
Kunãice pod Ondfiejníkem DUBEN 2007

Velikonoce jsou nejvût‰ím svátkem
kfiesÈanské církve spojen˘m s památkou
umuãení a vzkfií‰ení Krista. Jsou v‰ak ve
svém prazákladu pozÛstatkem star˘ch
oslav jara, typick˘ch tfieba pro staré Slo-
vany. Barvení kraslic (u staroslovanÛ
naz˘van˘ch pisanki), zdobení pentlemi
a dal‰í typické velikonoãní zvyky mají
mnohdy velmi prastar˘ základ.

Termín oslavy Velikonoc se fiídí podle
jarní rovnodennosti (21.3.). Urãují se na
nedûli po prvním jarním úplÀku. Takto
stanovená nedûle mÛÏe b˘t v rozmezí
od 22. bfiezna do 25. dubna.  Letos tedy
vychází velikonoãní nedûle na den 8.
dubna. 

VelikonocÛm mÛÏe pfiedcházet ãtyfii-
cetidenní pÛst, kter˘ zaãínal Popeleãní
stfiedou. Následuje pût postních nedûl,

rÛznû pojmenovan˘ch,
nejznámûj‰í je Smrt-
ná, kdy se symbo-
licky vyná‰ela
Smrtka, Mora-
na, Mafiena,
atd., která
pfiedstavo-
vala zimu,
n e m o c i ,
v‰echno, co
mohlo ‰kodit.
Figuru smrti,
vyrobenou ze slámy
na dfievûné kostfie, pak
vyná‰ela mladá dûvãata za
obec, kde byla spálena a vût‰inou hoze-
na do vody. Poslední postní nedûle je
Kvûtná a po ní následuje uÏ pa‰ijov˘
t˘den. Velikonoce zaãínají Zelen˘m

ãtvrtkem – má
se obûdvat ‰penát z kopfiiv, na Velk˘
pátek je pfiísn˘ pÛst a peãou se Jidá‰e. Je
to den klidu, protoÏe byl JeÏí‰ Kristus
ukfiiÏován a zvony odletûly do ¤íma.
Proto je sly‰et jen pravidelné hrkání a
klapání fiehtaãek, kter˘mi chlapci ozna-
mují ráno, poledne, veãer. Bílá sobota
je uÏ pfiípravou se v‰ím v‰udy na oslavu
vzkfií‰ení - Velikonoãní nedûli a Veliko-
noãní pondûlí - mrskut. Jsou obce, kde
se velikonoãní tradice hodnû dodrÏují i
s Ïehnáním pokrmÛ v kostele. Stále se
je‰tû zachovává tradice velikonoãní
pomlázky, kdy má b˘t ‰lehání zelen˘mi
pruty spojeno s pfiedstavou pfiená‰ení
síly probouzející se pfiírody na ãlovûka,
jeho zdraví a krásu.

PLETENÍ
Komu se nelení, tomu jde pletení. 
Tomu se prouteãky v pomlázku
promûní.

Já proutky nalámu, pomlázku
upletu!

PÛjdu s ní na mámu, na Stázku,
na tetu!

Fotografie z Masopustního reje v maskách konaného 2.3.2007. Foto: Radim Jurek

Velikonoce – jaro pfiichází
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VáÏení spoluobãané,
první ãtvrtletí

vydávání Obec-
ních novin v
nové podobû
máme jiÏ spo-
leãnû za sebou.
Budu-li hodno-
tit tuto první
fázi, narazím
pfiedev‰ím na
problém doru-

ãování, které není pr˘ vÏdy stopro-
centní. Dûkuji tedy za nûkolikerá
upozornûní na tento nedostatek.
Obecní úfiad vydává stejn˘ poãet
novin jako dfiíve a stejnû jako dfiíve
tyto noviny pfiedáváme k distribuci
âeské po‰tû. Tu jsme jiÏ na tyto pfii-
pomínky upozornili. ZároveÀ reagu-
jeme na zv˘‰enou poptávku a poãet
vydan˘ch novin stoupl na 800 ks
mûsíãnû.

Dal‰ím problémem byl termín
vydání novin, kter˘ se díky mé bene-
volentnûj‰í uzávûrce neúnosnû prota-
hoval. Z tohoto dÛvodu se datum
uzávûrky nekompromisnû vrací na
25. v mûsíci. Podrobnûj‰í pravidla
podávání pfiíspûvkÛ mÛÏete najít také
na obecním webu.

ZároveÀ Vás upozorÀuji na ãastûj‰í
aktualizace webov˘ch stránek Kunãic
pod Ondfiejníkem, kde mÛÏete sledo-
vat pfiedev‰ím aktuální informace a
pozvánky. Zde se dozvíte také ihned o
v‰ech pfiípadn˘ch zmûnách.

Petr Try‰ãuk,
‰éfredaktor

(‰éfredaktor@kuncicepo.cz, 777103532)

Zastupitelstvo obce:
(podle bodÛ programu zasedání ZO)

I.  Z v o l i l o :
1) návrhovou komisi ve sloÏení: Lenka

Dobiá‰ová, Ing. Pavel ¤ezníãek
2) ovûfiovatele zápisu: Ing. Antonín

Îák, MUDr. Fr. Chovanãíková

II.  B e r e  n a   v û d o m í :
3) kontrolu usnesení ze III. zasedání

Zastupitelstva obce konaného dne
13. 2. 2007

4) informace o jednáních Rady obce

III.  S c h v a l u j e :
5) závûreãn˘ úãet obce za rok 2006

vãetnû v˘sledku pfiezkoumání hos-
podafiení auditorem bez v˘hrad

6) rozpoãet obce na rok 2007:
– pfiíjmy ve v˘‰i 29 782 200 Kã,
– v˘daje: 26 556 200 Kã, 
– financování ve v˘‰i: - 3 226 000 Kã,
vãetnû rozpoãtového v˘hledu na
roky 2008 a 2009

