
SRPEN 2005

„Mám rád lidi, kteří mají radi kraj u nich doma. Je mezi nimi pěkně, když mě vodí po starých i nej-
novějších ulicích, po věžích a místech, která stojí za podívání… Mám prostě rád města a městečka, ves-
nice a samoty, kde žijí lidé s chutí a pýchou a nevzdychají po té Praze, tak jako mám rád Pražany, kteří ne-
vzdychají třeba po Paříži, a Pařížany, kteří nevzdychají po jánevímčem…

A pak jsem taky rád tam, kde tu lásku k domovu třeba neslyším, ale aspoň ji cítím. Všude prostě člověk
nemůže zastavit, někde to jenom projíždí, ale nemyslete si, že pouhá jízda není také rozmlouvání s kra-
jem! Tak jako vy nezřídka z pouhé jízdy cizího vozu poznáte, zda tu zrovna projíždí nějaký slušný člověk
nebo naopak nějaký náfuka, tak člověk za volantem vnímá doteky lásky, úcty, a citu lidí ke svému kraji,
i když má v pedálu sedmdesátku…“ František Nepil

Příjemné prožití zbývajících
prázdninových dní všem čtenářům
přeje redakce.
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...

V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea tito naši občané:
85 let Helena Blažková
82 let Ludmila Kociánová
82 let Vlasta Mužíková
82 let Božena Hrubišová
81 let František Zika
80 let Marie Valášková
65 let Jana Ručková
65 let Jaroslav Mikulášek
65 let Ludmila Klečková
65 let Václav Kovalský
60 let Ladislav Michna
60 let Vladislav Vršecký
60 let Anna Kostelecká
60 let Jan Krpec

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

Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu

V sobotu 24. září 2005 proběhne v obci sběr ne-
bezpečného a velkoobjemového odpadu na obvy-
klých stanovištích. Podrobné informace k této akci
uvedeme v příštích Obecních novinách.

Ing. Tomáš Hrubiš
starost obce

Vysokorychlostní
internet v obci

Koncem července letošního roku
vybudovala společnost MARCO-

NIA, s.r.o. ve spolupráci s obcí  vysí-
lače na budově Základní školy Karla

Svolinského a také na bývalém rekreačním středis-
ku Stavbař, které slouží k pokrytí až 80 % katastru
obce vysokorychlostním internetem.

Pro zájemce o připojení uvádíme následující in-
zerát s telefonickými kontakty na pobočku společ-
nosti ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Ing. Tomáš Hrubiš
starost obce

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

Marconia, s.r.o. Vám nabízí:

VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘIPOJENÍ K INTERNETU 

V cenách již od 290 Kč/měs.
S neomezeným počtem přenesených dat.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU 24 HODIN DENNĚ!

Další informace získáte na: www.marconia.cz
Tel: +420 556 830 074

Mob.: +420 605 264 814
e-mail: morava@marconia.cz

Poslední rozloučení
V měsíci červenci jsme se naposledy rozlou-

čili s paní MARIÍ ŠMIŘÁKOVOU, paní MARIÍ SVOBO-
DOVOU a panem STANISLAVEM ONDRUŠÁKEM.
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Mladí sportovci ASPV opět bodují!
Jak jsme již informovali v červnovém čísle obec-

ních novin, naší mladí sportovci, kteří se probojo-
vali na přední místa krajských závodů v atletice
a Medvědí stezce se vydali soutěžit na republikové
závody do Olomouce. Tato velmi organizačně ná-
ročná akce a velký sportovní svátek pod názvem
„Festival sportu pro všechny Olomouc 2005“ se
uskutečnila ve dnech 1. — 6. 7. 2005 a zúčastnilo se
jí 4 000 sportovců ze všech krajů naší republiky. 

Z nejlepších závodníků byly sestaveny družstva,
které reprezentovaly každý kraj. Z naší ASPV se pro-
bojovali do krajských týmů a zastupovali Morav-
skoslezský kraj: Kristýna Vyroubalová, Karolína Vy-
roubalová, Kateřina Krpcová, Hanka Poledníková,
Anna–Marie Holušová, Robert Polách a Jan Ševe-
ček. Jako doprovod a vedoucí s dětmi jeli Vít Maje-
rek a Taťána Holušová.

