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Léto
Tvé je všechno, vše a každá slast,
když se k tobě blíží jako tvé vlastní slunce;
každý den nesený světlem se k tobě
přibližuje jako jeden z tvých vlastních dnů.
Tvé je všechno, všechna krása květin,
když předtím vykvetly z tebe;
všechna poupata růží,
když se v tobě samotném stala růžemi.
Tvé je všechno, co v údolích i kopcích
plné světla se v tobě zrcadlí.
Tvé je nebe i hvězdy,
když porozumíš jasu dálek.
Christian Wagner

„Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění.
Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada
prázdnin rozežene každý smutek“.
Seneca

Přejeme Vám milí čtenáři příjemnou letní dovolenou
plnou slunce odpočinku a pohody.
— redakce —
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Usnesení
z IX. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice p. O.
konaného dne 29. června 2004 v 17 hodin.
Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)
I. Bere na vědomí:
3. Kontrolu usnesení z VIII. zasedání zastupitelstva
obce ze dne 31. 3. 2004.
4. Informace o jednáních rady obce.
5. Rozpočtové opatření — úprava rozpočtu č. 1/2004.
II. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení: Ladislav Křenek,
Radomír Martiňák.
2. Ověřovatele zápisu: Zdeněk Strnadel, Ing. Pavel
Řezníček.
6. Úpravu poskytování měsíční odměny podle NV
č. 337/2004 Sb. od 1. 5. 2004 takto: odměna.
— člen rady obce — 1010 Kč — Ing. Lumír Poledník, Drahoslava Zavadilová, Oldřich Harabiš.
— předseda výboru nebo komise rady — 850 Kč
— Lenka Dobiášová, MUDr. Chovančíková,
Zdeňka Šlechtová
— ostatní členové ZO — 260 Kč — PaedDr. Dana
Heryánová, Pavel Kahánek, Ladislav Křenek,
Radomír Martiňák, Ing. Pavel Řezníček, Pavel
Závodný, Ing. Antonín Žák,
příplatek podle počtu obyvatel — 130 Kč všem
výše jmenovaným.
7. Zveřejnění záměru odprodeje následujících pozemků:
b) p. č. 2177/3 (PK) lesní pozemek o výměře 46 m2
— žadatel Ing. Jaromír Davídek,
odprodej pozemků:
c) odprodej parcely pro stavbu RD v lokalitě
Černý kopec, popř. pod vodojemem u ZŠ — Ing.
Radmila Kalašová a MUDr. Marek Baran — konkrétní parcelu přidělí rada obce,
d) odprodej části p. č. 1920/1 mokřad označené
v GP č. 1182–399/2004 jako nová parcela
č. 1920/15 o výměře 748 m2, včetně zřízení věcného břemene příjezdu přes vyznačenou část
p. č. 1920/1 (v GP), žadatel paní Jana Němcová,
e) bezúplatný převod vodovodu Planiska (Sovadinovice) v délce cca 717 m na obec (po kolaudaci).
Smlouvu o převodu projedná a schválí rada obce.
III. Neschvaluje:
7. Zveřejnění záměru odprodeje následujících pozemků:
a) p. č. 2664/1 (PK) louka o výměře 4 187 m2 (vně
oplocení areálu TJ) — žadatel pan Josef Řezníček.
V Kunčicích p. O. 29. 6. 2004
Návrhová komise:
Ladislav Křenek, v.r.
Radomír Martiňák, v.r.
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Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.
starosta obce
Zdeněk Strnadel, v. r.
místostarosta

Přechod na obec s pověřením
III. stupně — Frýdlant n. O.
V současné době patří naše obec pod obec s pověřením III. stupně Frenštát pod Radhoštěm. Podle
informací Ministerstva vnitra ČR z roku 2002 měla
být obec přičleněna k okresu Nový Jičín (byť jen administrativně — územně). Tato změna by přinesla
občanům mnoho problémů. Proto ZO v roce 2003
požádalo Ministerstvo vnitra ČR o změnu obce III.
stupně tak, abychom administrativně zůstali pod
okresem Frýdek– Místek.
Našemu požadavku bylo vyhověno. Dne 29. 6.
2004 byla ve sbírce zákonů rozeslána vyhláška č.
388/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2002
Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí
s rozšířenou působností. Uvedená změna mimo
jiné řeší i přechod Obce Kunčice pod Ondřejníkem
z obce III. stupně Frenštát pod Radhoštěm pod
obec III. stupně Frýdlant nad Ostravicí. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2004
s tím, že do 31. 12. 2004 se použije pouze pro úkoly
k zabezpečení voleb konaných v roce 2004.
To znamená, že pro naši obec začne obec
III. stupně Frýdlant n. O. fungovat od 1. 1. 2005.
Jakmile budou známy další informace k této problematice uvedeme je v některém z dalších čísel
Obecních novin.