7) prominutí pohledávky a vzdání se
práva vÛãi L. Kfienkovi, Kunãice pod
Ondfiejníkem ve v˘‰i 98 222,70 Kã

8) schvaluje  - Prohlá‰ení  obce k inici-
ativû „Uzamãení zemû vala‰ské“

9) pfiijetí dotace ve v˘‰i 5 000 000 Kã ze
státního rozpoãtu na rok 2007 na
v˘stavbu chodníku podél komunikace
II/483 v Kunãicích pod Ondfiejníkem

10) zprávu o ãinnosti Svazku obcí
âistá Odra

11) zru‰ení usnesení bodu ã. 7) ze XVI.
zasedání Zastupitelstva obce kona-
ného dne 29.9.2005 – smlouvy a
stanovy Svazku obcí âistá Odra

13) prodej pozemku p.ã. 1209/9 o
v˘mûfie 10 100 m2 v k.ú. Kunãice
pod Ondfiejníkem firmû Czech befo-
re you buy s.r.o., Praha  a povûfiuje
radu obce k vyjednání ceny za m2

14) postup pofiízení zmûny ã. 1 územ-
ního plánu obce Kunãice pod Ond-
fiejníkem a povûfiuje starostu obce
pro spolupráci s pofiizovatelem

15) nov˘ bod programu – finanãní
dotaci na TJ SOKOL Kunãice p. O.
ve v˘‰i 200.000 Kã

16) poskytnutí dotace  TJ SOKOL Kun-
ãice p. O. ve v˘‰i 200.000 Kã na
ãinnost v r. 2007

IV.  D o p o r u ã u j e : 
17) Radû obce jednat o finanãním

vypofiádání vzájemn˘ch pohledá-
vek a závazkÛ mezi obcí a Svazkem
obcí âistá Odra

V.  Z m o c À u j e :
18) starostu obce k podpisu dokumentÛ

schválen˘ch na IV. zasedání Zastupitel-
stva obce konaného dne 22. 3. 2007

V Kunãicích p. O., 22. 3. 2007

Bc. Michal Pavlita
starosta obce

Oldfiich Harabi‰
místostarosta

Usnesení ze IV. zasedání 
Zastupitelstva obce Kunãice pod Ondfiejníkem
konaného dne 22. bfiezna 2007

Ú¤EDNÍ HODINY OBECNÍHO Ú¤ADU

Od mûsíce dubna 2007 dochází k roz‰ífiení úfiedních hodin obecního úfiadu, kter˘ jiÏ takto de facto
pracuje del‰í dobu. Av‰ak pokud si budete plánovat vyfiízení sv˘ch záleÏitostí ve dnech úter˘ nebo
ãtvrtek, je nutné si pfiedem domluvit, nejlépe telefonicky, svou náv‰tûvu s dotyãn˘m pracovníkem
úfiadu. V tûchto dnech jsou totiÏ pracovníci ãasto mimo své pracovi‰tû a to z dÛvodu napfi. místního
‰etfiení, kontrol státní správy, pracovních jednání, ‰kolení apod. Obecní úfiad

PONDùLÍ 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00
ÚTER¯ 8.00 – 11.00 / 13.00 – 14.30 ….. po dohodû s pracovníky obecního úfiadu
ST¤EDA 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00
âTVRTEK 8.00 – 11.00 / 13.00 – 14.30 ….. po dohodû s pracovníky obecního úfiadu
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DOVOLENÁ: 
MUDr. Chovanãíková

Ordinace MUDr. F. Chovanãíkové
je dne 30. 4. 2007 

z dÛvodu dovolené uzavfiena.

Restaurace Skalka ........................................................................od 12.15 hodin
Autobusová zastávka „HuÈafiství” .................................................od 12.30 hodin
U kostela .....................................................................................od 12.45 hodin

Jubilanti
v mûsíci dubnu 
oslaví svá Ïivotní 
jubilea tito obãané

Jaroslav Kalãík 97 let
Jaroslav Gelnar 89 let
Miroslava Maralíková 85 let
Vlastislava Krko‰ková 84 let
Rudolf Koke‰ 80 let
Lida Mrkvová 75 let
Justin Fajãák 75 let
Jindfiich Ch˘lek 65 let
Milan âernoch 65 let
Zdenka Kotková 65 let
Alena Janáãová 60 let
Vojtûch Nikel 60 let
Vladimír Macura 60 let

V‰em jubilantÛm pfiejeme hodnû
zdraví, lásky 
a optimismu do dal‰ích let.

Rozlouãení
Dûkujeme v‰em sousedÛm, zná-

m˘m a pfiátelÛm, ktefií se pfii‰li napo-
sledy rozlouãit s na‰í zesnulou ma-
minkou paní Karlou Ostradeckou.

Dcera Michaela a syn Ivo.

V mûsíci bfieznu jsme se napo-
sledy rozlouãili s panem Antoní-
nem Michnou, s paní Jaru‰kou
Parmovou,  ZdeÀkou Pustkovou,
Annou Kadûrovou a Ph. Mgr. Jaro-
slavem ·paãkem.

Vzpomínky
Dne 26. bfiezna a 30. kvûtna

2007 uplyne 10 let co nás navÏdy
opustili manÏelé Anna a Jaroslav
Rybáfiovi.

Vzpomínají synové s rodinami.

