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â

erven je měsícem radosti, neboť radostných
událostí v něm lze vyjmenovat
hned několik. Tak například
den dětí, počátek léta, konec
školního roku. Zda máme
k tomuto výčtu přiřadit i vysvědčení to už si musí zodpovědět každý absolvent sám.
Úspěšné a radostné zakončení školního roku všem žákům,
studentům, pedagogům a rodičům přeje redakce.

Žák není nádoba, jež se má
naplnit, ale pochodeň, která se
má zapálit.
Starořecká moudrost
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Volby
Do Parlamentu České republiky se volí na základě
všeobecného, rovného a přímého volebního práva
tajným hlasováním. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se volí podle zásad poměrného zastoupení.
Dále uvádíme potřebné informace k průběhu voleb.
Právo volit
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Překážkami ve výkonu volebního práva jsou
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdaví lidu
b) zbavení způsobilosti k právním úkonům
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou
politickou stranu, politické hnutí nebo koalici. 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.
Připomínáme, že požadavek na přenosnou volební schránku můžete sdělit telefonicky (85 01 54),
popřípadě písemně na obecní úřad nebo prostřednictvím poštovních doručovatelek, požadavek je
možno vznést přímo ve volební místnosti.
Zásady hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
ČR. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise prázdnou obálku
opatřenou otiskem úředního razítka. Na žádost voliče 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 vyznačeni ti kandidáti, kteří se případně vzdali své
kandidatury nebo byli svou volební stranou odvoláni. Při zjišťování výsledku voleb se k takovým kandidátům nebude přihlížet.
Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží do úřední
obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku,
který vkladá do úřední obálky, může zakroužková-

ním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy
hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hasovacím 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 lítky může volič odložit do označené schránky.
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
Členové okrskových volebních komisí nemohou
poskytovat informace o průběhu voleb, a to až do
podepsání 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

Oznámení
o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v Obci Kunčice pod Ondřejníkem
Starosta Obce Kunčice pod Ondřejníkem podle
§ 15 odst. 1 zákona č. 121/2002 Sb. (z. č. 247/1995
Sb. v platném znění) o volbách do Parlamentu
České republiky,

oznamuje:
1. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR v Obci Kunčice pod Ondřejníkem se uskuteční:
v pátek 14. června 2002
od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 15. června 2002
od 8.00 do 14.00 hodin
2. Místo konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 — dolní a střední část
obce po pana Jiřího Janáče čp. 531, paní Elišku
Pustkovou čp. 335 a provozovnu č. 158 na Maralovém kopci — je volební místnost v zasedací síni na
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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 Kunčicích pod Ondřejníkem., čp. 310, pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže–li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky prostřednictvím České pošty, s.p. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Kunčicích p. O. dne 30. května 2002
Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Zhodnocení sběrové akce
V sobotu 27. dubna 2002 proběhl v obci jednorázový sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů a sběr starého železa. Občané se měli možnost
uvedeného odpadu zbavit bezplatně. Na osmi stanovištích byly rozmístěny kontejnery na velkoobjemový odpad. Nejvíce velkoobjemového odpadu
bylo sebráno u kostela, u Huťařství a u čerpací stanice vody (u točny). Velkoobjemového odpadu bylo
sebráno 24 t.
Nebezpečný odpad včetně ledniček s freony,
pneumatik, televizorů, části starého nábytku a dalších el. spotřebičů byl sbírán na čtyřech stanovištích specializovanou firmou .A.S.A. spol. s r. o. Bylo
sebráno: 0,51 t akumulátorů a baterií, 0,49 t starých
olejů a tuků, 1,56 t starých barev, lepidel a pryskyřic, 0,005 t zářivek (45 ks), 0,72 t ledniček, dále
1,52 t pneumatik, 1,63 t elektronického odpadu —
televizory, rádia, 1,26 t izol. materiálů, 0,0065 t prošlých léků, 5,02 t plastů, 2,47 t pneumatik. Železný
šrot sbíral Sbor dobrovolných hasičů z Kunčic pod
Ondřejníkem, bylo sebráno zhruba 22 t.
Akce splnila svůj účel, během jednoho dne se
obec vyčistila od uvedeného odpadu. Stejná
akce proběhne i v září roku 2002. Přesný termín
sběrové akce bude včas zveřejněn v Obecních
novinách.
Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce
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Naše obec přivítá hosty z Nizozemska
V pátek 21.6 2002 navštíví naši obec FOLKLORNÍ
SOUBOR „RALDA“ Z NIZOZEMSKA, který se zúčastní VIII. Mezinárodního folklorního festivalu ve
Frýdku–Místku. Bližší informace k vystoupení souboru, které se pravděpodobně uskuteční v tělocvičně základní školy, budou upřesněny na plakátech.
Hosté předvedou svůj program spolu s dětskými
soubory z naší obce.
Srdečně zveme všechny občany k hojné účasti na
této kulturní akci.
kulturní a školská komise

