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Červen
Jaro už se k létu kloní,
v lukách modré zvonky zvoní,
bělají se kopretiny,
děti myslí na prázdniny.
Příroda je přívětivá:
větřík vane, potok zpívá,
housátka už štěbetají,
ptáci svá hnízdečka tají.
Les vydává na sta vůní,
větve stromů tiše šumí,
pro chuť plnou lahody
dozrávají jahody.
Slunce vysílá své šípy,
brzy budou vonět lípy,
celá zem je voňavá
jako rajská zahrada.
Jak je krásně po setmění
nedokáže popsat tužka,
zelených světýlek rojení —
letí svatojánská muška!
M.K.

1. červen — Mezinárodní den dětí
„Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit s vámi,
a bez odkladů užívejte každou radost.“

Seneca
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Výsledky voleb
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Počet odevzdaných úředních obálek:
celkem v obci: 1 117
okrsek č. 1:
635
okrsek č. 2:
482

konané 2. a 3. června 2006
v Obci Kunčice pod Ondřejníkem
Počet voličů zapsaných do výpisu ze stálého
a zvláštního seznamu voličů:
celkem v obci: 1 655
okrsek č. 1:
911
okrsek č. 2:
744
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
celkem v obci: 1 117
67,49 %
okrsek č. 1:
635
69,70 %
okrsek č. 2:
482
64,78 %

Počet platných hlasů:
celkem v obci: 1 109
okrsek č. 1:
632
okrsek č. 2:
477
Děkuji občanům za vysokou účast v těchto volbách, dále děkuji za bezproblémový a důstojný
průběh voleb především zapisovatelkám, předsedům a místopředsedům a všem členům okrskových volebních komisí a také pracovníkům obecního úřadu za organizační přípravu voleb.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Výsledky hlasování pro politické strany, politická hnutí a koalice v Kunčicích pod Ondřejníkem
celkem v obci
počet hlasů

1 Strana zdravého rozumu
7
3 Balbínova poetická strana
1
5 Právo a Spravedlnost — ANO tradiční
rodině, NE korupci a kriminalitě
3
6 Nezávislí
2
8 Koruna Česká (monarchistická strana
Čech, Moravy a Slezska)
1
9 Občanská demokratická strana
369
10 Česká strana sociálně demokratická
379
11 SNK Evropští demokraté
23
13 Helax — Ostrava se baví
3
14 Pravý Blok — strana za ODVOLATELNOST politiků,
NÍZKÉ daně, MINIMALIZACI byrokracie,
SPRAVEDLIVOU justici, REFERENDA a PŘÍMOU
demokracii WWW.CIBULKA.NET
2
17 Moravané
1
18 Strana zelených
57
20 Komunistická strana Čech a Moravy
106
21 Koalice pro Českou republiku
2
22 Národní strana
1
24 Křesťanská a demokratická unie —
Československá strana lidová
140
25 NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ (předseda V. Železný)
7
26 STRANA ROVNOST ŠANCÍ
5

%

okrsek č. 1
počet hlasů

%

okrsek č. 2
počet hlasů

%

0,63 %
0,09 %

5
1

0,79 %
0,16 %

2
0

0,42 %
0%

0,27 %
0,18 %

3
1

0,47 %
0,16 %

0
1

0%
0,21 %

0,09 %
33,27 %
34,17 %
2,07 %
0,47 %

1
213
201
2
3

0,16 %
33,70 %
31,80 %
1,90 %
0,27 %

0
156
178
11
0

0%
32,70 %
37,31 %
2,31 %
0%

0,18 %
0,09 %
5,14 %
9,56 %
0,18 %
0,09 %

0
1
30
55
1
0

0%
0,16 %
4,75 %
8,70 %
0,16 %
0%

2
0
27
51
1
1

0,42 %
0%
5,66 %
10,69 %
0,21 %
0,21 %

12,62 %
0,63 %
0,45 %

97
4
4

15,35 %
0,63 %
0,63 %

43
3
1

9,01 %
0,63 %
0,21 %

Ostatní politické strany, politická hnutí a koalice nezískaly v Kunčicích pod Ondřejníkem žádný platný hlas.

OBECNÍ NOVINY

STRANA 3

Oznámení občanům
Oznamujeme občanům, že ve dnech od 19. 6.
2006 do 23. 6. 2006 bude městský úřad ve Frýdlantě n. O. (všechny budovy) z důvodu stěhování uzavřen. Provoz podatelny v tomto období bude zajišťován v budově čp. 3, poschodí 1., kancelář č. 19 —
sekretariát.
Umístění odborů bude následující:
Budova městského úřadu — Náměstí čp. 3:
— starosta
— místostarosta
— kancelář starosty
— odbor právní a přestupkový
— odbor místního hospodářství a životního prostředí
Budova městského úřadu — Náměstí čp. 9
— odbor regionálního rozvoje a stavební úřad
— odbor správy obecního majetku
— kancelář starosty, oddělení investiční
Budova městského úřadu — Hlavní čp. 139 (bývalý hotel DUDA)
přízemí:
— odbor vnitřních věcí (podatelna, pokladna)
— odbor sociálních věcí a zdravotnictví
1. patro:
— kancelář starosty, oddělení informatiky
— odbor Obecní živnostenský úřad
— odbor školství a kultury
— odbor finanční
— odbor dopravy
Od 26. 6. 2006 budou platit pro všechny pracovníky úřadu nová telefonní čísla, která jsou zveřejněna na úřední desce a na webových stránkách města
(www.frydlantno.cz).
Telefon spojovatelky — 558 604 111
Městský úřad ve Frýdlantě n. O. bude uzavřen
také v pátek 7. července 2006.
— obecní úřad —

Vítání občánků
Dne 20. května 2006 jsme slavnostně přivítali do
svazku naší obce tyto nové občánky:
Alexandru Hanouskovou, Andreu Blažkovou,
Kristýnu Zábojovou, Moniku Fojtíkovou, Václava
Cába a Terezu Pytlovou.
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Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó
V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea tito naši
občané:
89 let
89 let
87 let
84 let
82 let
81 let
81 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let
60 let
60 let
60 let

Zita Kovalská
Adolf Řezníček
Ludmila Holubová
Jarmila Blažková
Libuše Tobolíková
Marie Šrubařová
Josef Martinák
Vlasta Richtrová
Eugen Pustka
Irma Janáčová
Antonín Stříž
Marie Konvičková
Ludmila Valášková
Věra Štefková
Miluše Lapčíková
Eduard Krhut
Naděžda Justová
Jindřiška Lhotská
Jan Valenta
Miluše Škucová
Jan Michna
Jaromíra Kuchařová
Jaroslav Fajkus
Jan Křenek

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

Poslední rozloučení
V měsíci květnu jsme se naposledy rozloučili
s paní Z DENKOU M ALÍKOVOU a panem H YNKEM
M ARALÍKEM .