Podûkování
Dûkujeme v‰em pfiíbuzn˘m, pfiáte-
lÛm a znám˘m za úãast a projeve-
nou soustrast pfii posledním roz-
louãení s paní Annou Kadûrovou.
Dûkujeme za proslov paní Maru‰-
ce Kahánkové a podûkování patfií i
paní MUDr. Franti‰ce Chovanãíko-
vé, MUDr. Janu Chovanãíkovi a
Lence Dobiá‰ové.

rodina Kadûrova

Oprava adresy nové poboãky
Rejstfiíku trestÛ v Ostravû
V minul˘ch obecních novinách jsem mylnû
uvedla adresu Rejstfiíku trestÛ v Ostravû, za
coÏ se velice omlouvám. 
Správná adresa zní: Krajsk˘ soud (ne úfiad)
Ostrava, Sokolovská 935/16, Ostrava.

TaÈána Holu‰ová, matrika

Oãkování psÛ!
Oznamujeme Vám, Ïe

ve ãtvrtek dne 3. kvûtna
2007 probûhne pravidel-
né oãkování psÛ proti
vzteklinû. Pfiineste s se-
bou oãkovací prÛkaz.

Pes musí mít náhubek a doprovod
osoby star‰í 15 let!  Náhradní termín
pro oãkování je stanoven ve ãtvrtek 17.
kvûtna 2007.

Cena vakcíny proti vzteklinû je cca
70,- Kã.

Rozpis míst, kde bude provádûno oãkování – ãtvrtek dne 3. kvûtna 2007

Náhradní termín oãkování bude probíhat dne ve ãtvrtek 17. kvûtna 2007
jen na tfiech stanovi‰tích

Rakovec u LanãÛ .........................................................................od 13.00 hodin
Autobusová zastávka „Huãadlo”..................................................od 13.15 hodin
U kostela .....................................................................................od 13.30 hodin
Autobusová zastávka „HuÈafiství” .................................................od 13.45 hodin
Restaurace „Na kopeãku” ............................................................od 14.15 hodin
Restaurace „Skalka”.....................................................................od 14.30 hodin
Prodejna pod Stolovou ................................................................od 15.00 hodin
HospÛdka na Maraláku................................................................od 15.15 hodin

1. noãní soutûÏ sezóny 2007
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ v Kunãicích pod Ondfiejníkem pofiádá 

1. noãní soutûÏ sezóny 2007 v poÏárním sportu.
SoutûÏ bude probíhat v pátek 11. 5. 2007 v areálu základní ‰koly od 20 hodin. 

Bûhem veãera budete moci shlédnout nejlep‰í hasiãská druÏstva nejen 
z Moravskoslezského kraje. Taková soutûÏ se v Kunãicích je‰tû nikdy nekonala, 

proto na ni zveme v‰echny pfiíznivce hasiãÛ a dobré zábavy. 

Pfiijìte fandit domácímu druÏstvu. 
Obãerstvení pro vás i pro soutûÏící zaji‰tûno.

JelikoÏ se jedná o akci, které se zúãastní vût‰í mnoÏství lidí, bude hrát hudba a k soutûÏení
bude vyuÏívána technika, chtûli bychom poprosit obyvatele v blízkosti o shovívavost.

Hasiãi Kunãice

Obecní úfiad v Kunãicích pod Ondfiejníkem a Sbor pro obãanské záleÏitosti Vás
srdeãnû zvou v pátek 4. kvûtna 2007 v 16.00 hodin na vzpomínkovou slavnost
v prostorách pfied obecním úfiadem u pfiíleÏitosti 62. v˘roãí osvobození na‰í
obce a vítûzství nad nacismem.

Vzpomínková slavnost
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KrouÏek mlad˘ch hasiãÛ pfii SDH
v Kunãicích p. O. zahájil letos jiÏ 10.
sezónu. Od samého poãátku vede dûti
vedoucí Vûra Kahánková a ostatní vedou-
cí pfiicházeli a odcházeli v prÛbûhu doby.
V souãasné dobû je druhou vedoucí
Hanka Mali‰ová. Máme radost z toho, Ïe
se nûktefií ze skupiny dûtí, které zaãínaly
v krouÏku, stali plnohodnotní ãlenové
v˘jezdové jednotky, a tak si hasiãi svoje
nástupce vlastnû vychovávají sami. 

Po celou dobu se mladí hasiãi
zúãastÀovali mnoha soutûÏí, kaÏdoroã-
nû se zapojovali do hry Plamen, odkud
star‰í postoupili i do krajského kola a
mlad‰í dokonce loÀsk˘ roãník vyhráli.
Konkurence ve hfie Plamen i v poháro-
v˘ch soutûÏích je veliká a na‰i mladí
hasiãi si za léta práce a tréninku vybu-
dovali velmi silnou pozici.  O tom, Ïe
obû druÏstva – mlad‰í i star‰í patfií mezi
nejlep‰í v okrese i okolí, svûdãí v˘sled-

ky za nûkolik uplynul˘ch let. Napfiíklad
v loÀském roce získala obû druÏstva na
10. pohárov˘ch soutûÏích  8 krát 1., 8
krát 2. a 2 krát  3. místo.

Leto‰ní sezónu hry Plamen jsme
zahájili v fiíjnu závodem poÏárnické
v‰estrannosti, kde se dûtem velice dafii-
lo. Druhou soutûÏí, zapoãítanou do této
hry byly uzlová a hadicová ‰tafeta, kde
jsme ve dvou druÏstvech získali dvû 1.
místa, jedno 2. a jedno 3. v okrese.

Kromû soutûÏení se ale na‰í mladí
hasiãi za uplynulé desetiletí setkávali na
mnoha trénincích, v˘letech, nûkolika-
denních soustfiedûních i brigádách.ˇ

Îe dûti práce v krouÏku baví, svûdãí
i to, Ïe v souãasné dobû chodí „ do
hasiãa“ 30 dûtí, a to od 5 do 15 let. 

