
ČERVENEC 2002

„Je třeba být k duši ohledu-
plný a dopřát jí klid, který
by jí byl potravou i posilou.
Je také třeba procházet se ve
volné přírodě, aby pobyt
pod širým nebem a na čer-
stvém vzduchu podnítil
a zvýšil duševní činnost.
Někdy dodá novou sílu pro-
jížďka, cestování a pobyt
v jiném prostředí, stejně tak
i bohatší oběd a nějaký ten
doušek navíc. Občas je
možno dojít až k povznese-
né náladě, ne ovšem aby-
chom se v ní utopili, ale jen
trochu namočili. Ta totiž
dokáže odplavit starosti,
sáhnout člověku hluboko
do duše a léčit smutek tak
jako některé nemoci.“

Přejeme vám milí čtenáři,
abyste si své dovolené co
nejlépe užili a načerpali
mnoho nové duševní i fy-
zické síly.

— redakce —

Začaly prázdniny a doba dovolených.
Jestliže jste se ještě nerozhodli jak
svou dovolenou strávit, nabízíme

vám rady moudrého Senecy:
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
III. Stanoví
5) počet členů Zastupitelstva Obce (ZO) Kunčice

p. O. na příští volební období (volby — listopad
2002) — 15 členů ZO

V Kunčicích p. O. 27. 6. 2002 
návrhová komise:
L. Křenek, v. r. Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.
Ing. I. Blažek, v. r. starosta obce

Oldřich Harabiš, v.r.
místostarosta: 

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR — poděkování

Dne 14. a 15. června 2002 proběhly volby do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výsledky za
naši obec uvádíme v tomto čísle Obecních novin.

Za bezproblémový a důstojný průběh voleb dě-
kuji především předsedům, místopředsedům
a všem členům okrskových volebních komisí, dále
pracovníkům obecního úřadu za organizační pří-
pravu voleb a také ukázněným voličům.

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Výsledky voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR

konané 14. a 15. června 2002
v Obci Kunčice pod Ondřejníkem

Počet voličů zapsaných do výpisu ze stálého
a zvláštního seznamu voličů:

celkem v obci: 1579 
okrsek č. 1: 866
okrsek č. 2: 713

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
celkem v obci: 924 58,52%
okrsek č. 1:   501 57,85%
okrsek č. 2.   423 59,33%

Počet odevzdaných úředních obálek:
celkem v obci: 923
okrsek č. 1: 500
okrsek č. 2: 423

Počet platných hlasů:
celkem v obci: 922
okrsek č. 1: 500
okrsek č. 2: 422

Usnesení
z XX. zasedání Zastupitelstva Obce Kunčice p. O.

konaného dne 27. 6. 2002 v 17.00 hodin

Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)

I. Bere na vědomí
3) kontrolu usnesení z XVIII. a XIX. zasedání ZO

ze dne 27. 3. 2002 a ze dne 2. 5. 2002 
4) informace o jednáních rady obce

II. Schvaluje
1) návrhovou komisi ve složení: p. Ladislav Kře-

nek, p. Ing. Ivan Blažek
2) ověřovatele zápisu: p. Ing. Pavel Řezníček, p.

Čestmír Kubečka
6) zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření

obce za rok 2001 (audit)
7) zajištění (ručení) meziúvěru ze stavebního

spoření budovou Domu s pečovatelskou službou
čp. 311 (sml. č. 1631663606) 

8) úpravu poskytování měsíční odměny neuvol-
něným členům ZO dle NV č. 122/2002 Sb. takto:
člen rady obce, předseda výboru nebo komise —
900 Kč, ostatní členové ZO — 230 Kč a příplatek
podle počtu obyvatel obce — 110 Kč — od 1. 3. 2002 

9) přijetí úvěru na stavbu víceúčelového domu
(Centrum) před OÚ — před přijetím úvěru bude
projednána a schválena výše žádaného úvěru a to
tehdy, až budou známy podmínky poskytnutí
úvěru

10) a) odprodej p. č. 1537/2 zast. plocha o výměře
135m2 pod domem čp. 585 SBD Frýdlant n. O., Ja-
náčkova 1238, 739 11 Frýdlant n. O., IČO: 00035394
za symbolickou částku 1 Kč/m2

b) odkoupení pozemků: p. č. 1646/3 ost. pl. o vý-
měře 488 m2 a p. č.  3422/1 ost. pl. o výměře 575 m2

