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Kaple svaté Magdalény

Nedaleko Ondřejníka
bílá kaplička
a k ní vede po úbočí
úzká cestička.

Cestička se vine strání,
lesní tišinou,
tou jsem chodil za svou milou —
nikdá za jinou.

Chvílemi se cesta ztrácí
v trávě, kamení,
přes strže a přes potoky,
jež tam pramení

Kaple svaté Magdalény
bílá jako sníh,
dojdeš tam jen přes kořeny,
jen po nohou svých

František Pavel, 1991

nastalo léto a čas dovolených. Přejeme vám, milí čtenáři,
abyste svou dovolenou strávili co nejpříjemněji podle svých
představ a možností. — redakce —
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U S N E S E N Í
ze XIV. zasedání Zastupitelstva Obce Kunčice p. O.

konaného dne 21. června 2001 v 17.00 hodin

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z XIII. zasedání ZO ze dne

29. 3. 2000
b) informaci o jednáních rady obce

2. Schvaluje
a) návrhovou komisi ve složení: L. Křenek, Ing. I.

Blažek
b) ověřovatele zápisu: Ing. V. Menšík, Ing. J. Men-

šík, Č. Kubečka
c) doplnění finančního výboru o novou členku —

paní Vladimíru Šigutovou
d) protokol z přezkumu hospodaření obce v r. 2000
e) odkoupení části pozemku p. č. 1760/2 pastva

o výměře 735 m2 od p. Bohuslava Pavlisky, Kunčice
p. O. 463 (k místní komunikaci p. č. 3530, dle GP č.
882 — 4/2000)

f) odkoupení části pozemku p. č. 1817/5 ostatní ko-
munikace o výměře 662 m2 od p. Marie Chadimové,
Trávník 1684, Česká Třebová (dle GP č. 811 — 109/98)

g) bezúplatný převod části pozemku p. č. 2579/1
— louka od manželů Řehových, Bezručova ul.
644/5, Kopřivnice (podle zaměření)

h) zřízení organizačních složek obce — MŠ Horní
a MŠ Dolní, jejich zřizovací listiny, dodatek č. 1 a č.
2 pro příspěvkovou organizaci — ZŠ K. Svolinského

i) souborné stanovisko k územnímu plánu Obce
Kunčice pod Ondřejníkem s dodatkem (doplnění
stavebních parcel)

j) darování plynovodů Obci Kunčice pod Ondřej-
níkem Zájmovým sdružením obcí beskydského re-
gionu Frýdlantsko EKO–GAS (plynovody budované
v obci pod hlavičkou EKO–GAS) v účetní hodnotě
16 318 882,30 Kč

k) odprodej 1500 ks akcií České spořitelny, a.s. ve
vlastnictví Obce Kunčice pod Ondřejníkem pro ra-
kouskou společnost Erste Bank, dále schvaluje pří-
lohy — smlouva o uzavření smlouvy budoucí,
smlouva o úplatném převodu cenných papírů (pří-
loha č. 1), návrh na usnesení ZO (příloha č. 1), plnou
moc (příloha č. 2), plnou moc (příloha č. 3), návrh
na usnesení ZO (příloha č. 4), žádost (příloha č. 5)

V Kunčicích pod Ondřejníkem 21. 6. 2001

návrhová komise: starosta obce:
Ladislav Křenek, v. r. Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.
Ing. Ivan Blažek, v. r. místostarosta:

Oldřich Harabiš, v. r.

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

87 let  František Krkoška
84 let  Marie Krpcová
81 let  Marie Šmiřáková
80 let  Anna Kaděrová

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

Folklór a naše obec
Ve dnech 19.—25. června 2001 se uskutečnil VII.

ročník mezinárodního folklorního festivalu Frý-
dek–Místek 2001.

Naše obec již 4 roky spolupracuje při organizač-
ním zajištění jednoho dne v rámci festivalového
programu, kdy se uskutečňují výjezdy zahranič-
ních souborů do jednotlivých míst okresu Frý-
dek–Místek. Letos nám byl přidělen moldavský
soubor FANTEZIA z Kišiněva.

Taneční soubor lidových a moderních tanců
„FANTEZIA“ vznikl v roce 1991 v choreografické
části Kišiněvské Státní Umělecké Univerzity.
V dnešní době je celkem 180 dětí podle věku rozdě-
leno do dvou skupin od 10—14 let a od 17—25 let.

V pátek 22. 6. 2001 dopoledne jsme v naší obci
přivítali soubor, který tvořilo 30 dětí ve věku 11—14
let, hlavní vedoucí, choreografka, 6 hudebníků,
4 rodiče jako doprovod a 2 průvodci.