Tato práce s dûtmi by ne‰la dûlat bez
podpory ostatních ãlenÛ SDH Kunãice.
Ti mají pro práci s dûtmi pochopení a
na  v‰echny akce, které sbor pofiádá,
jsou dûti zvány a ty naopak dûlají zase
akce pro dospûlé. Dospûl˘m hasiãÛm
dûkujeme za trpûlivost a spolupráci a
dûtem pak pfiejeme hodnû ‰tûstí v sou-
tûÏení a mnoho dal‰ích spoleãnû strá-
ven˘ch let. Hasiãi Kunãice p.O.

9. bfiezna 2007 pfii‰li
pfiátelé v˘tvarného umûní
do Galerie K. Svolinského
na slavnostní otevfiení
v˘stavy Kreslené básnû.
Setkání bylo o to vfielej‰í,
neboÈ autorka v˘stavy,

v˘tvarnice ·árka Kolafiíková, roz.
Molatová, je kunãickou rodaãkou a
v souãasnosti se vûnuje kromû vlast-
ní v˘tvarné tvorby i práci pedago-
gické na Stfiední umûlecké ‰kole v
Ostravû. V pfiíjemné atmosféfie se
nejen diskutovalo nad vystaven˘mi
díly, kdy pozorné oko náv‰tûvníka
mohlo ve velmi precizních kres-

bách, napfi. motivÛ z rostlinné fií‰e,
zachytit texty básní  básníka Pavla Svo-
body, kter˘mi se nechala v˘tvarnice
inspirovat, ale milá byla i mnohá setká-
ní samotné autorky s pfiáteli z doby dût-
ství i studijních let. K tomuto hezkému
podveãeru jistû velmi pfiispûly i dûti
kunãické ‰koly, které vystoupily s krát-
k˘m pásmem písní, obohacen˘m o
melodie houslí a cimbálu. 

Náv‰tûvou v˘stavy máte pfiíleÏitost
udûlat si radost je‰tû do 13. dubna.

Autorce vystavovan˘ch obrazÛ, paní
·árce Kolafiíkové, pfiejeme hodnû tvÛr-
ãích nápadÛ, radost z v˘tvarné ãinnosti
a je‰tû mnoho takov˘ch zdafiil˘ch verni-
sáÏí.

Markéta Jurková, správce GKS

V˘stava v Galerii
Karla Svolinského

KrouÏek mlad˘ch hasiãÛ slaví 10 let
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Dne 22. 3. 2007 jsme v odpoledních
hodinách  zpfiístupnili prostory celé
‰koly ‰iroké vefiejnosti. Pfii‰li se podívat
nejen rodiãe nynûj‰ích ÏákÛ, ale i b˘va-
lí Ïáci, uãitelé a obãané na‰í obce.
MoÏnost vyuÏili také rodiãe budoucích
‰kolákÛ.  

Ve v‰ech prostorách pracovali Ïáci
s uãiteli na rozliãn˘ch projektech, vyko-
návali rÛznorodé ãinnosti. Pfiipravené
byly efektní chemické pokusy, práce
s poãítaãov˘mi v˘ukov˘mi programy,
zemûpisn˘ projekt o cestování, projekt
v nûmeckém jazyce, ãinnost krouÏku
mal˘ch v˘tvarníkÛ a mlad˘ch zdravot-
níkÛ. V tûlocviãnû byla demonstrována

gymnastická cviãení, pracovní dílnu
ovládli mladí modeláfii, pilnû se praco-
valo v keramické dílnû, svou zruãnost
pfiedvádûly dûti ze „‰ikovn˘mi ruãiãka-
mi“ a také dûti ve ‰kolní druÏinû. Otev-
fiené a zpfiístupnûné byly v‰echny uãeb-
ny – kreslírna s dûtsk˘mi v˘kresy,

hudebna s nácvikem zpûvu, v‰echny
kmenové uãebny a sborovna se star˘mi
kronikami a poãítaãovou prezentací
fotografií ze Ïivota ‰koly. Dále si bylo
moÏné prohlédnout ‰kolní jídelnu a
‰kolní kuchyÀ, kde náv‰tûvníkÛm paní
kuchafiky nabízely malé svûÏí obãer-

stvení. K prohlídce byla pfiipravená
také reprezentativní ‰kolní galerie Karla
Svolinského. Zde na závûr probûhlo
pfied shromáÏdûn˘m publikem vystou-
pení ÏákÛ s kulturním pásmem zpûvu,
recitace a tance.  

Na‰ím zámûrem bylo pfiedvést ‰kolu
s dûtmi v celé pestré ‰kále ãinností, uká-
zat, jak je ‰kola vybavena, jaké jsou
rÛznorodé moÏnosti vyuÏití v‰ech pro-
stor, jak je ‰kola udrÏována a jaká je její
hygienická a estetická úroveÀ. Tû‰í nás,
Ïe náv‰tûvníci v‰ech vûkov˘ch kategorií
odcházeli domÛ spokojeni a pfiíjemnû
naladûni. Ceníme se jejich úãasti a pro-
jevené podpory. 

Dûkujeme v‰em uãitelÛm, zamûst-
nancÛm a ÏákÛm, ktefií se na bohatém a
nároãném programu podíleli. Jmenovitû
dûkujeme externím vedoucím krouÏkÛ
– Jolanû Bartoníãkové, Janû Klime‰ové,
Simonû ·upolové a Janu Zajacovi, za
pofiízení fotodokumentace pak dr.
ZdeÀku ·rubafiovi.