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…
V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:
91 let
85 let
85 let
83 let
83 let
80 let
75 let
75 let
70 let
65 let
65 let
65 let
60 let
60 let

Marie Mylková
Adolf Řezníček
Zita Kovalská
Ludmila Holubová
Jindřich Chromčák
Jarmila Blažková
Mária Tarabášová
Eliška Běčáková
Květoslava Máchová
Ludmila Langrová
Vladislav Wawrosz
Štefania Řezníčková
Ludmila Polášková
Petr Háža

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

Upozornění !
Na četné stížnosti občanů na volné pobíhání psů
bez dozoru majitelů a znečisťování veřejných ploch
a komunikací psími výkaly, upozorňujeme držitele
psů na platnost obecně závazné vyhlášky, která
přesně specifikuje jejich povinnosti. Problémy
s volně pobíhajícími psy a značným znečišťováním
veřejných prostranství jsou zejména v prostorách
u nádraží ČD, v okolí budovy lékárny, obecního
úřadu a základní školy.
Dle čl. 5 obecně závazné vyhlášky je mimo jiné
povinností majitele mít psa pod trvalým dohledem
a kontrolou tak, aby neohrožoval bezpečnost
a zdraví jiných osob, neohrožoval bezpečnost dopravy a zejména neznečišťoval veřejná prostranství. Je povinen z veřejného prostranství ihned od-
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Oznámení

stranit psí výkaly. Z toho vyplývá nutnost mít při
venčení psa náčiní na jejich odstranění.
Zákony rovněž pamatují na peněžité sankce při
nedodržování těchto norem.
Jejich nedodržení nejen ohrožuje zdraví spoluobčanů, ale jaké pocity při procházce ve Vás vyvolávají „hromádky“ položené na veřejných místech
kolem příkopů, oplocení, chodníků?
Stačí se jen projít od restaurace Huťařství směrem
k základní škole, kde se denně pohybují stovky dětí.

Ve druhé polovině června proběhne pravidelné
veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunčice p. O.
Předběžný termín zasedání je stanoven na čtvrtek
27. 6. 2002 — bude upřesněno na vývěskách v obci.
Na programu jednání bude mimo jiné informace
o přípravě stavby víceúčelového domu před obecním úřadem.
Těšíme se na účast občanů na zasedání.

Oldřich Harabiš
místostarosta

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

☞☛ obecní

úřad informuje ☛☞

Informace České pošty, s. p.
S platností od 1. 7. 2002 dochází ke změně hodin pro veřejnost na poště Kunčice p. O. a to následovně:
středa:
po, út, čt, pá:

08.00—10.45 13.45—17.00
08.00—10.45 13.45—16.00

Na všech poštách České pošty, s.p., je mimo základních poštovních služeb (obyčejné zásilky, doporučená psaní, cenné balíky a cenná psaní, …) možno využít služby expresní služby „EMS“ a to jak u zásilek určených k dodání v tuzemsku tak i do zahraničí. V tuzemsku použití této služby zajistí dodání zasilek nejpozději následující pracovní den. Zásilky jsou doručovány i o sobotách, ve vybraných místech
i o nedělích a svátcích.
V případě hmotnosti zásilky nad 15 kg Vám zprostředkuje pošta Frýdek–Místek l podání „Obchodního balíku“. Ten je možno podat do hmotnosti 30 kg a ceny obsahu 100 000 Kč. U Obchodního balíku
pošta zajistí dodání následující pracovní den po podání zásilky. Firmám a fyzickým osobám podnikajícím pak pošta nabízí službu „Profi balík“. Hmotnost podávané zásilky do 30 kg, cena obsahu do 100
000 Kč. U obou služeb možno zaslat zásilku na dobírku, tj. pošta doručí zásilku pouze oproti zaplacení dobírkové částky příjemcem.
Z obstaravatelské činnosti pak pošta nabízí produkty Poštovní spořitelny a to známé účty „Postžiro“
— pro běžné hospodaření domácnosti, od možnosti bezhotovostních plateb včetně SIPO, možnosti výběru hotovosti i platební kartu z bankomatu a na všech poštách, k možnosti zajištění výplat důchodů
z tohoto účtu. Pro firmy pak běžný účet „Postkonto“. Pro oba účty je možno uzavřít řadu dodatků
k účtu, tyto splňují všechny požadavky klientů a jsou i vzhledem k dosažitelnosti (na každé poště), více
než-li srovnatelné s obdobnými produkty ostatních peněžních ústavů.
Známými produkty obstaravatelské činnosti pošty jsou stavební spoření ČMSS, a.s. (LIŠKA), Českomoravský penzijní fond, a.s. — penzijní připojištění. Oba produkty s výhodnými státními příspěvky.
Dále pak Životní pojištění České pojišťovny, a.s. Pošta uzavírá rovněž „Povinná ručení pro motorová
vozidla“.
Nejnovější službou pošty je „Dodávání tisku — podle volby odběratele“. Odběratel si vybere „titul“
(deník, časopis). Pak bez složitého vyřizování předplatného, Vám prostřednictvím doručovatele zajistíme dodávání Vámi vybraného titulu.
Jakékoliv bližší informace o výše uvedených i o dalších službách zajišťovaných Českou poštou, s.p.
Vám podáme na poště Kunčice p. O. 0656/85 03 10.
Česká pošta, s.p.
Obvod Frýdek–Místek
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Z Š K a r l a S v o l i n s k é h o v Ku n č i c í c h p . O . i n f o r m u j e
Sportovní dopoledne ve ‰kole
Dne 27. 4. 2002 si 3. třída uspořádala sportovní
dopoledne v ZŠ K. Svolinského v Kunčicích p.O.
Děti se sešly v 9.00 hodin v tělocvičně, kde byly seznámeny s programem dopoledne. A pak to začalo
— turnaj ve vybíjené, florballu, RINGO kroužcích
apod. Nadšeně se povzbuzovali navzájem při hře „
KRÁL STŘELCŮ“. Poté si zazávodily v různých zajímavých sportovních disciplínách. U dětí se projevilo skvělé sportovní chování, zájem o hru i soutěživost. Sport skončil a děti se loučily otázkou, zda
bude sportovní den každou sobotu. Myslím, že odcházely domů spokojené a veselé z prožitého dopoledne ve škole. Svědčil o tom úsměv na jejich
tvářích.
Za 3. třídu Eva Halatová

Mac Donald's Cup
14. května se mladší žáci naší školy (4. a 5. tř.), posílení o žákyni Petru Vedralovou, účastnili okrskové
soutěže v kopané Mac Donald's Cup v Metylovicích. Soutěžilo devět škol. Naše mužstvo připravil
do soutěže pan Kokeš. Pod jeho vedením hoši teprve začínají a tato soutěž byla jejich první zkušenost.
Kapitánem byl Martin Křenek, brankářem Radek
Michna, dále hráli Ondra Michna, Adam Sladký,
Tomáš Daníček, Marek Borák, Šimon Kořený, Jirka
Turoň, Petra Vedralová a čtvrťáci Matěj Rybář
a Tomáš Zpěvák. V soutěži jsme obsadili pěkné 5.
místo, což je vzhledem ke krátké době tréningu úspěchem. Přeji jim, aby nadšení, s kterým hrají, jim
vydrželo do dalších soutěží a úspěšně reprezentovali naši školu i svou obec.
L. Dunděrová

Co s voln˘m ãasem dûtí?
Poslední dubnový páteční večer a sobotní den
prožily děti první a druhé třídy, pod vedením svých
třídních učitelek, v krásné přírodě v Malenovicích

pod Lysou horou s přespáním na rekreační chatě
Poma. Chata je doslova utopena v lesním masivu se
spoustou romantických zákoutí v údolí horské
říčky Satiny. Po příjezdu vlakem do Frýdlantu, pak
autobusem do Malenovic a půlhodinovém výšlapu
lesní stezkou k cíli, čekala děti chtěná večeře, oblíbené buchtičky s krémem. Po ubytování následovala večerní vycházka k hotelu Petra Bezruče, která
byla ukončena pro ty nejodvážnější hrou Stezka
odvahy. V sobotní dopoledne čekalo děti překvapení a to návštěva jízdárny, kde viděly výcvik jízdy na
koních a taky si pohladily koně ve stájích. Během
celého pobytu nescházela spousta soutěží a her
s drobnými odměnami, na které nám přispěl sponzorsky jeden z rodičů a to pan Šigut. Zároveň zajistil odvoz batohů z Kunčic na chatu i zpět. Děti se
vracely domů spokojeny se spoustou nových zážitků.
Mgr. Jarmila Konečná
a Mgr. Markéta Jurková

