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Ta zemû…
Až jednou půjdeš vonnou trávou,
zůstaň tu malou chvíli stát…
Těm travám pohlaď hřívu plavou
a snaž se zemi naslouchat.
Z té země stromy k nebi hledí
až ku domovu bílých hvězd —
ony ti trochu napovědí
jak máš té zemi rozumět.
A z černé hlíny rostou květy —
bílá, růžová poupata —
Z kalíšků růží pijí včely
i muška sluncem dojatá.
Všem tvorům země život dává.
Ta vůně, úsměv od ní jsou…
Nic dětem dlužná nezůstává,
tu lásku splaťme jí láskou!
Pokorná, dobrá je ta země,
má štědrou náruč matek všech.
Tu černou hlínu každý šlape
a ona bílý dává chléb.
Až jednou půjdeš vonnou trávou,
Zůstaň tu dlouhou chvíli stát…
Tu svoji rodnou zemi krásnou
uč svoje děti milovat.
B. S.

N

astal čas prázdnin a dovolených, doba kdy se vydáváme poznávat cizí kraje, objevujeme a vnímáme všechny krásy světa podobně jak je ve své básni popsala naše spoluobčanka.
Přejeme Vám milí čtenáři, abyste si užili pěkné léto, plné radosti a odpočinku.
— redakce —
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Usnesení
z XV. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice p. O.
konaného dne 30. 6. 2005 v 17 hodin.
Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)
I. Bere na vědomí:
03. Kontrolu usnesení z XIII. a XIV. mimořádného
zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 3. 2005
a ze dne 19. 5. 2005.
04. Informace o jednáních rady obce.
II. Schvaluje:
01. Návrhovou komisi ve složení: p. Strnadel, p. Zavadilová.
02. Ověřovatele zápisu: p. Žák, p. Řezníček
05. Rozdělení zadání změny č. 1 Územního plánu
Obce Kunčice p. O. na zadání změny č. 1 a zadání změny č. 2
06. Přednostní pořízení změny č. 2 Územního
plánu Obce Kunčice p. O. s úplnou úhradou nákladů za změnu č. 2 žadatelem.
07. Výši částečné úhrady nákladů za pořízení změny
č. 1 Územního plánu obce Kunčice p. O. v částce
2 000 Kč od každého jednotlivého žadatele
08. Žádost o poskytnutí meziúvěrů a úvěrů ze stavebního spoření obce ke smlouvám č.
1631663403, 1631663104, 1631663905 a zvýšení
cílové částky každé smlouvy o 500 000 Kč.
09. Zajištění (ručení) meziúvěrů a úvěrů ze stavebního spoření budovou čp. 627 (budova lékárny)
a budovou če. 0890 (budova pily).
10. Záměr odprodeje pozemků
a) parcela č. 11/7 ost. plocha o výměře 47 m2 —
žadatelé Milan a Věra Černochovi, Kunčice p. O.,
b) parcela č. 11/9 ost. plocha o výměře 172 m2
— žadatelé Jan a Zdenka Kunášovi, Kunčice p. O.,
c) parcela č. 3515/35 vodní pl. o výměře 469 m2
a p. č. 11/18 ost. pl. o výměře 118 m2 a p. č. 2064
zast. pl. o výměře 20 m2 — žadatelé Jan a Josefa
Valentovi, Kunčice p. O.,
e) parcela č. 1209/9 ost. pl. o výměře 9 974 m2 —
na zasedání zastupitelstva obce v září 2005
budou předloženy zástavbové studie uvedeného pozemku. Současný stav bude řešit rada
obce pronájmem pozemku.,
f ) část p. č.1209/74 orná o výměře (podle zaměření — s věcným břemenem — vodovod) — žadatelé Petr a Simona Knapkovi, Kunčice p. O.,
g) část parcel (PK) 2042, 2043 a 3454 ost. plocha
o výměře (podle zaměření) — žadatel Ing. Ivo
Boruta, Fryčovice,

