
ČERVEN 2005

Tak milí žáci a studenti, nezapomeňte na radu Edisona, a také poslední měsíc školního roku ještě
„Něco dělejte“, abyste byli úspěšnými žáky i studenty, a mohli to prokázat svým vysvědčením.

Hodně úspěchů vám přeje redakce.

1. červen je zapsán jako
Den dětí, a proto zařazu-
jeme několik výroků,
které se tématem „Děti“
zabývají.

„Lidskému rodu není nic
dražšího než děti.“

Livius

„Náleží k tomu nemnoho
umění a práce,
aby člověk byl počat,
jakmile se však narodil,
jest na sebe vzíti péči
pilnou a úzkostlivou,
aby byl odchován
a vychován.“

Platon

„Aby se ulehčilo ženám
v domácnosti,
byly vymyšleny košile,
které se nešpiní, šaty,
které se nežehlí, jídla,
která se nevaří, a děti,
které se nevychovávají.“

D. Radkovič

Úspěšný je pouze ten,
kdo něco dělá,
namísto co by čekal
na úspěch.

Thomas Alva Edison
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Vzpomínková slavnost k 60. výročí

osvobození od fašismu 
Již tradičně dne 5. května v den osvobození naší

obce pořádá Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřej-
níkem a Sbor pro občanské záležitosti vzpomínko-
vou slavnost u příležitosti výročí vítězství nad fašis-
mem. 

Ani letos jsme tradici neporušili a 5. května 2005
v 17 hodin jsme se sešli u pomníku v prostorách
před obecním úřadem.

Jelikož se mnozí z vás nemohli této vzpomínkové
slavnosti zúčastnit, přiblížíme vám alespoň zpro-
středkovaně její průběh.

Slavnost byla zahá-
jena českou státní
hymnou, kterou
zazpívali žáci Zá-
kladní školy K. Svo-
linského Kunčice p. O.
Starosta obce
s členkou Sboru pro
občanské záležitosti

spolu s dětmi z valašského souboru Holubjanka
z naší základní školy položili kytice k pomníku s uctě-
ním památky padlých spoluobčanů minutou ticha.

Starosta obce Tomáš
Hrubiš přivítal zúčastně-
né a uvedl průběh slav-
nosti. Žák Michal Henzl
přečetl zamyšlení k dané-
mu tématu.

Hlavní projev přednesl
člen zastupitelstva obce
a pamětník přechodu
fronty přes obec Ing.
Pavel Řezníček.

Děti ze základní školy
zazpívaly několik písní
pod vedením p. učitelky

Kahánkové. Na přechod fronty přes obec 4. a 5.
května 1945 působivě zavzpomínal pan Vilém
Majerek.

Na závěr slavnosti předvedly děti z valašského
souboru Holubjanka ze základní školy folklorní
pásmo za doprovodu harmoniky. Po celou dobu
slavnosti drželi dva žáci základní školy u pomníku
čestnou stráž. 

Na konec starosta obce poděkoval přítomným za
účast a základní škole za vystoupení.

Dále uvádíme slavnostní projev člena zastupitel-
stva obce Ing. Pavla Řezníčka v plném znění.

Tomáš Hrubiš
starosta obce

Vážení přítomní — milá mládeži
Srdečně Vás všechny vítám na dnešním vzpomín-

kovém setkání u příležitosti 60. výročí osvobození
naší vlasti od nacistické okupace. Dnes ve večerních
hodinách také uplyne přesně 60 let od osvobození
naší obce.

Zároveň chci připomenout, že ve slavných májo-
vých dnech byla ukončena II. světová válka v Evro-
pě, a to už je co říci, že se nám podařilo prožít těch-
to 60 let v naší zemi bez válečných konfliktů. Nebyla
to však vždy jen procházka „růžovým sadem“, proži-
li jsme období „studené války“, také rok 1968,
následky normalizací a konečné zhroucení totalit-
ních režimů ve střední a východní Evropě.

Předjarní a jarní období r. 1945 už bylo plné zvra-
tů a naděje na očekávané osvobození. 

Naší obcí probíhal odsun německé armády po sil-
nici i po železnici. Němci odváželi vlaky materiálů,
hlavně snad z Vítkovických železáren, ale také jsme
viděli transporty vojenských koní i ostatních mate-
riálů.

Vlastní osvobozovací boje severomoravského kraje
byly nazvány Ostravskou operací. Byly to velmi
těžké dělostřelecké a tankové bitvy na naší severní
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hranici. Němci se tam stačili dobře opevnit a také
využili naše původní hraniční pevnosti na Hlučín-
sku, Opavsku a Krnovsku. Snad první osvobozenou
obcí byla 22. března Osoblaha, ale celkově trvala Os-
travská operace 50— 60 dnů a boje byly urputnější
než na příklad při Brněnské operaci, vlastně to byl
největší boj na území Moravy. Fronta se zdržela také
těžkými boji při dobývaní linie na Odře a Nise kde se
bojovalo téměř 2 měsíce a teprve po dobytí této linie
už pak během několika dnů padl Berlín.

Ostrava byla osvobozena 30. dubna a to i za po-
moci dělostřelců a tankistů naší nové československé
Svobodovy armády. Dne 30. dubna spáchal sebe-
vraždu Adolf Hitler se svou manželkou Evou Brau-
novou a do ulic Berlína pronikli první sovětští vojá-
ci. Také západní spojenci překročili Rýn a postupo-
vali k Berlínu. V západních Čechách osvobodili
Cheb, Tachov i Plzeň. Vlastní osvobozovací boj
o naši obec si pamatuji od pátku 4. května, kdy v od-
poledních hodinách bylo slyšet velmi silně střelbu
od sousední Čeladné.

Provoz po silnici ustal, ale po železnici ještě jel
velmi dlouhý nákladní vlak na Frenštát. Za ním
pak jela lokomotiva s jedním plochým vagónem
s vojáky a tato souprava provedla dílo zkázy želez-
niční dráhy: spuštěným obrovským hákem byly lá-
mány dřevěné pražce a kolejnice se proměnily ve 2
vlnovky.

