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28. fiíjen
— státní svátek,
Den vzniku samostatného
československého státu.

¤

íjen je měsíc
babího léta, ozimů,
brambor, vína, ranních
mlh a přímrazí.

P

oměrně značný počet podzimních pranostik si všímá úrody žalů, neboli jak je v mnohých hospodářských záznamech uváděno — dubového ovoce a bukvic. Žaludy a bukvice měly totiž v dřívějších dobách, zejména před všeobecným rozšířením brambor, velice důležité krmivářské,
ale i potravinářské uplatnění. V podobě šrotů a mouček sloužily jako krmivo pro hovězí dobytek, drůbež,
pasata a ovce. V čerstvém stavu byly využívány nejčastěji tzv. přímým lesním žírem v doubravách a bučinách, jako pastva pro vepřový a někdy i pro ovčí dobytek. Především do 18. století, a později ještě v létech
neúrody a nouze, se žaludy používaly k výrobě chleba. Žaludy se nejprve usušily, pak pražily a vyluhovaly
vápennou vodou, aby se zbavily hořkosti. Potom se opět sušily a mlely na mouku. Ze žaludů se pražením
rovněž připravoval na venkově ještě v 19. století oblíbený kávový surogát.
Bohaté plodné roky se u dubu opakují každý třetí až šestý rok, u buku pátý až desátý rok. Již tato nápadná nepravidelnost v plodnosti obou dřevin na sebe váže řadu nereálných a pověrečných pranostik.
„V říjnu mnoho žaludů a bukvic, oznamuje zimy víc. Urodí-li se mnoho dubového ovoce, budou mrazivé
vánoce. V roce když dub hodně žaludů dává, bude zima dlouhá a stálá.“
— redakce —

OBECNÍ NOVINY

☞☛ obecní

STRANA 2

ŘÍJEN 2004

úřad informuje ☛☞

Usnesení
z X. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice p. O.
konaného dne 30. 9. 2004 v 17 hodin.
Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z IX. zasedání zastupitelstva
obce ze dne 29. 6. 2004.
2. Informace o jednáních rady obce.
3. Rozpočtové opatření — úprava rozpočtu č. 2/2004.
II. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Lumír Poledník, Zdeněk Strnadel.
2. Ověřovatele zápisu: Zdenka Šlechtová, Radomír
Martiňák.
6. Cenu stavebních pozemků (pro RD) v majetku
obce 250Kč/m2 s možností napojení inž. sítí —
pitná voda, zemní plyn, bude-li možnost napojit
pozemek na dešťovou kanalizaci, připočte se
k celkové ceně 10.000 Kč, při možnosti napojení
na splaškovou kanalizaci se připočte k celkové
ceně za pozemek 30.000 Kč.
7. g) Provozování vodovodů obce společností
SmVaK Ostrava a. s., zároveň schvaluje návrh
smlouvy o provozování vodohospodářského zařízení a přípravu smlouvy o smlouvě budoucí
kupní na prodej vodovodů obce. ZO pověřuje
RO schválením uvedených smluv a starostu
obce pověřuje k podpisu předmětných smluv.
zveřejnění záměru odprodeje pozemků:
a)p. č. 791/2 zahrada o výměře 977 m2 (část nebo
celek) — žadatel pan Roman Chobot,
Kunčice p. O.,
a1) podle GP č. 1157 — 159/2003 se jedná
o parcely: p. č. 3394/9 ost. pl. o výměře 801 m2,
p. č. 3394/10 ost. pl. o výměře 330 m2,
b) p. č. 3360 ostatní plocha, ost. komunikace
o výměře 722 m2 — část podle geometrického
zaměření — žadatelé Božena a Jan Zátopkovi,
Kopřivnice,
odprodej pozemků:
c) p.č. 2177/3 (PK) lesní pozemek o výměře 46 m2
— manželům Vlastě a Ing. Jaromíru Davídkovým, Kunčice p. O.,

