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Děti z rakouského Kilbu
k nám přivezly slunce

V pondělí 1. října, v pozdním slunečném
podzimním odpoledni, přijel k naší škole autobus dětí s učitelským doprovodem z dolnorakouského Kilbu. Splnili jsme si tak únorový
slib, že jim oplatíme naši báječnou návštěvu
zimního Kilbu.
Do rodin žáků naší školy přijelo 12 dětí,
tentokrát převážně chlapců, věkově deseti a
jedenáctiletiletých. Pro některé to byla první
delší zahraniční návštěva bez rodičů. Není
divu, že museli překonávat počáteční nesmělost, hlavně tu komunikační, protože dorozumívacím jazykem byla angličtina, kterou
se i v Rakousku učí děti až od třetí třídy.
Program byl pro ně připraven opravdu
pestrý! Úterní dopoledne strávily kilbské děti

s paní ředitelkou Johannou Körlinger v naší
škole. Připravili jsme si zábavnou soutěž pro
dvojice kunčicko-kilbských žáků v různých disciplínách:od znalostí v anglickém jazyce, rychlosti v „scrablu“ či „puzzle“, přes
zeměpisno-dějepisnou orientaci, smyslová
poznání v chemické laboratoři až k pohybové
zdatnosti v tělocvičně.
Kilbské děti si k nám, do Beskyd, přivezly
krásné slunečné podzimní počasí, které velmi
napomohlo skvělým zážitkům z výletů na Pustevny, do Lanového centra Gibon v Rožnově
p. R., muzea Obecné školy v Kozlovicích, tréninku v jízdě na koních v Kozlovicích a do Zoo
a Planetária v Ostravě. Odpoledne trávily děti
již samostatně v hostitelských rodinách. A v
jedné z nich, u rodičů Adama Kráĺe z Troja-

Přespolní běh 1. stupně

Dne 30. září se na Ostravici uskutečnilo okrskové kolo v přespolním běhu pro žáky
1. stupně. Pěkná umístění vybojovali 4 žáci naší školy. Na druhých místech doběhli
René Šnyta (1. třída), Veronika Burelová (3. třída) a Ondřej Cochlar (4.třída). Na třetím místě skončila Eliška Majerková (4. třída).
V okresním kole, které proběhlo 6. října v Jablunkově, se už žádnému z našich závodníků nepodařilo v těžké konkurenci prosadit. Přesto jim všem děkuji za výbornou
reprezentaci školy a přeji hodně štěstí do dalších sportovních soutěží.
Za AŠSK P. Fišerová

novic, byli dokonce tři rakouští chlapci.
Adama už poznali při únorové návštěvě
v Kilbu a nechtěli k nikomu jinému než právě
k němu.
Tato vzájemná pobytová výměna dětí
z Kilbu, Kunčic p. O., Palkovic a Frýdlantu n.
O. proběhla úspěšně již pošesté. Opravdovou duší této přátelské spolupráce je sofistikovaný pan učitel Reinhard Schwarz, jehož
předkové měli osobní vztah k českému národu a on nám pokaždé dokazuje, že v tom
vřele pokračuje.
Ludmila Krupová, uč. AJ
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce Sbor pro občanské
Počet volebních okrsků
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných v seznamu voličů
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
Jméno a příjmení zvolených členů zastupitelstva

2
1
1765
1095
1092
počet hlasů

1. Česká strana sociálně demokratická
1. Čestmír Kubečka

169

2. Nezávislí
1. Karel Jurek
2. Josef Chovančík
3. Renata Klimešová
4. Michaela Šebelová

326
326
325
313

poměr
9,50 %

22,37 %

záležitosti

nabízí seniorům a případně i dalším zájemcům návštěvu areálu Fojtství a Obecné
školy v Kozlovicích. Prohlédneme si tam
třídu se starými ohýbanými lavicemi, dobovými učebnicemi, obrazy a pomůckami,
podíváme se do kabinetu a bytu řídícího
učitele v čase mezi 19. a 20. stoletím.
Vstoupíme do stáje vybavené výrobky vztahujícími se k zemědělskému způsobu života našich předků, atd.
Vstupné pro důchodce je 10,-Kč, pro
ostatní 20,-Kč. Po prohlídce budovy, která
trvá 45 minut se přemístíme přes dvůr do
příjemných prostor Valašského pivovaru
Kozlovice a tam máme možnost kromě
dobrého jídla ochutnat světlého Vojvodu či
tmavého Fojta.

3. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
1. Jan Chovančík
406
2. Tomáš Hrubiš
398
3. Pavel Řezníček
352
4. Lumír Poledník
336

23,83 %

4. Občanská demokratická strana
1. Michal Pavlita
2. Lenka Dobiášová
3. Radim Jurek

18,55 %
280
228
214

Návštěvu uskutečníme v úterý 23. listopadu 2010. Autobus odjede z točny
v 9.45 hod. a zastaví na všech zastávkách
směrem na dolní část obce na Tichou.
Zpět opět autobusem mezi 13.00 – 14.00
hodinou. Budeme vybírat 30,-Kč. Kdo
bude mít zájem o tuto listopadovou akci,
ať se přihlásí na OÚ paní T. Holušové (tel.
556 850 154) do pátku 18. listopadu.

5. Naše Beskydy
1. David Fojtík

9,50 %

Pořadatelé SPOZ

169

6. Komunistická strana Čech a Moravy
1. Ivan Blažek

191

7. „PŘÁTELÉ MLÁDEŽE A SPORTU“
1. Vít Majerek

161

8,95 %

7,26 %

Kompletní volební výsledky naleznete na www.volby.cz
inzerce
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Ustavující zasedání
zastupitelstva obce
pro období 2010 - 2014
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva
obce dne 12. listopadu byly zvoleny orgány obce:
Starosta obce:
Tomáš Hrubiš
Místostarosta obce: Lumír Poledník
Členové rady obce: Ivan Blažek
Michaela Šebelová
Renata Klimešová
Finanční výbor:
Ivan Blažek
– předseda
Sylva Burelová
David Strnadel
Kontrolní výbor:
David Fojtík
– předseda

Kunčice pod Ondřejníkem

Vážení
spoluobčané,

Vážení
spoluobčané,

velice si ceníme Vašich hlasů, které jste
nám dali v říjnových komunálních volbách
a děkujeme, že jste volili slušnost, zkušenost a odpovědnost. V zastupitelstvu obce
budeme pracovat ku prospěchu všech občanů obce bez jakéhokoliv rozdílu.

děkujeme všem, kteří přišli k volbám a
podpořili naše kandidáty. Vaší podpory si
velice vážíme a vynasnažíme se, aby v
nadcházejícím volebním období naší zastupitelé pracovali i nadále co nejefektivněji a ve prospěch a blaho všech občanů.

Zároveň děkujeme všem kandidátům
z kandidátky KDU – ČSL, hlavně těm bez
politické příslušnosti, že neváhali svoji
kandidaturou veřejně podpořit volební
program kandidátky KDU – ČSL.

Zejména budeme prosazovat realizaci započatých projetů, zejména vybudování kanalizace a rekonstrukci školy (zateplení,
výměna oken, zbudování parkovacího zálivu před školou a víceúčelového hřiště),
na které je již zajištěno financování.

Vážení spoluobčané, jsme přesvědčeni, že
společně dokážeme vytvořit ve svém okolí
takové prostředí, které povede ke spokojenému životu v obci.
Za MO KDU – ČSL, Tomáš Hrubiš

Současně tímto děkujeme všem našim
odstupujícím zastupitelům za 4 roky náročné a poctivé práce.
MO ODS, Stanislav Jurek

Jubilanti

inzerce

JE POLITOVÁNÍHODNÉ, JAK NÍZKO KLESLI NĚKTEŘÍ LIDÉ,
ABY ZNEVÁŽILI POCTIVOU A PLODNOU PRÁCI MINULÉHO
STAROSTY, RADNÍCH, ZASTUPITELŮ, VÝBORŮ A KOMISÍ.
Aby nedošlo k šíření dalších pomluv, polopravd a lží, tak jak se to dělo
v průběhu předchozího volebního období,
a vyvrcholilo v předvolební kampani, zveřejňuji svou rezignaci
na mandát člena nového zastupitelstva obce Kunčice p.Ondřejníkem.
Ing. Radim Jurek, kandidát za ODS
Kunčice pod Ondřejníkem čp.289

:

starosta obce Kunčice p.O.
Kunčice pod Ondřejníkem čp.569
V Kunčicích pod Ondřejníkem, dne 13.11.2010
Věc: Rezignace na mandát člena zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem
Vzhledem k tomu,
jakým způsobem a s jakými argumenty byla vedena volební kampaň
většiny ostatních volebních stran v Kunčicích pod Ondřejníkem,
a vzhledem k tomu,
že znám skutečnou pravdu a fakta, která jsou většinou v rozporu a protikladu s tím,
co bylo jimi prezentováno v předvolební kampani,
nemohu se podílet na činnosti zastupitelstva, v kterém jsou převážně kandidáti
těchto volebních stran.
Proto podle § 55 odst.2. b) Zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
rezignuji na mandát člena nového zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem,
potvrzený Osvědčením ze dne 21.10.2010.
Radim Jurek, v.r.