Hostům jsme ukázali naši krásnou obec, prohléd-
li si dřevěný kostelík a pak odjeli do Ráztoky odkud
se lanovkou dopravili na Pustevny (to byl pro ně asi
největší zážitek neboť v Moldávii vyšší hory nema-
jí). Po výborném obědě, který byl přichystán ve
školní jídelně si hosté prohlédli Galerii K. Svolin-
ského a pak už byl nejvyšší čas převléknout se a při-
pravit na vystoupení.

V programu, který se konal v tělocvičně základní
školy, se představily místní folklorní soubory Dol-
ňánek a Holubjanka. Nakonec vystupoval soubor
Fantezia, který nám předvedl moldavské a ukrajin-
ské tance v jejich národních krojích. Všichni taneč-
níci ze sebe vydali to nejlepší a připravili nám pěk-
nou podívanou. Škoda, že účast diváků byla bohu-
žel jako obvykle, malá.

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
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Večer po osmé hodině jsme se s našimi hosty roz-
loučili.

Nejen vystoupení, ale můžeme říci, že celý den se
velmi vydařil. Za výbornou organizaci je třeba po-
děkovat kulturní a školské komisi obce, dále pra-
covnicím školní jídelny za přípravu oběda a večeře
a v neposlední řadě děkujeme panu Němcovi
a jeho firmě Vial za občerstvení pro hostující sou-
bor. — obecní úřad —

Vítání občánků
Dne 9. 6. 2001 jsme slavnostně přivítali čtyři nové

občánky:
Martina Indru, Adama Křenka, Editu Němco-

vou, Lucii Šilbachovou.

Tradiční pouť
u příležitosti svátku sv. Maří Magdalény, které je za-
svěcen zdejší kostel, se uskuteční v neděli 22.
července 2001.

Tímto Vás všechny srdečně zveme.
V Sobotu 21. 7. 2001 bude v 15 hodin sloužena

mše svatá u kapličky sv. Maří Magdalény
V neděli 22. července 2001 proběhnou v římsko-

katolickém kostele sv. Maří Magdalény bohoslužby
v 9.15 a 11 hodin.

Při bohoslužbě v 9.15 hodin bude provedena
slavnostní mše D dur od Josefa Valenty, místním
smíšeným pěveckým sborem za doprovodu or-
chestru.

Odložené odpady — žádost
o poskytnutí informací

Občané nás upozornili na odložený odpad u lesní
cesty v prostoru pod železničním přejezdem (nad
vodními nádržemi) a v soukromém lese pana Miro-
slava Střálky. V obou případech se jedná o odpad
z přestavby koupelny nebo větší opravy vodovodní-
ho rozvodu. V prvém případě byly odpady zcela

Termíny odvozu komunálního
odpadu na 2. pololetí roku 2001

Odvoz 1 krát za čtyři týdny (zelená známka) —
horní

5. 7., 2. 8., 30. 8., 27. 9., 25. 10., 22. 11., 20. 12.

Odvoz 1 krát za čtyři týdny (zelená známka) —
dolní

28. 6., 26. 7., 23. 8., 20. 9., 18. 10., 15. 11.,
13. 12.

Odvoz 1 krát za dva týdny (modrá známka) —
horní

5. 7., 19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8., 13. 9, 27. 9.,
11. 10., 25. 10.,8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12., 3. 1.

Odvoz 1 krát za dva týdny (modrá známka) —
dolní

28. 6., 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 20. 9.,
4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12., 27. 12.

— obecní úřad —

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
jistě na uvedené místo odloženy v neděli 1. 7. 2001.
Podle svědectví byly dovezeny osobním automobi-
lem (zřejmě zn. Škoda, světlé barvy). V odpadu od-
loženém v lese pana Střálky byly nalezeny indicie
na jména Jiřina Knězková, Jiřina Glozigová a Vrati-
slav Gloziga.

Jelikož se jedná o často opakovaný závažný pře-
stupek proti ochraně přírody, žádáme občany, kteří
by mohli uvést nějaké bližší poznatky k této záleži-
tosti, ať je sdělí na obecním úřadě. Děkujeme.