(komunikace) od DIAMO, st. podnik Stráž pod Ral-
skem, Máchova 201, PSČ 471 27 — cena 35 000 Kč,
zároveň schvaluje podpis navržené kupní smlouvy
starostou obce

c) směnu pozemků z LV 1796 (lesní pozemky
a ost. komunikace o celk. výměře 47 858 m2) —
vlastník Ludmila Fuková, Olivova 3, Ostrava — Ma-
riánské Hory za pozemek pro stavbu RD p. č.
1209/180 (966m2). Zároveň schvaluje návrh doho-
dy z 27. 6. 2002 s podmínkou dodržení slibu, že
stavba RD na uvedeném pozemku bude zahájena
do 31. 12. 2007 (viz fax, který je přílohou tohoto
usnesení). 

11) finanční příspěvek Matici radhošťské, Troja-
novice čp. 210, IČO: 60798700 na opravu kaple na
Radhošti ve výši 15 000 Kč.
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Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem organizátorům,
kteří se na této akci podíleli, pracovníkům školní jídelny ZŠ K.
Svolinského za výborný oběd a večeři a v neposlední řadě také
panu M. Závodnému a panu V. Němcovi za připravené občer-
stvení pro všechny zúčastněné.

T. Holušová, obecní úřad

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó

V měsíci červenci oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:

88 let František Krkoška
85 let Marie Krpcová
82 let Marie Šmiřáková
81 let Anna Kaděrová 
80 let Vlasta Kahánková 
70 let Zdenka Šrubařová
70 let Ludmila Maralíková
70 let Ludmila Bartošová
65 let Alois Ripper
65 let Vědunka Wawroszová
60 let Bedřiška Dostálková

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

Nizozemský soubor „Ralda“
v Kunčicích pod Ondřejníkem

Tak jako každý rok proběhl i letos ve dnech 18. 6. — 24. 6. 2002
VIII. ročník Mezinárodního folklórního festivalu ve Frýdku–Místku.

Naše obec se již pátým rokem podílí na zajištění celodenního
programu pro jeden hostující soubor, tentokrát z Nizozemska.
V pátek 21. 6. 2002 přijel do Kunčic p. O. 39 členný soubor
„Ralda“ z města Raalte (35 000 obyvatel), které leží ve východní
části Nizozemska zvané Salland. Soubor má dvě skupiny —
dětskou část (7—12 let) a dospělou skupinu (16—30 let) a v září
letošního roku oslaví 30. výročí svého založení.

Celkem 41 hostů (25 tanečníků, 9 členů hudební skupiny, 5
členů doprovodu včetně vedoucích souboru a 2 tlumočnící) si
prohlédli během dopoledne „Ruský kostelík“, poté se lanovkou
přesunuli z Ráztoky na Pustevny, kde si udělali krátkou tůru po
hřebenu k Radegastu. Beskydy se moc líbily i počasí bylo nád-
herné a tento výlet se opravdu vydařil.

V jídelně ZŠ Karla Svolinského byl pro hosty přichystán chut-
ný oběd a poté si prohlédli Galerii K. Svolinského a okolí školy,
kde v přírodě relaxovali a připravovali se na vystoupení.

Soubor Ralda vystupoval v typických nizozemských krojích, kde
nechyběly ani pravé holandské dřeváky. Za doprovodu 9členné
hudební skupiny předvedl pro nás netypický folklór. Představily se
i místí soubory Holubjanka a Dolňánek, kde malí Valaši svým
skvělým vystoupením vzbudili u přihlížejících obdiv a nadšení.

Po vystoupení předali členové Raldy dětem i organizátorům
malé upomínkové dárečky, ještě závěrečné foto a krásný den
plný tance ale i zpěvu pomalu končil.

Po večeři jsme se s hosty asi kolem 20.30 hod rozloučili a po-
přáli šťastnou cestu, neboť již v sobotu se vraceli domů. Škoda
jen, že místí občané nemají o tyto nevšední a opravdu jedineč-
né akce zájem, i když letos byla účast o něco větší než obvykle.