Výzva všem živnostníkům
a podnikatelům
Obecní úřad zpracovává podle „Zlatých stránek“
nový telefonní seznam obce. Obracíme se proto
s výzvou na občany — podnikatele a živnostníky,
kteří mají zájem o zveřejnění své podnikatelské
činnosti v telefonním seznamu Obce Kunčice pod
Ondřejníkem, aby podali na obecní úřad jméno
nebo název firmy, předmět podnikání, adresu a tel.
číslo do 30. 6. 2006.
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Rady pro osamělé a starší občany
V poslední době se množí případy, kdy se senioři
stávají oběťmi cynických nenechavců, kteří zneužívají jejich důvěřivosti a bezbrannosti.
— Buďte opatrní, nevěřte každému, doba se změnila. Nikdy neotvírejte dveře, dokud nevidíte
(kukátkem, oknem) kdo je za nimi. Komunikujte se zajištěným bezpečnostním řetízkem.
Pomoc můžete poskytnout i pomocí telefonu
a za zavřenými dveřmi. Důležitá telefonní čísla
mějte po ruce.
— Do bytu vpusťte pouze osoby, které dobře
znáte, pokud vás někdo osloví jménem, ještě
to neznamená, že vás zná.
— Nenechte se nalákat na výhodný nákup prostřednictvím osoby, která zvoní na vaše dveře.
Dávejte si pozor zejména na různé výhry či odměny. Oblíbeným trikem je např. vrácení různých přeplatků za elektřinu, plyn, apod. Pozor
na žádost o rozměnění velké bankovky, tím
darebák zjistí, kde máte uložené peníze.
— Zamykejte vchodové dveře, nezapomínejte zavírat okna i když jdete jenom nakoupit.
— Pro vyzvednutí finančního obnosu nechoďte
sami. Vždy požádejte o doprovod něhoho blízkého.
— Příruční tašku nebo kabelku mějte vždy uzavřenu a neodkládejte ji ani do nákupního vozíku. Svým věcem věnujte pozornost rovněž
v hromadné dopravě, u lékaře v čekárně, v restauraci či na úřadech. Kapsáři a podvodníci
jsou dobře připraveni.
V rámci programu prevence pro seniory probíhá
na obecním úřadě promítání videokazety „Žít a nechat žít“. Uvidíte jak se chovat při nevítaných návštěvách. Televizní projekce je zajištěna každé pondělí a středu v zasedací místnosti obecního úřadu,
vždy od 13.45 do 14.20 hodin. Délka kazety je 35
minut a pokud by alespoň jednomu z nás její shlédnutí pomohlo, tak je to dobře. Domluvte se se
svými známými, sousedem nebo kamarádem
a přijďte se podívat. Svou návštěvu prosím oznamte p. Holušové tel. 556 850 154.
SPOZ

Zhodnocení sběrové akce
V sobotu 22. dubna 2006 se uskutečnil sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů a sběr železného šrotu. Kontejnery na velkoobjemový
odpad byly umístěny na osmi stanovištích. Již tra-
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dičně bylo nejvíce odpadu sebráno u kostela, u Huťařství a u čerpací stanice vody.
Dále uvádíme přehled sebraného odpadu.
Nebezpečný odpad
1,73 t pneumatiky 160 103 (ostatní tříděný odpad)
00,8 t akumulátory 200133 (160601)
0,25 t olej, tuk 200126 (200125)
1,51 t barva, lepidla, pryskyřice 200127
28 ks zářivky 200121
0,36 t zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
(neúplné ledničky) 200123
0,2 t elektronický odpad 200135
(neúplné elektrospotřebiče)
V rámci zpětného odběru elektroodpadu bylo
odebráno zdarma:
1,32 t úplné ledničky
2,0 t úplné elektrospotřebiče
Velkoobjemový odpad — 23,3 t
Železo — 8 t
Děkujeme občanům za ukázněnost a rozumný
přístup ke sběrové akci.
Zároveň děkujeme pracovníkům obecního
úřadu, ochráncům přírody a všem, kteří přispěli ke
zdárnému zvládnutí této náročné akce.
D. Svobodová
T. Hrubiš

SVOZOVÝ K ALENDÁŘ
komunálního odpadu na 2. pololetí 2006
Kunčice pod Ondřejníkem
Svozový den: Čtvrtek — 1× za 2 týdny
6. červenec
13.červenec
20.červenec
27. červenec
3. srpen
10. srpen
17. srpen
24. srpen
31. srpen
7. září
14. září
21. září
28. září

dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní

5. říjen
12. říjen
19. říjen
26. říjen
2. listopad
9. listopad
16. listopad
23. listopad
30. listopad
7. prosinec
14. prosinec
21. prosinec
28. prosinec

horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní

úřad informuje ☛☞
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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
SoutûÏ hlídek mlad˘ch zdravotníkÛ
V sobotu 13. května 2006 se uskutečnila ve Frýdku–Místku Oblastní soutěž hlídek mladých zdravotníků. Naši školu reprezentovali žáci z kroužku
Mladý zdravotník. V kroužku pracovalo celoročně
osm dětí z 1. — 3. třídy. Šest nejlepších z nich se letošní soutěže zúčastnilo. Hlídku tvořili tito žáci:
Ivana Čajánková, Jan Roztočil a Radek Řezníček ze
2. třídy, Lucie Řezníčková, David Šenk a Dominika Závodná ze 3. třídy.
Soutěž nebyla vůbec jednoduchá, žáci museli
předvést své znalosti i dovednosti v poskytování
první pomoci v celé řadě zranění. Např. museli
ukázat, jak by ošetřili zlomeninu dolní končetiny,
řeznou ránu na ruce, cizí těleso v oku, demonstrovat stabilizovanou polohu a transport zraněného,
rozpoznat bezvědomí, poradit si s obvazováním
zranění šátky i standardními materiály. Přestože se
neumístili na hodnocených místech, předvedli
dobrý výkon.

materiály a dostupné informace od dosud žijících
válečných veteránů. Hlavním tématem besedy byl
výsadek partyzánské skupiny Wolfram, jejímž členem byl i kunčický rodák pan Vladimír Řezníček.
Při výkladu si žáci mohli prohlédnout také originály zbraní a uniforem vojáků z 2. světové války.
Závěr tohoto setkání byl pro děti asi nejpoutavější — pan Tryščuk promítal spoustu fotodokumentace k těmto historickým událostem.
Děkujeme panu Petru Tryščukovi za čas, který
strávil s našimi dětmi i cenné informace, které jim
předal.
M. Jurková

Mgr. E. Sladká

Fren‰tátsk˘ zpûváãek
V úterý 2. 5. 2006 odpoledne se čtyři děti z naší
školy rozjely do Frenštátu p. R.
s velkou chutí zazpívat si na dalším ročníku pěvecké soutěže Frenštátský zpěváček.
Po přivítání byli soutěžící rozděleni podle věku do
čtyř kategorií a mohli si také prohlédnout stůl plný
cen, které věnovali frenštátští podnikatelé.
To, že naše děti zpívají s nadšením a pochopením
textu a že jim vybíráme písně tak říkajíc šité na
míru, to vše ohodnotila i odborná porota. A výsledek?
V 1. kategorii soutěžila Lucie Řezníčková a s písní
Šla děvečka do háječka se umístila na výborném
druhém místě, ve 2. kategorii s písní Ej, rano obsadila Anna–Marie Holušová pěkné třetí místo. Kategorie duet nebyla organizátory vyhlášena, proto
naše duo Vendula Tymlová a Denisa Rybářová zazpívaly mimo soutěž a byly oceněny nadšeným potleskem publika.
Všem dětem děkujeme za úspěšnou reprezentaci
školy i obce a přejeme mnoho dalších úspěchů
i v jiných soutěžích.
Mgr. M. Kahánková