Palba večer utichla a byla poměrně klidná noc.
Osvoboditelé snad došli po hranici obce, po želez-
niční přejezd pod dnešním Rehabilitačním centrem.
Druhý den ráno v sobotu 5. května boj propukl
znovu s velkou intenzitou. Ustupující vojáci ver-
machtu zaujali dobré obranné pozice hlavně u vy-
budovaného protitankového zátarasu pod 1. kop-
cem Holubjanky a v údolí potoků, takže osvobodite-
lé museli vést boj o každý metr postupu po silnici
a obcházet vstup do centra Kunčic přes Maralův
kopec, Pekliska a pod Ondřejničím a tak donutit
okupanty k opuštění svých pozic. Nejsilnější boj
končil asi až v úrovni Huťařství a pak už Němci ve
večerních hodinách opouštěli Kunčice do Frenštátu.

Při osvobozování Kunčic padlo asi 4 — 5 rudoar-
mějců. Dolní konec Kunčic už nezažil tak dramatic-
ký osvobozovací boj. Když se nad tím dnes zamyslí-
me tak boj o Kunčice byl asi téměř posledním opra-
vdovým bojovým dnem celé Ostravské operace
v našem regionu. Pak už armády jen prchaly a celý
boj vyvrcholil pražským národním povstáním, které
propuklo taktéž 5. května. Praha prožívala drama-
tické dny a čelila většímu poškození. šlo o velmi
rychlý přesun bojové techniky ku Praze.

Stalin si na Jaltské — Krymské konferenci dovedl
prosadit, že Berlín i Prahu musí osvobodit Sověti,
čímž si zajistil svůj budoucí vliv.

Dne 8. a 9. května byla podepsána bezpodmíneč-
ná kapitulace Německa.

U pomníku padlých:
Fašismus přeměnil člověka v surové zvíře schopné

neuvěřitelně krutých zločinů, zplodil koncentrační
tábory a jiné mučírny pro bestiální zacházení
s lidmi a konečné usmrcení obětí.

Naše oběti tvoří jen nepatrný zlomek 360 000 ob-
čanů naší vlasti, kteří v boji za obnovení svobody
a naší samostatnosti položili to nejdražší, to je své
životy. Zemřeli abychom my žili.

Na pomníku padlých z druhé světové války je jako
první uveden pan Šmiřák Tomáš — nar. 21. 12. 1888
z horního konce — byl uvězněn v r. 1940 na Mírově
a po ročním vyšetřování propuštěn v bezútěšném
stavu, zemřel v r. 1941.

Pan Michalíček Jindřich, nar. 14. 10. 1918, byl
v několika věznicích a po velkém utrpení byl rovněž
propuštěn ve zbědovaném stavu a po několika týd-
nech zemřel doma 10. 2. 1942.

Pan Jurek Josef, nar. 26. 5. 1901 — byl gestapem za-
tčen hned 19. března 1939, jako přední funkcionář
komunistické strany na Frýdlantsku. Zemřel 28. 2.
1942 v koncentračním táboře Mauthausen na
území Rakouska.

Pan Josef Dvorský, nar. 25. 9. 1884 — řídící učitel
horní školy, byl zatčen 31. 5. 1942 v době heydrichi-
ády a hned 5. 6. 1942 popraven v Kounicových kole-
jích v Brně.

Pan Jan Mácha, nar. 25. 1. 1896, kotlářský mistr
byl zatčen 31. 5. 1942 rovněž v době heydrichiády,
v Osvětimi byl umučen 18. 10. 1942.

Pan Leopold Majerek, horník, nar. 15. 11. 1896
rovněž přední funkcionář komunistické strany, byl
zatčen 8. 12. 1942 a 18. 3. 1943 zemřel v Osvětimi.

Pan Rudolf Popelka — hutník ve Vítkovických že-
lezárnách, nar. 25. 5. 1898, byl pro své přesvědčení
mučen v německé káznici Brzegu, kde zemřel 16. 1. 1944.

Pan Antonín Gvarda nar. 24. 5. 1893, byl uvězněn
ve Zwikau a zemřel při pochodu smrti před osvobo-
zením 1. 4. 1945.

Pan Richard Hanke, nar. 14. 4. 1914 — jako mladý
byl povolán do říše na nucené práce, kde na sklonku
války při dobývání Berlína byl při útěku z věznice
zastřelen.

Pan Miroslav Šuleř, nar. 1. 12. 1920 — jako úplně
mladý byl vězněn v koncentračním táboře Maut-
hausen a zemřel hned po návratu v r. 1945.

Pan Jindřich Řezníček, nar. 13. 1. 1926 — 18 let.
Pan Ladislav Šrubař, nar. 12. 6. 1925 — 19 let —

oba velmi mladí spoluobčané zahynuli při bombar-
dování Ostravy 29. 8. 1944 a měli pak společný po-
hřeb od tehdejší sokolovny, který se stal v Kunčicích
tichou manifestací proti německé okupaci.

Pan Roman Řezníček, nar. 19. 7. 1899, zemědělec,
byl zastřelen při osvobozování Kunčic p. O. němec-
kými vojáky 5. 5. 1945.

Při osvobozovacích bojích v Kunčicích padlo asi
4—5 sovětských vojáků.
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Na pomníku nejsou uvedeni židovští obyvatelé
naší obce, kteří byli vesměs deportováni do koncent-
račních táborů, kde brzy přišli o své životy.

Byli to manželé Elsa a Max Schlesingerovi nar. 1888
a 1882, kteří zahynuli v r. 1942 v Osvětimi asi v ply-
nových komorách. Jejich dceři se podařilo i s malým
chlapcem dostat do Palestiny — budoucího Izraele.