okrsek č. 1                   okrsek č. 2 celkem v obci

3 Česká strana sociálně demokratická 123 24,60% 147 34,83% 270 29,28% 
22 Občanská demokratická strana 110 22,00% 90 21,33% 200 21,69%
25 Koalice KDU–ČSL, US–DEU 113 22,60% 59 13,98% 172 18,66% 
23 Komunistická strana Čech a Moravy 94 18,80% 72 17,06% 166 18,00% 
28 Strana zelených 12 2,40% 15 3,55% 27 2,93% 
21 Sdružení nezávislých 8 1,60% 14 3,32% 22 2,39%  
27 Pravý Blok 4 0,80% 4 0,95% 8 0,87% 
11 Republikáni Miroslava Sládka 7 1,40% 1 0,24% 8 0,87% 
26 Strana za životní jistoty 4 0,80% 3 0,71% 7 0,76% 
16 Strana venkova — spojené občanské síly 5 1,00% 2 0,47% 7 0,76%  
13 Česká strana národně sociální 5 1,00% 2 0,47% 7 0,76% 

8 Akce za zrušení Senátu a proti
vytunelování důchodových fondů 5 1,00% 1 0,24% 6 0,65% 

9 Naděje 1 0,20% 3 0,71% 4 0,43% 
24 Moravská demokratická strana 3 0,60% 1 0,24% 4 0,43% 

5 Občanská demokratická aliance 0 0,00% 4 0,95% 4 0,43% 
12 Cesta změny 1 0,20% 1 0,24% 2 0,22% 
20 Republikáni 2 0,40% 0 0,00% 2 0,22% 

1 Národně demokratická strana 0 0,00% 2 0,47% 2 0,22% 
6 Volba pro budoucnost 1 0,20% 0 0,00% 1 0,11% 

15 Strana zdravého rozumu 1 0,20% 0 0,00% 1 0,11% 
7 Humanistická aliance 0 0,00% 1 0,24% 1 0,11% 
2 Demokratická liga 1 0,20% 0 0,00% 1 0,11%

Výsledky hlasování pro politické strany, politická hnutí a koalice v Kunčicích p. O.

Ostatní politické strany, politická hnutí a koalice nezískaly v Kunčicích pod Ondřejníkem žádný platný hlas.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
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Pohárové soutěže mladých hasičů
Měsíc červen byl

pro mladé hasiče ob-
dobím pohárových
soutěží. Na první po-
hárovku jsme jeli do
Výškovic u Bílovce,
kde v silném dešti
závodilo 44 družstev,
zde jsme získali 4.
a 8. místo. 15. června
se konala pohárová soutěž na Ostravici, mladší i starší
žáci byli úspěšní, obsadili ve svých kategoriích 2. místa.

Dne 22. června jsme se zúčastnili dvou pohárovek,
jedna byla dopoledne v Jistebníku, druhá po obědě na
Lubně. Tento den byl pro všechny mimořádně vydařený.
Mladší žáci obě tyto soutěže vyhráli — získali dvě 1.
místa, starší žáci pak na Lubně 2. místo. Je radost jezdit
po soutěžích s mládeží, na kterou je spolehnutí, umí se
slušně chovat a ještě umí vítězit.

Všem dětem i dospělákům přejeme hodně sluníčka,
příjemné cestování a koupání, zkrátka prázdniny a do-
volenou podle svých představ. hasiči

Poslední rozloučení
V měsíci květnu jsme se naposled rozloučili
s panem ALOISEM ŠIPULOU a paní LUDMILOU HERDO-
VOU. V měsíci červnu s panem LUDVÍKEM BLABLOU,
paní MARCELOU ČECHOVOU a panem JAROSLAVEM

ŠRUBAŘEM

Tradiční pouť
U příležitosti svátku sv. Maří Magdalény, které je

zasvěcen zdejší kostel, se tradiční pouť uskuteční
v něděli 28. července 2002.

Tímto Vás všechny srdeně zveme.
V sobotu 27. 7. 2002 bude v 15.00 hodin sloužena

mše svatá u kapličky sv. Maří Magdalény.
V neděli 28. 7. 2002 proběhnou v římskokatolic-

kém kostele sv. Maří Magdalény bohoslužby v 9.00
a 11.00 hodin.

Při bohoslužbě v 9.00 hodin bude provedena
slavnostní latinská mše D dur Opus č. 9 vídeňského
autora Karla Kemptera, místním pěveckým sborem
za doprovodu orchestru.