odkoupení pozemků:
d) části pozemků pod komunikací p. č. 3394/1,
označené v GP č. 1157—159/2003 jako nové
parcely: p. č. 635/7 ost. plocha o výměře 179 m2,
p. č. 635/8 ost. pl. o výměře 298 m2, p. č. 635/9
ost. pl. o výměře 52 m2, p.č. 635/10 ost. pl. o výměře 242 m2 — o celkové výměře 771 m2 od
p. Josefa Řezníčka, Kunčice p. O. ,
e)část pozemku pod komunikací p. č. 3394/1,
označenou v GP č. 1157—159/2003 jako nová
p. č. 635/6 o výměře 241 m2 od pana Františka Krpce, Kunčice p. O. — viz přiložené materiály.
III. Ruší:
7. f) usnesení OZ v Kunčicích p. O. ze dne 25. 6.
1993 bod 2 d) (chybně uvedeno č. p. 1760/1 —
správně mělo být uvedeno č. p. 1760/40),
h) bod 2 e) usnesení z X. zasedání OZ v Kunčicích p. O. konaného dne 5. 10. 2000 (cena stavebních pozemků).
Návrhová komise:
Ing. Lumír Poledník, v.r.
Zdeněk Strnadel, v.r.

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

Oznámení
o době a místě konání voleb
do zastupitelstva kraje
v Obci Kunčice pod Ondřejníkem
Starosta Obce Kunčice pod Ondřejníkem podle
§ 27 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva kraje v Obci Kunčice
pod Ondřejníkem se uskuteční:

v pátek 5. listopadu 2004
od 14 hodin do 22 hodin
v sobotu 6. listopadu 2004
od 8 hodin do 14 hodin
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2. Místo konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 — dolní a střední část
obce po pana Jiřího Janáče, paní Elišku Pustkovou a provozovnu č. 158 na Maralovém kopci —
je volební místnost v zasedací síni na Obecním
úřadě v Kunčicích pod Ondřejníkem, čp. 569,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
ve volebním okrsku č. 2 — horní část obce — je
volební místnost v sále v restauraci Skalka
v Kunčicích pod Ondřejníkem., čp. 310, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky). Neprokáželi uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky prostřednictvím České pošty, s. p. V den voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Kunčicích p. O. dne 5. října 2004
Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Volby do zastupitelstva kraje
(Moravskoslezský kraj)
Dne 19. července 2004 vyšlo ve Sbírce zákonů ČR
č. 449/2004 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů.
Tímto rozhodnutím stanovil prezident republiky
den konání voleb do zastupitelstev krajů i do Senátu Parlamentu ČR na pátek a sobotu 5. a 6. listopadu 2004. V naší obci, která patří do volebního obvodu č. 69 proběhnou pouze volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
Volby do zastupitelstev krajů budou probíhat
podle zákona č. 130/2000 Sb., zákon o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.
K tomuto zákonu se vztahuje vyhláška
č. 152/2000 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů.
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Podle § 15 písm. c) zákona č.130/2000 Sb. stanovil starosta obce pro každou okrskovou volební komisi 7 členů.
Hlasování začíná v pátek 5. 11. ve 14 hodin
a končí ve 20 hodin. V sobotu 6. 11. začíná hlasování
v 8 hodin a končí ve 14 hodin.
Volby do zastupitelstev krajů se konají tajným
hlasováním na základě všeobecného, rovného
a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení. Funkční období zastupitelstev krajů
je čtyřleté.
Starosta obce jmenoval zapisovatelky okrskových
volebních komisí (OVK). Pro okrsek č. 1 (zasedací
síň obecního úřadu) bude zapisovatelkou paní Taťána Holušová, pro okrsek č. 2 (restaurace Skalka)
bude zapisovatelkou paní Jana Martináková.
Pro volební kampaň mohou volební strany využívat své vývěsní skříňky a plakátovací plochy v obci.
Seznam voliãÛ
Na obecním úřadě (č. dveří 23) je k nahlédnutí seznam voličů obce Kunčice pod Ondřejníkem.
Každý volič může do seznamu nahlédnout, zda je
v něm správně uveden, popřípadě údaje upřesnit.
Do seznamu je možno nahlédnout v úředních hodinách to je pondělí a středa od 8 do 17 hodin. Seznam voličů se uzavírá ve středu 3. 11. 2004
v 17 hodin.
Právo volit
Právo volit do zastupitelstva kraje má občan ČR,
který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu
v obci, která náleží do územního obvodu daného
kraje a nenastala u něj některá z překážek výkonu
volebního práva. Překážkami výkonu volebního
práva jsou:
a) zákonem stanovené omezení svobody z důvodu
výkonu trestu odnětí svobody,
b) zbavení způsobilosti k právním úkonům,
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu,
d) výkon základní nebo náhradní vojenské služby,
vyžaduje–li to bezpečnost státu.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou
politickou stranu, politické hnutí nebo koalici. Hlasovací lístky budou doručeny voličům poštou nejpozději tři dny přede dnem voleb do zastupitelstva
kraje. V případě, že voličům nebudou z jakéhokoliv
důvodu hlasovací lístky doručeny, budou si je moci
vyzvednout přímo ve volební místnosti. Hlasovací
lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.
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Pfienosná volební schránka
Občan, který se bude chtít zúčastnit voleb do zastupitelstva kraje a bylo by pro něj ze zdravotních
důvodu obtížné přijít k volbám osobně, může požádat obecní úřad o zajištění přenosné volební
schránky.
Dva členové příslušné volební komise jej pak
v den voleb navštíví s přenosnou volební schránkou doma.
Požadavek sdělte telefonicky (tel. 556 850 154),
popřípadě písemně na obecní úřad nebo prostřednictvím poštovních doručovatelek.
Zásady hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
ČR. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise prázdnou obálku
opatřenou otiskem úředního razítka. Na žádost voliče mu OVK dodá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno.
Ve volební místnosti si prohlédněte vyvěšený hlasovací lístek označený jako vzor, kde budou vyznačeni ti kandidáti, kteří se případně vzdali své kandidatury nebo byli svou volební stranou odvoláni.
Při zjišťování výsledku voleb se k takovým kandidátům nebude přihlížet.
Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží do úřední
obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku,
který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy
hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. S voličem, který nemůže sám upravit
hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže
číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací
lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky, může tak učinit jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.