Syn Ladislav byl zajat při útěku v Sovětském
svazu, kde se mu později podařilo dostat do Buzu-
luku a bojovat ve Svobodově armádě.(byl 2× raněn)

Pan Dolo Bergman nar. 1885, byl na neznámém
místě umučen v r. 1944—1945.

Paní Gisela Bergmanová nar. 1891 (sestra Maxe
Schlesingera) zahynula v Hamburku při bombardo-
vání v r. 1944.

Pan MUDr. Berhtold Storch nar. 1867, velmi
známý a obětavý lékař v Kunčicích p. O. už v době
I. světové války a při zvládání epidemií španělské
chřipky a tyfu. Byl umučen v r. 1943.

Za přechovávání nebo podporu osob pro říši ne-
bezpečných byli uvězněni a později pro nedostatek
důkazů propuštěni a sledováni do konce války —
paní Žofie Blažková, Jaroslav Fajkus, Josef Klepáč
a Josef a Anna Tabáškovi.

Vrátili se z věznic také pan Štěpán Tabášek, Josef
Buček, Ferdinand Šimoník, Vojtěch Krkoška, Franti-
šek Šrubař, Vlastimil Válek a Josef Blažek.

Vzpomenout chci ještě pana Vladimíra Řezníčka
z Rakovce, který žil mezi námi do r. 2001, kdy jako
81letý zemřel. Sám se rozhodl jít do boje za svobodu
a třeba položit svůj život. Svou vlastní pevnou vůlí se za
velmi dramatických podmínek dostal do Anglie, kde
absolvoval parašutistický výcvik a se skupinou Volfram
byl pak vysazen k partyzánským bojům zde do Beskyd.
Podařilo se mu přežít válečné boje i těžkosti příštího ob-
dobí a ještě v květnu r. 2000 tu byl zde s námi.

Na prožité válečné hrůzy a položené oběti nesmí-
me zapomínat — mír a svobodu je třeba hájit —
bránit a bojovat za ně.

Zhodnocení sběrové akce
V sobotu 23. dubna 2005 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).

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. 

Akce splnila svůj účel, během jednoho dne se
obec vyčistila od uvedeného odpadu. 

Množství odevzdaného odpadu při jarním
sběru 23. dubna 2005:

Nebezpečný odpad 
1,28 t pneumatiky 
1,15 t akumulátory 
0,18 t olej, tuk 
0,99 t barva, lepidla, pryskyřice 
44 ks zářivky 
0,7 t zařízení obsahující chlorofluorouhlovo-

díky (ledničky)
0,91 t elektronický odpad
Velkoobjemový odpad — 14,9 t
Železo — 10 t
Stejná akce proběhne i v září letošního roku.

Přesný termín sběrové akce bude včas zveřejněn
v Obecních novinách.

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Usnesení
ze XIV. mimořádného zasedání Zastupitelstva

obce Kunčice p. O. konaného dne 19. 5. 2005
v 17.00 hodin.

Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)

I. Bere na vědomí:
II. Schvaluje:

1. Návrhovou komisi ve složení: L. Dobiášová, 
PaedDr. D. Heryánová.

2. Ověřovatele zápisu: R. Martiňák, L. Křenek.
3. a) smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku 

obcí „Svazek obcí Čistá Odra“ a stanovy do-
brovolného svazku obcí „Svazek obcí Čistá 
Odra“ podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení).

4. Vstup Obce Kunčice p. O. do dobrovolného
svazku obcí s názvem „Svazek obcí Čistá
Odra“ za účelem odkanalizování a čištění
odpadních vod obcí a činností uvedených
v § 50, odst. 1 zákona o obcích.

III. Zmocňuje:
3. b) starostu obce k podpisu smlouvy o vytvo-

ření dobrovolného svazku obcí „Svazek obcí
Čistá Odra“ a stanov tohoto svazku.

V Kunčicích p. O. 19. 5. 2005

Návrhová komise:
Lenka Dobiášová, v.r. Ing. Tomáš Hrubiš, v.r.
PaedDr. Dana Heryánová, v.r. starosta obce

Zdeněk Strnadel, v.r.
místostarosta
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

Veřejné jednání senátorů
V pondělí 30. května 2005 proběhlo v zasedací

místnosti Městského úřadu ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm veřejné jednání senátorů Senátu Parla-
mentu ČR (PČR) k řešení petice „Za zrušení a zasy-
pání Dolu Frenštát". Jednání se dále zúčastnili zá-
stupci petentů (Občanské sdružení Naše Beskydy),
zástupci okolních obcí, zástupce Občanského
sdružení Jáchym, zástupci OKD, a.s., obvodního
báňského úřadu v Ostravě, Ministerstva průmyslu
a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj.

Sedmičlennou skupinu senátorů vedl prof. Vác-
lav Roubíček, dále byl přítomen poslanec PČR
Pavel Hrnčíř a prof. Vítězslav Zamarský, zmocně-
nec vlády ČR.

Senátoři si vyslechli stanoviska zúčastněných
stran k danému problému.

Diskutující senátoři prohlásili, že si nepřejí těžbu
uhlí na frenštátsku, musíme si však uvědomit, že
toto nerostné bohatství „pod námi je“ a přijde
doba, kdy bude snaha jej vytěžit.

Svá stanoviska k petici také vydali ministr prů-
myslu a obchodu Ing. Urban, ministr pro místní
rozvoj Ing. Paroubek (3. 3. 2005), předseda obvod-
ního báňského úřadu v Ostravě Ing. Šmolka, ministr
životního prostředí RNDr. Ambrozek a předseda
představenstva OKD, a.s. Ing. Goj.

Záměrem veřejného jednání byl návrh usnesení
pro schůzi Senátu PČR, na níž bude petice projednána.