V pátek v odpoledních hodinách závodníci dora-
zili do Olomouce a ubytovali se na vysokoškolských
kolejích. Děti ani nestačily vydechnout a za vytrva-
lého deště se odebraly se svými vedoucími na atle-
tický stadion, kde do setmění nacvičovaly skladbu,
která měla reprezentovat Moravskoslezský kraj na
sobotním slavnostním zahájení závodů.

V sobotu ráno po snídani v menze kolejí se celá
naše skupina přemístila k slepému rameni řeky

Moravy, aby si za drobného deště a chladnějšího po-
časí vyzkoušela plavbu na raftech. Byla to docela
dřina, ale ani 1 1/5 hod pádlování proti proudu
s překážkami i nedobrovolné koupání cvičitele Vítě
Majerka neubralo nic na nadšení a dobré náladě dětí.

Odpoledne opět nacvičování skladby na večerní
slavnostní zahájení závodů, alespoň již za vlídněj-
šího počasí, pak brzká večeře a rychle na atletický
stadion na zahájení, které bylo obrovským zážit-
kem nejen pro cvičence, ale také pro všechny při-
hlížející. Nutno podotknout, že skladba Morav-
skoslezského kraje se líbila nejvíce. 

V neděli 3. 7. probíhaly závody v lehké atletice,
nástup závodníků na stadión v 8 hodin. Ve čtyř-
členných družstvech za Moravskoslezský kraj na-
stoupili naši mladí sportovci:

— družstvo ml. žákyně II. — Anna–Marie Holušo-
vá a Karolína Vyroubalová

— družstvo st. žákyně II. — Kateřina Krpcová
— družstvo ml. žáci II. — Robert Polách
V každé kategorii měly všechny kraje zastoupení,

t. j. 56 dětí v jedné kategorii. Byl to náročný a vyčer-
pávající závod, ale výsledky opravdu stály za to! 

Družstvo ml. žákyně II., ve kterém závodily
kromě Anny–Marie Holušové a Karolíny Vyrouba-
lové další 2 závodnice našeho kraje získalo v repub-
likovém závodě v lehké atletice II. místo ! a druž-
stvo st. žákyně II., ve kterém závodila Kateřina
Krpcová získalo taktéž II. místo! Je to opravdu ob-
rovský úspěch našich mladých sportovců, neboť
stát na „bedně“ za II. místo v republikových závo-
dech v lehké atletice se opravdu nepodaří každému!

Družstvo ml. žáci II. ve kterém závodil náš Robert
Polách se na medailové pozici neumístilo, ale
opravdu jen „s odřenýma ušima“ — podali taktéž
skvělé výkony. 

V pondělí 4. 7. probíhal závod v Medvědí stezce
(turisticko poznávací orientační závod) na Svatém
kopečku u vesničky Raduně 10 km od Olomouce.
Moravskoslezský kraj postavil v každé kategorii 2
hlídky, mezi nima i naše dvě hlídky: 

— Robert Polách a Jan Ševeček
— Hana Poledníková a Kristýna Vyroubalová
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Byl opravdu parný den, třicetistupňové vedra
a celodenní čekání na start by unavil ostříleného
sportovce, ale ne naše dvě hlídky. Byli opravdu
skvělí, Hana Poledníková a Kristýna Vyroubalová si
ve tvrdé konkurenci vybojovaly krásné 12 místo
a velkým úspěchem byl výkon Roberta Polácha
a Jana Ševečka, kteří se umístili na 5. místě z celko-
vého počtu 24 hlídek. 1 minuta a pár vteřin je děli-
lo od medailové pozice. Opravdu srdečně gratulu-
jeme oběma družstvům, neboť tyto výkony výrazně
přispěly k celkovým bodům Moravskoslezského
kraje, který se v Medvědí stezce umístil na I. místě.