Oldřich Harabiš, místostarosta

Mimořádná veterinární opatření
Výtah z vyhlášky č. 3/2001 Okresní veterinární

správy ve Frýdku–Místku o Mimořádných veteri-
nárních opatřeních proti nebezpečné nákaze — tri-
chinelóze černé zvěře

Poučení o nákaze
Trichinelóza je nakažlivé onemocnění jehož pů-

vodem je hlíst Trichinella spiralis. Postihuje masož-
ravce, hlodavce i všežravce, včetně člověka. Dospě-
lá stádia trichinel parazitují v tenkém střevě, larvy

Poslední rozloučení
V měsíci červnu jsme se rozloučili s našimi

občany panem Arnoštem Dedkem, Ottou Dole-
žílkem a Ing. Václavem Balcarem.
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v příčně pruhované svalovině, zejména ve žvýka-
cích svalech, jazyku a bránici. Larvy ve svalovině
(mase) ničí teplota nad 70 °C. Inkubační doba je 10
až 14 dnů. Při větší invazi způsobí horečky, třes
a křeč dýchacích svalů, v pozdější fázi onemocnění
se již prakticky nedá léčit a může končit i smrtí.
Maso z černé zvěře je možné konzumovat jen po
vyšetření na trichinelózu a po dostatečné tepelné
úpravě.

Opatření v ohnisku nákazy
1. Jako ohnisko nebezpečné nákazy — trichineló-

zy černé zvěře se vymezují katastrální území obcí
Krásná, Morávka, Pražmo, Raškovice, Janovice,
Lubno, Malenovice, Staré Hamry.

2. Uživatelé honiteb v ohnisku zajistí, aby těla
šelem a ostatních hostitelů Trichinella spiralis byla
předložena k laboratornímu vyšetření a nebyla
používána k újedi.

3. Veškerá ulovená černá zvěř (i mimo vyhlášené
ohnisko) musí být vyšetřena na trichinelózu.

4. Zvěřina pozitivní na trichinelózu musí být ne-
škodně odstraněna prostřednictvím asanačního
podniku.

5. Při práci se zvěřinou je nutné dodržovat hygie-
nické opatření. K desinfekci se používají běžné des-
infekční prostředky.

Pozorovací doba se stanovuje na dobu jednoho
roku od vyhlášení ohniska, pokud nebude zjištěn
další případ trichinelózy.

Vyhláška platí do odvolání.

MVDr. Pavel Papiorek
ředitel Okresní veterinární správy ve Frýdku–Místku

Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední
desce obecního úřadu.

Informace pro chovatele
hospodářských zvířat

Zákon č.115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod
způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy
živočichů (bobr, los, kormorán, vydra, rys, vlk,
medvěd) vyšel ve sbírce zákonů dne 10. května
2000 a tímto dnem nabyl účinnosti. Účelem této
právní úpravy je přispět k zachování výše uvede-
ných druhů v naší přírodě.

Podle tohoto zákona se nahrazuje škoda způso-
bená vybraným živočichem za předpokladu splně-
ní podmínek stanovených tímto zákonem. V CHKO
Beskydy se jedná nejčastěji o škody způsobené
vlkem, medvědem a rysem.

Náhradu škod na hospodářském zvířectvu lze
poskytnout při splnění těchto podmínek:

— pokud byla zvířata (ovce, kozy, skot, koně, pra-
sata apod.) v době vzniku škody umístěna v uzavře-
ném objektu (pastvina oplocená běžným typem
pastevní ohrady nebo elektrickým ohradníkem,
uzavřený přístřešek sloužící k přenocování zvířat
na pastvině, uzavřený chlév, oplocený dvůr apod.)
nebo byla pod přímým dohledem fyzické osoby
nebo pasteveckého psa

— pokud byla hrabavá a vodní drůbež v době
vzniku škody umístěna v uzavřeném objektu (např.
oplocená zahrada, oplocený dvůr, kurník, chlév)

— pokud byli králíci a kožešinová zvířata umístě-
ni v době vzniku škody v uzavřeném objektu (králi-
kárna, kotec apod.)

Aby poškozený obdržel náhradu škody, musí do
48 hodin od zjištění škody na území CHKO Besky-
dy ohlásit vzniklou škodu (nejlépe telefonicky) na
Správě chráněné krajinné oblasti Beskydy v Rožno-
vě pod Radhoštěm. Ta provede místní šetření a vy-
staví protokol (potvrzení o druhu útočící šelmy,
uvedení rozsahu škod), který zašle příslušnému
okresnímu úřadu jako podklad pro vyhodnocení
této události.

Vzniklou škodu uhradí poškozenému příslušný
okresní úřad na základě písemné žádosti poškoze-
ného, doložené potvrzením veterináře přivolaného
chovatelem ke škodě a na základě protokolu Sprá-
vy CHKO Beskydy.