UÏ nám bylo patnáct
Je nás dvaadvacet a jsme součásti žákovského
společenství na ZŠ K. Svolinského v Kunčicích p. O.
Již devátým rokem společně prožíváme všechny
školní „radosti i strasti“.
V tomto roce o něco více, než v letech minulých.
Vyšlapali jsme nejedny schody, abychom se podívali, jak to chodí na středních školách, z trhu práce
jsme se vraceli s kupou letáků — a připusťme, že
nám dělalo dobře, že se najednou o nás všichni tak
zajímají — nad příručkou, kam po ukončení ZŠ,
jsme proseděli s rodiči řadu hodin a nakonec po
vzájemné dohodě vyplnili přihlášku ke studiu.
Zvládli jsme úspěšně první pololetí a než jsme se
nadáli, byly tu přijímací zkoušky. Učebna 9. tř. na
jeden den osiřela.
I ti největší zarputilci se navlékli do bílých límečků a vestiček, naleštili boty, děvčata provětrala šatník, kosmetika také udělala své — nu, odrostli jsme
dětským střevíčkům…
Snažili jsme se vypadat, že o nic nejde, ale v napětí jsme ten den byli všichni — rodiče, žáci, učitelé. Vyplatí se nám ty hodiny nad jazykovými rozbory a matematickými příklady? Samozřejmě, že ano!
I to, že většina z nás po celou dobu studia na ZŠ
„jela na plný plyn“. Výsledky přijímacího řízení nás
o tom přesvědčily.
A. Daníčková, M. Mališová, A. Marek, L. Šigutová, R. Tománek byli přijati ke studiu na SŠ s ohledem na výborný prospěch po dobu studia na ZŠ
bez přijímacích zkoušek.
Mnohá umístění žáků byla překvapením i pro samotné vyučující.
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Střední školy

počet uchazečů:

124
117
21
70
60
150
117
89
89

umístění:

7.
2.
3.
6.
8.
12.
31.
20.
30.

jméno žáka:

Jana Homolová
Ondřej Kubala
Cyril Hrubiš
Adéla Klimková
Petr Kokeš
Jana Kotková
Roman Michna
Magdaléna Hrubá
Adéla Parmová

Učební obory s maturitou
počet uchazečů: umístění:

51
40

3.
14.

jméno žáka:

Jiří Cochlar
Roman Matušek

Všech 20 uchazečů o studium na SŠ uspělo v prvním kole přijímacího řízení. Dva žáci budou pokračovat ve vzdělání na učňovských zařízeních.
Upřímně blahopřejeme.
Nyní nám zbývají už jen čtyři týdny, abychom stejně úspěšně dokončili druhé pololetí školního roku
a tím i povinnou školní docházku na ZŠ v Kunčicích p. O.
Zdeňka Žídková
tříd. uč. 9. tř.
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SoutûÏe
Žák 9. třídy Cyril Hrubiš se zúčastnil chemické
korespondenční soutěže Korchem. Tato soutěž
probíhala celoročně. Z maximálního počtu 80
bodů získal Cyril 77 a v celkovém pořadí je na
2. místě.
Dne 22. 5. 2002 proběhl branný závod Policie cup
ve Frýdku–Místku. Soutěže se zúčastnilo jedno tříčlenné družstvo žáků 6. třídy ve složení Gabriela
Matušková, Miroslav Kokeš a Lukáš Stavárek. Žáci
na trati dlouhé 6000 metrů plnili úkoly zaměřené
nejen na jejich fyzickou zdatnost, ale i na jejich odborné znalosti.
Dne 20. 5. 2002 se uskutečnilo ve Frýdku–Místku
okresní kolo v biologické olympiádě. V této velmi
náročné soutěži a tvrdé konkurenci 60 žáků
z celého okresu, Petra Šigutová z 6. ročníku obstála
svým 25. místem velmi dobře.
Soutěže „Mladý zahrádkář“, na jejímž pořádání
se podílí i Český klub zahrádkářů, se 15. 5. 2002 ve
Frýdku–Místku zúčastnily dvě žákyně 7. ročníku —
Lucie Gachová a Tereza Procházková.
p. uč. Blanka Skýpalová