Tomáš Hrubiš,
starosta obce

Pozvání na vystoupení
folklórních souborů

V pátek 17. června 2005 navštíví naši obec v rámci
11. MFF Frýdek–Místek folklórní soubor „Festiloir“
z Francie, město Montoire. Vystoupení se uskuteč-
ní v rámci výchovného vystoupení pro základní
školu dne

17. června 2005 v 10.30 hodin
v tělocvičně ZŠ K. Svolinského v Kunčicích p. O.

za účasti místního dětského souboru „Dolňánek“
z MŠ Dolní v Kunčicích p. O.

Folklórní soubor Festiloir pochází z malého
města střední Francie z Montoire, které leží nedale-
ko známého údolí Loiry a patří k nejhezčím za-
hrádkám Francie. Členové jsou mladí — 18—30 let
a účinkují s tanci mnoha regionů Francie.

Srdečně zveme všechny občany
kulturní komise

Informace o úředních hodinách
Vzhledem k velkému nárůstu počtu žadatelů

o vydání osvědčení o státním občanství České re-
publiky k prvnímu cestovnímu pasu informujeme
žadatele, kteří by jeli vyřídit doklad na Krajský úřad
Moravskoslezského kraje osobně, o úředních hodi-
nách:

Pondělí  . . . . . . . . . 9.00 — 17.00
Úterý  . . . . . . . . . . . 9.00 — 15.00
Středa  . . . . . . . . . . 9.00 — 17.00
Čtvrtek  . . . . . . . . . 9.00 — 15.00
Pátek  . . . . . . . . . . . 9.00 — 14.30

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…

V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea tito
naši občané:

88 let Adolf Řezníček
88 let Zita Kovalská
86 let Ludmila Holubová
86 let Jindřich  Chromčák
83 let Jarmila Blažková
81 let Libuše Tobolíková
80 let Marie Šrubařová
80 let Josef Martinák
75 let Arnošt Krpec
65 let Anna Kupčíková
65 let Miroslav Konvička
65 let Marie Krhutová 
60 let Ladislav Šrubař

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

Poslední rozlouãení
V měsíci květnu jsme se naposledy rozloučili

s paní MARTOU ŘEZNÍČKOVOU.
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S tragačem v Nymburku
Vzpomínáte si ještě na článek „S tragačem do

Bruntálu“? Určitě ano, neboť to není tak dávno.
A představte si, že se ten náš tragač, půjčený od
paní Řezníčkové, dostal až do Nymburku a děti
z „Dolňánku“ s ním. Radost, kdy nám telefonicky
oznámili, že jsme byli vybráni do Nymburku mezi
28 nejlepších školek z celé republiky, byla obrovská.
Děti jásaly a paní učitelky s nimi. Vždyť to byl letos
jubilejní 10. ročník Mateřinky a to pro nás byla
pocta veliká.

Festival „Mateřinka 2005“ se konal 6. a 7. května
ve sportovním centru v Nymburku a naše vystou-
pení bylo zařazeno na sobotní odpoledne. Takže
jsme vyjížděli v pátek 6. května ráno. Ale trošku po-
pořádku, abychom vzpomněli, co tomu vše před-
cházelo.

V první řadě bylo třeba dál trénovat, poopravit
drobné chybičky a zpívat, aby hlásky byly co nej-
čistší. Aby se o nás v Nymburce vědělo, nechali
jsme dětem natisknout trička. Tentokrát v barvě ze-
lené, s husičkou a s nápisem na zádech „Mateřská
škola Kunčice pod Ondřejníkem — „Dolňánek“.
Napekli jsme přes 200 kusů perníčků „husiček“ na
památku pro kamarády a ostatní účastníky v Nym-
burce. Bylo třeba vymyslet a vytvořit nástěnku
s prezentací naší obce i mateřské školy. Děti nám
pomohly vyrobit a nazdobit „princeznu Pampelišku“
spolu s barevnými krabicemi, na kterých byly po-
hlednice Kunčic p. O. i fotky z nejrůznějších akcí
v naší mateřské škole. Z těchto krabic jsme pak po-
stavili hrad. Dále bylo třeba nachystat kroje, zajistit
dětem pití na cestu, připravit peřinky a polštáře na
cestu zpět, vybavit lékárničku a spoustu dalších
věcí. Vždy je to práce obtížná, abychom na nic neza-
pomněli. Protože Nymburk je od nás 310 km daleko. 

Byli jsme rádi, že nikdo neonemocněl a děti se
opravdu nemohly dočkat. Každý den vybarvovaly
ve třídě panence Mateřince jeden puntíček na je-
jich šatečkách a počítaly tak dny do odjezdu. Nako-
nec se děti dočkaly a i když počasí nám zrovna ne-
přálo, přesto jsme s písničkou „Ať si prší, ať si leje
nám to nevadí...“ odjížděli autobusem od mateřské
školy směr Nymburk. Jel s námi i pan starosta Ing.
Tomáš Hrubiš, který dětem vždy fandí a drží jim
palce.

Do Nymburku jsme přijeli kolem 17 hodin
a ihned jsme si šli vystoupení vyzkoušet, aby se děti
uměly v novém prostředí a hlavně na pódiu orien-
tovat. Pak nás čekala dobrá večeře a i když děti
celou cestu v autobuse něco pojídaly, navíc kolem
13 hodin odpoledne poobědvaly v restauraci, ne-
stačili jsme se divit, jak jim pořád chutná. Po veče-
ři následovala krátká procházka po okolí a pak od-
jezd do nedalekého hotýlku, kde jsme přespali.
Ráno rychle umýt, sbalit věci a hurá do sportovní-

ho centra! Po snídani nás čekalo překvapení v tě-
locvičně. Nejrůznější soutěže a nejúžasnější věc
pro naše děti „Skákací hrad“. Děti se vyřádily a bylo
tu pro ně další překvapení. Přijel zazpívat známý
zpěvák Petr Kotvald. Jeho slavná píseň „Mumu-
lend“ s dětmi i s námi dospělými opravdu zaclou-
mala. Zpívali jsme a tančili, no prostě zábava jak
má být. Dopoledne se překulilo, čekal nás oběd
a potom rychle do krojů. Museli jsme všechno stih-
nout skoro v poklusu, protože festival začínal ve
13.30 hodin.