h) parcela č. 1760/39 ost. plocha o výměře 58 m2
— žadatel Petr Šimon, Kunčice p. O.,
i) parcela č. 1209/151 orná o výměře 1035 m2, p.
č. 1209/184 trv. travní porost o výměře 1151 m2,
po navrácení obci — parcely určené pro stavbu
RD odkoupení (směnu),
d) odkoupení, popř. směnu části parcely č. 11/8
zahrada díl f), o výměře 7 m2 od Jana a Josefy
Valentových, Kunčice p. O.
11. a) Smlouvu o dílo mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Agenturou pro rozvoj měst a obcí,
s.r.o. se sídlem Praha — vypracování a zajištění
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory
z rozpočtových prostředků MF ČR — oprava
místních komunikací.
III. Zmocňuje:
11) b) Starostu obce k podpisu smlouvy o dílo
z bodu 11 a) tohoto usnesení.
V Kunčicích p. O. 30. 6. 2005
starosta obce:
Návrhová komise:
Zdeněk Strnadel, v.r.
Drahoslava Zavadilová, v.r.

Ing. Tomáš Hrubiš, v.r.
starosta obce
Zdeněk Strnadel, v.r.
místostarosta

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

Anna Kaděrová
Vlasta Kahánková
Jarmila Jurná
Josef Vyroubal
František Mžik
Jiřina Glogowská
Oldřiška Závodná
Milada Šrubařová
Otilie Martináková
Jaroslav Čunta
Lidmila Šipulová
Anna Jurková
Alenka Menšíková
Iva Vedralová

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky
a optimismu do dalších let.
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o prázdninách
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S V O Z OV Ý K A L E N D Á Ř
komunálního odpadu na 2. pololetí 2005
Kunčice pod Ondřejníkem
Svozový den: čtvrtek — 1 × za 2 týdny

Knihovna „Pod Stolovu“
červenec:
pondělí 11. a 25. 7. 2005
srpen:
pondělí 1., 15. a 29. 8. 2005
od 15 do 18 hodin
Knihovna „U kostela“
červenec i srpen — normální provoz
tj. vždy ve středu 14 —17 hodin
Upozornění
Čtenáři vraťte knihy z regionální knihovny!

7. červenec
14.červenec
21.červenec
28. červenec
4. srpen
11. srpen
18. srpen
25. srpen
1. září
8. září
15. září
22. září
29. září

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

6. říjen
13. říjen
20. říjen
27. říjen
3. listopad
10. listopad
17. listopad
24. listopad
1. prosinec
8. prosinec
15. prosinec
22. prosinec
29. prosinec

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

Francouzský soubor „Festiloir“ v Kunčicích pod Ondřejníkem
Dne 17. června 2005 navštívil naši obec soubor
„Festiloir“ z malého města Montoire ve střední Francii.
Své taneční umění předvedli v Základní škole
K. Svolinského v rámci 11. MFF ve Frýdku–Místku.
18 dospělých tanečníků a hudebníků svým vystoupením připravili nevšední zážitek nejen našim
dětem, ale i hostům z řad občanů. Členové byli
mladí — 18 — 30 let a účinkovali s tanci mnoha regionů Francie v kostýmech ze 3 regionů: Berry
(střed Francie), Bretaň (západ) a Provence (jih).
Spolu s nimi vystoupily i děti ze školky Dolní „Dolňánek“ s pásmem „Haj husičky ze pšeničky“ a doslova nadchly naše hosty svým bezchybným provedením a písněmi. Však také společné focení
a filmování nebralo konce a každý z hostů si chtěl
odnést na památku alespoň fotečku našich malých
valášků v krojích.
Již třetím rokem pořádá kulturní komise vystoupení mezinárodních folklórních souborů dopoledne pro žáky ZŠ v rámci výchovného koncertu pro
děti. Po zkušenostech z minulých let, kdy vystoupení proběhlo v odpoledních hodinách a zájem
a návštěvnost občanů byla minimální, bylo vystoupení přesunuto na dopoledne a tím byla zajištěna
maximální účast diváků.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem organizátorům, kteří se na této akci podíleli, panu
Mgr. Martinu Majerovi, všem žákům a učitelům,
kteří vytvořili výzdobu tělocvičny a v neposlední
řadě také pracovníkům školní kuchyně za připravený
vynikající oběd a večeři pro hostující soubor.
Kulturní komise