V úterý 5. 7. dopoledne se všechny děti z okresu
Frýdek–Místek podívaly do lanového centra v Olo-
mouci, aby si zkusily zasportovat ve výšce 8 metrů
s jištěním na lanech. Důmyslné překážky, žebříky
a přechody na lanech v této výšce dětem nedělaly
problémy, ale některým jejich vedoucím se točila
hlava již jen při pohledu na lezoucí, slaňující
a někdy i houpající se a létající svěřence. Uklidňo-
valo je jen to, že jsou opravdu dobře jištěné a za-
bezpečené. Dvě hodiny v tomto centru bylo pro
unavené a „uzávoděné“ děti příjemnou vzpruhou
a relaxem (i když fyzická náročnost tohoto sportu je
opravdu vyčerpávající) a pro jejich vedoucí námět
k přemýšlení, jestli se dají jejich svěřenci něčím
opravdu utahat a kde pořád berou v sobě tolik ener-
gie při takovém fyzickém vytížení. A to před lezením
na lanech si daly na rozhýbání štafetu v plavání na
plaveckém stadioně. Opravdu si zasluhují obdiv.

Po návratu z lanového centra rychle něco sníst
a hurá na atletický stadion, opět již za drobného
deště, na slavnostní zakončení „Festivalu sportu
pro všechny Olomouc 2005“. Pak malá procházka
po historické části Olomouce, návštěva chrámu sv.
Mořice a odpočinek při poháru a palačinkách
s ovocem v malé cukrárně v centru. Večer ve 20.00
návštěva galakoncertu Pavla Nováka na Floře a pak
honem spinkat, neboť ve středu ráno odjezd domů.

To už pořádně lilo a ochladilo se.
Naši mladí sportovci si první týden prázdnin

opravdu užili: deště, spalujícího sluníčka, horka
a především sportu a pohybu, i když na relax a zá-
bavu moc času nezbylo. Vzorně, s disciplínou
a s úspěchem reprezentovali Moravskoslezský kraj

a svými výkony a s plným nasazením výrazně při-
spěli k celkovému umístění kraje v tabulce závodů.
Vždyť Moravskoslezský kraj byl vyhodnocen v cel-
kových sportovních výsledcích v těchto závodech
jako jeden z nejlepších v republice — a to za velké-
ho přispění kunčických dětí a dětí z jiných tělový-
chovných jednot našeho kraje. Kristýně Vyroubalo-
vé, Karolíně Vyroubalové, Kateřině Krpcové, Hance
Poledníkové, Anně–Marii Holušové, Robertu Polá-
chovi a Janu Ševečkovi patří velký dík a obdiv a pře-
jeme jim a všem dalším mladým sportovcům
v Kunčicích hodně sportovních úspěchů a hlavně
radost z pohybu v novém školním roce 2005—2006.

Poděkování patří také všem cvičitelům a cvičitel-
kám, kteří naše děti svědomitě připravili pro jedno-
tlivé závody. SPORTU ZDAR!

Za ASPV
Taťána Holušová
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Poděkování
Děkuji touto cestou všem, kteří se jakýmkoliv

způsobem podíleli na vyproštění mých dvou koní
zapadlých do staré studny v sobotu 16. července
2005 (např. hasiči Moravskoslezského kraje, hasiči
z obce, MVDr. Konvička, Tomáš Nevřiva, R. Šíma,
Policie ČR).

Zvláště pak děkuji těm, kteří přispěli finančně na
náhradu škody, která mi úhynem obou koní vznik-
la (kamarádi myslivci, paní Verena Holy s přáteli,
firma Šrotkovy Ostrava s.r.o., Obec Kunčice p. O.,
hasiči Kunčice p. O.).

Díky Vaší pomoci budu moci koupit jiné koně,
které ke svému hospodaření v horách nezbytně po-
třebuji.

Srdečné díky          
Jan Tkáč, Kunčice p. O.

Vzpomínka
ČAS PLYNE A NEVRÁTÍ CO VZAL,
JEN VZPOMÍNKA ZŮSTANE NÁM!

Dne 20. srpna vzpomínáme nedožitých 95 let
naší milé maminky, babičky a prababičky paní 

VLASTY SOUKUPOVÉ.

S úctou a láskou vzpomínají dcera Hana s rodinou.
Děkujeme všem, kdo vzpomene s námi.

