou-
těže na téma:

„TûÏba uhlí v Beskydech“
Zájemci, kteří se nemohou zúčastnit ocenění

a rádi by oceněné práce viděli, mohou navštívit
galerii K. Svolinského do 30. 6. 2004 vždy ve středu
od 13 do 15 hodin, případně po telefonické dohodě
na tel. 556 850 117 s p. M. Jurkovou v jiném termínu.

Za ČSOP SKALKA
David Fojtík

Starší manželé hledají podnájem — nabídněte
— vypomůžeme s pracemi v domě.

Tel. č. 777 965 810

Studny od A do Z
• hloubení
• čištění
• vodovodní přípojky
• čerpadla

kontakt:
Stanislav Hodoň
mobil: 603 849 948