S V O Z OV Ý K A L E N D Á Ř
komunálního odpadu
na 2. pololetí 2004
Kunčice pod Ondřejníkem
Svozový den: čtvrtek — 1 ´ za 2 týdny
01. červenec
08. červenec
15. červenec
22. červenec
29. červenec
05. srpen
12. srpen
19. srpen
26. srpen
02. září
09. září
16. září
23. září
30. září

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

07. říjen
14. říjen
21. říjen
28. říjen
04. listopad
11. listopad
18. listopad
25. listopad
02. prosinec
09. prosinec
16. prosinec
23. prosinec
30. prosinec

horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
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Chorvatský soubor „Varaždin“
v Kunčicích pod Ondřejníkem
Dne 18. června 2004 navštívil naši obec chorvatský soubor „Varaždin“ z městečka Varaždinu
v rámci 10. MFF Frýdek–Místek.
Varaždin leží východně od Zágrebu v Slavonské
nížině mezi řekou Sávou a Drávou. Je to region
zvaný Zagorie z něhož má soubor charakteristický
tanec „Drmež“ — typické otočky a kroky tancované
v párech. Soubor vznikl v roce 1998 za účelem
obrany a udržování kulturní identity Chorvatska,
jeho hudby, tanců a písní včetně originálních tradičních nástrojů a krojů.
Soubor vystoupil v dopoledních hodinách v ZŠ
K. Svolinského spolu s naším folklorním souborem
Holubjanka, kde předvedli originální národní folklór celého Chovratska. 30 dospívajících tanečníků
a 7 muzikantů se postaralo o nevšední zážitek
nejen pro naše děti, ale i pro hosty z řad občanů,
kteří měli zájem toto vystoupení shlédnout. Již druhým rokem pořádá kulturní komise toto vystoupení v dopoledních hodinách pro žáky ZŠ, neboť
v minulosti nebyl o tuto jedinečnou a nevšední akci
z řad občanů zájem. Tímto byla zajištěna maximální účast diváků.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat organizátorům, kteří se na této akci podíleli, panu Mgr. Martinu Majerovi a všem pracovníkům školní kuchyně,
kteří pro hostující soubor připravili oběd i večeři.
Kulturní komise

Provoz v knihovnách
o prázdninách
Knihovna „Pod Stolovou“
červenec — normální provoz
tj. vždy v pondělí
15 — 18 hodin
srpen — otevřeno 2. a 30. 8. 2004
Knihovna „U kostela“
červenec i srpen
— normální provoz
tj. vždy ve středu
14 —17 hodin

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…
V měsíci červenci oslaví svá životní jubilea tito
naši občané:
84 let
83 let
82 let
81 let
81 let
81 let
81 let
75 let
75 let
70 let
60 let
60 let
60 let

Marie Šmiřáková
Anna Kaděrová
Vlasta Kahánková
Josef Vyroubal
František Mžik
Jiřina Glogowská
Oldřiška Závodná
Anežka Magnusková
Miloslav Jalůvka
Božena Závodná
Božena Strnadlová
Ludmila Žáčiková
Vlastimila Vítková

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

☞☛

obecní úřad informuje

☛☞
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Bez likvidace kořenů křídlatku
nezničíme! Neškoďte sami sobě —
nekoste křídlatku
Tabulky s tímto upozorněním nás osloví v Kunčicích pod Ondřejníkem, Čeladné, na Ostravici, na Pstruží, v Raškovicích a na některých
úsecích řeky Morávky.
Žádáme občany aby nám umožnili likvidovat
agresivního vetřelce z dálného východu.
Takto označené porosty křídlatky japonské, sachalinské a české likvidujeme novým „Beskydským
postupem“, který se zaměřuje na kořeny a vyžaduje:
POZOR
!CHEMICKY OŠETŘENO!
DO POROSTU
KŘÍDLATKY
NEZASAHOVAT