,,Medvědí stezka“ se vydařila
V minulém čísle jsme vás informovali o tom, že

dva naši žáci 5. třídy, Tomáš Daníček a Martin Kře-
nek, členové TJ Sokol Kunčice p. O., si vybojovali
postup do republikového kola v soutěži orientační-
ho běhu, který má trať dlouhou 2 — 3 km a plní se
na ní až 20 různých disciplín. Konala se ve dnech
14., 15. a 16. června v krásném prostředí velkého
sportovního areálu Doubí u Třeboně. Naši hoši tam
kapry nechytali, ale zato si pořádně zasportovali. 

A protože jsou šikovní, vybojovali si v těžké konku-
renci mnoha krajů vynikající 2. místo. Výbor ASPV
jim blahopřeje a děkuje za vzornou reprezentaci.

Naše děti si velmi dobře vedly i v lehké atletice —
královně sportu. Konala se v sobotu 22. června ve
Frýdku–Místku.

Všichni: Jan Mrkva, Lukáš a Tomáš Daníčkovi,
Martin Křenek, Matěj Rybář, Karolína a Kristýna
Vyroubalovy, Romana Knapková, Erika Bartoníčko-
vá, Kateřina a Julie Krpcovy, Monika a Kateřina
Ondruchovy, Matylda Morávková, Kamila Knapko-
vá, Petra Vedralová, Petra Šigutová, Silvie Kokešová,
Eliška Střálková, Markéta Uřinovská a dorostenka
Karolína Křenková si zaslouží pochvalu, protože
soutěži věnovali velkou část soboty, která byla jako
stvořená spíše ke koupání.

Pravda — do výkonu Marion Jonesové nebo Jana
Železného jim ještě trochu chybí, ale byla radost se
na ně dívat a povzbuzovat je. Výsledky však zveřej-
níme v dalším čísle novin, neboť jsme ještě neob-
drželi celkovou výsledkovou listinu.

Sportu zdar
výbor ASPV při TJ Sokol Kunčice p. O.

Rybářské sdružení Kunčice p. O.
informuje  

V měsíci březnu jsme uspořádali tradiční II. rybář-
ský ples. Za velké účasti veřejnosti se všichni výborně
pobavili a mnozí si odnášeli z bohaté tomboly hod-
notné ceny. Na jaře také proběhlo čištění vodní nádr-
že a stejně tak celkový úklid areálu vodních nádrží
s terénními úpravami a posečením trávy. Zároveň
jsme na rybářské chatě opravili střechu a vodovod.

14. června se uskutečnil II. ročník soutěže
,,Mladý rybář“. Za účasti 15 dětí z Kunčic p. O., Če-
ladné a Ostravice se na 1. a 2. příčce umístili rybáři
— junioři z Kunčic p. O., 3. místo patřilo Čeladné.
Nejvýšší počet ryb ulovil B. Knapek, největšího
kapra chytil D. Šenk.

Nechyběla ani mladá rybářka B. Kunášová. Všich-
ni soutěžící se mohli pyšnit svým úlovkem a vyvr-
cholením soutěže bylo i pohoštění a věcné ceny.
Chceme poděkovat panu Vladimíru Šigutovi za pomoc
při zajišťování celé soutěže a za sponzorský dar.

Za 1. pololetí odpracovalo 11 členů sdružení 363
brigádnických hodin a 11 členů z řad mladých ry-
bářů, kteří se podíleli na úklidu vodních nádrží
a potoka, odpracovalo 138 hodin.

Na závěr Vás chceme pozvat na

„Rybáfiské hody“,
které se budou konat 13. července od 15 hodin

v rybářské chatě nad vodní nádrží. Nebude chybět
občerstvení a rybí speciality. 

Milan Závodný
předseda rybářského sdružení  
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Náv‰tûva v kunãické ‰kole
V pátek 24. 5. 2002 zavítala do naší školy milá ná-

vštěva. Paní Vlasta Kubátová, neteř Karla Svolinské-
ho, která patří ke stálým příznivcům Galerie Karla
Svolinského v kunčické škole, si se zájmem prohléd-
la nové výstavní prostory, pochvalně se vyjádřila
o uspořádání sbírky a ocenila především víceúčelo-
vost výstavní síně, o které se mohla sama přesvědčit,
neboť děti jí po krátkém uvítání předvedly pod vede-
ním Mgr. Marie Kahánkové část vystoupení z jarního
koncertu. Návštěva ak. malířky Vlasty Kubátové nás
vždy velmi obohatí, jelikož jako dobrá vypravěčka
nešetří vzpomínkami na mistra Svolinského. Věříme,
že i paní Kubátové se pobyt u nás líbil, k pocitu její
spokojenosti jistě prospěla i prohlídka Památníku
bratří Strnadlů a Jana Knebla, kterou zorganizoval
PaedDr. Zdeněk Šrubař, který ji do Trojanovic také
doprovázel. Poděkování patří jemu a rovněž panu
Miroslavu Mrkvovi, který nezištně pomohl dopravou
paní Kubátové její návštěvu u nás uskutečnit. Ráda
bych se ještě s Vámi podělila o jeden zvláštní postřeh
paní Kubátové. Velmi nadšeně reagovala na množství
a kvalitu aktivit, které naše škola dětem poskytuje.
Podle jejích zkušeností tomu tak na každé škole není.