☞☛ obecní
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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
Dûtsk˘ den
1. června mohly i děti naší školy oslavit svůj svátek
Mezinárodní den dětí. V tento den jsme se snažili
žákům udělat radost ne sladkostmi a dobrotami, ale
připravili jsme pro ně zábavné dopoledne spojené
s poznáním a sportovním vyžitím. Organizačního
úkolu se ujali tentokrát žáci 5. třídy se svojí třídní učitelkou. Jako nejstarší žáci 1. stupně se tohoto úkolu
zhostili na výbornou. Již o den dříve připravovali
trasu, chystali úkoly pro své mladší kamarády, aby se
další den vydařil. Příští den ráno vycházely jednotlivé
třídy na turistickou vycházku, kde děti řešily různé
úkoly, závodily a hlavně užívaly si čerstvého povětří.
Trasa vedla přes Maralův kopec, horní část obce
a kolem požárních nádrží zpět ke škole. I když se děti
po cestě občerstvovaly , všechny se už velmi těšily na
výborný oběd ve školní jídelně. Za tento hezky připravený den pro děti si zaslouží pochvalu žáci 5. tř. s třídní učitelkou Pavlou Mynářovou.

Devátá tfiída se louãí
V úterý 28. června 2005 připravili žáci deváté třídy
sportovní a zábavnou stezku v okolí školy pro žáky I.
a II. stupně. Na trase dlouhé asi 1 km bylo pět stanovišť, kde děti házely šiškou na cíl, poznávaly rostliny
a živočichy, překonávaly překážky, vázaly uzly a hrály
na tzv. brtníka. Během celé trasy děti zapisovaly písmena , které nalezly na fáborcích a poskládaly si tak
vzkaz, který jim zanechali žáci deváté třídy. Letošní
deváťáci se touto akcí velmi hezky rozloučili se svými
mladšími kamarády. Všem i jejich třídní učitelce
Blance Zemánkové děkujeme.
kolektiv učitelek 1. stupně

Letní sportovní den
Sportovní den 1. stupně
Ve čtvrtek 23.června 2005 proběhl letní sportovní
den žáků 1. stupně. Na pěti stanovištích děti soutěžily ve skoku dalekém, hodu, běhu na 50 metrů, vytrvalostním běhu a svou obratnost předvedly při slalomu
na koloběžce. Po přestávce následovaly volné zábavné disciplíny, např. chůze na chůdách, skok v pytlích,
florbal, ringo kroužky, střelba na koš. Na závěr jsme
vyhodnotili nejlepší jednotlivce z každé třídy, kteří
celkově zvítězili v atletickém pětiboji. Vítězi se stali:
1. třída: Kristina Šimková a Jan Majer
2. třída: Veronika Čajánková a Emil Hučík
3. třída: Barbora Petrová a Marcel Zajac
4. třída: Karolína Vyroubalová a Robert Polách
5. třída: Alena Telváková a Lukáš Borák
Všem vítězům i ostatním dětem, které bojovaly ze
všech sil, blahopřejeme ke krásným sportovním výkonům.Určitě bylo příjemné prožít hezký slunečný den
na hřišti.
Pavlína Fišerová

Sportovní den 2. stupně
V pondělí 20. 6. 2005 si žáci druhého stupně naší
školy ověřili svou zdatnost na sportovním dni. Byli
rozděleni do čtyřčlenných družstev sestavených vždy
z jednoho žáka každého ročníku. První blok tohoto

dopoledne tvořil atletický čtyřboj. Zde děti procházely stanovišti od terénního běhu, přes hod granátem,
dálku, až ke štafetě. Druhým blokem pak byly zábavné a sportovní soutěže, kde opět tytéž skupiny procházely úkoly jako běh v pytlích, hod šipkami na terč,
běh třínohých a soutěž na chůdách. Poslední částí
pak byly zejména míčové hry — přehazovaná, volejbal, fotbal, ale i badminton a stolní tenis. Žáci si zasoutěžili, vyhráli i různé sladkosti a zároveň si oddechli od učení a psychické námahy předchozích
perných dní.
Alena Charbuláková

Podûkování
Žáci páté třídy děkují p. Zavadilové a manželům Kuchařovým. Díky jejich pomoci se mohl uskutečnit
dvoudenní školní výlet. Paní Štulcové děkujeme za
upečení výborné snídaně.
Žáci páté třídy
s tř. učitelkou P. Mynářovou