Všem, kdo mne volili děkuji a zároveň se omlouvám!

v listopadu oslaví svá
životní jubilea tito občané
Jiří Maštalíř
87 let
František Křenek
85 let
Marie Cvičková
82 let
Ladislav Mrkva
82 let
Marie Chylková
81 let
Miloslav Mazoch
80 let
Irena Jalůvková
80 let
jiřina Kupčíková
75 let
Fantišek Krpec
70 let
Alena Hažová
65 let
Pavla Zeťáková
65 let
Bohuslava Šigutová
65 let
Jarmila Kapitánová
65 let
Marie Lukešová
65 let
Vladimír Bača
60 let
Svatopluk Káňa
60 let
Zdeňka Šlechtová
60 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,
lásky a optimismu do dalších let.

Radim Jurek

Poděkování

:

Děkujeme MUDr. Janu Chovančíkovi,
zdravotní sestře Sylvii Starečkové a
pracovníkům CHARITY ve Frenštátě p.
R. v čele s panem Milošem Krejčím za
vzorné ošetřování mé manželky Marie
Bončkové po dobu její nemoci.
Manžel Karel Bonček, maminka
Zdenka Kadlecová a dcera Ivana.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům
a známým za projevy soustrasti a květinové dary při posledním rozloučení
s panem Josefem Klimešem.





Manželka Marie, syn Jaroslav
a dcera Danuše.

Rozloučení

V měsíci říjnu jsme se naposledy rozloučili s panem Josefem Klimešem
a Milošem Justem.
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ONDŘEJNICKÝMTBDUATLON2010
sledního závodníka následoval start dalších kategorií, kluci a děvčata 8-10 let běželi 800m a
na kole odjeli 1,8 km. Zde zvítězili Maxim Müller a Monika Kučerová oba z TJ Valašské Meziříčí.I zde jsme měli dva kunčické reprezentantyNatálii Lauru Mynářovou a Vojtěcha Mráze. V
další kategorii (děvčata a kluci 11-13 let) na
trati 1,8km běh a 3,6km kolo zvítězili Ondřej
Herman z oddílu Valašský Hmyz a Tereza Tvarůžková z TJ Valašské Meziříčí. Jako poslední
vyrazila na trať kategorie kluků 14-16 let společně s kategoriemi mužů a žen 17-39 let a
muži nad 40 let. U kluků na trati 1,8km běh a
15km kolo zvítězil stejně jako vloni Kryštof
Střalka z pořádajícího oddílu. Ženy a muži běželi 3,6km a na kole absolvovali 15km. V ženách zvítězila Hana Novotná z Forman Cykling
Team, v mužích do 39 let Radim Knebel z SK
Valašské Království , kde loňský vítěz Michal
Rodyč si zajel o nějaký ten kilometr navíc, přesto skončil na druhém místě a v mužích nad 40
let zvítězil Tomáš Opíchal z Ghost Mojekolo cz.

Pro všechny závodníky bylo připraveno občerstvení v podobě minerálky nebo piva a
řízků, hadice na opláchnutí kola a teplé sprchy.
Po dojezdu posledního závodníka proběhlo
vyhlášení výsledků, první tři v každé kategorii
obdrželi medaili, diplom a drobné ceny. Pohár
absolutního vítěze vybojoval Radim Knebel.
Poděkování patří sponzorům ( pekárna
VIAL Kunčice p.O., pekárna Lomná Frenštát
p.R., Šitavanc sport Kopřivnice, JUREK S+R
Kunčice p.O. ), kteří věnovali ceny, Beskydskému rehabilitačnímu centru BRC Čeladná
za umožnění uspořádat závod v jejich areálu a
Restauraci Skalka za přípravu řízků.
Děkujeme všem závodníkům za účast na
našem závodě a za hladký průběh celého závodu. Doufáme, že se vám závod líbil a těšíme
se na vaši účast i v dalších ročnících.
(29.5.2011 závod horských kol pro děti a mládež (i
dospělí), 2.10.2011 Ondřejnický MTB duatlon 2011).

Vaše ohlasy a připomínky nám můžete sdělit na náš e-mail: mtbondrejnik@centrum.cz

Čtvrtý ročník tohoto duatlonu se konal v neděli v areálu Beskydského rehabilitačního
centra (BRC).
Za příjemného podzimního počasí se sešlo
na startu 76 závodníků v deseti kategoriích.
Závod byl určen pro všechny věkové kategorie, nejmladší závodník - Samuel Vybíral měl
pouze 4 roky a nejstaršímu účastníkovi Karlovi
Rechtenbergovi bylo 63 let.
V 10 hod. nastoupily na start první dvě kategorie (děvčata a kluci 7 let a mladší), kteří absolvovali trať běhu 800m a 1,5 km na kole.
Vítězi se stali Petr Grygar z TJ Valašské Meziříčí
a Kateřina Hudečková z Cyklo MXM Hulín.V
této kategorii se na třetím místě mezi děvčaty
umístila Klára Mrázová z Kunčic p.O., jedna
z mála kunčických závodníků. Po dojetí po-
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Strážní ohně
Na Valašsku se v posledních letech každoročně koná zajímavá
akce, která svým obsahem, pojetím a atmosférou navazuje na
starodávnou, snad středověkou, tradici. Jedná se o tzv. Strážní
ohně, kdy pomocí vizuální signalizace vzplane na území Valašska
22 vater.
První dvoumetrová vatra vzplane v Tichově, po zaznamenávání
signálu zapálí účastníci další a pak další. Nakonec (po cca 30
minutách) doputuje signál až na vrchol Radhoště, kde je poslední stanoviště.
Právě tato poslední vatra, je pro nás relativně snadno dostupná
a z ní také přináším jednu fotografii. Myslím, že se jedná o zajímavou a netradiční akci, která by mohla napřesrok přilákat více
zájemců.
Petr Tryščuk

