
ČERVENEC 2003

âervenec — z paren, de‰ÈÛ,
boufiek a potu spletenec

Červenec je v dlouhodobém průměru
vůbec nejteplejším měsícem roku. V pra-
nostikách je také velice často spojován
s dešti, bouřkami a s krupobitím. Statistic-
ká hodnocení meteorologických pozorová-
ní vskutku potvrzují, že nejvíce dnů
s bouřkou připadá ze všech měsíců v roce
opravdu na červenec. Jedna z pranostik
říká, že „Červenec přináší psí dny, ale také
silné bouře. Dny od poloviny července do
prvých dnů druhé srpnové dekády, ozna-
čuje lidová meteorologie pro výskyt největ-
ších veder během roku příznačným ná-
zvem — psí dny. Název psí dny pronikl do
lidového prostředí ze středověké astrologie
a astronomie. Psí dny vděčí za své pojme-
nování nejjasnější hvězdě oblohy — Síriu,
ze souhvězdí Velkého psa. Pojmenování
psí dny (latinsky dies caniculares — může-
me srovnat např. se slovenským názvem
kanikula = období parných dní v červenci
a srpnu nebo s ruským kanikuly = prázd-
niny) k nám bylo rozšířeno prostřednic-
tvím klasické literatury ze středomořské
oblasti. Zatímco pro nás je v současnosti
Sírius hvězdou zimní, Římanům se někdy
před počátkem našeho letopočtu objevoval
právě v období letních veder. Tak Sírius ne-
boli Psí hvězda a období největších letních
veder — psích dnů společně vstoupily do
našeho jazykového fondu.

Podle knihy Velký pranostikon, Zdeňka Vašků.
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Usnesení

z V. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice p. O.
konaného dne 30. 6. 2003 v 17. 00 hodin.

Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)

I. Bere na vědomí:
03. Kontrolu usnesení z IV. zasedání zastupitelstva

obce ze dne 31. 3. 2003.

04. Informace o jednáních rady obce.

II. Schvaluje:
01. Návrhovou komisi ve složení: Drahoslava Za-

vadilová, Oldřich Harabiš.

02. Ověřovatele zápisu: Ing. Antonín Žák, Ing.
Pavel Řezníček.

05. Vytvoření Geografického systému obce — RO
po zjišťění referencí u několika uživatelů roz-
hodne o výběru firmy DIGIS Ostrava nebo Ge-
ometra Opava. Termín do 31. 8. 2003.

06. Rozpočtové opatření — úpravu rozpočtu č.
1/2003. 

07. a) smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Kunčice p. O.
(půjčitel) a ZŠ Karla Svolinského (vypůjčitel),
příspěvková organizace,
b) smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Kunčice p. O.
(půjčitel), a MŠ Kunčice p. O. (vypůjčitel), přís-
pěvková organizace — pověřuje starostu k podpi-
su smluv. 

08. a) odprodej parcely pro stavbu RD č. 1209/183
Jitce Perutkové, Kunčice p. O. 18 a Martinu Ol-
šakovi, Kunčice p. O. 0685 — pokud odstoupí
od koupě této parcely dřívější žadatel pan Jiří
Mazáč, Kopeckého 556, Ostrava,                     
c) odprodej parcely č. 3447/4 ost. kom. o vý-
měře 97 m2 Elišce Běčákové, Kunčice p. O. 553
(dle GP č. 689 — 63/96),
e) odprodej části p. č. 3452/3 ost. kom. podle
zaměření (cca 100 m2) Ing. Stanislavu Jurkovi,
Kunčice p. O. 642,
f) odprodej parcely pro stavbu RD č. 1209/184
trv. trav. porost o výměře 1151 m2 Mgr. Miro-
slavu Jandovi, Kunčice p. O. 294,
g) odkoupení pozemku p.č. 617/3 trv. trav. po-
rost o výměře 1239 m2 pro stavbu ČOV od man-
želů Marie a Miroslava Jurkových, Kunčice p. O.
21 (GP č. 1106 — 14/2003),
h) odkoupení pozemku p.č. 617/2 trv. trav. porost
o výměře 3017 m2 pro stavbu ČOV od Ludvíka
Krpce, Kunčice p. O. 23 (GP č. 1106 — 14/2003). 