·kola konãí, prázdniny zaãínají…
Ve čtvrtek 30. června 2005 byl v kunčické škole ukončen školní rok. Všichni žáci a učitelé se sešli ve školní
tělocvičně, kde proběhlo veřejné vyhodnocení studijních výsledků, chování, soutěží a dalších školních aktivit. Shromáždění se aktivně účastnil starosta obce
Ing. T. Hrubiš. Celkové zhodnocení provedl ředitel
školy, třídní učitelé veřejně ocenili úspěšné žáky, za
ČČK odměnila žáky — ml. zdravotníky MUDr. F. Chovančíková. Nechybělo ani slavnostní rozloučení s žáky
deváté třídy, jimž předal pamětní listy a upomínkové
předměty pan starosta. Nakonec se žáci rozešli do
svých tříd, kde jim třídní učitelé rozdali vysvědčení
a prázdniny mohly začít.
A jaké byly celkové výsledky za 2. pololetí školního
roku?
Letos na I. stupni prospělo všech 92 žáků, z toho
s vyznamenáním 69 žáků. Na II. stupni prospělo
všech 80 žáků, z toho 23 s vyznamenáním. Průměrný
prospěch školy dosáhl hodnoty 1,47.
Samé jedničky si domů odneslo 30 žáků:
Z 1. třídy — Lukáš Bernatík, Natálie Burelová, Dominik Čajánek, Ivana Čajánková, Tomáš Jurek, Jan
Majer, Barbora Přečková, Simona Rašková, Radek
Řezníček, Markéta Vyroubalová,
ze 2. třídy — Markéta Maroszová, Lucie Řezníčková,
Dominika Závodná,
ze 3. třídy — Michael Jurek, Tom Keňo, Jarmila Magdoňová, Iva Maralíková, Pavel Vaněk, Lukáš Weselowski, Vojtěch Němec, Kateřina Řezníčková,
ze 4. třídy — Anna–Marie Holušová, Patrik Pokorný,
Karolína Vyroubalová,
z 5. třídy — Hana Poledníková, Barbora Kožušníková a Alena Telváková,
ze 6. třídy — Kristýna Vyroubalová,
a ze 7. třídy — Stanislava Byrtusová a Kristýna Petrová.
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Vyznamenání dále získali (letos premiérově také
žáci I. stupně):
V 1. třídě — Aneta Janáčová, Martin Kopčil, Tomáš
Křenek, Milan Matůšů, Martin Pelikán, Matěj Přeček,
Jan Roztočil, Kristina Šimková,
ve 2. třídě — Šimon Bartoníček, Veronika Čajánková, Lenka Hrubišová, Simona Janotová, Denis Kravčík, Taťána Parýzková, Julie Poláchová, David Šenk,
Jakub Štefek, Viktorie Šupolová,
ve 3. třídě — Kateřina Káňová, Jan Krpec, Michaela
Michnová, Barbora Petrová, Magdalena Strnadlová,
Lenka Šigutová, Markéta Tabachová,
ve 4. třídě — Jan Hlupík, Bohdana Kahánková, Romana Knapková, Lukáš Kravčík, Kamil Maralík, Kryštof Střálka, Jan Ševeček, Marek Šigut, Stanislav Zátopek, Petra Závodná,
v 5. třídě — Lukáš Borák, Klára Janáčová, Josefína
Kořená, Michal Kuchař, Aneta Maralíková, Jiří Pícha,
Lukáš Daníček,
v 6. třídě — Petra Havlíčková, Denisa Rybářová,
Erika Bartoníčková, Dana Heryánová, Štěpánka Hrubišová, Matěj Tabach, Martina Řezníčková, Tomáš Tománek, Lucie Zpěváková,
v 7. třídě — Markéta Pokorná,
v 8. třídě — Marek Borák, Pavla Davídková, Beáta
Kunášová, Lenka Svobodová,
v 9. třídě — Miroslav Kahánek, Miroslav Kokeš, Silvie
Kokešová, Eliška Střálková, Petra Šigutová a Blanka
Vichrová.
Za celé druhé pololetí třídní učitelé udělili 80 pochval a 17 kázeňských trestů, ředitel školy ocenil po-