Dojde-li ke škodě způsobené chráněnými šelmami
mimo území CHKO Beskydy, provede místní šetře-
ní za státní ochranu přírody příslušný okresní úřad.

Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy

Zhodnocení roku v MŠ Dolní
Školní rok se schýlil k závěru a je tu zase čas hod-

nocení. První pololetí jsme zhodnotili v lednu
v Obecních novinách.

Druhé pololetí školního roku naši předškoláci za-
hájili zápisem do 1. třídy. Děti prošly pohádkovými
příběhy až došly do cíle, kde dostaly pozvání k ná-
stupu do 1. třídy v září 2001. Takto bylo vybráno
7 děvčat a 3 chlapci.

Po zápisu se děti začaly připravovat na festival
„Mateřinka 2001“, nejdříve na oblastní kolo do Va-
lašského Meziříčí a pak do celostátního kola do
Nymburku (již jsme psali v Obecních novinách).

Konec března děti oslavily velkým maškarním
karnevalem v Hasičské zbrojnici v Kunčicích pod
Ondřejníkem. Děti soutěžily, tancovaly, zpívaly.
Soutěžily nejen samy, ale i v týmu s rodiči. Celou
dobu je hezkou hudbou doprovázel pan Radek Ku-
chař. Velkým zážitkem pro děti byla bohatá tombo-
la. Ani rodiče nepřišli zkrátka, na ně čekala tombo-
la s netradičními cenami.
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Začátek dubna byl ve znamení velikonočních
svátků. Děti malovaly a zdobily vajíčka, vyráběly
papírové ozdoby (kohouty, kuřátka), pekly a zdobi-
ly perníková vajíčka. Byly se podívat na velikonoční
výstavku prací dětí MŠ a ZŠ v Kulturním době ve
Frenštátě pod Radhoštěm. Den Země děti naší ško-
ličky oslavily úklidem školní zahrady, pomáhaly při
výsadbě nových okrasných keříků. Děti také na-
kreslily obrázky do ekologické soutěže „Kunčice 3.
tisíciletí“. Vytvořily model jak by si představovaly
dolní část obce kolem MŠ. 26. dubna děti z národo-
pisného souboru „Dolňánek“ vystupovaly v Kultur-
ním domě ve Frenštátě pod Radhoštěm na přehlíd-
ce „Jaro s tancem a písní“. Další den — v pátek —
pak děti zpívaly a tancovaly pro naše starší spolu-
občany v sále na Huťařství.

Začátkem května si děti připravovaly dárečky pro
maminky k jejich svátku. Písničkou, gratulací, slad-
kou pusinkou jim pak popřály druhou květnovou
neděli. Koncem května děti na „dobrodružné stez-
ce“ v okolí MŠ hledaly košík plný sladkostí. Aby se
dostaly až k cíli, musely cestou plnit hodně různých
úkolů, ale stálo to za to. Odměna byla velká a sladká.

Svátek dětí jsme s naší MŠ oslavili ve čtvrtek hez-
kým divadelním představením „Ferda Mravenec“
v Kulturním Domě ve Frenštátě pod Radhoštěm.
V pátek 1. června byl v MŠ den splněných přání —
ráno děti vítala hudba dětské diskotéky, potom při-
jeli kunčičtí hasiči ukázat dětem přímý zásah
u ohně. Děti si samy zkusily proudem vody shodit
pyramidu plechovek. Při besedě s hasiči si děti při-
pomněly nebezpečí ohně. Pak si děti mohly vybrat
kouzelný pytlíček s překvapením. Po obědě jim při-
šel zakouzlit pan L. Bednárek. Odpoledne děti zá-
vodily a soutěžily.

Za krásného počasí děti 8. června hledaly lesní
skřítky na výletě ve Frenštátě pod Radhoštěm na
Horečkách. Skřítkové se najít nenechali, zůstali ve
svém úkrytu i nadále, ale dětem poslali sladkou od-
měnu za splnění mnoha úkolů, které cestou k nim
na ně čekaly.

15. června děti byly společně s rodiči na celoden-
ním výletě za zvířátky v Zoologické zahradě Lešná.

V předposledním červnovém týdnu čekalo před-
školáky  rozloučení s MŠ na obecním úřadě za pří-
tomnosti pana místostarosty obce, zástupců obec-
ního úřadu a Sboru pro občanské záležitosti. Po
slavnostním projevu, prohlédnutí kroniky a kultur-
ním programu děti dostaly na památku drobné dá-
rečky. Ve čtvrtek 21. 6. 2001 tyto děti strávily celé
dopoledne v Základní škole Karla Svolinského, kde
je přivítala jejich budoucí paní učitelka Markéta
Jurková. Ta děti provedla celou školou, ukázala jim
Galerii Karla Svolinského a seznámila je s tím, co je
od září čeká a na co se mohou těšit.