TJ Sokol odbor ASPV informuje

Okresní kolo Plamen 2001/2002

Květen je měsíc, kdy jsme rádi v přírodě, protože
ta je již naplněna svěží zelení, pestrými kytičkami
a hřejivým sluncem. A právě tak tomu bylo v sobotu
18. 5., kdy se ke kunčické škole sjela mládež z okresu Frýdek–Místek, aby si poměřila vědomosti, rychlost a obratnost v závodě nazvaném „Medvědí stezka“. U nástupu všem 76 účastníkům popřál hodně
zdaru náš pan starosta i pan ředitel školy.
Naši tělovýchovnou jednotu na trati plné úkolů
reprezentovalo 8 závodníků, tj. 4 hlídky, a všichni
pak stáli na stupních vítězů.
V kategorii mladší žáci obsadila dvojice, Tomáš
Daníček a Martin Křenek — žáci 5. třídy — 1. místo,
Martin Krkoška a Michal Majer — žáci 4. třídy
— 2. místo, Jan Lanča ze 4. třídy, Kristýna Vyroubalová ze 3. třídy — 3. místo.
V kategorii starší dívky I. si prvenství vybojovaly
Eliška Střálková s Petrou Šigutovou, obě ze 6. třídy.
Šest z nich postoupilo do oblastního kola, které se
konalo v sobotu a v neděli 25. a 26. 5. ve Fulneku.
Tam si nejlépe vedla dvojice Tomáš Daníček a Martin Křenek. Ve své kategorii zvítězili a zajistili si postup na republikový závod, který se bude konat 14.,
15. a 16. června v Doubí u Třeboně.
Přejeme jim, ať se tam „neztratí“ v azimutovém
úseku, ať zvládnou všechny uzly, ať se jim podaří
hody na cíl, zdolání překážky po laně, přenesení
břemene a hlavně ať mají rychlé nohy až do cíle.

Sobota — 25. května 2002 — den, na který se připravovali celý rok všichni mladí hasiči z okresu Frýdek–Místek. Ano, tento den se konalo závěrečné
kolo hry Plamen, a to právě u nás, v Kunčicích p.O.
v areálu ZŠ K. Svolinského.Této soutěži předcházelo podzimní kolo všestrannosti, závod v hadicové
a uzlové štafetě, závod CTIF v útoku i štafetě
a právě v sobotu pak poslední tři soutěže — štafeta
4´ 60 m s překážkami, štafeta požárních dvojic
a královská disciplína útok s vodou. Výsledky jednotlivých závodů se sčítají a z nich pak vyjde vítěz.
Od 7 hodin ráno se sjížděla auta se závodníky, odhodlanými splnit si své představy a uhrát co nejlepší výsledek. Po nástupu, kde přivítal 44 družstev, tj.
440 mladých hasičů i pan starosta ing. Tomáš Hrubiš, nastal ten pravý a nelítostný boj.
Družstva mladší i starší kategorie se střídala na
štafetách, přílišná snaha zvítězit končila v některých případech nezdarem, a tak do poslední chvíle
byl boj napínavý. I favoritům se podařilo „zakopnout“, jiným, kteří v dobrý výsledek nedoufali,
přálo štěstí a s pořadím zamíchali. Při požárním
útoku s vodou se bavili všichni. Bylo se opravdu na
co dívat. Nejvíce se snad líbil boj těm nejmenším,
kteří se dokázali poprat s těžkými hadicemi, vodou
i počasím. Po napínavých chvílích přišlo vyhodnocení, radost i smutek.
Mladší kategorie: 1. místo Lučina
2. místo Kozlovice
3. místo Frýdek

Výbor ASPV
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1. místo Vratimov
2. místo Ostravice
3. místo Kozlovice