Hasiči soutěžili
V měsících květnu a červnu se mladí hasiči tak jako
každoročně zapojili do soutěžení a porovnávání sil
s ostatními kolektivy v okolí a dařilo se jim při tom
velmi dobře.
V polovině května ukončili celoroční hru Plamen
a to s velmi pěkným výsledkem. V kategorii mladší
obsadili 3. místo a starší pak 5. místo v okrese.
Pak už následovaly pohárové soutěže.
Nošovice
mladší 1. místo starší 3.místo
Výškovice
mladší 2. místo starší 4.místo
Ostravice
mladší 2. místo starší 1.místo+putovní pohár
Lubno
mladší 3. místo starší 4.místo
Jistebník
mladší 3. místo starší 5.místo
Oprechtice mladší 1. místo starší 4.místo
Rychaltice
mladší 3. místo starší 4.místo
Janovice
mladší 2. místo starší 3.místo
Z těchto výsledků je patrné, že z každé soutěže,
které jsme se zúčastnili, jsme dovezli medailové
umístění a pohár. Letos se dařilo hlavně dětem v kategorii mladší. Mezi staršími došlo k velkým obměnám, ale přesto držíme krok se špičkou. V těchto měsicích soutěžili mladí hasiči celkem jedenáctkrát a to
za osm víkendů. Je si tedy snadné spočítat, že jsme
společně na soutěžích trávili soboty i neděle. Na těchto akcích se schází průměrně 20 družstev, z nichž
každé má 7 soutěžících, to znamená, že nejméně 140
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chvalou 9 žáků a 2 žákům udělil důtku. Jedničku
z chování získalo 171 žáků, chování jednoho žáka bylo
ohodnoceno druhým stupněm.
Na závěr školního roku letos děkujeme především
SRPdŠ, které obětavě připravilo v minulých měsících
pro mládež zdařilé akce (Kloboukový ples, Dětský
den) a navíc výrazným způsobem finančně přispělo
na školní aktivity.
— vedení školy —

Dûtsk˘ den 2005
Ve zcela netradičním duchu proběhl letošní Dětský
den, který se konal opět v areálu RS Mládí p. Krkošky.
Sobotní odpoledne se škálou různých soutěží a klání
bylo zpestřeno cvičným zásahem složek Integrovaného záchranného systému (dále IZS). Všichni přihlížející z řad dětí i dospělých tak mohli nahlédnout do zákulisí zápasu s živlem ve chvílích, kdy se čas počítá na
sekundy, protože může jít o životy. Jistě každý z nás
během této ukázky prožíval zvláštní napětí, které pramenilo z opravdového nasazení všech aktérů.
Rádi bychom proto svým díkem ocenili účast jednotlivých složek IZS (hasičů, záchranné služby, policie)
na Dětském dni a zároveň vyzdvihli záslužnost jejich
práce, kterou vykonávají v zájmu nás všech.
Náš dík za účast na organizaci akce patří rovněž členům ČSOP, Svazu turistů, paní S. Macurové, místní
organizaci ČČK a obecnímu zastupitelstvu.
Rada SRPdŠ při ZŠ K. Svolinského

dětí se během sobot a nedělí věnuje aktivnímu sportu, naučí se kamarádství a spolupráci. Všem svým
mladým hasičům děkuji za nasazení s jakým absolvovali soutěže a vzornou reprezentaci za SDH Kunčice.
Vedoucí mladých hasičů Věra Kahánková

Snídaně v hasičárně
V pátek 29. dubna se konala v hasičárně ojedinělá
akce. Pozvání na snídani přijalo 45 zasloužilých hasičů z celého kraje, kteří si v tento den vyjeli na zájezd
po našem okolí. Byli nadšeni prohlídkou hasičárny,
prostorami a útulností zbrojnice. Jsme rádi, že jsme
mohli těmto hasičům, kteří ve svém životě už opravdu hodně dokázali, připravit hezké zážitky u nás
v Kunčicích p.O.