M. Majer, M. Heinischová – vedení ‰koly

Pozn. dal‰í fotografie na ‰kolních
webov˘ch stránkách

www.zskuncice.wz.cz

Ve ãtvrtek 8.
bfiezna se konala
ve Dvofie Králové
nad Labem ve

v˘stavní síni Staré radnice vernisáÏ vybra-
n˘ch a ocenûn˘ch prací III. roãníku mezi-
národní v˘tvarné soutûÏe ZVÍ¤E NENÍ
VùC, pofiádané mûstsk˘m kulturním zafií-
zením HankÛv dÛm ve spolupráci se ZOO
DvÛr Králové nad Labem a pod zá‰titou
starosty mûsta DvÛr Králové nad Labem.

SoutûÏe se zúãastnilo 28 ‰kol z âR a
Polska. Odborná porota v ãele s kreslí-
fiem Miroslavem Bartákem vybírala cel-
kem z 427 prací. 

Vzhledem k opakovanému vítûzství
mého syna Tomá‰e, jsme se rozhodli verni-
sáÏe zúãastnit a cenu za 1.místo jsme jeli
osobnû pfievzít. Atmosféra vernisáÏe a pfiedá-
vání cen byly neopakovateln˘m záÏitkem.
Jednak díky nepfiebernému mnoÏství nád-
hern˘ch dûtsk˘ch v˘tvarn˘ch dûl a nápadité-
mu aranÏování vystaven˘ch prací, jednak
díky hudebnímu a pûveckému vystoupení
ZU· a hlavnû velmi povzbudiv˘m a uzna-
l˘m slovÛm kreslífie Miroslava Bartáka a fiedi-
telky ZOO RNDr. Dany Holeãkové. 

Tomá‰ byl nejvzdálenûj‰ím ocenû-
n˘m. A nejen Ïe se líbila jeho v˘tvarná
práce Sen o koãkách, ale zaujal i regio-

nální média a âesk˘ rozhlas s ním nato-
ãil rozhovor.

Pfied vernisáÏí jsme s Tomá‰em nav‰tí-
vili a prohlédli si ZOO DvÛr Králové. A i
pfies nepfiízeÀ plaãtivého poãasí bylo co
vidût. Saurahu, mladou samiãku levharta
perského, vzácn˘ pfiírÛstek ZOO, která si
nejradûji hraje se sv˘m psím kamará-
dem na lovce a kofiist, dále bájné zvífie,
tajemnou pralesní Ïirafu okapi z rovníkové
Afriky, zbrusu nov˘ pavilon Svût dinosau-
rÛ, novátorsky fie‰en˘ pavilon Africká
savana se slony, jejichÏ velikost lze srovnat
s opodál stojícím modelem vyhynulého
mamuta srstnatého v Ïivotní velikosti,
nové pavilony lvÛ a ‰elem, vÏdy poutavé
pavilony Ptaãí svût, Vodní svûty, Pavilon
primátÛ a dal‰í, díky nimÏ je Královehra-
decká zoo pro dûti pfiitaÏlivá i v zimû.

To byla nejkrásnûj‰í z cen pro vítûze a
inspirující povzbuzení pro dal‰í tvorbu.

Rád bych tímto zároveÀ podûkoval
paní uãitelce Evû Halatové, která s
nad‰ením vede v˘tvarn˘ krouÏek, jehoÏ
Ïáci slaví mnohé úspûchy v celostátních
i mezinárodních v˘tvarn˘ch soutûÏích.  

Radim Jurek, otec

Den otevfien˘ch dvefií na na‰í ‰kole
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Ze ‰kolního kola recitaãní soutûÏe, kterého
se z 2. stupnû zúãastnilo celkem 6 ÏákÛ, postou-
pili do dal‰ího kola jen ti nejúspû‰nûj‰í. Zúãast-
nili se tito Ïáci: Jan ·eveãek a Kamil Maralík ze
6. tfiídy, Barbora KoÏu‰níková a Alena Telváko-
vá ze 7. tfiídy – soutûÏili ve 3. kategorii.

Ve 4. kategorii soutûÏily 2 Ïákynû 8. roãní-
ku – Dana Heryánová a Krist˘na Vyroubalová.

Dne 8.bfiezna odpoledne jsme se ve Fren-
‰tátû pod Radho‰tûm zúãastnili okrskového
kola recitaãní soutûÏe, kterou uspofiádalo
Centrum volného ãasu Astra.

Z na‰eho ‰kolního kola postoupily do okr-
skového tyto Ïákynû: Markéta Vyroubalová,
Lucie ¤ezníãková, Barbora KoÏu‰níková,
Dana Heryánová a Krist˘na Vyroubalová.

Pfies ve‰kerou snahu na‰ich soutûÏících
se dûvãatÛm nepodafiilo umístit se na pfied-
ních pozicích, ale získaly alespoÀ dal‰í zku-
‰enosti, poslechly si texty a recitaãní v˘kony
sv˘ch soupefiÛ. Snahu v‰ech zúãastnûn˘ch
zhodnotila porota.

Proã je tato soutûÏ nazvána po básníkovi
z na‰eho sousedství, to dûtem objasnil jeden
z ãlenÛ poroty, PhDr. Libor Knûzek, kter˘ se
zab˘vá tvorbou Josefa Kalusa. O své vûdo-
mosti se s dûtmi podûlil v dobû, kdy porota
rozhodovala o postupujících recitátorech.

O Josefu Kalusovi jsme se dozvûdûli
následující:

Narodil se v r. 1855 jako 14. dítû v chu-
dobné fren‰tátské rodinû, jeho otec se Ïivil
jako tkadlec, byl na dûti pfiísn˘, a tak mal˘
Pepík na‰el vlídné slovo jen u své maminky,
která zÛstala v domácnosti a starala se o svou
poãetnou rodinu. V nedûli odpoledne si v‰ak
na‰la chvilku ke ãtení a mal˘ Pepík velmi rád
poslouchal. KdyÏ se nauãil psát, táhlého to
k básním. Nejradûji psal o pfiírodû, pozoroval
mraky na obloze, sledoval boufiku…

Inspirace pfiírodními jevy v nûm zakotvi-
la, vytvofiil napfi. básnickou sbírku OBLAKA.