Sál byl doslova nabitý. Moderátor festivalu Mi-
chal Nesvadba Mateřinku zahájil a ihned se na
pódiu začínala střídat vystoupení jedné školičky za
druhou. 

Náš „Dolňánek“ vystupoval jako čtvrtý v pořadí.
Trošku trémy na nás bylo znát, ale děti zatančily
a zazpívaly jak nejlépe uměly. Za vystoupení dosta-
ly dárečky a veliký potlesk od diváků. Pak už jsme
jen sledovali ostatní vystupující školičky. Po skon-
čení festivalu děti rozdaly perníčky a nám dospě-
lým přišli někteří diváci sdělit své dojmy z našeho
vystoupení. Bylo to naprosto nečekané a úžasné,
když nám například sdělovali tato slova: „Děti byly
úžasné, dokonalé, mají vyzpívané hlásky, jsme rádi,
že udržujete folklór a tradice.“ Byly to věty, kdy
nám mráz běhal po zádech a jsou pro nás obrov-
skou motivací pro další práci. 

Mateřinka skončila a před námi bylo těch 310 km
autobusem domů. Znovu jsme naložili všechna za-
vazadla, koše, kufry, batohy a tašky do autobusu,
povečeřeli jsme, rozloučili se i s kuchaři a kuchař-
kami a vyrazili za maminkami. Na dětech v autobu-
se už byla pomalu znát únava a tak se nachystaly
peřinky a polštáře a za krátkou chvilku náš „Dolňá-
nek“ usnul. Domů jsme přijeli až pozdě v noci, kdy
rodiče už netrpělivě čekali na své „malé umělce“.
Víkend to byl opravdu pro všechny dosti náročný,
ale určitě nezapomenutelný.

V pondělí jsme úspěch oslavili se všemi dětmi ve
školce. Děti dostaly obrovský dort — nádherně na-
zdobenou husu s malými housátky. Pan starosta
vystupující děti pochválil, poděkoval za reprezen-
taci celé obce a ostatní děti vyzval k tomu, aby zpí-
valy, tančily a nacvičovaly dál.

Na závěr nám nezbývá než poděkovat všem, kteří
nám pomohli. Zejména rodičům našich dětí, panu
starostovi, obecnímu úřadu z Kunčic p. O., panu
Vladimíru Petrovskému, firmě GELAMON z Mostu,
paní Danušce Svobodové, paní Hance Řezníčkové,
cestovní kanceláři BOŠ z Ostravy, paní Jiřině Mo-
rávkové, paní Renátě Pavlitové. Všem moc děkuje-
me za pomoc i finanční podporu.

Renata Klimešová,
ředitelka MŠ
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Celní správa České republiky ve snaze vyjít vstříc
obchodní a podnikatelské veřejnosti upozorňuje
na některé povinnosti spojené s aplikací zákona č.
676/2004 Sb., o povinném značení lihu, resp.
„kolkování“ lihovin, jenž nabývá účinnosti dne
1. července 2005.

Právnické a fyzické osoby, které dovážejí, skla-
dují a prodávají lihoviny ve spotřebitelském balení
o obsahu 0,2 l a větším (s obsahem alkoholu 15 %
vol. a vyšším), mají povinnost provést ve svých
provozovnách (výrobní podniky, velkoobchody,
maloobchody, ale i místa, kde jsou lihoviny rozlé-
vány ke konzumaci — restaurace, pohostinství, bu-
fety apod.) ke dni 1. července 2005 inventarizaci
jejich zásob. 

Výsledky této inventury — inventurní seznam—
mají povinnost následně předat místně příslušné-
mu celnímu úřadu (dle místa, kde byl líh inventari-
zován), a to nejpozději do 31. července 2005.

Celní úřad potvrdí převzetí inventurního sezna-
mu na jeho kopii, kterou je osoba — podnikatel po-
vinna uschovat pro případnou kontrolu.

Podrobnější informace lze získat prostřednictvím
speciálního odkazu na internetu Celní správy ČR
(www.cs.mfcr.cz), případně na místně příslušném
celním úřadu. 

Kontaktní osoby:
Ing. Wrona Roman tel. 558 631 888
Weissmann Ctirad tel. 558 631 888 

Upozorňujeme dále, že inventarizované záso-
by neznačených („nekolkovaných“) lihovin lze
doprodávat pouze do konce letošního roku
2005. 

Lihoviny vyrobené nebo dovezené na území
České republiky po 1. 7. 2005, již musejí být ozna-
čeny kontrolní páskou („kolkem“) umístěnou přes
uzávěr lahve.

Celní úřad Frýdek–Místek
738 01 Frýdek–Místek

Slezská 765
TEL: 558 631 888

E-mail: SPD0461@CS.MFCR.CZ

Vzor formuláře

Upozornění Celní správy ČR
pro obchodníky a prodejce lihovin 

o povinné inventarizaci zásob
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Vyhodnocení 9. ročníku
výtvarné a literární soutěže

na téma „Rozkvetlé Beskydy“, 
kterou vyhlásil ČSOP — Skalka Kunčice pod Ond-

řejníkem.