Doučím matematiku ZŠ a SŠ,
připravím na přijímací zkoušky
i k maturitě.
Mobil : 737 156 985

Nabízíme
dodávku
stínící techniky
 žaluzií 
 rolet 
 markýz 
 sítí proti hmyzu 
Kunčice p. O. 453
tel: 775 988 662
556 850 260
www.sidot.cz
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Kunčice pod Ondřejníkem

PERLIČKY
ZE ŠKOLNÍ
LAVIČKY

O potravě
• Cukr je rafinovaný, protože se po
něm tloustne.
• Pravý hovězí vývar se dělá ze
dvou kostek.
• Švestkové knedlíky dělíme na
jídlo a pecky.
• Sardinkám se uřezávají hlavy,
aby se vešly do konzervy.
• Děda říkal, že alkohol sice kazí
zrak, ale že má raději brejle, než
žízeň.
• Konzervy nám uchovávají potraviny, ale jen do té doby, než se
zkazí. Jsou zdravé, neboť obsahují hodně železa.
• Tatínek řekl, že na svůj svátek
nechal pití, ale neví kde.
• Tři potraviny, bez kterých člověk
nemůže žít, jsou snídaně, oběd a
večeře.
• Experiment je třeba to, když maminka něco uvaří a my hádáme,
co to je.

HOSPŮDKA NA KOPEČKU
nabízí
domácí vánoční cukroví
... linecké, kokosové, marcipánové, karamelové, čokoládové,
vanilkové rohlíčky, rumové kuličky…a spoustu dalších….
Cena včetně balného …..330,- / 1kg
Objednávky přijímáme do 5. 12. 2010
na tel. čísle 606 389 774
HOSPŮDKA NA KOPEČKU
Kunčice pod Ondřejníkem

• Rybí maso je zdravé, protože obsahuje mnoho fosforu, který je
smrtelně jedovatý.
• Alkohol zkracuje život, protože
se po něm pořád spí.
• Opilci páchají pod vlivem alkoholu i sebevraždu a druhý den o
tom ani nevědí.
• Náš děda říká: Rum je jed, ale nejvíc je otrávený, když ho nemá.
• Včelím medem neplýtváme, protože se nevyrábí, ale vzniká poctivou prací.
• Česnek je zdravý pro lidi, ale
společnost ho nesnáší.
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Kunčice pod Ondřejníkem
dostanou novou kanalizaci
a čistírnu odpadních vod
Provoz Olomouc akciové společnosti HOCHTIEF CZ vybuduje pro investora – obec Kunčice pod Ondřejníkem – novou
kanalizaci a čistírnu odpadních vod v hodnotě 93 mil. Kč.
Výstavba 9 km kanalizace a přípojek nepochybně zasáhne i do života
místních obyvatel. Pokládání kanalizace bude představovat částečné i
úplné uzavírky některých komunikací
a chodníků. Zemní práce spojené
s výstavbou mohou způsobit krátkodobé znečištění bezprostředního
okolí. Chtěli bychom tímto ujistit
místní občany, že se v průběhu výstavby vynasnažíme o co nejmenší
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zásah do jejich každodenního života
a omluvili se za případné dočasné
komplikace. Věříme, že výstavba kanalizace a nové čističky bude pro
obec přínosem a přispěje ke zlepšení
celkové hygienické infrastruktury
obce. Na závěr bychom rádi poděkovali vlastníkům dotčených pozemků,
kteří nám laskavě dali souhlas se
vstupem na své pozemky během výstavby.
inzerce

Akciová společnost HOCHTIEF
CZ je nástupcem Baťových stavebních závodů a státního podniku
Vodní stavby Temelín. Součástí německého stavebního koncernu
HOCHTIEF AG je od roku 1999.
Mezi nejvýznamnější projekty HOCHTIEF CZ patří mimo jiné výstavba
jaderné
elektrárny
v Temelíně, pražského městského
okruhu Blanka, rekonstrukce přírodovědecké fakulty v Olomouci a
nebo administrativní centrum Prosek Point a Trianon v Praze.