Námětové cvičení
V sobotu 4. května jsme provedli námětové cvičení
na rekreační středisko Mládí pana V. Krkošky. Při
tomto cvičení jsme spolupracovali se sbory z Čeladné,
Ostravice, Starých Hamer a Frenštátu pod Radhoštěm.
Protože toto cvičení bylo ukázkové, mohli diváci vidět
hasiče nejen při zásahu s vodou, ale i při záchraně
osob z hořícího objektu. Tuto akci považujeme za
velmi zdařilou, vyzkoušeli jsme si spolupráci jednotlivých sborů záchranné služby a policie ČR. Děkujeme
panu Krkoškovi za poskytnutí prostor k našemu cvičení.
Velitel Pavel Kahánek
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Konec školního roku
v Mateřské škole Dolní
Školní rok 2004—2005 se pomalu překulil a nadešel
poslední měsíc před prázdninami v naší školičce. Je
to ten nejhezčí měsíc z celého roku, neboť je doslova
nabitý různými návštěvami, akcemi i výlety. Ale začneme 1. červnem, kdy mají svátek naše děti. A u nás
se opravdu slavilo. Nejprve jsme dětem připravily
cestu za pokladem, která nebyla nijak jednoduchá,
ale touha dětí najít poklad byla velká. Proto i ty nejtěžší úkoly, jako např. ručkování po laně děti hravě
splnily a sladký poklad se jim podařilo najít.
Další velké překvapení připravila dětem k svátku
paní vedoucí z restaurace Ondřejník Marta Haladejová se svým personálem. Pozvali děti do restaurace,
kde byly pro ně nádherně připravené stoly. Každý
oslavenec dostal zmrzlinový pohár, dobré pití
a s sebou domů dáreček. Touto cestou bychom jim
chtěli poděkovat za toto milé překvapení.
Ke svému svátku shlédly ve školce děti ještě divadelní představení — pohádku Staráme se o zvířátka.
Celou velkou oslavu Dne dětí jsme završili celodenním výletem v pátek 3. června, kdy jsme se vydali společně na Hukvaldy. Cestu na hrad nám pomáhal najít
neviditelný skřítek, který nám dával znamení zvonečkem a také dohlížel na plnění úkolů. Cesta na hrad
rychle uběhla a co by to bylo za tajemný hrad, kdyby
v něm nebyl schovaný poklad. Počasí nám přálo, poklad jsme našli a tak jsme mohli výlet zakončit dobrou
hukvaldskou zelňačkou, po které se jen zaprášilo.
7. června byli pozváni budoucí prvňáčci do naší základní školy, kterou si prošly a prohlédli, seznámili se
se svou paní učitelkou a dostaly dárečky od dětí.
14. června jsme jeli na společný výlet i s rodiči. Kdo
měl chuť a volno, jel s námi do Ostravy. Tam jsme navštívili planetárium a zoologickou zahradu, protože
děti zvířátka prostě milují. Sluníčko nám po celý den
svítilo, všichni byli unaveni, ale spokojeni.
17. června všechny naše děti navštívily základní
školu K. Svolinského, kde vystoupil folklórní soubor
z Francie a náš soubor Dolňánek .
21. června jely děti do Ostravy, kde shlédly v divadle
loutek čtyři krátké pohádky.
22. června ukončily děti předplavecký výcvik na krytém bazénu ve Frenštátě p. R. a domů si donesly
mokré vysvědčení.
23. června byly děti, které po prázdninách zasednou
do školních lavic pozvány na obecní úřad, kde se rozloučily se svou mateřskou školou. Krátkým vystoupením ukázaly, jak jsou připravené do 1. třídy a odměnou jim bylo občerstvení, pamětní list a hodnotný dáreček. Děti se do 1. třídy moc těší a my jim držíme
palce, aby jim toto vydrželo co nejdéle.
Na 24. červen se těšily jak děti, tak i rodiče. Nejdříve
děti předvedly rodičům krátká vystoupení, zpívaly,
přednášely, tančil Dolňánek a nejmladší děti cvičily
s plyšovýni pejsky. Nakonec se rozloučili se školkou
předškoláci s krátkým programem a převzaly od paní
ředitelky R. Klimešové malou kytičku, pohádkovou
knížku a vzpomínkový list na mateřskou školu s přáním těch nejlepších výsledků ve škole. Také jsme se
rozloučili i s rodiči, kteří spolu s dětmi končí v naší
školce. A pak už nás čekalo to prvé sportovní odpoledne na naší zahradě — olympijské hry. Zahrada byla
vyzdobena fáborkami a vlajkami 46 států, které děti
samy vyrobily. Vztyčili jsme olympijskou vlajku, zazpívali hymnu „Naše školka“ a zapálili olympijský
oheň, tím byly olympijské hry zahájeny. Soutěžily děti,
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soutěžili rodiče. Skákalo se do písku, kopalo do branky, jezdilo slalomem na koloběžkách, házelo míčkem
do koše. Nejlepší disciplínou však byla „stříkaná“, což
bylo pumpování vody ze džberovek na cíl. A věřte, že
stříkaly i některé babičky . Účast byla hojná, u stánku
s občerstvením plno. Bylo horko a při opékání špekáčků bylo ještě tepleji. Děti obdržely medaile a rodiče diplom. Snad se tato akce všem líbila.