☞☛
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Nepoužité volební lístky může volič odložit do
označené schránky.
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
Členové okrskových volebních komisí nemohou
poskytovat informace o průběhu voleb, a to až do
podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování. Zákaz se nevztahuje na údaje o počtu voličů,
kteří již hlasovali.
Vážení občané, v listopadu proběhnou již podruhé volby do zastupitelstva našeho kraje. Jedná se
o samosprávný orgán kraje s rozsáhlými pravomocemi. Ať chceme či nechceme tato záležitost se dotkne nás všech, je proto důležité, abychom se v maximální míře těchto voleb zúčastnili. Využijme
proto svého zákonného práva a zvolme si zastupitelstvo kraje podle svých představ.
Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…
V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea tito naši
občané:

83 let
83 let
83 let
80 let
80 let
80 let
70 let
65 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let

Marie Macurová
Narcisa Kojdová
Miroslav Valášek
Bedřich Majerek
Josef Klimeš
Jindřiška Halamíková
Božena Janáková
Milada Běčáková
Pavla Poláčková
Vladimír Kopřiva
Jarmila Šrubařová
Oldřich Harabiš
Jaroslava Sotolová
Karel Kaděra

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

obecní úřad informuje

☛☞
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Hasiči sbírali železný šrot
Sobota 25. září byla v naší vesnici úklidová. Naši
hasiči sbírali železný šrot a vyčistili tak obec od starého železa, které se vždy kolem našich chalup
najde. Letos už toho železa bylo méně, odvezli jsme
tři traktorové vlečky. Za zapůjčení traktorů děkujeme panu Vladimíru Macurovi a paní Koňařové.
Dále děkujeme panu Fajkusovi (pila Huťařství) za
dřevo potřebné k výrobě soutěžní základny a panu
Pustějovskému za dřevo k výrobě regálů.
Hasiči Kunčice p. O.