22. 6. děti z Dolňánku předvedly své pásmo
„Ševci“ v tělocvičně ZŠ folklórnímu souboru z Mol-
dávie.

26. 6. byly dvě děti z naší MŠ ve Frýdku–Místku
oceněny ve výtvarné soutěži „Požární ochrana
očima dětí“, za 1. místo Anna–Marie Holušová, za
2. místo Barbora Petrová.

Touto cestou chceme poděkovat všem, kdo nám
během celého školního roku pomáhali, a těšíme se
i nadále na dobrou spolupráci. Zvláště pak děkuje-
me našim rodičům za velkou celoroční pomoc.

Dětem přejeme hezké prázdniny hodně sluníčka
a laskavých slov. Těšíme se opět 27. 8. 2001 v novém
školním roce v naší mateřské škole.

MŠ Dolní

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým za pro-

jevy soustrasti při posledním rozloučení
s panem

Arnoštem Dedkem.
Rovněž děkujeme MUDr. Františce Chovančí-

kové, MUDr. Marušce Kaděrové a paní Lence
Dobiášové za lékařskou péči po celou dobu
jeho nemoci. Zarmoucená rodina

Upozornění na podvodníky
Dne 1. 6. 2001 navštívili jednu občanku Hodo-

ňovic mladá žena a muž. Této paní sdělili, že
jsou z Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) ,
a že paní získala u příležitosti 25. výročí VZP
a za odběr léků cenu — nádobí za 30 000 Kč
a strojek za 40 000 Kč. Chtěli, aby jim paní ihned
zaplatila DPH ve výši 9 900 Kč, a že ceny osobně
předá ředitel 4. 6. 2001.

Jelikož VZP nemá 25. výročí a ani žádné tako-
vé odměny nedává, prosím, pokud někoho výše
uvedení podvodníci navštívili, ať ihned kontak-
tuje Policii ČR.

Ing. Josef Slíva, ředitel VZP

Pozvánka hasičů
Kunčičtí hasiči přejí dětem krásné prázdniny

a všem spoluobčanům příjemnou dovolenou. Pro
zpříjemnění volných dní pořádáme pro vás tři letní
večery.

7. 7. — první prázdninovou diskotéku, hraje R.
Kuchař

4. 8. — letní večer s živou hudbou
25. 8. — česká diskotéka, hraje R. Kuchař

Začátek vždy v 17 hodin u hasičárny.
Grilovaná kuřata a jiné občerstvení zajištěno.

Srdečně zvou kunčičtí hasiči
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Literární soutěž
Studánka
V lese, tam je studánka, průzračná a čistá.
Říkám jí, že je stříbrná… až na některá místa.
Až na některá místa proto, že je tam černé kamení,
ten kámen pevně drží vodu, která v zemi pramení.

Tu studánku jsem objevil, když jsem se vracel domů
a díval jsem se po slunci a po korunách stromů.
Něco se prudce zalesklo jen kousek ode mě
a já jsem v mechu uviděl ji zářit stříbrně.

Šimon Kořený, 4. třída

U studánky
Jednou v lese černém, hlubokém
našla jsem studánku ve stavu ubohém.
Všude plno odpadků,
které patří na skládku.

Jsou to ale lidé líní,
raději spoušť způsobili,
než by smetí uklidili.

„Neboj se, studánko milá,
ráda bych vše uklidila,
na všechno jsem ale sama.

Sama na vše nestačím,
pro posilu odskočím.
Pak vše kolem uklidíme
ze špíny tě očistíme.
Budeš jistě opět krásná,
v tobě voda čistá, jasná.“

Jana Homolová, 8. třída

Zakončili jsme úspěšně školní rok
2000/2001

Na vysvědčení samé jedničky si přinesli domů
29. června t. r.:

z 1. tř. — M. Bartošíková, L. Borák, M. Bukovjan,
N. Čajánková, L. Daníček, V. Hallová, M. Horečková,
E. Jurečková, J. Kořená, B. Kožušníková, M. Kuchař,
A. Maralíková, G. Mynářová, H. Poledníková, M.
Štulc, P. Štulcová, A. Telváková

ze 2. tř.— Z. Gruberová, D. Heryánová, E. Jurková,
D. Rybářová, M. Řezníčková, K. Vyroubalová

ze 3. tř. — J. Černoch, M. Majer, M. Pokorná
ze 4. tř. — Š. Gajdůšková, Š. Kořený, B. Kunášová,

O. Michna, A. Sladký, N. Šigutová
z 5. tř. — J. Křenek, S. Kokešová, D. Ondryáš, M.

Uřinovská
ze 7. tř. — V. Adámková, L. Machálková

Dále prospěli s vyznamenáním:
z 5. tř. — M. Kahánek, M. Kokeš, M. Petrovská, M.