Chtûl jít studovat, ale studium mohl absol-
vovat pouze prvorozen˘ syn, kter˘ se stal báÀ-
sk˘m inÏen˘rem, ostatní doma tkali s otcem.

Ve 12 letech ukonãil ‰kolu, musel také
doma pomáhat s tkaním, ale snil o tom, aby
se dostal do ‰koly. Za vydûlané peníze si
kupoval knihy a snil o tom, aby mohl dále
studovat. Za jedin˘ rok zvládl celé uãivo

mû‰Èanky a rozhodl se vystudovat tehdej‰í
uãitelsk˘ ústav v Pfiíbofie.

Tehdy uÏ byly jeho básnû uvefiejÀovány
v ãasopisech, ocenili je i známí spisovatelé,
napfi. J. V. Sládek, J. Zeyer a jiní.

Ve 2. roãníku uãitelského ústavu vydal 1.
sbírku nazvanou PÍSNù. Aby v‰ak mohla b˘t
vyti‰tûna, musel si Kalus sám zajistit zájem-
ce, ktefií si ji pfiedplatili. Získal jich tehdy asi
1 500, a tak mu ji vydavatel vytiskl.

Po maturitû  nastoupil ve Staré Bûlé u
Ostravy, kde uãil 3 roky, pak dostal místo
v âeladné, kde zÛstal do r. 1925. Po svatbû se
mu narodila dcera Marie a syn Jaromír, kter˘
dnes se sv˘m synem Josefem udrÏuje KalusÛv
hrob ve Fren‰tátû.

Po básních pro dospûlé zaãal psát i ver‰e
pro dûti, jeho specialitou byly ver‰ované
pohádky, jako napfi. O Janíãkovi, která se
doãkala nûkolika vydání, uvedlo ji ve svém
repertoáru i Národní divadlo v Brnû.

Snad nejhezãí v‰ak jsou jeho básnû o pfiíro-
dû. Jiná jeho sbírka nese název TKALCOVSKÉ
PÍSNù, vznikla z jeho proÏitkÛ z dûtství a mládí.

V âeladné  ho nav‰tívili také kolegové,
napfi. spisovatel F. X. Svoboda a jeho Ïena
RÛÏena Svobodová, která zde nasbírala
materiál pro svÛj román âerní myslivci.
Kalus také pomáhal hudebnímu skladateli
Leo‰i Janáãkovi sbírat lidové písnû na‰eho
kraje, které pak Janáãek dovednû sepsal.

Spisovatel Franti‰ek Horeãka mûl ke
Kalusovi velk˘ obdiv, proto mu pfiipravoval
oslavy 80. narozenin. Tûch se v‰ak Kalus jiÏ
nedoãkal, zemfiel v 79 letech.

Pamûtní desku  básníka Josefa Kalusa
najdete na jeho rodném domku ve Fren‰tátû
v Horní ulici.

·kolní kolo v recitaãní soutûÏi na 1. stup-
ni se uskuteãnilo za hojné úãasti ÏákÛ
5.bfiezna.

V˘sledky soutûÏe:
1. kategorie – 1. tfiída
1. místo: Lucie BlaÏková

Miroslava âajánková
2. místo: Karolína ·igutová
3. místo: Jakub Zádrapa

David Sladk˘
Jifií Myslikovjan

2. kategorie – 2. a 3. tfiída
1. místo: Markéta Vyroubalová
2. místo: Michaela KeÀová
3. místo: Nikola Huãíková

3. kategorie – 4. a 5. tfiída
1. místo: Lucie ¤ezníãková
2. místo: Luká‰ Weselowski

Jana ·tefková
3. místo: Markéta Tabachová

Úspû‰ní Ïáci z 2. a 3. kategorie postoupi-
li do obvodního kola, které se konalo 13. 3.
ve Fr˘dlantû n. O. Z na‰ich soutûÏících se
umístila na 3. místû Markéta Vyroubalová ze
3. tfiídy. Marie Kahánková, Eva Sladká

Dûti z folklorního souboru DolÀánek si
letos pfiipravily pro rodiãe pfiekvapení. Své
nové pásmo „¤emesníci“ chtûly dûti nejprve
pfiedvést rodiãÛm a proto jsme v‰echny
pozvali na odpolední posezení s cimbálovou
muzikou. Dûti v krojích zatanãily a zazpíva-
ly za doprovodu klavíru a pak uÏ k poslechu,
zpûvu, tanci soutûÏím hráli Pavla a Jirka.
Rodiãe i dûti se zapojili do zpûvu lidov˘ch
písní i do soutûÏí. SoutûÏili v „kloboukovém“
i v „Ïidliãkovém“ klání, ale nejvût‰í úspûch
mûla „krabiãková“ soutûÏ. K pfiíjemnému
posezení pfiispûl i pan Nûmec s firmou Vial,
od které jsme dostali vynikající lopaÈáky. Za

tento sponzorsk˘ dar jemu i v‰em zamûst-
nancÛm pekárny moc dûkujeme.

A co bylo dál?..................No pfiece
Matefiinka.