Družstvo mladých kunčických hasičů získalo
v ml. kategorii 12. místo (některých soutěží se nezúčastnili, protože je jich málo), starší kategorie obsadila 5. místo. Vzhledem k tomu, že se nám jedna
soutěž v průběhu roku nepovedla, bojovali všichni
v sobotu na hranici svých sil a tento výsledek je
velmi dobrý.
Jako nejmladší hasič v okrese byl vyhodnocen
Petr Šlechta z našeho sboru, který letos má 5 let.
Během dne bylo o závodníky velmi dobře postaráno. Všem chutnaly párky v rohlíku, sladkosti, zákusky a oběd ze školní jídelny. Každé družstvo bylo
odměněno diplomem, omalovánkami a koblihami,
ti nejlepší pak převzali poháry a pět nejlepších
bonboniéry.
Těchto 440 dětí by mohlo trávit sobotní den
i jinak. Mohli se „poflakovat“ kolem domů a vymýšlet lumpárny. Místo toho si zvolili soutěžení
s pevnými pravidly a smyslem pro férovou hru, povzbuzování svých i jiných družstev a kamarádství,
které jste mohli vidět na každém kroku.
Závěrem bychom chtěli poděkovat vedení ZŠ za
zapůjčení areálu, jídelny a jiných školních prostor,
za prohlídku galerie. Panu starostovi pak za podporu celé akce, kuchařkám za skvělý oběd, paní Tymlové za výborné zákusky.
Poděkování patří všem hasičům a příznivcům,
kteří se podíleli na přípravách a průběhu soutěže
za jejich nezištnou a ochotnou práci.
Největší díl však odvedly naše hasičské děti, které
se v průběhu roku poctivě připravovaly, nenechaly
se odradit neúspěchem a pro konečný výsledek
udělaly vše co bylo v jejich možnostech.
Jsou to tito členové kroužku ml. hasičů:
Cochlar Jiří, Šustek Radek, Daníček Lukáš, Cochlar Marek, Mališová Markéta, Kahánková Bohdana, Byrtus Tomáš, Kubečková Tereza, Drongová
Jana, Kahánková Pavla, Saitl Jan, Káňa David, Kahánek Mirek , Saitl Tomáš, Šlechtová Tereza, Čajánek
Adam, Hurník Lukáš, Šlechta Petr, Šustková Kamila.
Tito hasiči budou ještě každou sobotu až do
konce školního roku jezdit na pohárové soutěže,
např. do Výškovic, Ostravice, Lubna i jinde. Nyní
máme již první úspěch — 2. místo z Nošovic.
výbor SDH Kunčice p. O.

Sběr železného šrotu
V sobotu 27. dubna jsme již tradičně sbírali v naší
obci železný šrot. Děkujeme všem občanům, kteří
nám, hasičům železný šrot dali, peníze budou použity pro práci sboru, největší podíl z nich mají
mladí hasiči pro svou práci a účast na mnoha sou-
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těžích. Bohužel se stalo již pravidlem, že den předem i v den sběru jezdí k hromadám auta s vozíky,
vybírají těžké kusy a drobný šrot, pletivo a drobnosti nechávají. Letos však došlo ke kuriozním situacím, kdy z těchto hromad vybírali ušlechtilé kovy
a těžké železo i naši kunčičtí občané. Pokud tito
lidé mají o šrot zájem, ať si laskavě odvezou celou
hromadu i s rozsypanými drobnostmi a udělají po
sobě pořádek. Ještě zvažujeme možnosti, jak tuto
situaci řešit v příštím roce, ale jako nejlepší se nám
zatím zdá ta možnost, že by občané, kteří chtějí šrot
darovat hasičům a ne různým pobertům, zavolali
na předem dané telefonní číslo, my bychom přijeli
a naložili sběr u vás.
Děkujeme panu Vladimíru Macurovi a panu Janu
Lančovi za zapůjčení traktoru s vlekem.
výbor SDH Kunčice

ČSOP pomáhalo při sběru odpadu
Už skoro tradiční akce sběru velkoobjemového
a nebezpečného odpadu v Kunčicích pod Ondřejníkem proběhla letos v sobotu 27. dubna 2002. Na
9 místech naší obce byly rozmístěny velkoobjemové
kontejnery (10 m3) a několik menších kontejnerů.
Přesto to sotva stačilo zájmu občanů odevzdat velkoobjemový a nebezpečný odpad. Přesná množství
odvezených odpadů jistě brzy oznámí obecní úřad.
Doposud víme, že bylo sesbíráno 22 tun železného šrotu.
Je zřejmé, že tato akce má smysl, protože odpad
je řádně odvezen na řízené skládky nebo do sběren
a neskončí jako černé skládky někde v lese nebo
v příkopě. Jsme rádi, že členové naší organizace
mohli pomoci v této užitečné akci přispívající
k ochraně životního prostředí a doufáme, že další
a podobné akce pro ochranu přírody se setkají
s obdobnou podporou občanů.
Za ZO 68/01 Kunčice p. O.
Aleš Bernatík
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ČČK — poděkování
Dne 14. dubna 2002 proběhl tradiční Dětský karneval.
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám svými dary
pomohli připravit pěkné odpoledne pro děti. Těšíme se na další spolupráci.
Výbor ČČK