V˘tvarná ãást
Mateřské školy
1. Jarmila Drongová — „Procházka k potůčku“
2. Karolína Petrová — „Sluníčko nás volá ven“
2. Jarmila Drongová — „Ovečky na pastvě“
3. Michaela Keňová — „Pečujem o studánku“

MŠ horní za hromadnou práci s názvem „Rybník“

1. — 2. třída
1. Tomáš Jurek — Bez názvu (ZŠ Karla Svolinského)
1. Anežka Kozlovská — „V sadu“ (ZŠ Záhuní)
2. Ivana Čajánková — Bez názvu (ZŠ Karla Svolinského)
2. Lukáš Bernatík — Bez názvu (ZŠ Karla Svolinského)
3. Simona Rašková — Bez názvu (ZŠ Karla Svolin-

ského)
3. Ivana Kostková — „Rozkvetlé Beskydy“ (ZŠ Pal-

kovice)

3.—4. třída
1. Kateřina Řezníčková — Bez názvu (ZŠ Karla Svo-

linského)
1. Michal Jurek — Bez názvu (ZŠ Karla Svolinského)
2. Kateřina Káňová — Bez názvu (ZŠ Karla Svolin-

ského)
2. Anna Marie–Holušová — „Čistá studánka“ (ZŠ

Karla Svolinského)

3. Lenka Šigutová — Bez názvu (ZŠ Karla Svolinského)
3. Michaela Michnová — Bez názvu (ZŠ Karla Svo-

linského)

5.—6. třída
1. Aneta Maralíková — Bez názvu (ZŠ Karla Svolin-

ského)
1. Lucie Spěváková — „Voda MÁ“ (ZŠ Karla Svolin-

ského)
2. Matěj Tabach — „Mohu se napít“ (ZŠ Karla Svo-

linského)
2. Alena Telváková — Bez názvu (ZŠ Karla Svolin-

ského)
3. Pavlína Štulcová — „Čistá studánka“ (ZŠ Karla

Svolinského)
3. Josefína Kořená — Bez názvu (ZŠ Karla Svolin-

ského)

Literární ãást
Čestné uznání:
Lucie Řezníčková — „Beskydy, Beskydy“ (ZŠ Karla

Svolinského)
Simona Janotová — „Jaro v Beskydech“ (ZŠ Karla

Svolinského)

Pozvánka do galerie
Nejlepší práce je možné vidět v měsíci červnu vy-

stavené v gelerii Karla Svolinského v ZŠ v Kunčicích
pod Ondřejníkem každou středu od 13.00 do 15.00
hodin, případně jiný den po telefonické domluvě
na čísle 556 850 117.

Za ČSOP Skalka 
Martin Urbánek

Poradnu pro rodinu a výchovu
otevřela 1. 5. 2005 Charita ve Frenštátě pod Rad-

hoštěm.

Poradna bude zajišťovat tyto služby: 
— poradenskou pomoc
— ambulantní program pomoci bez nutnosti

umístění dítěte do ústavu
— rodinnou terapii
— orientaci v akutním problému, hledání řešení

nastalé situace
— kontakty s dalšími institucemi
— spolupráci se školami

Problémy, se kterými se na nás mohou klienti obracet:
— žáci a studenti s agresivními projevy, nerespek-

tující autority, obtížně zvladatelní
— nebo naopak tiché a samotářské děti, u kterých

je možno, že se staly obětí šikany
— děti s náhlým zhoršením prospěchu, výkyvy

nálad
— mládež experimentující s návykovými látkami,

alkoholem, drogami, hracími automaty
— děti, které mají problémy či konflikty se svými ro-

diči, trpí rozvodem a příchodem nového partnera.

Tato poradna bude probíhat v prostorách charity,
která sídlí na kostelní ulici č. 15 ( ulice z náměstí smě-
rem k dolnímu kostelu) ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Kontaktní telefon: 731 625 713
— Tabachová —
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... a opět výtvarné úspěchy

4. roãník celostátní v˘tvarné soutûÏe
„Krásné je Ïít“

Výsledky vyhodnocení krajského kola
Vítězná práce II. kategorie — Kateřina Káňová, 3. tř.

Práce postupující do celostátního kola:
Kateřina Káňová, 3. tř.
Lukáš Weselowski, 3. tř.
Michael Jurek, 3. tř.
Michaela Michnová, 3. tř.
David Benda, 6. tř.
Vendula Tymlová, 6. tř.

V˘tvarná soutûÏ památníku Terezín
Název: „Člověk a jeho osud“
Umístění:
2. místo — kolektiv autorů — 3. třída
M. Zajac, M. Strnadlová, K. Řezníčková, V. Němec, I.
Maralíková, K. Káňová, M. Jurek

Kolektivní cena: E. Bartoníčková, D. Benda, M. Řez-
níčková, M. Tabach, V. Tymlová, 
K. Vyroubalová

Okresní kolo výtvarné soutěže
„PoÏární ochrana oãima dûtí“

Kateřina Řezníčková, 3. tř.
Markéta Petrovská, 9. tř.
Hana Poledníková, 5. tř.

Celostátní výtvarná soutěž s mezinárodní účastí
„MÛj sen“ — Pfiíbor

Umístění: 
II. kategorie — 3. místo — Michael Jurek, 3. tř.
III. kategorie — 1. místo — David Benda, 6. tř. 

Olympijsk˘ bûh
V pátek 13. května 2005 proběhla ve Frýdlantě n. O.

sportovní soutěž žáků 2. stupně základních škol
v přespolním běhu v rámci Sportovní olympiády
dětí a mládeže Moravskoslezského kraje. V soutěži
jednotlivců získala skvělé druhé místo žákyně
8. ročníku Julie Krpcová, v soutěži škol jsme získali
krásné 3. místo. Blahopřejeme! 

A. Charbuláková

Základní škola Karla Svolinského
Kunčice p. O.

pořádá od 1. června 2005

výprodej školního nábytku
(vyřazené lavice, židle apod.)

Ceny dohodou dle stavu nábytku.
Informace u pana školníka J. Klimeše.