Letos jsme se pfiihlásili na oblastní kolo
do Bruntálu. To se konalo v pátek 16. 3.
2007 a vysoupilo na nûm 15 matefisk˘ch
‰kol. V‰echna vystoupení mûla velmi vyso-
kou úroveÀ a v‰ichni si pfiejí b˘t vybráni do
Nymburku na celostátní Matefiinku, která se
bude konat v kvûtnu. V‰e záleÏí na porotû
a úrovni vystoupení v dal‰ích 15. oblast-
ních kolech. NadûÏda Svobodová

Vûra Kahánková

BASKETBAL
V úter˘ 6.3. probûhlo okrskové kolo v bas-
ketbale chlapcÛ 8.-9. tfiíd na Z· TGM ve
Fr˘dlantû nad Ostravicí.
Turnaje se zúãastnily 3 druÏstva základních
‰kol- Z· Ostravice, TGM Fr˘dlant a Kunãice
pod Ondfiejníkem v poãtu 27 sportujících.
DruÏstvo na‰í ‰koly si vedlo pfii hfie velmi
dobfie i pfies velk˘ poãet nasbíran˘ch faulÛ.
·kolu reprezentovali tito Ïáci:
8. tfiída- Benda David, Jaro‰ Jakub, KáÀa
David, Tománek Tomá‰, Îáãek Adam
9. tfiída- Kubeãka David, Lanãa Jan, Rybáfi
Matûj, Zpûvák Tomá‰
Sportovci skonãili po bojovném v˘konu na
3. místû.

L. Golová, uãitelka TV

ODBÍJENÁ
Ve stfiedu 21.3.2007 probûhlo na 8. Z· ve
Fr˘dku Místku okrkové kolo v odbíjené
dívek v kategorii pro 8.-9 tfiídy.
Na‰e druÏstvo se utkalo se Z· Palkovice,
Ostravice a 8. Z· Fr˘dek Místek.
Dívky skonãily na nepostupovém 3. místû.
·kolu reprezentovala tato dûvãata:
Bartoníãková Erika, Ondruchová Monika,
Tymlová Vendula,Vyroubalová Krist˘na,
Havlíãková Petra (v‰echna 8. roãník) a  Byr-
tusová Petra, Knapková Nikola, Krpcová
Katefiina ( v‰echna 9. roãník).

L. Golová, uãitelka TV

VYBÍJENÁ
Ve ãtvrtek 15. bfiezna se v˘bûr ÏákÛ 4. a 5.
tfiídy zúãastnil turnaje ve vybíjené ve Fr˘dlantû
n. O. Hrálo se ve dvou skupinách a druÏstva,
která se umístila na prvních dvou místech, pak
postoupila do semifinále, pfiípadnû finále.
Na‰imi soupefii byli Ïáci ze Z· PstruÏí, Z·
Ostravice a Z· Komenského Fr˘dlant. Sehráli
jsme krásné utkání se PstruÏím a jasnû zvítûzi-
li, dal‰í dva zápasy jsme v‰ak prohráli. S Fr˘d-
lantem jednoznaãnû, ale prohra s Ostravicí
bya velmi tûsná. Mrzela nás o to víc, Ïe nám
zabránila postoupit do dal‰ích bojÛ. Skonãili
jsme na 3. místû a turnaj pro nás skonãil.
Dûkuji v‰em ÏákÛm, ktefií se turnaje zÛãast-
nili, za reprezentaci ‰koly.

P. Fi‰erová, uãitelka TV

TURNAJE

Posezení u cimbálu a pak cesta do Bruntálu

KalusÛv  chodníãek
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Kunãice pod Ondfiejníkem

V bfieznovém ãísle jsme vám slibovali
vycházku po na‰í obci. Slib plníme a zveme
vás na první jarní vycházku na úter˘ 24.
dubna 2007. Sraz u toãny na horním konci
v 9.30 hod, trasa asi 7 – 8 km pod Stolovou
k Nofiíãí hofie (k vodárnû) a na Maralák. Kdyby
nevy‰lo poãasí, zkusíme ‰tûstí hned následují-
cí ãtvrtek, tj. 26. dubna 2007 tamtéÏ.

Jaro bude jiÏ v plném proudu, udûláme
nûco pro své zdraví, pokocháme se v˘hledy
na na‰e Kunãice a jarní pfiírodu a zastavíme
se  v hospÛdce na Maraláku na malé obãer-
stvení (kdo bude chtít). S sebou si vezmeme
hlavnû dobré boty a veselou náladu.

Zástupci SPOZu

Bûhem páteãního odpoledne (2.3.2007)
se na‰e ‰kola promûnila v “hnízdo“
prazvlá‰tní spoleãnosti. Namísto dûvãat po
tûlocviãnû pobíhaly víly, princezny, králíãci,
ãarodûjnice a z chlapcÛ se rázem stali
piráti, kuchafii, indiáni, smrtono‰i a jiné
tajemné bytÛstky.

Náhlá promûna se nevyhnula ani uãitel-
skému sboru ãi rodiãÛm. A tak fiady maso-
pustního reje obohatil napfiíklad t˘m
roztleskávaãek, paní komárová, krásná ãaro-
dûjka nebo tajemná paní v ãerném.

Poãasí nám toho dne “hrálo do karet“ a po
t˘dnu de‰ÈÛ se pfievléklo do pfiíjemného
sluneãna, coÏ úãastníky masopustního prÛvo-
du pfiíjemnû naladilo. Krátká procházka v
okolí ‰koly se vydafiila a ãerstv˘ vzduch dodal
v‰em novou energii do hlavního klání dne.

“Která tfiída vyhraje dort?“ “Které masky
budou odmûnûny?“ To byly zcela jistû
nejãastûj‰í otázky, které se honily v myslích
v‰ech zúãastnûn˘ch dûtí, a tûch se se‰lo na
osmdesát.

Jak tedy v‰e dopadlo?
Slíben˘ dort za procentuálnû nejvy‰‰í

úãast získala 1. tfiída. Druhé místo obsadila
2. tfiída a na tfietí pfiíãce se umístila 5. tfiída.