` Vzrostlý nepoškozený odkvétající porost
` Dokonalé rozprášení herbicidu na celou neporušenou rostlinu za příznivého počasí
` Aplikování chemického zásahu až v době mohutné translokace živin z listů a lodyh do kořenů
(srpen — září).
` Opakování postřiku po 10 —14 dnech, až do
opadu olistění.
` Využít i pomoc měsíce, který má vliv na tok herbicidů do celého kořenového systému.
` Likvidaci uschlé nadzemní části křídlatky až na
jaře v příštím roce.
Na rumištích, návozech kontaminované zeminy
nebo naplaveninách obvykle oslabená křídlatka
ještě v příštím roce roste. Počkáme opět do podzimu a bodovým postřikem dokončíme likvidaci
i zbývajících hluboko uložených kořenů.
Náš „Beskydský postup“ se liší od všech dosud
používaných způsobů, které doporučovaly kosení
a chemické postřiky v průběhu vegetace. Jsou pracnější a vyžadují větší množství herbicidů, které se
do kořenů obtížně dostávají z půdy. Dosud používané postupy křídlatku jen tlumí, ale za nějaký čas
křídlatka znovu v plné síle roste.
Věřím že nám pomůžete novým postupem zastavit šíření těchto invazních rostlin, které bezohledně
ničí naši původní vegetaci. Svou dravostí udusí dokonce porosty olší, vrb a dalších dřevin, které svými
kořeny zpevňují břehy potoků a řek. Proniká na zemědělskou půdu a do lesních porostů. V některých
oblastech se nekontrolovatelně šíří a lidé přestávají věřit, že se dá nad ní zvítězit.
Bez vzrostlého porostu křídlatky nelze zlikvidovat
její rozsáhlý kořenový systém. Sekáním rostoucí
křídlatky nedosáhneme likvidace kořenů.
Miloslav Šrubař
Pozemkový spolek Podbeskydí
ZO ČSOP 68/01 Kunčice p.O.
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ČSOP — SKALKA
Organizace ČSOP — Skalka uspořádala letos již
8. ročník výtvarné a 6. ročník literární soutěže.
Téma znělo Těžba uhlí v Beskydech.
Výsledky výtvarné části:
I. kategorie
1. místo — Kolektivní dílo MŠ horní — Rybníček
— Simonka Rašková — Radování z velikonoc
— Markéta Vyroubalová — Uhlí na horách
2. místo — Libor Vaněk — Čáp u rybníka
3. místo — Miroslava Čajánková — Vláček
— Honzík Majer — Vrátili se čápi
II. kategorie
1. místo — Šimon Bartoníček — Nechceme zničené
Beskydy
2. místo — Lucie Řezníčková — Těžit uhlí nechceme
3. místo — Kateřina Řezníčková — Těžit uhlí nechceme
— Viktorie Šupolová — Nechceme zničené
Beskydy
III. kategorie
ZVLÁŠTNÍ CENA — Kolektivní práce žáků 3. ročníku
— „Ať je naše volba správná, volíte pro nás.“
1. místo — Barbora Adámková, Štěpánka Hrubišová —
Zničená příroda těžbou uhlí
2. místo — Eliška Jurková, Zuzana Gruberová
3. místo — Karolína Vyroubalová, Kryštof Střálka
— Kde nám bude líp
IV. kategorie
1. místo — Anna Hrubišová — Výtvarné zpracování
básně Petra Bezruče Ostrava
2. místo — Tereza Procházková — Výtvarné zpracování básně Petra Bezruče Ostrava
3. místo — Lucie Gáchová — Výtvarné zpracování
básně Petra Bezruče Ostrava
Výsledky literární části:
Poezie
III. kategorie
1. místo — Lenka Jurková — Sbohem, přírodo
2. místo — Kolektivní práce — Beáta Kunášová,
Diana Mikalová — Obhajoba
IV. kategorie
1. místo — Marek Cochlar — Beskydské uhlí
— Miroslav Kahánek — Beskydy jsou krásnéhory
2. místo — Kolektivní práce — Miroslav Kokeš, Silvie
Kokešová, Monika Řezníčková, Lukáš
Stavárek — Co by — kdyby
3. místo — Kolektivní práce — Eliška Střálková,
Petra Šigutová, Markéta Uřinovská,
Blanka Vichrová — Černá Ostrava
Próza
II. kategorie
1. místo — Zuzana Gruberová — Těžba uhlí vBeskydech
— Vít Ševeček — Těžba uhlí v Beskydech
— Matěj Tabach — Těžba uhlí v Beskydech
IV. kategorie
1. místo — Michal Henzl — Pod Ostravou
— Petra Strnadlová — Svět zvířat v Beskydech
2. místo — Kolektivní práce — Markéta Mališová,
Hana Límová — Neničte nám přírodu
— Petra Stromská — Záchrana hájenky
Fotografie a některé z výtvarných a literárních
prací budou zveřejněny na internetové adrese
http://www.csop– skalka.wz.cz
Za ČSOP Skalka Martin Urbánek
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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
Okresní kolo Biologické olympiády
V pátek 28.června 2004 proběhlo ve Frýdku–Místku okresní kolo Biologické olympiády kategorie
D (žáci 6. — 7. ročníku). Této soutěže se zúčastnilo
60 žáků z celého okresu. V tak silné konkurenci obstáli naši žáci velmi dobře — Lenka Jurková 10.
místo, Marek Střalka 19. místo, Lenka Svobodová
23. místo.
Blanka Skýpalová