Poznávali jsme svoji historii
Ve středu 10. května se uskutečnila v naší škole
beseda k výročí osvobození naší vlasti.
S dětmi se o své znalosti z této problematiky přišel podělit pan Petr Tryščuk, bývalý žák naší školy,
který ve svém volném čase shromažďuje historické

Konec ‰kolního roku korunují
v˘znamné v˘tvarné úspûchy na‰ich ÏákÛ
34. ročník Mezinárodní dětské výtvarné soutěže
LIDICE 2006 pořádané pod záštitou ministra kultury ČR V. Jandáka, ministra zahraničí ČR C. Svobody a ministryně školství ČR P. Buzkové.
Medailové ocenění získala Iveta Zpěváková z 1.
třídy.
10. ročník mezinárodní výtvarné soutěže Můj sen
II. kategorie — čestné uznání Nikola Hučíková,
1. třída
X. ročník výtvarné soutěže Můj obraz XX. století
— Terezín
I. kategorie — 1. místo — Lukáš Weselowski, Markéta Tabachová, Magdalena Strnadlová, Kateřina
Řezníčková, Karolína Petrová, Michaela Michnová,
Iva Maralíková, Tomáš Jurek, Michael Jurek a Kateřina Káňová
Všem dětem gratuluji a přeji mnoho dalších výtvarných ocenění.
Mgr. Eva Halatová
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Podûkování za McDonalds
Ve čtvrtek 11.5. proběhlo okrskové kolo v kopané
McDonalds pro žáky 4. a 5. tříd. Letos nám štěstí příliš nepřálo a naši fotbalisté skončili na 7.— 8. místě.
Ráda bych poděkovala za výbornou spolupráci,
zapůjčení dresů a vedení družstva panu Miroslavu
Kokešovi. Paní Jitce Jurkové a panu Janu Zajacovi
děkuji za zajištění a sponzorování dopravy dětí do
Metylovic a zpět a všem třem za jejich volný čas,
který dětem věnovali. Děkuji také paní učitelce Evě
Sladké, která mě na turnaji ochotně zastoupila, zajistila odvoz svým osobním autem a pedagogický
dohled nad dětmi.
Jsem si vědoma, že na sebe tito ochotní řidiči
berou velkou zodpovědnost a jsem jim za jejich
pomoc velmi vděčná.
Pavlína Fišerová

Okresní kolo biologické olympiády
Tradičně se v tomto období koná okresní kolo biologické olympiády kategorie D, což jsou žáci 6.—
7. třídy. V letošním roce se sešlo 46 žáků z celého
okresu, aby soutěžili ve svých znalostech přírody.
Pro letošní rok bylo vybráno téma „Živá a neživá

Z mateřské školy HORNÍ
Květnová příroda plná jasné zeleně a květů vybízela děti k častějším hrám na školní zahradě a k vycházkám do okolí mateřské školy naplněným pozorováním jarní přírody, nejednou s sebou děti nesly
i dětské lupy a lupu s nádobkou, ve které si prohlédly
například mravence a opět vypustily na louku.
Také jsme naší mateřskou školou provedli a na procházku přírodou pozvali děti frýdlantské
mateřské školy, které si za cíl
projížďky vlakem zvolily Kunčice
pod Ondřejníkem.
Bylo dokončeno plnění úkolů
projektu Pobeskydský SEDMIHLÁSEK vyhlášeného Občanským
sdružením LYSOHOR ve všech
oblastech a vyhodnocení odesláno.
V rámci zapojení do projektu
děti vycházely do přírody aby
hledaly poklady zvířátek, uklidily okolí studánky
a přihlížely vhození odpadků do patřičných kontejnerů, účastnily se akce Hledání jara za účasti člena
MO Ochránců přírody, zavěšení ptačí budky na zahradě mateřské školy proběhlo za spolupráce organizace Ochránců přírody a rodičů, v zimě děti naplnily kaštany do krmelce, také sypaly semena
ptáčkům do krmítka. V podzimním čase a na jaře se
přiměřeně zapojily do úklidu školní zahrady, pomáhají s péčí o vysázené rostliny ve venkovních
truhlících a podílejí se tak na zkrášlení okolí školičky.
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příroda“. Téma, které je velmi obsáhlé a pro žáky
6.—7. ročníku náročné.
Z naší školy jsme měli dva zástupce, pro které to
byla první zkušenost s takovouto soutěží. V silné
konkurenci obstáli dobře, Michal Kuchař ze 6. třídy
obsadil 24. místo a Michaela Řezníčková ze 7. třídy
37. místo.
Blanka Zemánková

Okrskové kolo dopravní soutûÏe
Dopravní soutěž mladých cyklistů pokračovala
11. května 2006 okrskovým kolem ve Frýdlantě nad
Ostravicí. Naše škola přihlásila družstva do obou
kategorií. Vědomosti žáků prověřily písemné testy
z pravidel silničního provozu a ze zdravovědy, pohybové dovednosti všichni prokazovali jízdou na
kole přes překážky. Naši žáci podali v konkurenci tří
škol kvalitní výkon, bodové rozdíly v konečném
hodnocení byly minimální. Mladší žáci ( 5.— 6. tř.)
obsadili 3. místo — Anna Marie Holušová, Alena
Telváková, Lukáš Daníček, Patrik Pokorný. Starší
žáci pak 2. místo — Lenka Jurková, Nikola Tichá,
Jan Lanča a Tomáš Zpěvák. Ocenění si zaslouží
i paní učitelka P. Mynářová, která mladé cyklisty
před soutěží připravovala.
M. Majer