Řezníčková, P. Strnadlová
ze 6. tř.—L. Gachová, M. Hrdý, J. Hrubiš, A. Hru-

bišová, R. Pénzes, T. Poledník, P. Stromská, L. Šte-
fek, A. Tománková

ze 7. tř.—T. Byrtus, K. Magnusková, R. Maralík, N.
Mazochová, A. Pilmajerová, H. Slaninová

z 8. tř. — A. Daníčková, M. Hrubá, C. Hrubiš, J.
Homolová, A. Klímková, J. Kotková, M. Kuchařová,
A. Marek, M. Mališová, A. Parmová, L. Šigutová, R.
Tománek

z 9. tř. — J. Čechová, M. Čajánková, J. Hrubišová,
V. Kahánek, R. Oprštěný

Vedení školy blahopřeje všem prospěchově
úspěšným žákům.

Ze 194 žáků školy prospělo 193, jednomu žáku je
povolena opravná zkouška. Za mimořádnou aktivi-
tu bylo uděleno celkem za II. pololetí šk. roku 68
pochval. Za opakované porušování vnitřního řádu
školy a jiné nežádoucí jevy pak 21 trestů a 1 druhý
stupeň z chování.

Atletický trojboj
Dne 4. 6.2001 se uskutečnil ve Frýdlantě n.O. atle-

tický trojboj žáků 1. stupně. Naši žáci závodili
v těchto disciplínách: běh na 50 m, skok daleký,
hod kriketovým míčkem. Celkově skončili na 5.
místě. V soutěži jednotlivců si velice dobře vedl žák
Jan Mrkva z 1. třídy, který obdržel diplom „ nejlep-
ší atlet 1. třídy“. Rovněž další žáci nezahanbili
svými výkony naši školu. Ze IV. třídy si rovněž vý-
borně vedla Diana Mikalová, která byla ve všech
disciplínách na 1. místě. Gratulujeme. Soutěžili tito
žáci:

1. tř. — Jan Mrkva, Alena Telváková, 2. tř. — Jiří
Halla, Nikol Tichá, 3. tř. — Vojtěch Roztočil, Kristý-
na Petrová, 4. tř. — Martin Křenek, Diana Mikalová,
5. tř. — Jakub Křenek, Gabriela Matušková.

Alena Turečková

Loučení se školním rokem
Dne 22. a 23. 6. proběhlo zdařilé rozloučení se

školním rokem žáků 4. třídy a vyrovnávací třídy.
Děti byly pozvány p. Křenkovou na rekreační stře-
disko Dřevař. Po příchodu na středisko se ubytova-
ly v útulných pokojích se soc. zařízením. Poté je če-
kala „cesta za pokladem“ směrem na Ondřejník,
i když jim po cestě pršelo, děti to neodradilo. Ús-
pěšně splnily všechny úkoly a zaslouženě dorazily
k pokladu. Vyhládlé se vracely na středisko a těšily
se na výborný valašský guláš. Děti se olizovaly až za
ušima. Po dešti byl připraven pestrý program: sou-

ZZZZ ŠŠŠŠ     KKKK aaaa rrrr llll aaaa     SSSS vvvv oooo llll iiii nnnn ssss kkkk éééé hhhh oooo     vvvv KKKKuuuu nnnn čččč iiii cccc íííí cccc hhhh     pppp .... OOOO ....     iiii nnnn ffff oooo rrrr mmmm uuuu jjjj eeee
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těže, hry a nechyběla ani bohatá tombola, kterou
dětem věnoval pan Šigut. Touto cestou bychom
chtěly poděkovat panu Šigutovi za sponzorský dar,
který udělal dětem velkou radost. Večer děti zakon-
čily diskotékou. Ráno je čekala bohatá snídaně
a loučení se střediskem. I když si odnášely špekáč-
ky domů, protože počasí nepřálo k posezení u tá-
boráku, děti odcházely s krásným zážitkem domů.
Chtěly bychom poděkovat paní Křenkové, která
dětem připravila krásný zážitek a rovněž se stala
sponzorem. Děti se již nyní těší, kdy budou moci
navštívit středisko Dřevař.

p. učitelky A. Turečková a M. Jurková

Prezentace beskydských studánek
na Hrčavě byla úspěšná

V neděli 24. června jsme v 8 hodin zamířili z Kun-
čic pod Ondřejníkem směrem na Jablunkov. Auto-
bus firmy BESKYDBUS se postupně zaplňoval
a všichni jsme se těšili na naše přátele ze Slovenska
a Polska, se kterými jsme téměř celý rok vyhledáva-
li, čistili a upravovali studánky podle projektu
„BESKYDY BEZ HRANIC“.