Policie cup

obsahoval tyto disciplíny — běh na 50 m, vytrvalostní běh, skok do dálky, hod kriketovým míčkem
a hod na cíl. Po zvládnutí těchto klasických lehkoatletických disciplín se děti utkaly podle svého
zájmu ve stolním tenise, badmintonu, střelbě ze
vzduchovky a chůzi na chůdách. Velký zájem byl
také o kopanou a házenou s ringo kroužky. Celou
školní olympiádu zpříjemnilo nejen slunečné počasí, ale i myšlenka Olympijských her „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“.
Blanka Skýpalová, Eva Sladká, Pavlína Fišerová

Další ročník této soutěže proběhl 31. května 2004
ve Frýdku–Místku u Okresního policejního ředitelství. Do soutěže jsme přihlásili 2 tříčlenná družstva,
z 6. ročníku — D. Kubečka, M. Střalka, K. Krpcová,
ze 7. ročníku M. Křenek, T. Daníček, D. Mikalová.
Družstvo žáků 7. ročníku skončilo na pátém místě
a žáci 6. ročníku doběhli na sedmém místě. Soutěže
se celkem zúčastnilo 25 družstev. Žáky nezaujal jen
samotný závod, ale i ukázky výcviku psů, které
zhlédli.
Blanka Skýpalová

Olympijsk˘ den
V letošním roce proběhnou v řeckých Aténách
letní olympijské hry. Protože tato významná sportovní událost se uskuteční v letních prázdninových
dnech, naše děti si ji připomenuly již ve dnech 24.
a 25. června.
Olympijský den pro žáky druhého stupně začal ve
čtvrtek 24. června 2004 nástupem před budovou
školy a slavnostním vyvěšením olympijské vlajky.
První disciplínu, kterou žáci absolvovali byl štafetový běh. Poté si žáci mohli vybrat mezi turnajem
v kopané, přehazované, stolním tenise, šachu nebo
badmintonu. Závěr olympijského dne byl zpestřen
zábavnými soutěžemi. V pátek 25. června pak ve
sportovním zápolení pokračovaly děti prvního
stupně. Soutěžily v lehkoatletickém pětiboji, který

Brouãci
Dramatický kroužek, který pracoval v naší škole
v průběhu celého školního roku pod vedením p. uč.
Ivo Fišera, se mohl pochlubit nastudováním divadelní hry na motivy Broučků Jana Karafiáta. Divadelní představení zhlédli žáci naší školy a odpoledne i veřejnost v Galerii K. Svolinského 28. června.
Všichni byli mile překvapeni nejen hereckými výkony dětí, ale i náročně a zdařile vybudovanou scénou a kostýmy. To vše si děti vyráběly samostatně
ve spolupráci s p. učitelem Fišerem a p. vychovatelkou Borákovou, a proto závěrečný potlesk diváků
byl opravdu velmi zasloužený.