(tel.: 603 306 636)

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

Dopravní soutûÏ mlad˘ch cyklistÛ
V posledních dnech měsíce dubna proběhlo

v naší škole základní kolo dopravní soutěže. Žáci
4.— 8. třídy vypracovali písemné testy z pravidel
silničního provozu. Ti nejlepší absolvovali jízdu
zručnosti na školním hřišti. Výsledky byly tak vy-
rovnané, že mezi nejlepšími proběhl další souboj
v podobě testu ze zdravotní výchovy. Nebylo tedy
jednoduché sestavit čtyřčlenná družstva, která by
reprezentovala naši školu v okrskovém kole. To
proběhlo 5. května ve Frýdlantu nad Ostravicí za
velmi nepříznivého počasí. Naši žáci se však neza-
lekli a odvedli solidní výkon. V obou kategoriích
obsadili druhé místo. Pochvala patří žákům zastu-
pujícím první kategorii, což byli: Hanka Poledníko-
vá, Alžběta Henzlová, David Benda a Filip Kříž

i žákům druhé kategorie, a to sestrám Kateřině
a Julii Krpcovým, Marku Borákovi a Richardu Žáč-
kovi. Žáci byli náležitě odměněni, ale přesto jim
ještě jednou gratulujeme. 

P. Mynářová
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Plaveck˘ v˘cvik trochu jinak
Ve středu 18. května 2005 se žákyně 6. a 7. třídy

zúčastnily branně–plaveckého výcviku ve Frenštá-
tě pod Radhoštěm na krytém bazéně. Výcvik byl za-
jímavý, ale náročný. Děvčata musela podplavávat
různé překážky simulující led, vyzkoušela si jaké to
je spadnout do vody a plavat v oblečení. Nejtěžší
byla ale určitě záchrana tonoucího. S malým plova-
cím prknem uvázaným k pasu doplavaly k tonoucí
spolužačce, naložily ji na prkno a opět s ním plava-
ly ke břehu, kde spolužačku musely vytáhnout na
břeh. Poslední úkol byl vytažení figuríny ze dna
a doplavání s ní ke břehu. Oddechem byla lekce
první pomoci a na závěr vodní pólo. 

Tímto výcvikem do konce školního roku postupně
projdou všichni žáci od čtvrtého po devátý ročník.

Dana Heryánová

Okresní kolo biologické olympiády
Ve středu 18. května proběhlo okresní kolo biolo-

gické olympiády žáků 6.—7. třídy ve Frýdku–Míst-
ku. Z celého okresu se této soutěže zúčastnilo
47 žáků. Podmínkou účasti bylo vypracování vstup-
ního úkolu. Z naší školy se soutěže zúčastnili dva
žáci Marek Střalka a Jan Lanča ze 7. ročníku. Marek
obsadil velmi pěkné 11. až 12. místo a Honza skon-
čil na 17. místě. Tato soutěž je velmi náročná, sklá-
dá se z odborného testu, laboratorního úkolu a po-
znávání přírodnin, proto umístění obou chlapců je
možno považovat za velmi dobré.

B. Skýpalová

Beseda
Besedu k 60. výročí osvobození naší obce pro nás

starší žáky z 2. stupně vedl kunčický občan pan
Ing. Pavel Řezníček. Bylo to poučné i zajímavé, bylo
to jiné než články o válce v učebnici. Dost mrazivé
bylo třeba vyprávění
o havárii bojového
letounu v Ondřejní-
ku, o smrtelném
zranění příbuzného
pana Řezníčka nebo
o utrpení kunčic-
kých Židů. Na konci
války byly zavřené
i kunčické školy.
Zkuste se doma ze-
ptat prarodičů na
jejich vzpomínky. 

Článek ze žákovského
zpravodaje Zrcátko

DruÏba Z· Kunãice p. O. se ‰kolou
v rakouském Kilbu

Sešel se rok s rokem a opět jsme navázali na tradič-
ní spolupráci s družební školou v rakouském Kilbu.

Tentokrát se účastnilo pětidenního pobytu v ma-
lebném místě Dolního Rakouska 29 žáků tří škol—
ZŠ Kunčice p. O., Palkovice a Frýdlant n. O.

Vyjeli jsme brzy ráno v pondělí 23.5. a cestu si zpří-
jemnili návštěvou hradu Aggstein, z něhož byl nád-
herný výhled na Dunaj. Do Kilbu jsme dorazili k ve-
čeru, kdy byly děti předány do rakouských rodin.

Další den jsme se zúčastnili vyučování v hodinách
jazyků a tělesné výchovy. V odpoledních hodinách
jsme podnikli výlet na chatu Grüntalkogelhütte.

Ve středu se nám vydařily výlety buď po okolí
Kilbu, do Sankt Pöltnu nebo do Vídně. Některé děti
si dokonce zahrály bowling.

Čtvrtek byl pro děti velmi náročný, neboť celý den
trávily čas v rakouských rodinách a musely více ko-
munikovat v cizím jazyce. Některé rodiny se roz-
hodly pro výlety, např. do Vídně a další pro koupá-
ní nebo volejbal.

V pátek 27. 5. jsme obdrželi dárečky, rozloučili se
s rakouskými přáteli a vydali se na cestu zpět.

Letošní návštěva ukázala, že schopnost dětí ko-
munikovat v německém či anglickém jazyce se vý-
razně zlepšila. Příští rok budeme opět pokračovat
v družbě mezi školami.

Mgr. Petra Krpcová
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ASPV se hlásí se sv˘mi úspûchy
Na jaře, zvlášť když je pěkné počasí, to každého

táhne do přírody. I naši žákovští cvičenci opouštějí
tělocvičnu a věnují se disciplínám lehké atletiky
a pobytu v terénu. Disciplíny jsou stejné, závodníci
se mění nebo přestupují do jiné věkové kategorie.

Dne 30. dubna se konal přebor v lehké atletice.
Místa na stupních vítězů ve Frýdku – Místku si vy-
bojovali tito závodníci:

2. místa: Robert Polách, Lukáš Daníček, Tomáš 
Daníček, Karolína Vyroubalová a Kateřina 
Krpcová.

3. místa: Anna– Marie Holušová a Monika
Ondruchová. 

Pochválit zaslouží i ostatní zúčastnění závodníci.
Byli to: Jakub Štefek, Tomáš Jurek, Kryštof Střálka,
Ondřej Marek, Jan Ševeček, Michal Jurek, Julie Po-
láchová, Markéta Vyroubalová, Kristýna Vyrouba-
lová, Pavla Štulcová.