Při hrách na školní zahradě si děti všímají létání
ptáků kolem „naší“ ptačí budky. Přejí si, aby byla
obydlena. Její zavěšení bylo pro děti nevšedním zážitkem, důvodem k povídání i výtvarnému ztvárnění ve společné koláži. Tuto i další práce dětí jsme
odeslali na výstavu Pečujeme o přírodu v Beskydech pořádanou Sdružením Ochránců přírody
v Kunčicích pod Ondřejníkem.
Výtvarné práce dětí jsme zaslali
i do jiných výtvarných soutěží —
např. pohádkové bytosti.
Děti popřály maminkám k jejich
svátku přáníčkem, veršem a velikou kyticí tulipánů, která vznikla
jako koláž na níž se podílely
všechny děti po povídání
o svých maminkách. Besídku
pro maminky — nejen k jejich
svátku — připravujeme.
Za kulturními zážitky děti cestovaly dvakrát. Výstavu výtvarných
prací z odpadových materiálů v ZŠ Karla Svolinského jsme v knize návštěv upřímně pochválili a také
naplnili slova o tom, že se budeme nápadem inspirovat. Zatím děti skládaly a nalepily obrazce z barevných uzávěrů plastových lahví. Na výstavce jsou
například květiny, motýl, duha.
V Divadle loutek v Ostravě se malým divákům
velmi líbila pohádka O kocouru Vavřincovi a jeho
přátelích. Děkujeme paní ředitelce mateřské školy
Renátě Klimešové za zajištění zájezdu.
Pracovnice mateřské školy
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Trošku více o Mateřince!
Od roku 1995 se koná festival Mateřinka. A právě
toto zdánlivě obyčejné slovo — „Mateřinka“ se
u nás v Kunčicích p. O. každoročně skloňuje,
a k mateřské škole Dolní neodmyslitelně patří. Ale
na úvod pro ty, co chtějí o Mateřince vědět víc.
Festival Mateřinka je celostátní nesoutěžní přehlídka hudebních, tanečně — sportovních a dramaticko–výtvarných pódiových vystoupení jako
veřejná prezentace práce mateřských škol a předškolních zařízení. Koná se každoročně vždy v květnu v Nymburce pod záštitou UNESCO a dalších
partnerů. V letech 1995—2005 se celorepublikového festivalu Mateřinka v Nymburce zúčastnilo 178
000 dětí i dospělých a vystoupilo na něm 3 500 mateřských škol.
Letos se konal již 11. ročník. Konal se ve dnech
5.—6. května ve sportovním centru v Nymburce.
Z 18 oblastních kol bylo vybráno celkem 27 mateřských škol na celostátní přehlídku. Vystoupení našich dětí bylo zařazeno do programu na pátek
5. května, kdy ve 13.30 hodin odpoledne byl slavnostně zahájen festivalový den. Děti vystoupily
jako třetí v pořadí s tanečně folklórním pásmem
„Na lúce“. Jejich vystoupení mnohokrát doprovázel
potlesk obecenstva, který si děti skutečně zasloužily. Potvrdil to i pan starosta ing. Tomáš Hrubiš,
který děti na cestě doprovází, dokáže je vždy podpořit a také ocenit a pochválit. Jsme rádi, že to co
s dětmi děláme, jak udržujeme tradice folklóru,
vztah k lidové tvořivosti i k písničkám se ostatním
líbí a hlavně, že se jim líbí náš „Dolňánek“.

V Nymburku probíhá také seminář o současných
trendech ve školství, kde ředitelky diskutují s Mgr.
M. Jurkovou — zástupkyní ministerstva školství pro
předškolní výchovu. Těší nás, že Mgr. Jurková při
rozhovoru s p. ředitelkou R. Klimešovou nás ujistila, že naše školička jde tím moderním směrem při
realizaci nového pojetí v předškolní výchově.
Každá mateřská škola měla vystoupení na vysoké
úrovni, každé vystoupení bylo originální, vtipné,
nápadité. K velmi příjemné atmosféře přispěl i mo-
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derátor Jan Kovařík, který velmi hezky a vtipně pódiová vystoupení moderoval. O přestávce pozdravili Mateřinku americký spisovatel Robert Fulghum
a čeští spisovatelé, zástupci PEN klubu. Naše děti
mají na co vzpomínat. Dlouhá cesta autobusem,
moderní sportovní centrum, poprvé na noc tak daleko od maminky, výborné jídlo a dobroty, spousta
dětí, kamarádů, zážitků. Své vystoupení uvidí děti
na videokazetě z Nymburka. Už teď se na ni všichni moc těšíme. A jestli by se někdo z vás chtěl ocitnout alespoň na malou chvíli v obecenstvu v Nymburku, i to je možné. Videokazetu z letošního 11.
ročníku si můžete i vy zapůjčit v mateřské škole
Dolní. Děti, které za mateřskou školu na Mateřince
vystoupily reprezentovaly naši obec na jedničku.
Snad se to podaří i dětem v příštím školním roce.
Držme jim proto palce!
Za pomoc při této akci děkujeme rodičům, p. Šigutovi a Obecnímu úřadu s panem starostou ing.
T. Hrubišem.
Naďa Svobodová a Věra Kahánková