Markéta Jurková

POZDNÍ SILVESTR a ROZLOUâENÍ s 3. tfiídou
Žáci 3. třídy se svou třídní učitelkou si uspořádali

akci, která proběhla ze dne 7. 6. — 8. 6. 2002. Děti se
těšily už několik týdnů dopředu na noc ve škole. Sešli
jsme se v 15.00 hod. v pátek, některé nedočkavé děti
přišly již dříve. Protože bylo nepříznivé počasí, místo
naplánované vycházky jsme šli sportovat do tělocvič-
ny. Poté nás čekalo překvapení — dort s táborákem
a školou, který pro nás upekla maminka — paní Tym-
lová. Dětem se rozzářily oči. Pak jsme opékali špekáč-
ky — ne venku, ale v kuchyňce, ale vůbec to nevadilo,
byly vynikající. Zpívali jsme písničky tak, jako bychom
seděli u ohně na hřišti. Po krátkém odpočinku si děti
připravovaly svá vystoupení. A pak začala DISKO-
TÉKA. Potom už následovaly scénky, pohádky, taneč-
ky, zpěv, módní přehlídky, soutěž „Chcete být milio-
nářem“ a další vtipné nápady žáků. Pak večeře a velké
očekávání dětí — „STEZKA ODVAHY“. Po zdařilém
zvládnutí stezky následovala osobní hygiena a pro
každého „postýlka“. Před usnutím vyprávěla paní uči-
telka dětem pohádku, na kterou všichni čekali. „DOB-
ROU NOC“. Ráno, po snídani, proběhlo sportovní
klání, úklid, předoběd — krupice, kterou si děti vybra-
ly. A už ke škole přijížděli rodiče pro své děti. Akce byla
velmi zdařilá a děti opouštěly školu nerady. Chtěla
bych poděkovat několika skvělým lidem, bez kterých
by akce neproběhla tak perfektně. Především manže-
lům J. a R. Kramným, kteří se podíleli na akci přímo
i dlouho předtím — přípravy, nákupy, apod., rodičům
za dřevo, za dortu, za snídani a sladkosti pro děti. Dě-
kuji panu řediteli M. Majerovi, který byl příznivcem
celé akce a dal nám možnost využít školní prostory
i mimo vyučovací dny. Všem děkuji.

E. Halatová, tř.uč.

V˘tvarn˘ úspûch
Žákyně 3. třídy — Nikola Tichá — získala 1. místo

ve výtvarné soutěži pořádané Okresním sdružením
hasičů Čech, Moravy a Slezska ve Frýdku–Místku.
Vyhlášené téma znělo „Požární ochrana očima
dětí“. Vyhodnocení soutěže proběhlo 13. června
2002 na centrální hasičské stanici v Místku.

E. Halatová

V˘tvarná soutûÏ „Vánoce na dûdinû“
Společně s dětmi 1. a 3. třídy jsme se zapojili do

soutěže vyhlášené Valašským muzeem v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm — „VÁNOCE NA DĚDI-
NĚ“. Žáci nadšeně tvořili svá výtvarná dílka. Nadše-
ní a elán žáků se neminul účinkem:

Umístění: 1. místo Kristýna Vyroubalová 3. tř.
1. místo Denisa Rybářová 3. tř.
2. místo Dana Heryánová 3. tř.
2. místo Anna — Marie Holušová 1. tř.
3. místo Karolína Vyroubalová 1. tř.

Na soutěž děti připravovaly a vedly paní učitelky
E. Halatová a K. Menšíková.