Den poslední — 30. červen — nastrojené děti se
loučí se svými učitelkami. Některé jen na dva měsíce
prázdnin, jiné pak napořád. Všem je tak trochu smutno. Je nám líto, že někteří odcházejí do 1. třídy, neboť
jsme s nimi prožili kousek života. Ale tak už to chodí.
Někteří odcházejí, druzí zůstávají a nové děti přicházejí. A protože prázdniny už zaklepaly na dveře, přejeme z mateřské školy Dolní všem dětem i rodičům, aby
si prázdnin a dnů volna co nejvíce užili a po prázdninách opět nashledanou.
Za mateřskou školu Dolní
Naďa Svobodová a Věra Kahánková

Poděkování
Za rodiče dětí z Mateřské školy Dolní se připojuji
k poděkování paní vedoucí Martě Haladejové
z Hotelu Ondřejník za krásnou pozornost, kterou se
svým personálem připravila dětem k Dětskému dni.
Libor Čajánek

Zhodnocení Rybářského dne 18. 6. 2005
Druhý ročník soutěže o putovní pohár v rybolovu
rybářského potěru a sousední organizací Čeladná byl
zahájen. Soutěž byla organizována v kategorii do 10
let a pro starší do 15 let v počtu 22 soutěžících. Hlavní cena putovní pohár, rybářské pruty kompletní, samotné pruty, navijáky a upomínkové předměty na
tento den byly sponzorovány Obecním úřadem v Kučicích pod Ondřejníkem a příznivci rybářů.
Den nezačal počasím, které se očekávalo. Silný déšť
vítal všechny účastníky soutěže a z počátku se zdálo, že
vůbec neskončí. Nepřízeň počasí však mladé rybáře
neodradila a po zahájení, vylosování startovních míst,
určení pravidel vyrazili plni očekávání k vodě. Déšt postupně slábl a desátá hodina jako obvykle rozhodla
a sluníčko se ukázalo. Úlovků přibývalo, někomu více
a někomu méně přálo štěstí, ale každý soutěžící si tu
svoji rybu ulovil. Rozhodčí zodpovědně prováděli měření úlovků a záznamy přibývaly. Najednou tu byla
dvanáctá hodina a čtyřhodinové klání rybářů skončilo.
K vyhodnocení a předání cen byli pověřeni ředitel
závodů MUDr. Jemelík a předseda RS pan Jan Valenta.
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A kdo stál na stupních vítězů ?
V kategorii do 10 let
1. místo — Šebestová Barbora (4) s ulovenou délkou 158 cm a největší rybou
2. místo — Spanihelová Karolina s ulovenou délkou 64 cm
3. místo — Šebesta Ondra s ulovenou délkou 59 cm
V kategorii do 15 let
1. místo — Jalůvková Marie s ulovenou délkou 146 cm
2. místo — Štulc Michal s ulovenou délkou 113 cm
3. místo — Kurečka Tomáš s ulovenou délkou 76 cm
Zvláštní cenou byla oceněna Jalůvková Marie za
vzornou reprezentaci Kunčic v soutěži rybolovné
techniky a teoretických znalostí v Čeladné. Přejeme
ještě hodně dalších úspěchů.
Ukončenou soutěží však tento den neskončil, ale pokračoval u rybářské chaty Žabák v příjemném prostředí
areálu, které velmi kladně hodnotili všichni hosté, kteří
se zastavili ochutnat rybářské speciality a posedět v přátelské besedě do pozdních hodin při žabím koncertu.
Nejen v tento den, ale i na další víkendy budeme na
Vaši návštěvu připraveni.
Rybáři z Kunčic pod Ondřeníkem