Pro prvních 26 odvážlivců byl cíl v Mostech u Jab-
lunkova, kde je čekala 10 km dlouhá pěší túra
kolem pramenů až na Hrčavu. Ty méně zdatné vy-
vezl autobus až do cíle.

Ve 13 hodin po degustaci osvěžující nefalšované
vody ze slovenských a polských pramenů, začal
kulturní program. Představily se folklórní soubory
z Čadce, Jablunkova a pěvecké trio z Hrčavy. Sálem
kulturního domu zněly písně české, slovenské a pol-
ské za doprovodu lidových nástrojů a tanečníků.

Účastníky setkání přivítali za Česko Dr. Aleš Ber-

natík, za Slovensko Dr. Rudolf Gerát a za Polsko
Mgr. Ignacy Kania.

Všichni návštěvníci obdrželi turistické mapy stu-
dánek a mezinárodní pohlednice.

Závěrem starosta Hrčavy poděkoval všem, kteří
se podíleli na úspěšném dokončení projektu.

Naše celé Beskydy jsou zase bohatší o 120 ozna-
čených studánek, které jsou jako modré perličky,
rozsety na nové turistické mapě.

Miloslav Šrubař, ZO 68/01 ČSOP

Závody mladých rybářů
Dne 23. 6. 2001 se v Kunčicích pod Ondřejníkem

uskutečnily závody mladých rybářů. Závodilo se
v těchto disciplínách:

1. největší ušlechtilá ryba
2. největší množství ulovených ryb v cm
Závodů se zúčastnilo 12 mladých rybářů z Kunčic

pod Ondřejníkem a 6 mladých rybářů z Čeladné.
Celkem bylo uloveno 28 kusů ušlechtilých ryb.
I přes nepříznivé počasí se soutěže všem líbily
a proto je budeme příští rok opakovat. První místa
byla oceněna zlatým pohárem, druhá a třetí věcný-
mi cenami. Pro všechny soutěžící bylo přichystáno
občerstvení.

Výsledky:
Největší ušlechtilá ryba
1. Lukáš Štefek, kapr  47 cm
2. Jakub Strnadel, kapr  47 cm
3. Petr Navrátil, amur  46 cm

Největší množství ušlechtilých ryb v cm
1. Roman Oprštěný, 188 cm
2. Petr Navrátil, 154 cm
3. Roman Vrlík, 73 cm

Milan Závodný, Rybářské sdružení Kunčice p. O.

Účastníci prezentace Beskydských studánek na Hrčavě.



Kunčice pod Ondřejníkem 30. 6. 2001, ročník XI, číslo 7/2001, šéfredaktor Jana Martináková, zástupce šéfredaktora Tomáš Hrubiš.
Obecní noviny vydává Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem, povoluje OkÚ, referát kultury Frýdek-Místek: dne 14. 1. 1991,
Reg. zn. FMt 3. Uzávěrka každého čísla je vždy 25. dne předcházejícího měsíce. Cena inzerce: 2,50 Kč/cm2. — Adresa redakce: Obecní
úřad, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, č.p. 569. — Vyrábí:  Beatris, Dobrá — V Ý T I S K  Z D A R M A .

Z mateřské školy Horní
Vyvěšené tablo s nastávajícími školáky za oknem

mateřské školy Horní bylo znamením, že končí
školní rok.

Druhé pololetí školního roku bylo bohaté na čin-
nosti a akce pro děti, uběhlo proto velmi rychle.

Děti navštěvovaly divadelní představení, popřály
besídkou maminkám k jejich svátku, Den dětí osla-
vily radostným dopolednem plným her, soutěží,
mlsáním dortu. Byly s rodiči na výletě v Zoologické
zahradě Lešná, při delší pěší vycházce letní řírodou
navštívily expozici památníku J. Kaluse v Čeladné
— tady si prohlédly zvířata a rostliny vyskytující se
v naší oblasti, také předměty, které užívali lidé
k práci v dávných dobách.