A hodnocení masek? Touto obtíÏnou úlo-
hou jsme povûfiili paní uãitelky a paní
vychovatelku ze ‰kolní druÏiny. Hodnotily
se masky skupinové i individuální. Mnohé z
nich si také odnesly nûjakou tu cenu.
Nakonec ale nikdo neodcházel s prázdnou,
protoÏe pro kaÏdého úãastníka  ma‰karního
reje byla pfiipravena malá odmûna.

V‰e tedy dopadlo ke spokojenosti dûtí, a
to bylo na‰ím cílem.

Závûrem bychom rádi podûkovali Tomá‰i
Zpûvákovi a Lence Jurkové za hudební
doprovod a v‰em hodn˘m maminkám za
pfiípravu poho‰tûní.

P.S. Pozor! Je‰tû jedna zpráva : TAK ZA
ROK OPùT V MASKÁCH!

Za v˘bor SRPD· ·árka ¤ezníãková

Jarní vycházka
pro seniory

KVùTINY
nad obecním úfiadem
nabízí:
fiezané a hrnkové kvûtiny
sazenice letniãek a zeleniny
balkónové kvûtiny, zeminu
hnojiva, semena, keramiku,
dekorace apod.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po – ât 7.30 – 11.30

13.30 – 16.30
Pátek 7.30 – 16.30
Sobota 8.00 – 12.00

Marcela Byrtusová
tel.: 736 780 880

❁ ❁ ❁

Mlad˘ pár koupí samostatn˘ RD
v okolí Fr˘dlantu nad Ostravicí,
nejlépe v Kunãicích pod Ondfiejní-
kem nebo âeladné, v cenû okolo 
1 000 000 Kã.

Kontakt: 607 958 284 
nebo dumdomek@seznam.cz
Za nabídky pfiedem dûkujeme.

Prodám rodinn˘ dÛm v Kunãicích
p. O., 4 + 1, podsklepen˘, poze-
mek 975 m2. Cena 1.800.000 Kã.

Tel. ã.: 603 978 699, 739 845 401.

Pfiijmu kovoobrábûãe s praxí 
na obãasnou v˘pomoc. 

Kontakt: 556 850 054,
739 573 129

Masopustní rej
v maskách
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PROVOZ MATE¤SKÉ ·KOLY OD ZÁ¤Í 2007
VáÏení rodiãe, 
Dne 21. 3. 2007 probíhal zápis dûtí

do matefiské ‰koly a poãet pfiihlá‰en˘ch
dûtí byl velmi mal˘ – sedm dûtí. Vzhle-
dem k tomu, Ïe od záfií leto‰ního roku
bude provoz matefiské ‰koly pouze
v budovû M· Dolní ã. p. 316, je velmi
potfiebné a nyní i nutné pfiihlásit své dûti
do matefiské ‰koly vãas. Nespoléhat tedy
na poslední prázdninové dny. A to z toho
dÛvodu, Ïe kapacita poãtu dûtí v matefi-
ské ‰kole bude nyní samozfiejmû niÏ‰í,
neÏ bylo doposud (ale naprosto plnû
pokryje potfieby místních dûtí), kdy byly
v provozu obû matefiské ‰koly. Samozfiej-
mû pfii pfiijímáni do matefiské ‰koly mají
vÏdy pfiednost dûti trvale bydlící v Kun-
ãicích pod Ondfiejníkem, ale pokud
nebudou pfiihlá‰eny vãas, mÛÏe se stát,
Ïe budou pfiijaty i dûti „pfiespolní“.

Od poãátku nového ‰kolního roku by
mohl b˘t uveden do provozu i tzv.
„‰kolní autobus“. Vzhledem k tomu, Ïe
nyní je‰tû neznáme potfieby rodiãÛ a
dûtí, tak Vás, rodiãe, Ïádám o vyplnûní
tohoto dotazníku. Na základû Va‰eho
zájmu bude provoz tohoto autobusu
zaveden a provozován. Tento dotazník

bude rodiãÛm pfiedán i ve ‰kolních zafií-
zeních (základní i matefiská ‰kola) –
nevyplÀujte tedy dvakrát. Vyplnûné
dotazníky, prosím, pfiedejte buì pro-

stfiednictvím ‰kolního zafiízení nebo
pfiímo na obecní úfiad (pfied hlavním
vchodem je schránka obecního úfiadu). 

Michal Pavlita, starosta obce

Dotazník – ‰kolní autobus
Chtûl bych Vás tímto laskavû poÏádat o spolupráci pfii plánování tras a zastá-
vek „‰kolního autobusu“, kter˘ bude zaveden od 3.9.2007. Pro pfied‰kolní dûti
bude zaji‰tûn dospûl˘ doprovod. 
Cena jízdného by mûla b˘t niÏ‰í, maximálnû stejná jako cena bûÏné linkové
autobusové dopravy.

1) Nemám zájem o dopravu „‰kolním autobusem“  *)
2) Mám zájem o dopravu „‰kolním autobusem“   *)

a) do matefiské ‰koly  *)
b) do základní ‰koly  *)

*) zakrouÏkujte poÏadovanou volbu

Jméno a pfiíjmení dítûte (Ïáka):
.........................................................................................................................
Bydli‰tû (vãetnû ãísla popisného, popfiípadû orientaãní bod nebo stávající autobusová zastávka) 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Pro Vás vyhovující ãas odjezdu (popfi. rozmezí) ............................... a návratu 
Poznámka: Tyto údaje slouÏí pouze pro potfiebu obecního úfiadu k plánování tras a zastávek „‰kolního autobusu“. 

Jsou povaÏovány za dÛvûrné a nebudou poskytnuty Ïádné tfietí osobû.
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