Po těžkém hledání …
(Na svátek sv. Maří Magdaleny)
Jako ta hříšnice kdys,
zmítám se v boji;
mezi silou dvojí ...
Dobrem a zlem;
v údolí slzavém.
Duše má ubitá,
sražená v bahno hříchů a temno!..
Chtěla by vzlétnout,
chtěla by výš! —
Až k nebi,
až k jasu,
kde hříchů necítíš! —
Jako ta světice kdys
Pak jásat
A zpívat…
Že pravdu jsme našli…
„Veliké smíření“…
Po těžkém hledání
naslouchat čistý smích
u nohou Mistrových!
B. S.

Tradiční pouť
U příležitosti svátku sv. Maří Magdalény, které je
zasvěcen zdejší kostel, se tradiční pouť uskuteční
v neděli 24. července 2005. Tímto Vás všechny srdečně zveme. V sobotu 23. 7. 2005 bude v 15.00 hodin
sloužena mše svatá u kapličky sv. Maří Magdalény.
V neděli 24. 7. 2005 proběhnou v římskokatolickém kostele sv. Maří Magdalény bohoslužby v 8.30 a 10.30 hodin.
Při bohoslužbě v 8.30 hodin bude provedena slavnostní
latinská mše „Kurze festmesse in F und C“ od I. Reimanna, místním pěveckým sborem za doprovodu orchestru.
P. Karel Slíva

Církev československá husitská
O kunčické pouti v neděli 24. července 2005 shromáždí se věřící Církve československé husitské ve
svém sboru k pobožnosti v 15.00 hodin.
Srdečně je zván k účasti každý, kdo se chce pomodlit
s námi.
Václav Křesina, farář
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Pozvánka na

„Žabákův pohár v kopané“
Kdy: 6. srpna 2005
Kde: hřiště TJ Sokol Kunčice p. O.
Program: přihlášení: 8.20 hod.,
losování: 8.45 hod., první zápasy: 9.00 hod.
Přijďte všichni!
Pivo, limo, guláš, zelňačka
Všechny zvou fotbaliské Kunčic p. O.

Hotel „Ondřejník“
zve všechny občany Kunčic na

taneãní zábavy
ve dnech 15. — 22. 7. 2005 od 20 hodin
Nabízím služby fekálním vozem
Zajišťuji odvoz:
• obsahu jímek • fekálií • močůvky
•odpadní vody • kalů z čistíren
odpadních vod apod.
Kontakt: Alfred Turoň, Kunčice p. O. 312
tel./fax 556 850 218, mobil 602 709 805

Ostravská 291
Frýdlant nad Ostravicí
Nabízí tyto služby:
v Pronájem velkoobjemových kontejnerů
(5 m3,7 m3) včetně odvozu odpadu,
stavební sutě, zeminy
v Odvoz odpadních vod na čistírny odpadních vod
v Údržba prostředí — ořezy stromů do výšky
13m, údržba zeleně, mulčování příkopů a
travnatých ploch.
v Práce zemním strojem
v Drobná stavební výroba — práce
vibračním dusadlem, vibračním válcem,
kompresorem se sbíječkami, řezání
asfaltu a betonu
v Elektromontážní práce — elektroinstalace,
přípojky, instalace a revize hromosvodů,
revize el. zařízení
v Práce vysokozdvižnou plošinou do výše 13 m
v Autoservis a pneuservis
v Prodej popelnic
Informace a příjem zakázek:
Ústředna . . . . . . . . . . . . . . 558 675
Vedoucí provozu . . . . . . . . 777 086
Dispečer . . . . . . . . . . . . . . 777 086
Vedoucí autodopravy . . . . 777 124
Mistr elektroprovozu . . . . 777 086
e-mail: frymes@frymes.cz

898
694
691
224
693
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