Nadále děti pracovaly v kroužcích: hrály na zob-
covou flétnu, hravou formou se seznamovaly s ang-
lickým jazykem, malí ochránci přírody poznávali
přírodu a v rámci svých možností o ni pečovali
podle celoročního projektu Seznamování dětí s pří-
rodou.

V červnu si budoucí prvňáčci prohlédli ZŠ Karla
Svolinského, m.j. si vyzkoušeli stolování ve školní
jídelně. Byli pozváni představiteli obce do obřadní
síně obecního úřadu, kde prožili slavnostní chvíle
a snad i první pocit zodpovědnosti, který bude vy-
žadovat školní docházka. Ti, kteří nahlédli do pa-
mětní knihy s fotografiemi z vítání občánků, viděli
sebe jako miminka v náručí maminky.

Na slavnostní schůzi k ukončení školního roku
v MŠ Horní jsme si společně vzpomněli na tuto
chvíli. Nastávající školáci poděkovali svým mamin-
kám za péči a lásku básněmi, písní a kytičkou.

A potom nastala chvíle, kdy se mateřská škola
loučila s nastávajícími školáky. Věříme, že knížka,
kterou každý z nich obdržel bude dárkem, který vy-
volá vzpomínky na chvíle prožité v mateřské škole
pokaždé, když ji vezmou do ruky — zprvu k prohlí-
žení obrázků, zanedlouho ke čtení.

Prázdniny jsou tedy tady. Z mateřské školy Horní
přejeme všem aby byly krásné, radostné, plné slun-
ce a pohody.

Pracovnice MŠ Horní

UNIQA žít v jistotě
Vážení občané,
nabízím Vám sjednání všech druhů pojištění —
životní, úrazové, majetkové, podnikatelů, po-
jištění motorových vozidel, cestovní pojištění
atd.
Mezi zajímavé produkty naší pojišťovny určitě
patří životní kapitálové pojištění s možností
snížení vašeho daňového základu o zaplacené
pojistné až do výše 12 000 Kč/rok, tzn. pro Vás
výnos až 4000 Kč/rok. Pokud toto pojistné platí
zaměstnavatel (až do výše 8000 Kč/rok je to pro
zaměstnance čistý zisk.
Uzavřete-li si toto pojištění v letošním roce, do-
stanete zpět dvanáctinu prvního ročního po-
jistného a to až do výše 1000 Kč.
A jako třešničku na dortu nabízíme akci „Léto
s UNIQA“ — bonus 20 % pro havarijní pojištění
motorových vozidel.(Platnost do konce října t.r.)
Máte-li zájem o bližší informace k problemati-
ce daňových úlev v životním pojištění nebo
máte zájem uzavřít nové pojištění, jsem tady
pro Vás na č. tel.: 0656/85 02 14 nebo
0605/59 25 26.

Mezinárodní pojišťovací koncern UNIQA je nej-
větší rakouskou pojišťovnou s více jak dvaceti-
procentním podílem na tamějším trhu. Pro-
střednictvím dceřiných společností působí
v řadě zemí Evropy (Česká republika, Chorvat-
sko, Itálie, Lichtenštejnsko, Polsko, Slovensko,
Španělsko a Švýcarsko).
Součástí tohoto koncernu je rovněž UNIQA po-
jišťovna a. s., která se od července 1993 do červ-
na 2001 prezentovala na českém trhu pod ná-
zvem Česko—rakouská pojišťovna, a. s.
Hlavními akcionáři UNIQA pojišťovny jsou
UNIQA International (83,33 %) a evropská
banka pro obnovu a rozvoj (16,67 %). Rating
BBBi, udělený Česko—rakouské pojišťovně už
v roce 2000 renomovanou agenturou Standard
and Poor’s, je jedním z největších na českém
trhu. Hospodářský výsledek za rok 2000 činí
47,7 mil. Kč. Za rok 2000 připsala naše pojišťov-
na klientům, kteří mají uzavřeno životní pojiš-
tění podíl na zisku (zúročení rezerv) ve výši
9,23 %.

UNIQA pojišťovna, a.s. je řádným členem české
asociace pojišťoven.

Zdeňka Šlechtová
Obch. zástupce UNIQA pojišťovny a. s.
Kunčice pod Ondřejníkem 31

Koupím garáž u bytovek u nemocnice.
Telefon 0603/463 494

Hledám studentku nebo paní na občasnou
výpomoc při úklidu v domácnosti.

Bližší informace po 20. hodině na tel. 850 012.
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