60 let od výsadku Wolfram,
kterého se zúčastnil i kunčický rodák
Dne 14. 9. 2004 uplynulo 60 let od výsadku jedné
z paradesantních československých skupin Wolfram, která operovala v Beskydech. V dnešní době
revanšistických snah o revizi dějin bychom neměli
zapomenout na hrdiny, kteří se zúčastnili osvobozování naší vlasti!
Krycí název Wolfram byl přidělen šestičlenné
skupině Moravanů pod velením kpt. Josefa Otiska.
Výcvik prodělali ve Skotsku a následně v Londýně.
Úkol Wolframu bylo vytvořit speciální komanda
z příslušníků domácího odboje na Moravě (částečně jako protiváhu obdobným aktivitám z bolševické SSSR). S použitím operačního materiálu měli
provádět bojovou činnost v podobě přepadů, sabotáží, destrukcí a atentátů na významné konfidenty.
Dne 13. září 1944 odlétá Wolfram ve čtyřmotorovém Halifaxu ze střediska Laureto v Itálii. Výsadek
je rozdělen do dvou skupin. Jako první seskakuje
skupina rtn. Bierský Josef (24 let), rtn. Svoboda
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Karel (31 let) a velitel kpt. Otisk Josef (33 let). Bierský jde první, protože zná dobře Beskydy, nad kterými jsou vysazeni (v noci 14. 9. v oblasti u Nytrové). Už zde Bierský prokázal velkou chladnokrevnost, neboť dopadl blízko stanoviště německé stráže, která po něm začala okamžitě střílet. Palbu opětoval, zastřelil dva strážníky a jako jediný z první
skupiny se úspěšně stáhl na místo srazu, kde se setkal s druhým výsadkem, který proběhl celkem bez
problémů. V něm byli rtn. Černota Josef (28 let),
rtn. Řezníček Vladimír (25 let), čet. Matula Robert
(26 let).
Osudy skupiny Wolfram jsou provázeny smůlou.
Skupina se spojila se svým velitelem Otiskem až po
měsíci (ukrýval se v osadě Kladnatá). Nezbytná
osoba pro úspěch mise — radista Svoboda byl chycen gestapem na Bílém Kříži (zatčen četníky před
restaurací na Morávce). Na gestapu byl mučen,
ovšem neprozradil ani kamarády ani kontakty
v místě seskoku. Také odmítl radiovou protihru
s Londýnem (při mučení prozradil svou po seskoku
zakopanou radiostanici). Po bezvýsledných výsleších byl odeslán do koncentračního tábora Flossenburg, kde přežil do konce války. Skupina přišla
o radiostanici i telegrafistu. Situace skupiny byla
nepříjemná v tom, že neměli jak se kontaktovat
s Londýnem a požádat tak o další materiální podporu.
Celkově byly úkoly Wolframu považovány za nesplněné. To však nijak nesnižuje jejich odvahu,
hrdinství, sebeobětování a vlastenectví. Právě
proto bychom si měli připomenout jejich odkaz.
Petr Tryščuk
Koordinátor projektu Českého rozhlasu a Ministerstva
Obrany „Hlasy hrdinů“ pro Moravskoslezský kraj