Na počátek října 2002 připravujeme

setkání „šedesátiletých“
ročník 1942
Informujte prosím své příbuzné a známé,
kteří nyní žijí mimo obec Kunčice p. O.
Pozvánky zašleme v září 2002.
Setkání organizují Zdeňka Žídková,
Jindřich Chýlek a Josef Řezníček.

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
kteří se přišli rozloučit s panem MIROSLAVEM MACUROU.
Zvlášť děkujeme všem volejbalistům, kteří se přišli
důstojně rozloučit.

P

manželka a dcery

Děkujeme MUDr. Františce Chovančíkové za obětavou péči po dobu nemoci paní LUDMILY HERDOVÉ.
zarmoucená rodina

sdružení
KUNâICE POD OND¤EJNÍKEM
VÁM NABÍZÍ — PRODEJ, MONTÁÎ, SERVIS:

ÎALUZIE — HORIZONTÁLNÍ, VERTIKÁLNÍ, ISSO
SILIKONOVÉ TùSNùNÍ — DO DRÁÎKY, LEPENÉ
ROLETY — PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ, TEXTILNÍ
MARK¯ZY — BALKONOVÉ, KO·OVÉ
SÍTù PROTI HMYZU — PEVNÉ, SAMONAVÍJECÍ
PLASTOVÉ SPRCHOVACÍ BOXY
DVE¤NÍ âALOUNùNÍ
âI·TùNÍ VERTIKÁLNÍCH ÎALUZIÍ
V¯BùR Z VÍCE JAK 180 BAREV, TYPÒ LAMEL A POTAHOVIN.
DODACÍ LHÒTY 7—10 DNÒ, ZÁRUâNÍ LHÒTY AÎ 24 MùSÍCÒ
INFORMACE, OBJEDNÁVKY:

0656/85 02 60, 0604/53 96 19
Prodám
starší nábytek — ložnici, tmavý obývací pokoj, třídílnou skříň světlý dub, lustry a jiné věci — stěhování. tel. č. 0656/85 00 08
Nabídka
Nabízíme k prodeji za zůstatkovou cenu starší:
peřináče, stoly, skříně, válendy, odpad. koše,
noční stolky, dveře, židle a křesla
Informace na tel. č. 0656 /85 01 12

UHELNÉ SKLADY FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Fa Piskoř Petr
Vzpomínka

0658 / 67 77 08, 0604 70 17 67

Dne 5. června 2002 uplyne rok co nás navždy
opustil z rodinného kruhu náš milovaný pan
ARNOŠT DEDEK.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene celá rodina.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku s námi.

hnědý ořech 2 — 149 Kč/q
hnědý ořech 1 — 168 Kč/q
hnědá kostka — 175 Kč/q
černý ořech — 291 Kč/q
ořech střední a kostka — 318 Kč/q
koks ořech 2 (drobný) — 390 Kč/q
otopová směs — 415 Kč/q
brikety lisované — 39 Kč/10 kg

••••••••••• Ú V Ě RY ••••••••••
NABÍZÍME VELMI LEVNÉ ÚVĚRY
NA STAVEBNÍ A BYTOVÉ ÚČELY,
REKONSTRUKCE.
tel. č. 0737/35 73 43

CENÍK PALIVA

CENÍK ŠTĚRKU, PÍSKU

písek — 39 Kč/q
štěrk 04 — 50 Kč/q
štěrk 022 — 45 Kč/q
struzka — 34 Kč/q
Ceny včetně DPH 22%
Provozní doba pondělí—středa od 7 do 13 hod.
čtvrtek 7—15 hod., pátek 7—14 hod.
Od května do září prodej i v sobotu od 8 do 11 hod.

Kunčice pod Ondřejníkem 30. 5. 2002, ročník XI, číslo 3/2002, 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:
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