09. Zakoupení vozidla pro rozvoz stravy ze ZŠ
(cena cca 40 tis. Kč — Vítkovice a. s. Ostrava).

10. Smlouvu o zprostředkování finančních pro-
středků — předložený návrh po úpravě, pokud
neodporuje Z.č.199/1994 Sb. o zadávání veřej-
ných zakázek v platném znění — dořeší RO.

11. Změnu bodu 12) b) z usnesení ZO ze dne 31. 3.
2003 ve znění: úpravu poskytování této měsíč-
ní odměny podle NV č.37/2003 Sb. od 1. 4. 2003
takto: člen rady obce — 960 Kč — Ing. Lumír
Poledník, Drahoslava Zavadilová, Oldřich Hara-
biš, předseda výboru nebo komise rady obce —
810 Kč — Lenka Dobiášová, MUDr. Františka
Chovančíková, Zdeňka Šlechtová, ostatní čle-
nové ZO — 250 Kč — Pavel Kahánek, Ladislav
Křenek, Radomír Martiňák, Ing. Pavel Řezní-
ček, Pavel Závodný, PaedDr. Dana Heryánová,
Ing. Antonín Žák s platností od 1. 7. 2003 a další
odměnu všem jmenovaným ve výši 120 Kč (pří-
platek podle počtu obyvatel).

III. Neschvaluje:
08) b) odprodej části p.č. 1209/74 orná (podle za-

měření) Petru a Simoně Knapkovým,  Kunčice
p. O. 517.  

IV. Odklad projednání:
08. d) výměnu části p.č. 3447/1 ost. kom. o výměře

266 m2 za p.č. 1998/1 o výměře 266 m2 a od-
prodej části p.č. 3447/1 Vojtěchu Běčákovi,
Kunčice p. O. 100

V Kunčicích p. O. 30. 6. 2003

Návrhová komise:
Oldřich Harabiš, v.r. starosta obce:
Drahoslava Zavadilová, v. r. Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.

místostarosta:
Zdeněk Strnadel, v. r.

10. července dolní
17. července horní
24. července dolní
31. července horní
07. srpna dolní
14. srpna horní
21. srpna dolní
28. srpna horní
04. září dolní
11. září horní
18. září dolní
25. září horní
02. října dolní

09. října horní
16. října dolní
23. října horní
30. října dolní
06. listopadu horní
13. listopadu dolní
20. listopadu horní
27. listopadu dolní
04. prosince horní
11. prosince dolní
18. prosince horní
25. prosince dolní
02. ledna horní

S VO ZOV Ý  K A L E N D Á Ř
na 2. pololetí 2003
Kunčice pod Ondřejníkem

Svozový den: čtvrtek — 1 ´ za 2 týdny
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Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…

V měsíci červenci oslaví svá významná životní ju-
bilea tito naši občané:

60 let František Guzovský
65 let Jarmila Krpcová
65 let Vladislav Vengřín
65 let Oldřich Knapek
75 let Antonie Stanečková
80 let Oldřiška Závodná
80 let Jiřina Glogowská
80 let František Mžik
80 let Josef Vyroubal
81 let Vlasta Kahánková
82 let Anna Kaděrová
83 let Marie Šmiřáková

Diamantovou svatbu oslaví manželé Jan a Marie
Macurovi.

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

Poslední rozloučení
V měsíci červnu jsme se naposledy rozloučili

s paní BOŽENOU BOROVCOVOU.

Maďarský soubor „Vadvirág“
v Kunčicích pod Ondřejníkem

Dne 20. června 2003 navštívil ZŠ K. Svolinského
v Kunčicích p. O. v rámci IX. ročníku Mezinárodní-
ho folklórního festivalu ve Frýdku–Místku soubor
z Maďarska, z městečka Pápa „Vadvirág“. 

Naše obec se již řadu let podílí na zajištění celo-
denního programu pro jeden hostující soubor,
tentokrát z Maďarska. Městečko Pápa je barokní
maloměsto s 35 tis. obyvateli a nachází se na zápa-
dě Maďarska. Kvůli bohaté kulturní historii bylo
dříve nazýváno „Athény na Dunaji“. Folklórní sou-
bor Vadvirág náleží Kulturnímu centru Móra Jóka-
je, vznikl v roce 1980 a je jedním z nejzajímavějších
uměleckých amatérských souborů města Pápa.