Dûtsk˘ den se zmrzlinou
Dne 1. června 2004 se všechny děti z I. stupně vydaly ze školy na naučnou procházku jarní přírodou. Nejradostnější částí cesty byla pro děti návštěva cukrárny U přejezdu, kde u příležitosti Mezinárodního dětského dne mohly mlsat kopečky zmrzliny za symbolickou cenu. Děkujeme majitelům
cukrárny, firmě Jurek S +R, za poskytnutí slevy.
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V˘sledky v˘tvarn˘ch soutûÏí
v kvûtnu a ãervnu 2004
Dětem naší školy se výtvarně dařilo po celý školní rok 2003/2004. Svědčí o tom četná krásná umístění v mnoha soutěžích. Jen v posledních dvou měsících to bylo hned několik soutěží, kde se naše děti
umístily na předních místech.
1. BAREVNÝ SVĚT — soutěž s mezinárodní účastí
pořádaná ZŠ Kaštanova v Třinci s mezinárodní
účastí.
Kateřina Káňová 2. tř. — 2. místo
Iva Maralíková 2. tř. — 4. místo
Kateřina Řezníčková 2. tř. — 5. místo
Miroslav Kokeš 8. tř. — cena poroty
Petra Stromská 9. tř. — 6. místo
2. POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ — okresní
kolo soutěže, kterou vyhlásilo Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska
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Na soutěže děti připravovali p. uč. Zdeněk Šrubař
a p. uč. E. Halatová.
Žáci pracovali v hodinách výtvarné výchovy a také
ve výtvarném kroužku. Jejich aktivita, představivost,
estetické vnímání, cítění pro výtvarno bylo nevšední.
V práci kroužku budeme pokračovat i v příštím
školním roce, který zahájíme výtvarným víkendem.
Po celou dobu docházel a s dětmi výtvarně tvořil
i p. uč. Zd. Šrubař, kterému za sebe i za děti velmi děkuji.
Eva Halatová

Spolupráce s policií
V tomto školním roce navázali zástupci Policie
ČR spolupráci s dětmi naší školy. V rámci prevence
a výchovy mládeže byl dětem 2. a 3. tř. a jejich
p. učitelkám nabídnut výukový materiál, který byl
využíván v hodinách prvouky a jehož náplní bylo
nejen získat představu o práci policie, ale také pomoci vychovávat mladé lidi zodpovědné např. za
své chování, zdraví i majetek Všechny děti dostaly

Michael Jurek 2. tř. — 1. místo
Kristýna Vyroubalová 5. tř. — 1. místo
Eliška Jurková 5. tř. — 1. místo
3. LIDICE — 32. ročník mezinárodní soutěže
Matěj Rybář 6. tř. — zlatá medaile
4. JAK PEČUJI O SVÉ ZDRAVÍ — mezinárodní
výtvarná soutěž, kterou vyhlásil ZÚ v Ostravě
Martina Řezníčková 5. tř. — 1. místo
Markéta Petrovská 8. tř. — zvláštní cena
5. SVĚT KOLEM NÁS — soutěž vyhlášená A Kluby
ČR v Brně
Marek Střalka 6. tř. — 1. místo

Ajaxův zápisník, kde mohly řešit celou řadu modelových situací z běžného života, kreslit, dopisovat
a sdělovat si navzájem zkušenosti. Vyvrcholením
těchto činností pak byla beseda s p. Posovou z policie z Frýdku– Místku a červnové setkání s policisty,
kteří dětem na školním hřišti předvedli výcvik
a práci služebních psů a seznámili děti se svojí výstrojí i výzbrojí.
Markéta Jurková

Pro radost dûtem
Dne 21. června byla radost našich dětí z blížících
se prázdnin ještě umocněna, neboť ZŠ umožnila
zájemcům o filmové představení Harry Potter
a vězeň z Azkabanu vidět další příběhy kouzelnického kluka. O oblíbenosti knih J. K. Rowlingové
mezi dětmi není nutné vůbec hovořit, všechny je
dobře znají malí i velcí. Také proto se rozhodly
p. učitelky uspořádat zájezd do multikina v Ostravě,
aby děti porovnaly filmové zpracování s přečteným. Zúčastnily se také některé děti z mateřské
školy s doprovodem rodičů. Podle rozzářených
tváří a nadšených rozhovorů při zpáteční cestě autobusem se filmové představení i návštěva velkého
kina dětem líbila.
Markéta Jurková
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·kolní rok konãí…
Ve středu 30. 6. 2004 jsme slavnostně ukončili
školní rok 2003/2004. Všichni žáci a učitelé se sešli
v tělocvičně, kde proběhlo společné vyhodnocení
prospěchu, chování, soutěží a ostatních školních
aktivit. Shromáždění se zúčastnil také pan starosta
Ing. Tomáš Hrubiš.