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
Zahájení ‰kolního roku
Školní rok 2004/2005 byl zahájen 1. září slavnostním shromážděním žáků i pedagogických pracovníků v tělocvičně. Po zaznění státní hymny přivítal
všechny přítomné ředitel školy Mgr. Martin Majer,
představil všechny pedagogy a v krátkém projevu
nastínil, jaké změny na děti s nástupem školního
roku čekají. A byly to jen zprávy kladné, neboť
v celé škole se i o prázdninách pilně pracovalo. Tělocvična získala nové plynové topení, osvětlení
a moderní termoizolační stěnu, také zázemí pro Tv
bylo zmodernizováno — kabinety, toalety a sklady.
Většina tříd a šk. prostor byla vymalována, tři učebny byly vybaveny novým nábytkem, ve třech učebnách a na chodbě u tělocvičny bylo položené nové
linoleum, ve všech šk. místnostech bylo nainstalo-
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váno nové zářivkové osvětlení. Podařilo se také
opravit střechu. Finanční prostředky na tuto částečnou rekonstrukci školy získal zřizovatel školy —
Obec Kunčice pod Ondřejníkem cestou úspěšného
projektu od státu.
Dětem se jistě všechno nové ve škole líbilo, ale
nejvíce se na školu a své nastávající kamarády těšili jistě prvňáčci. Letos nastoupilo do 1. třídy 20 nových školáků a byly to tyto děti: Bernatík Lukáš,
Boldezérská Milada, Burelová Natálie, Cviček Richard, Čajánek Dominik, Čajánková Ivana, Janáčová Aneta, Jurek Tomáš, Kopčil Martin, Křenek
Tomáš, Majer Jan, Matůšů Milan, Pelikán Martin,
Přeček Matěj, Přečková Barbora, Rašková Simona,
Roztočil Jan, Řezníček Radek, Šimková Kristina
a Vyroubalová Markéta. Všechny přítomné také
krátce pozdravili starosta obce Ing. Tomáš Hrubiš
a zástupce řed. školy Mgr. Ivo Fišer. Poté se děti se
svými učiteli přesunuli do svých tříd. Jen prvňáčci
mohli své první vyučování prožít ve třídě s maminkami i tatínky a doprovodil je také starosta obce,
aby jim popřál mnoho školních úspěchů, krásných
chvil s novými kamarády a předal jim drobné dárky.
Všichni přítomní si pak společně přáli, aby ten letošní školní rok byl pro děti šťastný.
Celkem letos nastoupilo do kunčické školy 170
žáků, což je stejně jako minulý školní rok. Pedagogický sbor tvoří:
Mgr. Martin Majer — řed. školy, Mgr. Ivo Fišer —
zástupce ředitele, Mgr. Markéta Jurková — třídní
učitelka 1. tř., Mgr. Eva Sladká — 2. tř., Mgr. Eva Halatová — 3. tř., Mgr. Pavlína Fišerová — 4. tř., Mgr.
Pavla Mynářová — 5. tř., p. Ludmila Krupová — 6.
tř., Mgr. Petra Krpcová — 7. tř., Mgr. Alena Charbuláková — 8. tř., Mgr. Blanka Skýpalová — 9. tř., PaedDr. Dana Heryánová — výchovná poradkyně
a Mgr. Marie Kahánková. V družině bude letos pracovat s dětmi paní vychovatelka Ivana Myslikovjanová. O čistotu a pořádek se ve škole starají
p. Marie Fajkusová, p. Marie Šindlerová a p. Miroslava Zajacová vedené p. školníkem Jaroslavem Klimešem. Stravování ve školní jídelně zajišťují pod
vedením p. hospodářky Drahoslavy Zavadilové kuchařky p. Milada Blažková, p. Iveta Pilmajerová a p.
Iveta Křenková.

Netradiãní ‰kolní den
Pondělí 27. září bylo pro všechny naše školáky
dnem velmi příjemným, v kunčické škole probíhal
místo vyučování netradiční program. Hned ráno se
děti shromáždily v tělocvičně, kde mohly sledovat
program hostujícího cirkusu z Moskvy, nesoucího
název JACEK. Toto vystoupení, plné ukázek náročné práce akrobatů, silového cvičení, drezúry cvičených psů, bylo doprovázeno veselými vstupy klaunů i odvážnými kousky polykače ohně a příjemné
bylo také to, že cirkusoví umělci byli neustále
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v kontaktu s dětskými diváky a doprovodné slovo
zaznělo ve slovenštině. Vystoupení mělo nad očekávání vynikající kvalitu.

s Hadí žena
s
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Akrobatky

Děti pak odcházely plny hezkých zážitků k dalším
úkolům s brannou tématikou. Žáky 1. — 3. ročníku
čekala branná vycházka spojená s hledáním pokladu. Pro starší žáky připravili na hřišti program policisté z oddělení Policie ČR ve Frýdku–Místku a ve
Frýdlantě nad Ostravicí, ve kterém prezentovali
svoji práci — vybavení policistů, ukázka palných
zbraní, střelba ze signální pistole, použití dýmovnic, chvaty sebeobrany, zadržení pachatele apod.
Prohlídka
samopalu