Jak jsme slavili Svátek matek!
Vzhledem k tomu, že v naší mat. škole plánujeme
stále nové a nové zajímavosti a slovo stereotyp
u nás téměř neexistuje, rozhodli jsme se letos oslavit Svátek matek trošku jinak. Děti vymýšlely, hledaly nápady a nakonec byl návrh na oslavu společně vytvořen. Děti vyzdobily pozvánku a pozvaly
svou maminku do školičky v pátek 12. května. Slavnostně nazdobily stoly a přicházející maminku si
samy usadily na místo označené jménem své maminky.
Paní ředitelka všechny přivítala, a protože nás
Nymburk zaměstnal natolik, že jsme nestihli vyrobit dárek, nezbývalo než dáreček vyrobit a vykouzlit v herně.
Maminky se tak v klidu mohly podívat na vystoupení dětí v Nymburku a poslechnout si natočené
rozhovory dětí na téma: „Jak vás vidí vaše děti?“
Za malou chvíli pak s dárečkem a kytičkou v ruce
maminkám popřály písničkou a s větou na konci
básničky „a teď ti dám hubičku“, se děti rozeběhly
ke své mamince. A pak už se jen slavilo. Děti samy
obsloužily maminku kávou nebo čajem, nabídly
zákusek, staraly se opravdu výborně. Ty si to užívaly a děti si zasloužily zákusek také. Pak nechaly maminky, aby si mohly popovídat na chvíli v klidu
a v herně zatím kreslily, jak kdo nejlépe uměl, právě
tu svoji maminku, která je vždy nejhodnější a nejhezčí.
A co tatínkové? Že mají smůlu? Naopak. Zjistili
jsme, že Svátek otců skutečně existuje. A věřte, že
na oslavě svátku tatínků se již nyní s dětmi pilně
pracuje!
Naďa Svobodová a Věra Kahánková
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Zpravodajství ze sportu
Jednou z oblíbených činností ASPV je sportovní
gymnastika. Naše žactvo se jí věnovalo přes zimní
období a v úterý 11. 4. se chlapci i dívky představili
se svými sestavami před 30 diváky na místních přeborech. Přestože trénovali jen jednou týdně, podávali velmi slušné výkony, mnohdy překvapivé.
První místa získali: Tomáš Jurek, Lukáš Weselowski, Robert Polách, Jan Ševeček, Markéta Vyroubalová, Lucie Řezníčková, Karolína Vyroubalová.
Druhá místa obsadili: Jakub Štefek, Ondřej
Marek, Patrik Pokorný, Julie Poláchová, Anna–Marie
Holušová a Hana Poledníková.
Třetí místa si vybojovali: Michal Jurek, Kryštof
Střálka, Jana Čajánková, Kateřina Káňová, Markéta
Tabachová a Pavla Štulcová.
Konec dubna patřil regionálnímu kolu v atletice
na stadionu Slezan ve Frýdku–Místku. Z našeho
odboru se jej zúčastnilo 13 závodníků. První místa
si v deštivém počasí vybojovali Julie Poláchová
a Kryštof Střálka, na druhých místech stanuli Patrik
Pokorný a Karolína Vyroubalová, na třetím místě se
umístil Ondřej Marek. A ještě postupové místo do
vyšší soutěže získala Markéta Vyroubalová.
V dubnu udělali velkou radost naší tělovýchovné
jednotě a především sami sobě volejbalisté. 8. 4. sehrálo ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 6 družstev regionu Frýdek–Místek volejbalový turnaj o postup do
oblasti v Ostravě. Kunčické družstvo nastoupilo
k zápasům v tomto složení: ing. Marta Kokešová,
Olga Křenková, Soňa Mikalová, Eva Šigutová, ing.
Miroslav Kokeš, Vladimír Macura, ing. Jiří Mikala,
ing. Rostislav Šigut a Antonín Šigut. Věkový průměr
sice nespadal do kategorie těch dalších zúčastněných, kterým bylo kolem dvacítky, také to dávali
svými štiplavými poznámkami znát a zřejmě je již
předem odsoudili do pole poražených. Ale zmýlili
se. Naši celý turnaj vyhráli (5 zápasů, poměr setů
10:2). Zkrátka „kdo umí, umí“, ať je mu třeba dvakrát či třikrát dvacet. Když se k tomu ještě přidá
poctivý trénink, dobrý kolektiv, skvělá nálada
a chuť do sportovního boje, není co řešit. Gratulujeme a přejeme další pěkné výsledky.
Na sobotu 6. května byla v naší obci připravena
regionální soutěž dvoučlenných hlídek v přírodě —
Medvědí stezka. Konala se za pěkného počasí
u školy. Všechny účastníky přivítal i místostarosta
obce Zdeněk Strnadel a ředitel školy Mgr. Martin
Majer. Kunčičtí závodníci to zvládli výborně. První
místa ve svých kategoriích získali: Tomáš a Michal
Jurkovi, Anna–Marie Holušová s Lucií Řezníčkovou,
Kristýna a Karolína Vyroubalovy, Tomáš Daníček
s Martinem Krkoškou. Druhé místo obsadili Lukáš
Daníček s Michalem Majerem a na třetí stupínky
vystoupili Robert Polách s Patrikem Pokorným
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a Hana Poledníková s Michaelou Řezníčkovou.
Všichni závodníci si odnášeli pamětní listy, vlaječky a pohlednice Kunčic, pěkná trička, křupavý
preclík, ti nejlepší malé medaile a diplomy. Každý
zúčastněný odbor si odnášel hodnotný dar — samonafukovací karimatku, kterou věnovala firma
Jurek S+R.
Úspěšné hlídky odjely 20. května do Raduně
u Opavy k oblastním závodům. Všichni závodníci
nám udělali obrovskou radost. Posuďte sami. Ve
svých kategoriích zvítězily hlídky: Anna–Marie Holušová a Lucie Řezníčková, Kristýna a Karolína Vyroubalovy. Druhé místo obsadili Michal Jurek s Robertem Poláchem, třetí místo Tomáš Daníček
s Martinem Krkoškou. Všem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci v náročném závodě
v přírodě. Těm, kteří postoupili až do republikového kola (bude se konat v Poslově Mlýnu pod Bezdězem začátkem června), budeme držet pěsti.
Za přípravu na všechny soutěže výbor ASPV děkuje Zuzce a Vítu Majerkovým, Jarce Poledníkové
a Ivě Řezníčkové.
Sportu zdar

Velký úspěch kunčického ASPV
Po předchozích okresních a krajských kolech se
naši cvičenci probojovali až do republikového finále CPP — Medvědí stezkou, což je branně orientační závod v přírodě. Do tohoto finále se probojovali
za mladší žákyně Lucie Řezníčková a Anna–Marie
Holušová, za mladší žáky Michael Jurek a Robert
Polách, za starší žákyně I. Karolína a Kristýna Vyroubalovy a jako náhradník Martin Krkoška.
Tyto závody se uskutečnily 2.— 4. 6. 2006 v Poslově mlýně u Máchova jezera. Republikového finále
se zúčastnilo 12 krajů po dvou hlídkách z každé kategorie. Po pátečním únavném cestování probíhal
závod v sobotu 3. 6. 2006 v malebné krajině Máchova kraje za pěkného počasí. Náš Moravskoslezský kraj, za který soutěžili naši cvičenci byl vylosován do dopolední soutěže. Všechny naše děti náročnou trať zvládly a v pořádku doběhly do cíle.
Odpoledne jsme podnikli turistickou túru na hrad
Bezděz a potom vycházku k Máchovu jezeru. K večeru probíhaly kolektivní soutěže mezi jednotlivými
kraji, ve kterých se našim cvičencům rovněž dařilo.
V neděli ráno následovalo slavnostní vyhlášení
vítězů soutěže Medvědí stezkou.
Mladší žákyně A.–M. Holušová a L. Řezníčková
obsadily 15. místo a toto místo rovněž obsadil M.
Krkoška, který ale běžel za Karlovarský kraj.
Starší žákyně sestry Vyroubalovy obsadily krásné
2. místo.
Mladší žáci M. Jurek a R. Polách obsadili 1. místo
a stali se mistry ČR s velkým náskokem před ostatními.
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Všichni účastníci dostali pamětní odznak a závodníci na stupních vítězů obdrželi pěkné diplomy
a medaile.
I další členové výpravy Moravskoslezského kraje
dosáhli medailových výsledků a v konečném součtu bodů náš kraj vybojoval pěkné 2. místo a pohár.
Naši cvičenci vzorně reprezentovali nejen kraj, ale
rovněž i naši tělovýchovnou jednotu a obec Kunčice p. O. Náš odbor ASPV Kunčice p. O. se těmito výsledky zviditelnil nejen na krajské, ale i republikové
úrovni. Za těmito výsledky stojí rovněž obětavá
a časově náročná práce cvičitelů. Jsme velice rádi,
že se nám práce s mládeží daří a doufáme, že tyto
výsledky budou motivovat další děti, abychom
mohli navázat na tyto úspěchy.
Tímto děkujeme všem účastníkům republikového finále a blahopřejeme medailistům k jejich úspěchu. Poděkování rovněž patří všem, kteří nám
fandí a obecnímu úřadu jako hlavnímu sponzorovi.
Manželé Vít a Zuzana Majerkovi