Jaké tedy byly koneãné v˘sledky?
Ze 170 žáků školy prospělo 169 žáků, jeden žák
deváté třídy neprospěl a bude v srpnu skládat
opravné zkoušky. Prospěch s vyznamenáním se
sleduje od páté po devátou třídu a letos jej získalo
celkem 30 žáků z 99 možných .
Samé jedničky získalo celkem 33 žáků, z toho
všechny na I. stupni:
Z 1. třídy — Šimon Bartoníček, Lenka Hrubišová,
Simona Janotová, Markéta Maroszová, Taťána Parýzková, Julie Poláchová, Lucie Řezníčková, David
Šenk, Viktorie Šupolová, Dominika Závodná,
ze 2. třídy — Michael Jurek, Tom Keňo, Jarmila
Magdoňová, Iva Maralíková, Vojta Němec, Kateřina
Řezníčková, Pavel Vaněk, Lukáš Weselowski,
ze 3. třídy —Jana Černochová, Anna—Marie Holušová, Bohdana Kahánková, Patrik Pokorný, Karolína Vyroubalová,
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ze 4. třídy — Lukáš Borák, Josefína Kořená, Barbora Kožušníková, Hana Poledníková, Alena Telváková,
z 5. třídy — Barbora Adámková, Zuzana Gruberová, Petra Havlíčková, Eliška Jurková a Kristýna Vyroubalová.
Dále prospělo s vyznamenáním:
Z 5. třídy — Erika Bartoníčková, Alžběta Henzlová, Dana Heryánová, Štěpánka Hrubišová, Monika
Ondruchová, Denisa Rybářová, Martina Řezníčková, Matěj Tabach,
ze 6. třídy — Stanislava Byrtusová, Kateřina Krpcová, Kristýna Petrová, Kateřina Telváková,
ze 7. třídy — Marek Borák, Pavla Davídková,
Šimon Kořený, Beáta Kunášová, Ondřej Michna,
Adam Sladký, Lenka Svobodová, Nikol Šigutová
z 8. třídy — Miroslav Kahánek, Miroslav Kokeš,
Silvie Kokešová, Petra Strnadlová, Eliška Střálková ,
Petra Šigutová, Markéta Uřinovská, Blanka Vichrová,
z 9. třídy — Anna Hrubišová a Petra Stromská.
Závěrečná pedagogická rada udělila za 2. pololetí
rovněž 70 pochval a 21 kázeňských trestů. Až na jedinou výjimku získali všichni žáci z chování jedničku, třetí stupeň z chování dostal žák 9. třídy.
V tělocvičně před celým shromážděním proběhlo
také slavnostní „vyřazení“ všech žáků 9. třídy, dvou
žáků 7. tř. a dvou žákyň 5. tř., kteří odchází na střední školy. Vycházející žáci obdrželi pamětní list
a upomínkové materiály od obce a školy. Na budoucí středoškoláky i letos čekal tradiční rituál —
odchod ze školy špalírem žáků a učitelů.
Na konci června jsme se ve škole rozloučili se
dvěma zastupujícími pedagogy — paní učitelkou
Ludmilou Dunděrovou a paní vychovatelkou Radomírou Borákovou. Oběma děkuji za jejich svědomitou práci pro žáky, pro školu i obec.
Děkuji také všem zaměstnancům školy — pedagogickým i nepedagogickým, za jejich celoroční
úsilí a za řadu aktivit přesahující povinný rámec.
M. Majer

Oznámení

Tradiční pouť

Náboženská obec Církve československé husitské
v Kunčicích pod Ondřejníkem zve své věřící, hosty
i přátele ke společným modlitbám a slyšení božího
slova o pouti v neděli 25. 7. 2004 do zdejšího sboru.
Budeme konat
BOHOSLUŽBY v 10 hodin
POBOŽNOST v 15 hodin
V době mezi bohoslužbami a pobožností bude
sbor otevřen návštěvníkům.

Dne 12. 7. 2004 vzpomeneme 20. výročí úmrtí
pana J IŘÍHO P OLEDNÍKA .

U příležitosti svátku sv. Maří Magdalény, které je
zasvěcen zdejší kostel, se tradiční pouť uskuteční
v neděli 25. července 2004. Tímto Vás všechny srdečně zveme. V sobotu 24. července 2004 bude
v 15 hodin sloužena mše svatá u kapličky sv. Maří
Magdalény.
V neděli 25. července 2004 proběhnou v římskokatolickém kostele sv. Maří Magdalény bohoslužby v 8.30 a 10.30 hodin.
Při bohoslužbě v 8.30 hodin bude provedena
slavnostní ČESKÁ MŠE od Jaroslava Očenáška,
místním pěveckým sborem za doprovodu orchestru.