Ukázka
dýmovnice

Na závěr si všechny děti také zasoutěžily v řadě
branných disciplín např. přenos zraněného, přechod zamořeného území na chůdách, plížení plazením či hod granátem na cíl.
V příjemném podzimním počasí tak děti získaly
nové poznatky a také utužily svou tělesnou zdatnost.
Mgr. M. Jurková, Mgr. M. Majer
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V˘chovn˘ koncert v GKS
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V sobotu 16. října 2004 proběhne mezi 15. — 16.
hodinou na hřišti u ZŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem přehlídka historických automobilů. Členové Veterán Car Clubu z Ostravy
zde představí více než tři desítky nablýskaných starých vozů. Srdečně zveme všechny milovníky motoristického sportu. Vstup zdarma.

Žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě postoupili
do okresního kola. To proběhlo 30. září v Jablunkově. Naše pětičlenná výprava se ani tady neztratila.
Konkurence už byla mnohem silnější, ale přesto
jsme se domů vraceli se „dvěma“ medailemi.
Bramborovou za 4. místo si výborným výkonem vybojovala Dominika Cvičková a nejúspěšnějším
běžcem naší školy se stal Emil Hučík, který skončil
druhý a odjížděl domů se stříbrnou medailí na
krku. I zbývající tři závodníci bojovali ze všech sil.
Přestože nedosáhli na nejvyšší příčky, nemusejí být
smutní. Co se nepovedlo letos, může se podařit už
příští rok. Vždyť právě Emil je toho důkazem. Loni
skončil ve stejné soutěži sedmý a letos už stál na
stupních vítězů.
Děkuji všem dětem za bojovnost, úspěšnou reprezentaci školy i obce a blahopřeji k dosaženým
výborným sportovním výsledkům.

M. Majer

Mgr. P. Fišerová

V pátek 24. září zněla ve školní galerii vážná
hudba. Žáci 1. — 9. ročníku se zúčastnili výchovného koncertu s názvem Letem světem hudby
k dětem. Účinkující přednesli úryvky ze světové
operní a operetní tvorby, zazněla i píseň z oblasti
popu a děti byly seznámeny s technikou operního
zpívání.

Veteráni ve ‰kole

ÎákÛm na‰í ‰koly se opût v˘tvarnû dafiilo
V září proběhlo v Havířově vyhodnocení XIV. roč.
mezinárodní výtvarné soutěže „Krásná jako kvítka
je ta země...“ na téma: Jsme různých národů a ras.
Soutěž obeslaly děti z ČR, Polska, Slovenska, Austrálie a Indie. Také naše děti obohatily tuto soutěž
zaslanými výtvarnými pracemi. A jak se děti umístily?
II. kategorie: Kateřina Káňová — 2. místo
IV. kategorie: Denisa Rybářová — 3. místo
Autorkou obrázku na plakátu tohoto ročníku soutěže je naše žákyně Petra Havlíčková.
Další práce vystavené na vernisáži v Havířově
byly od těchto našich dětí:
Řezníčková Kateřina, Strnadlová Magdalena, Weselowski Lukáš, Poledníková Hana, Byrtusová Stanislava, Gruberová Zuzana, Jurková Eliška, Jurek
Michael, Havlíčková Petra, Petrová Kristýna, a Svobodová Lenka.
Všem dětem gratulujeme.
Mgr. E. Halatová

Pfiespolní bûh I. stupnû Z·
Stejně jako každý rok i letos v září proběhla soutěž žáků I. stupně v přespolním běhu.
Okrskové kolo se konalo 17. září na Pstruží. Závodili vždy 1 dívka a 1 chlapec z každého ročníku, celkem 10 dětí z naší školy. Byli jsme velmi úspěšní,
osm žáků se probojovalo na stupně vítězů. Na 3.
místě doběhli Dominik Čajánek (1. tř.), Lucie Řezníčková (2. tř.) a Karolína Vyroubalová (4. tř.). Na
2. místě se umístili Barbora Petrová (3. tř.), Dominika Cvičková a Lukáš Daníček (oba 5. tř.). Okrskové kolo vyhráli Kristina Šimková (1. tř.) a Emil
Hučík (2. tř.).