E. Halatová

V˘tvarná soutûÏ „MÛj sen“
Žáci ZŠ K.Svolinského v Kunčicích pod Ondřejní-

kem se zúčastnili výtvarné soutěže pořádané „Spo-
lečností Sigmunda Freuda v Příboře“ s mezinárod-
ní účastí na téma „Můj sen“. Žáci výtvarně ztvárni-
li své sny a přání. Každý z nich měl svůj krásný ne-
zapomenutelný SEN. Jejich představy byly zajíma-
vé, fantazijní, nádherné. Se svými učiteli je začali
kresbou, malbou, tiskem postupně naplňovat. Jak
se jim to podařilo, posuďte sami. Do soutěže bylo
zasláno z různých škol celé republiky a zahraničí
504 prací. A umístění žáků naší školy?

3. místo Anna — Marie Holušová
3. místo Barbora Adámková
3. místo Štěpánka Hrubišová
2. místo David Benda
Ceny byly dětem předány v Příboře 18. 5. 2002 při

slavnostním programu, kde se tančilo a zpívalo se
souborem „Ostravička“. Děti připravily E. Halatová
a K. Menšíková.

E. Halatová

Ze sportu
1. místo Honzík Mrkva 2. tř.
2. místo Romanka Knapková 1. tř., Nikolka Tichá
3. tř. a Martin Křenek 5. tř.

Tak to jsou oni — naši nejlepší nejmladší atleti!
Takto výborně se umístili v obvodním kole atletic-
kého trojboje — běh na 50 m, skok daleký a hod kri-
ketovým míčkem ve Frýdlantě nad Ostravicí, kde
celkově obsadili 3. místo. Navíc Diana Mikalová
v téže soutěži obsadila 2. místo ve Frenštátě p. R.
Všem závodníkům blahopřejeme.

L. Dunděrová

ZZZZ eeee     žžžž iiii vvvv oooo tttt aaaa     ZZZZ ŠŠŠŠ     KKKK aaaa rrrr llll aaaa     SSSS vvvv oooo llll iiii nnnn ssss kkkk éééé hhhh oooo



Kunčice pod Ondřejníkem 30. 6. 2002, ročník XI, číslo 7/2002, 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. MK ČR E 12357. 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 .

OBECNÍ NOVINY STRANA 6 ČERVENEC 2002

sdružení
KUNâICE POD OND¤EJNÍKEM

VÁM NABÍZÍ — PRODEJ, MONTÁÎ, SERVIS:

ÎALUZIE — HORIZONTÁLNÍ, VERTIKÁLNÍ, ISSO

SILIKONOVÉ TùSNùNÍ — DO DRÁÎKY, LEPENÉ

ROLETY — PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ, TEXTILNÍ

MARK¯ZY — BALKONOVÉ, KO·OVÉ

SÍTù PROTI HMYZU — PEVNÉ, SAMONAVÍJECÍ

PLASTOVÉ SPRCHOVACÍ BOXY
DVE¤NÍ âALOUNùNÍ

âI·TùNÍ VERTIKÁLNÍCH ÎALUZIÍ
V¯BùR Z VÍCE JAK 180 BAREV, TYPÒ LAMEL A POTAHOVIN.

DODACÍ LHÒTY 7—10 DNÒ, ZÁRUâNÍ LHÒTY AÎ 24 MùSÍCÒ

INFORMACE, OBJEDNÁVKY: 0656/85 02 60, 0604/53 9619

ze 7. třídy — Lucie Gachová, Miloslav Hrdý, Jakub Hrubiš,
Anna Hrubišová, René Penzes, Tomáš Poledník, Petra
Stromská, Alena Tománková,

z 8. třídy — Robin Maralík, Lenka Machálková, Tomáš
Byrtus, Petr Vicher, Renáta Káňová, Andrea Pilmajerová,
Kristýna Magnusková, Nela Mazochová, Helena Slaninová,
Kamila Hiľovská,

z 9. třídy — Adéla Klímková, Alena Daníčková, Cyril Hru-
biš, Lucie Šigutová, Ondřej Kubala, Roman Tománek, Marti-
na Kuchařová, Michaela Mališová a Roman Michna.

Závěrečná pedagogická rada udělila za II. pololetí 45 po-
chval a 6 kázeňských trestů, 181 žáků získalo z chování jed-
ničku, dvěma žákům byl z chování udělen druhý stupeň.