S úctou a láskou vzpomínají manželka, synové a dcera s rodinami.

P. Karel Slíva

Václav Křesina, farář

Vzpomínka
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Rybáfiské odpoledne

16. července 2004
K přátelskému posezení v připraveném
rybářském areálu vodních nádrží,
ochutnání rybích specialit
a příjemnému zakápnutí zvou rybáři.
Za mírný poplatek si zájemci mohou vyzkoušet
i rybářské štěstí se zapůjčeným prutem,
nebo vlastním nářadím.

*****************************************************
Nabídka úvěru pro začínající podnikatele —
podmínka absolvování kurzu
„Základy podnikání“
Zahájení kurzu 12. 7. 2004. Bližší informace
M. Štochlová, RPIC, tel. 558 633 188
e-mail: rpic@vos-goodwill.cz

UNIQA POJIŠŤOVNA, a. s.
Máte pojištěn svůj majetek, život, zdraví, auto,
firmu apod.? Je Vaše pojistka aktuální?
Nabízím Vám pojištění jakéhokoliv rizika.
Zajistím servis při uzavření smlouvy i po celou
dobu pojištění (změny a úpravy smlouvy, dotazy,
placení pojistného v hotovosti apod.).
Jsem tady pro Vás. Stačí zavolat:
605 592 526 nebo 556 850 214.
Zdeňka Šlechtová
poj. poradce pro oblast Frenštát p. R. a okolí

*****************************************************
Nabídka brigádního přivýdělku
Agentura zabývající se průzkumem trhu hledá
externí spolupracovníky na pozice tazatelů.
Kontakt: AVE marketing s. r.o.
tel. fax: 543 530 264, 543 331 569
e-mail: ave@ave.cz

*****************************************************
Provádím domácí úklidové práce.
Spolehlivě. Diskrétně. Tel.: 605 114 907

Fa Piskoř Petr —
uhelné sklady Frýdlant n. O.
558 677 708, 602 443 669, 606 182 392
Ceník paliva
hnědý ořech 2 — 143 Kč/q
hnědý ořech 1 — 172 Kč/q
hnědá kostka — 182 Kč/q
polské černé — 323 Kč/q
české OKR — 343 Kč/q
koks ořech 1 — 505 Kč/q
koks ořech 2 — 560 Kč/q
otopová směs — 565 Kč/q
brikety lisované — 45 Kč /10kg
topná směs (kaly) — 155 Kč
Ceník štěrku, písku
písek — 39 Kč/q
štěrk 04 — 50 Kč/q
štěrk 022 — 45 Kč/q
struska — 32 Kč/q
kamení — 45 Kč/q
Ceny včetně DPH 19%
Provozní doba
pondělí až čtvrtek 7.00 —15.00 hod.,
pátek 7.00 —14.00, sobota 8.00 —11.00 hod.

Začínáme s letošními prohlídkami
plynových spotřebičů
Odborný servis plynových kotlů
Vám nabízí
Prohlídky, čištění, střední i velké opravy • Kontroly domovních plynovodů • Renovace kotlů • Chemické čištění od vodního kamene a vápence.
Měření tvrdosti vody. Úpravu tvrdosti vody ústředního topení katexovým upravovačem • Revize •
Seřízení kotlů pro měření emisí • Měření účinnosti
spalování • Seřízení spotřeby • Opravy do 24
hodin • Kotle kondenzační s ohřevem i bez ohřevu vody, průtokové ohřívače vody, plynové bojlery, podokenní topidla, teplovzdušné jednotky,
tmavé infrazářiče tepla, sporáky.
Atoma • Ariston • Bax • Bereta • Dakon • Destila
• Efekt, Fais • Feroli • Gasex • Hofer • Herman •
Hydroterm • Immergas • Junkers • John Wood •
Karma • MCN • Modraterm • Mora • NordGaz •
Oceán • Ogar • Odra • Quadriga • Quantum •
Slokov • Protherm • Termona • Viadrus a další.
Jiří Kovalský, Veřovice 361
Telefon: 556 857 244, Mobil: 603 816 847

Studny od A do Z
•
•
•
•

hloubení
čištění
vodovodní přípojky
čerpadla

kontakt:
Stanislav Hodoň
mobil: 603 849 948
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