2. místo: Kristýna a Karolína Vyroubalovy

1. místo: zleva Robert Polách a Michal Jurek
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Nejmladší hasiči nejlepší v okrese
V sobotu 3. června za vydatného deště a chladného počasí se k naší základní škole sjela družstva
mladých hasičů z celého okresu Frýdek–Místek. Na
nástupu, který provedla vedoucí Odborné rady
mládeže paní Šárka Čerňáková, pozdravil děti starosta obce ing. Tomáš Hrubiš a ředitel školy Mgr.
Martin Majer. Ten ocenil jejich zodpovědný přístup
k soutěžení slovy: „zatím, co vaši vrstevníci teď leží
pod teplými peřinkami, vy jste i v dešti připraveni
vydat ze sebe to nejlepší. Dnes nevyhraje jeden,
dnes zvítězí všichni“.
Pak už se družstva rozešla ke svým disciplínám.
Starší začali na štafetách 4 × 60 m , kde každý úsek
má svá úskalí. Na prvním úseku musí děti přeběhnout kladinu, na druhém přeskočit bariéru, třetí
závodník přenáší hasicí přístroj a čtvrtý štafetu
končí spojením hadic, zapojením do rozdělovače
a se zapojenou proudnicí (štafetou) musí doběhnout do cíle. Všechny tyto děti i překážky bez ustání polévaly litry vody z mraků. Další družstva se
zatím připravovala na požární útok s vodou (zde
platilo pravidlo — u hasičů není vody nikdy dost).
O děti, které odsoutěžily, bylo dobře postaráno.
Naše maminky — hasičky měly pro všechny připravenu horkou gulášovou polévku, čaj a párky v rohlíku. Pan ředitel umožnil zmoklým a zmrzlým závodníkům se ohřát v tělocvičně, kde se jim moc líbilo. A protože nepřestávalo pršet, dohodli se vedoucí kolektivů, že nebude provedeno závěrečné
vyhlášení. Družstva pak průběžně odjížděla domů.
Naše dvě družstva — mladší i starší nastoupila ke
všem disciplínám a snažila se o co nejlepší výsledek. V průběžném pořadí před tímto kolem (po
součtu bodů z 6 disciplín probíhajících od září)
bylo družstvo starších na 7. a družstvo mladších na
3. místě. Věděli jsme, že můžeme vše získat, nebo
vše ztratit. Při útocích se nám podařil průměrný
čas, ale štafety byly pro nás silnou stránkou. Při závěrečném součtu bodů pak družstvo starších zůstalo na 7. místě (což je od podzimního kola posun
o 9 míst), mladší pak celou tuto okresní soutěž vyhráli. Tento výsledek je za celou dobu naší účasti
v této soutěži nejlepší, ale není ojedinělý. Letos
jsme se účastnili kromě hry Plamen i čtyř pohárových soutěží (zatím), odkud jsme přivezli dvě první
a tři druhá místa. Dovolte, abychom vám představily děti, které za těmito výsledky stojí: Erika Bartoníčková, Ondra Cochlar, Tomáš Fuhrer, Martin
Havlíček, Petra Havlíčková, Emil Hučík, Nikola Hučíková, Klára Janáčová, Bohdana Kahánková, Kateřina Káňová, Kateřina Krpcová, Vojta Němec, Monika Ondruchová, Martin Přeček, Barbora Přečková, Kateřina Syrková, Kamila Šustková, Libor Vaněk
a Pavel Vaněk.
Pro všechny, kteří se zúčastnili hry Plamen, jsme
připravili nástěnné tabule s fotografiemi z činnosti
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našeho sboru. Na některých mohli vidět soutěže,
na jiných naši zábavnou činnost, ale také i práci výjezdové jednotky. Fotografie z požáru chaty, z odklízení sněhu nebo vytahování koní ze studny budily
velký zájem. Také proto budou tyto panely vystaveny na obecním úřadě a i vy si je budete moci prohlédnout.
Organizace a příprava takovéto soutěže je velmi
náročná a neobešla by se bez pomoci mnoha dobrých lidí. Pan Němec se svými zaměstnanci pekárny Vial nám napekli chleba a rohlíky pro všechny
závodníky, firma Jurek S+R naše kunčické děti obléká do krásných červených dresů, paní Vrlíková
s kolektivem navařili pro děti výbornou polévku,
paní Morávková napekla zákusky a dort a manželé
Havrlantovi uvařili oběd pro rozhodčí.
Tuto akci bychom nemohli organizovat bez spoluúčasti ZŠ, zejména pana ředitele a pana školníka.
Velký dík samozřejmě také patří OÚ a panu starostovi.
Největší kus práce však odvedli členové sboru
dobrovolných hasičů v Kunčicích a rodiče našich
dětí. Někteří venku v dešti, jiní v horku v kuchyni,
ale všichni se snažili o to, aby se všem závodníkům
v Kunčicích líbilo a rádi se k nám vraceli.
Ještě jednou všem moc děkujeme a těšíme se na
další společné akce.
Za výbor SDH Věra Kahánková a Hana Mališová

Zdarma světu přispějme aneb
Charita Frenštát hledá dobrovolníky
Za peníze si koupíš dům, ale nekoupíš si domov.
Za peníze si koupíš měkkou postel, ale nekoupíš si
spánek.
Za peníze si koupíš šaty, ale nekoupíš si charakter.
Za peníze si koupíš dobré jídlo, ale ne chuť k jídlu.
Za peníze získáš společnost, ale ne přátele.
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zavzpomínat si na léta mládí,
posadit nemocného na invalidní vozík ,
přinést úsměv a posedět jen tak v klidu bez spěchu…
je na první pohled snadné. Vyžaduje to jen ochotu a kousek času pro druhého a to je v dnešním
světě docela neznámé.
Budeme velmi vděčni za všechna ochotná srdce,
která zareagují na tuto výzvu. Nezáleží na věku,
vždyť každý máme co nabídnout.
Budeme potěšeni, když věnujete i hodinu svého
osobního volna pro druhé.
O konkrétní formě pomoci Vás rádi budeme informovat v pracovní dny od 7.00 do 15.00 na tel.
číslech 556 836 937, 604 841 244…
kontaktní osoba: Lenka Tabachová
Běda samotnému, který upadne, pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl…
/z knihy Kazatel 4 kap./
Lenka Tabachová

Zpráva o činnosti
Mladých ochránců přírody při ZO
ČSOP SKALKA 68/15 za rok 2005
V roce 2005 jsme měli 14. registrovaných MOPíků
pod názvem LIŠÁCI. Během roku proběhlo 33 pravidelných schůzek, vždy v úterý buď v klubovně
nebo v letních měsících v přírodě.
Během jednodenních víkendových akcí jsme
podnikli výlet na Javorník, Lysou horu, Radhošť
a Hukvaldy. Navštívili jsme také počítačovou hernu
ve Frenštátě pod Radhoštěm.
V měsíci červnu jsme jeli na víkendový pobyt od
pátku do neděle na Bystřičku.
Ke konci roku jsme nocovali v klubovně a měli
jsme Mikulášskou nadílku.
Vedoucí MOP: Martin Urbánek

Za peníze zaměstnáš lidi, ale nezískáš d o b r o v o l n í k a
Snahou Charity Frenštát je stále zvyšovat kvalitu
nabízených služeb lidem, kteří potřebují pomoc
v různých životních situacích. Jedním ze středisek
je Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
v rodinách, kde naše zdravotní sestry a bratři společně s pečovatelkami pomáhají lidem v domácnosti. Není v našich silách doplnit osamocenost
občanů, se kterou se setkáváme.
Zdá se, že přečíst někomu knihu, časopis, …,
když už nevidí,
připravit jídlo a dát najíst člověku, kterému se
třese ruka a je zesláblý,
dlouhodobým připoutáním na lůžko,
doprovodit starého člověka na procházku,