V posledním školním dni proběhlo také slavnostní „vyřa-
zení“ žáků 9. třídy. V nových prostorách Galerie K. Svolin-
ského se s nejstaršími žáky rozloučili za přítomnosti rodičů
paní tř. učitelka Mgr. Z. Žídková, vedení školy a pan staros-
ta Ing. T. Hrubiš. Na budoucí středoškoláky pak ještě čekal
tradiční rituál — odchod ze školy s posledním zvoněním
špalírem žáků a učitelů.

Letošní školní rok byl poslední pro dvě členky ped. sboru
— paní učitelku Mgr. Jarmilu Konečnou a paní učitelku
Mgr. Zdeňku Žídkovou. Oběma děkujeme za jejich svědo-
mitou dlouholetou práci pro žáky, pro školu i obec, a do
dalších let přejeme hodně zdraví a pohody. 

Z provozních zaměstnanců odešla z aktivní služby paní
Antonie Konvičková, které děkujeme za pečlivou mnohale-
tou práci ve škole a do dalších let přejeme vše dobré.

Po ročním působení školu opouští také paní učitelka Lud-
mila Dunděrová, která velmi úspěšně vedla pátou třídu. 

Na závěr školního roku děkujeme také sponzorům a příz-
nivcům za provedené služby. Školní pozemek a sportovní
areál nám pomáhali udržovat pan Leoš Řezníček a pan Petr
Nikel, rekonstrukci veřejného osvětlení u ZŠ provedl pan
Miroslav Čajánek. 

vedení školy

A je tady konec ‰kolního roku…
V pátek 28. 6. 2002 jsme slavnostně ukončili školní rok

2001/2002. Všichni žáci a učitelé se sešli v tělocvičně, kde
proběhlo společné vyhodnocení studijních výsledků,
kázně, soutěží a ostatních školních aktivit. Jaké tedy byly
konečné výsledky?

Ze 183 žáků školy prospělo 180 žáků, 3 žáci neprospěli, 53
žáků získalo vyznamenání.

Na I. stupni prospělo všech 98 žáků, z toho v páté třídě
získalo 10 žáků vyznamenání (pozn. vyznamenání lze udě-
lit od 5. ročníku ZŠ).

Na II. stupni z 85 žáků prospělo 82, z toho 43 žáků s vy-
znamenáním. Neprospěli 3 žáci, dva z nich mohou opako-
vání ročníku odvrátit opravnou zkouškou.

Samé jedničky si domů odneslo 37 dětí:
Z 1. třídy — Jana Černochová, Anna–Marie Holušová,

Bohdana Kahánková, Kamil Maralík, Jan Ševeček, Marek
Šigut, Patrik Pokorný, Karolína Vyroubalová,

ze 2. třídy — Lukáš Borák, Michal Bukovjan, Nikol Čaján-
ková, Lukáš Daníček, Miriam Horečková, Josefína Kořená,
Barbora Kožušníková, Michal Kuchař, Aneta Maralíková,
Hana Poledníková, Michal Štulc, Alena Telváková,

ze 3. třídy — Zuzana Gruberová, Dana Heryánová, Eliška
Jurková, Kristýna Vyroubalová,

ze 4. třídy — Michal Majer,
z 5. třídy — Šárka Gajdůšková, Šimon Kořený, Beáta Ku-

nášová, Ondřej Michna, Adam Sladký,
ze 6. třídy — Miroslav Kokeš, Silvie Kokešová, 
a z 9. třídy — Jana Homolová, Adam Marek, Jana Kotková,

Adéla Parmová a Magdaléna Hrubá.
Dále prospělo s vyznamenáním:
Z 5. třídy — Marek Borák, Tomáš Daníček, Pavla Davídko-

vá, Martin Křenek, Nikola Šigutová,
ze 6. třídy — Miroslav Kahánek, Markéta Petrovská, Monika

Řezníčková, Petra Strnadlová, Eliška Střálková, Petra Šigutová,
Václav Telvák, Markéta Uřinovská, Blanka Vichrová,

Informační schůzka: úterý, 16. července 2002 
před Obecním úřadem v Kunčicích p. O. v 19.00
— Prodej učebnic a videokazet
— Žádost Vám dovezeme do domu, jízdy z místa bydliště 
— Minimálně 550 km za volantem
— I na roční půjčku České Spořitelny

Sleva studentům a nezamněstnaným
Autopůjčovna
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Koupím pozemek na rekreační odpočinek, na zahrádku.
Rozloha nerozhoduje, od 200 m2 dle dohody (Kunčice p. O.,

Čeladná). tel. 0603/91 42 91
Á Á