Pfiehled nepovinn˘ch pfiedmûtÛ a zájmov˘ch
krouÏkÛ ve ‰kolním roce 2004/2005
Na ZŠ K. Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem se letos žákům nabízí následující nepovinné
předměty:
01. Náboženství
02. Pohybové hry
03. Výtvarná výchova
Ve škole mají děti možnost navštěvovat také řadu
zájmových kroužků.
01. Anglický jazyk
02. Divadelní kroužek
03. Keramický kroužek 2x
04. Mladý zdravotník
05. Počítačový kroužek
06. Přírodovědný kroužek
07. Taneční soubor Holubjanka
08. Sborový zpěv
09. Sportovní hry
10. Šachový kroužek
11. Šikulky — ruční práce
12. Vařečka — vaření nejen pro dívky
13. Volejbalový kroužek
14. Výtvarná výchova 2´
S touto bohatou nabídkou byli všichni rodiče písemně seznámeni prostřednictvím svých dětí již na
počátku září. Všechny aktivity z naší nabídky jsou
poskytovány dětem zdarma,rodiče hradí pouze
spotřebovaný materiál. Jedinou výjimku tvoří keramický kroužek paní Romany Čupové.
Těší nás široké zapojení žáků do všech předmětů
a kroužků. Děti tak mají pod jednou střechou možnost všestranného rozvoje nad rámec povinné
látky.
— vedení školy —
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Církev Československá husitská zve své věřící
z Kunčic pod Ondřejníkem na bohoslužebná shromáždění se vzpomínkou na zesnulé v neděli
31. října 2004 v 8.30 hodin a v úterý 2. listopadu
v 15 hodin do zdejšího Husova sboru.

ŘÍJEN 2004

KVùTINY
nad obecním úřadem

Václav Křesina, farář

po — čt
pá
po

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

Oznámení
Prodejna potravin „Hruška“ u Huťařství oznamuje změnu pracovní doby:
po — pá
7.00 — 17.00
so
7.00 — 12.00
ne
8.00 — 11.00

Oznámení

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

V říjnu prodej sazenic růží, přijímám
objednávky na dušičkovou vazbu.
Po domluvě možnost vyzvednutí objednávky
i doma — Kunčice p. O. u kostela, tel.: 556 850 170.
Marcela Byrtusová
tel.: 736 780 880

Koupím družstevní byt 1 + 1 nebo 2 + 1
v Kunčicích pod Ondřejníkem nebo v okolí.
Tel.: 605 869 330

Dne 29. 10. 2004 od 13—14 hodin proběhne
u farního kostela prodej kytic a věnců
k Památce zesnulých.
Objednávky přijímáme na telefonním
čísle: 603 945 999 nebo na adrese Kunčice p. O. 245.

Střední odborné učiliště zemědělské
Frýdek– Místek

V pátek 29. 10. 2004 ordinace MUDr. Chovančíkové neordinuje — dovolená.

Na Hrázi 1449
e-mail: sekretariat@souz-fm.cz
tel.558 432 525 fax.558 432 549

POZOR !!!

Kurz pro výkon obecných
zemědělských činností

KADEŘNICTVÍ
(u lékárny v Kunčicích pod Ondřejníkem)
tel.: 604 875 879
Rašková Jana
ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY

pondělí
úterý
středa
čtrvrtek
pátek
sobota

8.00 — 11.45
8.00 — 14.15
8.00 — 14.15
8.00 — 11.45
14.00 — 18.00
8.00 — 11.45
14.00 — 18.00
Pouze na objednávku

• • • Objednaní zákazníci mají přednost! • • •

Zahájení 3. listopadu 2004 ve 13 hodin
Cena 8 — 10 000 Kč. Dle počtu účastníků.
Rozsah 150 hodin.
Bližší informace ředitel školy Ing. P. Řezníček.

PŮJČKY
pro všechny do 75 let.
Rychlé vyřízení zdarma.
Neúčelové, měsíční splátky.
tel. 608 822 710, SMS 731 153 375
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