Výtvarná a literární soutěž
Český svaz ochránců přírody Skalka vyhlásil letos
již desátý ročník výtvarné a literární soutěže, tentokrát na téma „Pečujeme o přírodu v Beskydách“.
Soutěž byla určena pro žáky mateřských a základních škol. Již druhým rokem jsme také oslovili základní školy okolních obcí.
Nejlepší díla budou v měsíci červnu vystavena
v galerii Karla Svolinského na základní škole, kde si
je také připadní zájemci mohou prohlédnout každou středu od 13 do 15 hodin.
Za ČSOP Skalka
Martin Urbánek
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Výsledky 10 ročníku
výtvarné a literární soutěže
V˘tvarná ãást
1. KATEGORIE
1. Nikola Štefková — MŠ Horní
2. Klára Toflová — MŠ Horní
2. Hana Bernatiková — MŠ Horní
3. Ondřej Cochlar — MŠ Dolní
3. Danuše Klimšová — MŠ Dolní
2. KATEGORIE
1. Markéta Vyroubalová — ŽŠ Karla Svolinského
1. Petr Pustka — ŽŠ Karla Svolinského
2. Simona Rašková — ŽŠ Karla Svolinského
2. Tomáš Jurek — ŽŠ Karla Svolinského
2. Josef Němec — ZŠ Komenského
3. Anna Rousková — ZŠ Ostravice
3. Alžběta Mrkvová — ZŠ Ostravice
3. Nikola Klimšová — ŽŠ Karla Svolinského
3. Lukáš Bernatík — ŽŠ Karla Svolinského
3. KATEGORIE
1. Magdaléna Strnadlová — ŽŠ Karla Svolinského
2. Karolína Vyroubalová — ŽŠ Karla Svolinského
2. Lenka Hrubišová — ŽŠ Karla Svolinského
3. Julie Poláchová — ŽŠ Karla Svolinského
3. Michal Jurek — ŽŠ Karla Svolinského
ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ
Kolektivní práce — MŠ Horní
Kolektivní práce 2. tř. — 18 dětí — ŽŠ Karla Svolinského

Literární ãást
1. KATEGORIE
1. Lucie Řezníčková — ŽŠ Karla Svolinského
2. Julie Poláchová — ŽŠ Karla Svolinského
3. Simona Janotová — ŽŠ Karla Svolinského
2. KATEGORIE
1. Anna–Marie Holušová — ŽŠ Karla Svolinského

Malé ohlédnutí
za „Zábavným odpolednem“
V sobotu 20. 5. 2006 se konalo v areálu TJ Sokol
Kunčice p.O. „Zábavné odpoledne“, které pořádalo
MS ODS Kunčice pod Ondřejníkem.
Pěkné počasí a pestrý program přilákal hodně
dětí i jejich rodičů, prarodičů i ostatní občany
nejen z naší obce, ale rovněž z okolních obcí Čeladné, Trojanovic, Tiché i Kozlovic.
Program byl skutečně pestrý. Téměř po celém fotbalovém hřišti se rozrostl staroslovanský tábor, ve
kterém si nejen děti, ale i jejich rodiče vyzkoušeli
střelbu z luku, hod vrhací sekerou, vrhacími noži,
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hod oštěpem. Mohli si zasoutěžit v hodu koulí na
koše, ve špalíkové hře Kubb, v boji s bijci na kládách, s kistěny aj. Kromě her a soutěží si mohli
účastníci akce vyzkoušet také některé ze středověkých prací — výrobu keramiky na primitivním ručním kruhu, textilní výrobu (snování, tkaní, výrobu
textilu na čtyřbrdém vertikálním stavu, tkaní okrasných lemování na tkacích destičkách i na karetkách). Také si zde návštěvníci vyzkoušeli přípravu
slovanské kuchyně — drcení a mletí obilí spojené
s ochutnávkou kaše z tohoto obilí (vrťánky) či
mohli okusit pravou přírodní medovinu.
Velice milým zpestřením celého odpoledne bylo
předvedení výcviku pejsků členy Kynologického
klubu z Frýdlantu nad Ostravicí. V téměř hodinovém vystoupení zde ukázali různé dovednosti psů
mnoha plemen od základní poslušnosti až po zadržení pachatele.
Celou atmosféru sobotního odpoledne umocňovaly hudební vstupy ostravské kapely Ostrá tráva,
která hrála kromě řady skladeb irského folkloru
i písničky pro děti. Všem se to velice líbilo a mnozí
se nechali strhnout i k tanci.
Vedle těchto hlavních bodů programu jsme měli
pro děti připravené i kolo štěstí a také hry a soutěže, kde byli soutěžící odměňováni spoustou drobných cen.
Nezapomnělo se ani na pohoštění v podobě
chutného guláše a večerního opékání špekáčků
u táboráku.
Naše „Zábavné odpoledne“ navštívil také starosta obce p. ing. Tomáš Hrubiš a místostarosta obce
p. Zdeněk Strnadel a také další vzácní hosté, poslanci PSP ČR za ODS p. Ing. Martin Říman a p. ing.
Karel Sehoř, se kterými si občané mohli popovídat
a řada z nich toho také využila.
Podle vyjádření dětí i dospělých účastníků odpoledne mohu říci, že se akce líbila a všichni se dobře
bavili, soutěžili a možná se dozvěděli i něco nového.
V závěru bych chtěl poděkovat za pomoc a spolupráci Vlasteneckému klubu ČR a jeho předsedovi p.
Petru Tryščukovi, Kynologickému klubu Frýdlant
nad Ostravicí a jeho předsedovi p. Daliboru Chamrádovi, členům ostravské folkové kapely Ostrá
tráva, dále TJ Sokol Kunčice p. O. a jeho předsedovi
p.Vítu Majerkovi , odboru kopané TJ Sokol Kunčice
p. O. a jeho funkcionářům — manželům Zajacovým, manželům Jalůvkovým, p. Richardu Máchovi,
p. Bohumilu Čajánkovi, kuchařům p. Daliboru a p.
Radimu Řezníčkovým, p. Janu Zajacovi ml., p. Michalu Kubínovi, Sboru dobrovolných hasičů z Kunčic pod Ondřejníkem, vedoucímu hotelu Ondřejník,
majiteli Koliby pod Stolovou p. Petru Tichému,
p. Jaroslavu Čtvrtníčkovi, OÚ Kunčice p. O., předsedkyni kulturní komise p. Lence Dobiášové, p. Boženě Křenkové, p. Markétě Jurkové a také všem členům MS ODS Kunčice pod Ondřejníkem, bez jejichž vydatné pomoci by se akce nemohla konat.
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Také děkujeme všem dětem, rodičům a ostatním
návštěvníkům, že si našli čas a přišli se podívat
a pobavit. Chtěli bychom i v dalších letech připravovat pro děti i širokou občanskou veřejnost akce
podobného charakteru, abychom nejen děti, ale
i naše spoluobčany pobavili a potěšili a abychom
tímto způsobem podpořili jakousi obecní pospolitost a spolupráci.
Za MS ODS Kunčice pod Ondřejníkem
předseda MS ing. Stanislav Jurek