Oznámení zubního lékaře
Ve dnech 19. 8. — 2. 9. 2005

MUDr. Stanislav Dobiáš NEORDINUJE,
je dovolená.

Prodejna DOZA u Huťařství
tel.: 556 850 059

nabízí:
• drtič větví za výhodnou cenu

— předvedeme zahrádkářské potřeby
• zeláky, nádoby na kvas, přepravky
• postřiky a hnojiva
• šrot a krmiva pro králíky, nosnice,

drobné zvířectvo, psy, kočky, andulky
(při odběru celého pytle — 40 kg — 
5% sleva, možnost dovozu)

• služby: 
sběrna oprav obuvi a tašek, deštníků
čistírny a přádelny
čištění peří a šití dek
foto

• výměna propanbutanových lahví

HHHH AAAA PPPP PPPP EEEE NNNN IIII NNNN GGGG     „„„„ ŽŽŽŽ IIII VVVV ÉÉÉÉ     BBBB EEEE SSSS KKKK YYYY DDDD YYYY ““““
Český svaz ochránců přírody z Kunčic pod Ondřejníkem ve spolupráci s kulturní komisí OÚ

Vás zvou v sobotu 3. září 2005 na happening „Živé Beskydy“,
který se uskuteční v areálu Václava Krkošky (nad Základní školou)

v Kunčicích pod Ondřejníkem. 

Zahájení je v 16 hodin, kdy vystoupí starostové okolních obcí a „O. S. Naše Beskydy“.
Od 17 hodin je připraven kulturní program.

Vystoupí hudební skupiny Žamboši, Přístav, Pepa Štrajchl
a hudební sdružení „Galerie“ z Kunčic pod Ondřejníkem.

Večer bude pokračovat u táboráku s kytarou a country muzikou.
Valašské občerstvení zajištěno.

Na příjemný večer s Vámi se těší všichni kdo mají rádi přírodu.

Tento happenig je součástí 5. celostátního setkání Ochránců přírody 2.— 5. září
v Kunčicích pod Ondřejníkem.
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Prodám 
zachovalý kuchyňský sporák FIKO, na pevná
paliva (hnědé uhlí, dřevo), rozměry š: 70 cm,

hl: 54 cm, v: 85 cm. Náhradní rošty k dispozici.
Cena 500 Kč, tel.: 608 408 169.

Fa Piskoř Petr —
uhelné sklady Frýdlant n.O.

558 677 708, 602 443 669

Ceník paliva
hnědý ořech 2 A — 145 Kč/q
hnědý ořech 1 — 172 Kč/q
hnědá kostka — 182 Kč/q

černé uhlí české — 340 Kč/q
koks — 560 Kč/q

topná směs (černý granulát) — 155 Kč/q
brikety — 285 Kč/q

Ceník stavebního materiálu
písek — 39 Kč/q

štěrk 04 — 50 Kč/q
štěrk 022 — 45 Kč/q
struska — 33 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

STŘEŠNÍ SERVIS
NOVÝ JIČÍN

DODÁVKA A MONTÁŽ VŠECH

DRUHŮ STŘEŠNÍCH KRYTIN

•

VÝMĚNY ŽLABŮ —

ODPADNÍCH SVODŮ

A JINÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

•

DODÁVKA A MOTÁŽ KROVŮ

A JINÝCH VÝROBKŮ

•

DOPRAVA ZDARMA

•

REALIZACE STAVEB

•

CENOVÉ NABÍDKY A KONZULTACE

ZDARMA

•

DODÁVKA A MONTÁŽ

HROMOSVODŮ VČETNĚ REVIZÍ

•

10 LET ZÁRUKY NA PROVEDENÉ

PRÁCE A POZÁRUČNÍ SERVIS

CO 2 ROKY

•

KLEMPÍŘI — POKRÝVAČI —

TESAŘI — IZOLATÉŘI — ZEDNÍCI

Sídlo firmy:
MONTA, a.s.

Bohuslava Martinů 2 Nový Jičín
II. patro

tel./fax 556761169
Mob. 776 778 478 — 603 942 308

www.stresniservis.cz
www.pila-bernartice.cz
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