Na oblastní soutěži 14. května v Ostravě také pro-
kázali své kvality. Nejlepšího umístění dosáhli za 3.
místo Robert Polách a Karolína Vyroubalová.

Další jarní soutěží je tzv. Medvědí stezka — nebo-
li orientační běh neznámým terénem s plněním
mnoha úkolů. 7. května byly naše dvojčlenné hlíd-
ky v Chlebovicích. První místa patřila hlídkám:
Haně Poledníkové a Kristýně Vyroubalové, Robertu
Poláchovi a Janu Ševečkovi, Michalu Majerovi a Lu-
káši Daníčkovi. Druhé místo obsadila hlídka Karo-
lína Vyroubalová s Annou–Marií Holušovou. Dále
se zúčastnili také Ondřej Marek, Patrik Pokorný,
Kryštof Střálka a Michal Jurek. Ti, kteří postoupili,
jeli v neděli 29. 5. do Raduně u Opavy měřit síly
v oblastním kole. A mohli se všichni radovat. 

1. místo si vyzávodily Kristýna Vyroubalová
s Hanou Poledníkovou

2. místo Robert Polách s Janem Ševečkem
3. místo Lukáš Daníček s Michalem Majerem
4. místo Anna–Marie Holušová s Karolínou Vy-

roubalovou.

Zatímco v Chlebovicích bylo počasí doslova
„psí“, zima, déšť, tak v Raduni závodili v tropickém
vedru. To chce uznání pro všechny.

Někteří z předních míst nás pojedou reprezento-
vat na letošní velký sportovní svátek nazvaný „FES-
TIVAL SPORTU PRO VŠECHNY 2005“. Bude se
konat ve dnech 1. — 5. července v Olomouci a sje-
dou se tam závodníci z celé republiky.

Všem našim žákovským závodníkům děkujeme
za dobrou reprezentaci našeho odboru a v Olo-
mouci jim přejeme co nejlepší umístění.

Výbor ASPV

Změna ordinace MUDr. Chovančíkové
Po 4. 7. 2005 dovolená
Út 5. 7. 2005 st. svátek
St 6. 7. 2005 st. svátek
Čt 7. 7. 2005 11.00—14.00 běžná ordinace
Pá 8. 7. 2005 8.00—12.00

Pozvánka na III. ročník
Kunčického poháru v malé kopané

(u příležitosti 80. výročí
založení oddílu kopané v Kunčicích p. O.)

Místo:
areál TJ Sokol Kunčice p. O.

Termín:
25. června 2005

8,30 hod. sraz účastníků
8.45 hod. rozlosování turnaje
8.55 hod. slavnostní zahájení a vyhlášení skupin
9.00 hod. zahájení 1. utkání obou skupin

Po vyhlášení vítězů a poražených
následuje zábava až do rána

Zvou fotbalisté Kunčice p. O.

HLEDÁME BRIGÁDNÍKA
Hledáme někoho na pomocné práce kolem

rodinného domu — sekání trávy, řezání dřeva,
drobné stavební práce a pod.

Odměna dohodou.
Kontakt: Ing. Roman Gola,
737 283 992, 556 850 262

Q
Beskydské rehabilitaãní centrum s.r.o.

v âeladné oznamuje:
1. Pro na‰e milé hosty v restauraci „U sestfiiãek“

bude bûhem léta aÏ do podzimu
otevfiená venkovní restauraãní zahrádka.

2. RovnûÏ je v provozu „Bistro“, které nabízí
mimo jiné i grilované speciality (pouze v sobotu).

3. Restaurace „U sestfiiãek“ nabízí pro Va‰e
domácí oslavy moÏnost zakoupit grilované sele.
Nutno objednat 14 dnÛ napfied
s moÏností konzumace buì doma
nebo v restauraci.

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.
Vedení restaurace „U sestfiiãek“. Q
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Fa Piskoř Petr —
uhelné sklady Frýdlant n.O.

558 677 708, 602 443 669

Ceník paliva
hnědý ořech 2 — 145 Kč/q
hnědý ořech 1 — 170 Kč/q
hnědá kostka — 189 Kč/q

černé uhlí polské — 323 Kč/q
černé uhlí české — 354 Kč/q

koks ořech 2 — 610 Kč/q
topná směs (černý granulát) — 159 Kč/q

brikety — 285 Kč/q

Ceník štěrku, písku
písek — 39 Kč/q

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

Ceny včetně DPH 19%

Provozní doba
pondělí—pátek 7.00—15.00 hod.

sobota 8.00—11.00 hod.

sdružení

KUNâICE POD OND¤EJNÍKEM

VÁM NABÍZÍ — PRODEJ, MONTÁÎ

HLINÍKOV¯CH ÎALUZIÍ NA V·ECHNY

TYPY OKEN • VERTIKÁLNÍCH ÎALUZIÍ

P¤EDOKENNÍCH ROLET

TEXTILNÍCH ROLET

MARK¯Z • SÍTÍ PROTI HMYZU

A SILIKONOVÉHO TùSNùNÍ

KUNâICE POD OND¤EJNÍKEM, â.P. 453,

TEL.: 556 850 260, 775 988 662

Členové rybářského sdružení
zvou veřejnost na tradiční

Rybáfisk˘ den
v Kunčicích pod Ondřejníkem

v areálu vodních nádrží.

V sobotu 18. června 2005
od 8.00 do 12.00 hodin

proběhne soutěž pro děti o putovní pohár
a jiné hodnotné ceny, (rybářské pruty,

navijáky, upomínkové předměty).
V kategoriích do 10 let a do 15 let.
Prezentace a poučení o pravidlech

u chaty i nečlenů rybářského kroužku.

Občerstvení během soutěže
pro děti a rodiče zajištěno.

Odpoledne bude pokračovat Rybářskými
hody pro veřejnost a rybářské přátele,

s občerstvením a rybími specialitami. 