ČERVEN 2006

O úspěšné akci
Jak jsme informovali veřejnost v minulém čísle
o další připravované rybářské akci určené pro ženy,
skutečně se uskutečnila v neděli 28. května.
Přesto, že počasí bylo na hranici únosnosti,
12 soutěžících žen většinou z řad rodinných příslušníků rybářů dobojovalo svůj první rybářský
závod až do konce.
Jak to v každé soutěži bývá jsou někteří úspěšní
a někteří méně úspěšní.
Vítězové však byli všichni účastníci, kteří se na
této akci podíleli jak na straně žen, ale i jejich protějšků, kteří připravili bohaté občerstvení s tradičními rybími specialitami.
Největší součtová délka ulovených ryb pro první
místo byla 328 cm a největší ryba měřila 57 cm.
Budeme se těšit na účast veřejnosti na další připravované akce a rybářské hody o kterých včas budeme informovat.
Miroslav Šretr

Soutěž o zlatou udici na Čeladné
Této soutěže se zúčastnili naši mladí rybáři, kteří
získali v družstvech krásné 5. místo a nejlepší
z mladých rybářek Veronika Štefková se umístila na
třetím místě. Blahopřejeme!
Miroslav Šretr

Vzpomínka

Fotografie: Petr Tryščuk; více fotografií naleznete na
našem webu http://odskpo.wz.cz.

Čas plyne jako voda,
jen vzpomínky zůstanou.
Dne 5. června 2006 vzpomínáme 5. výročí smrti
pana A RNOŠTA D EDKA . Zároveň 19. března 2006
uplynulo 11 let od úmrtí paní JAROSLAVY HOREČKOVÉ.
S láskou vzpomíná celá rodina
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SRPdŠ při ZŠ Karla Svolinského
pořádá dne 17. června 2006
od 15 —18 hodin RS Mládí

NESTLE SHOW
Pro děti budou připraveny
různé hry a soutěže o ceny
a ukázky dobrot od firmy Nestle.
Zváni jsou také rodiče
Občersvení zajištěno
Od 20.00 — 2.00 hod. Disco zábava.
V případě nepříznivého počasí se
„NESTLE SHOW“ uskuteční
v tělocvičně ZŠ v Kunčicích p. O.
Srdečně zve výbor SRPdŠ

TRASO OIL s.r.o.
Hledá pracovní–ky(ce) na pozici
Obsluha čerpací stanice pohonných
hmot Kunčice pod Ondřejníkem
Požadujeme:
• práce na směny (vč. sobot a nedělí)
• základní znalost práce na PC
• komunikační schopnosti
• příjemné vystupování
• samostatnost, zodpovědnost,
bezúhonnost
• praxe v oboru výhodou
• předpokládaný nástup 7/2006
Nabízíme:
• jistotu dlouhodobého zaměstnání
v prosperující společnosti
• odpovídající platové ohodnocení
a zaměstnanecké výhody
• příjemné pracovní prostředí
V případě Vašeho zájmu nás kontaktuje:
Telefon: 556 831 509
E–mail: info@traso.cz
Osobně: pouze po telefonické dohodě
Lubomír Šmahlík
Jednatel společnosti TRASO OIL s.r.o.
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KVùTINY
nad obecním úřadem
Kunčice p. O. 047
po — čt
pá
so

otevírací doba
7.30 — 11.30 13.30 — 16.30
7.30 — 16.30
8.00 — 12.00

Nabízí: výběr velikonočních dekorací, keramiku,
sazenice květin a zeleniny,
balkónovky, zeminu, hnojiva, semena apod.
Marcela Byrtusová, tel.: 736 780 880

Česká pošta — úřední hodiny Kunčice p. O.
PO, ÚT, ČT, PÁ
8.00 — 10.45 13.45 — 16.00
ST
8.00 — 10.45 13.45 — 17.00

Prodám štěňata zlatého retrívra
s PP po výborných rodičích
matka —
—
—
—
—
otec —
—
—

lovecky vedena
podzimní zkoušky — I. cena
speciální vodní práce — II. cena
OVVR — I. cena, ZZO — PV
BH (vodní pes)
výstavně výborný
1× CAC, 1x R.CAC
ZV — I. cena, OVVR — I. cena

Odběr možný v polovině července
tel.: 556 850 081
mob.: 608 177 627
Ing. Miroslav Kokeš
Kunčice pod Ondřejníkem, č.p. 522

Nabízím
služby fekálním vozem
Zajišťuji odvoz:
• obsahu jímek
• fekálií
• močůvky
• odpadní vody
• kalů z čistíren odpadních vod apod.
Kontakt:
Alfred Turoň
Kunčice pod Ondřejníkem 312
tel./fax 556 850 218, mobil 602 709 805
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Fa JIŘÍ TESARČÍK
Zajistíme a provedeme
pro Vás tyto práce
• Kompletní údržba bytového fondu
• Celkové rekonstrukce domů, bytů
a budov
• Vnitřní i venkovní omítky
• Veškeré malířské a natěračské práce
včetně fasád
• Betonování podlah, teras, schodů
a balkonů včetně izolací, dlažeb
a obkladů
• Pokládka dřevěných podlah, PVC
a jiných podlahových krytin
• Výkopové práce
• Odvoz suti a jiných odpadních materiálů
• Vyklizení a úklid sklepních a jiných
prostor
• Klempířské a pokrývačské práce
• Tesařské práce
• Ploty, ohrady a oplocenky
• Výkopové a meliorační práce
• Zateplování budov
• Výměna oken
• Instalatérské práce
• Zahradní dřevostavby (pergoly– altány atd.)
• Pokládka zámkové i ostatní dlažby
• Stavba komínů
• Veškeré zednické práce
• Odporové dráty do žlabů a svodů —
zamezí zamrzání a poškození
• Údržba zeleně a dřevin
• Kosení travin (křovinořez, traktor)
• Práce s motorovou pilou i z plošiny
Informace na tel: + 420 728 954 389
e-mail: JiriTesarcik@seznam.cz
www.tesarcik.cz
Jiří Tesarčík
Dr. Petra 2897
738 01 Frýdek– Místek

Žít v jistotě

Nabídka společných produktů
UNIQA — CETELEM
Osobní půjčka Cetelem
— pro Vaše lepší bydlení!
Pro nákup nemovitosti až 1 000 000 Kč.
Pro financování rekonstrukcí až 500 000 Kč.
Finanční jistota — ve Vaší peněžence!
Až 30 000 Kč s kreditní kartou UNIQARTA
Navíc první 3 měsíce:
— 0% úrok
— 0,– Kč za výpis z úvěrového účtu
S Osobní půjčkou Cetelem — odjedete
s jistotou!
Osobní půjčka Cetelem Vám nabízí až
500 000 Kč na nový nebo ojetý
automobil či motocykl!
Více informací
obchodní zástupce UNIQA:
Zdeňka Šlechtová
Tel. 556 850 214
mobil: 605 592 526
e–mail: zdenka.slechtova@volny.cz (denně)
zdenka.slechtova@uniqa.cz (středa)

Akční sleva 25 % pro havarijní pojištění
prodloužena do 30. 6. 2006 !!!
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