29 tanečníků, převážně dospělých, předvedlo str-
hující vystoupení prezentující maďarské lidové
umění za doprovodu vlastní cimbálovky, kterou
tvořili 4 hudebníci. Pestré kroje a tance, včetně kla-
sického maďarského čardáše, přítomné nadchly
a ti odměnili vystupující dlouho trvajícím potles-
kem.

Hostům z Maďarska předvedly své vystoupení
také naše děti ze souboru Holubjanka za doprovo-
du vlastní cimbálové muziky. Měly velký úspěch
a líbily se nejen hostům, ale i dětem ze ZŠ. Někteří
viděli své spolužáky vystupovat po prvé.

OKRSEK  I. OKRSEK  II. ZA OBEC
CELKEM

Celkový počet oprávněných občanů,
zapsaných ve výpisu ze stálého a zvláštního seznamu 884 735 1 619

Počet oprávněných občanů, kterým
byly vydány úřední obálky 517 457 974

Počet odevzdaných platných hlasů 496 445 941

Počet hlasů „ANO“ 415 356 771

Počet hlasů  „NE“ 81 89 170

Účast občanů při referendu 58,48 % 62,18 % 60,16 %

„ANO“ 83,67 % 80,00 % 81,93 %

„NE“ 16,33 % 20,00 % 18,07 %

Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii
konané ve dnech 13. — 14. 6. 2003

Výsledky hlasování za Obec Kunčice pod Ondřejníkem

— obecní úřad —
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Po zkušenostech z minulých let, kdy místí občané
nejevili o tyto jedinečné akce zájem, kulturní komi-
se rozhodla, že tento soubor bude vystupovat v do-
poledních hodinách pro děti Základní školy K. Svo-
linského. Tímto zajistila maximální účast a vystou-
pení se opravdu vydařilo.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
organizátorům, kteří se na této akci podíleli  a také
pracovníkům školní kuchyně za vynikající oběd
a večeři. 

— obecní úřad —

INFORMACE ODBORU DOPRAVY
Městského úřadu ve Frenštátě p. R.

Na nově zřízeném odboru dopravy se vyřizují
veškeré záležitosti týkající se evidence vozidel
a evidence řidičů.

Úřední hodiny jsou vždy v pondělí a ve středu od
8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.

Evidence vozidel
— přihlašování a odhlašování vozidel, hlášení

všech změn na evidovaných vozidel v obvodu pů-
sobnosti.

Každý vlastník vozidla, který chce přihlásit
nové vozidlo do evidence musí dodržet tento postup:
předložit doklady o nabytí vozidla (faktura, leasin-
gová smlouva),

— technický průkaz od zakoupeného vozidla,
— doklad o pojištění odpovědnosti,
— občanský průkaz, event. živnostenský list

a souhlas vlastníka k přihlášení v případě, že se
jedná o vozidlo pořízené na leasing.

V případě přihlášení vozidla již evidovaného na
jiného vlastníka je navíc nutno předložit:

— doklad o evidenční kontrole výrobních čísel
(provádí STK), SPZ, pokud je vozidlo opatřeno
jinou SPZ (nebo registrační známkou), než je pří-
slušnost do Moravskoslezského kraje (tzn. SPZ
okresu NJ, OV, OP, KI, FM, BR nebo registrační
značka s písmenem T).

Evidenãní kontroly — tzv. vylepení „stfiíbrné
nálepky“

— provádí se ve lhůtě do 30.června 2004 u všech
vozidel registrovaných u nás.

K vylepení nálepky a provedení registrace musí
každý vlastník vozidla předložit:

— technický průkaz, osvědčení o technickém
průkazu,

— protokol o technické prohlídce (musí být nová
prohlídka — po 30. 6. 2001, nelze to provádět na zá-
kladě starých protokolů o technické prohlídce).

Vylepení nálepky je bezplatné.

Evidence fiidiãÛ
Provádí se vydávání prvních řidičských průkazů

absolventům autoškoly, výměny řidičských průka-
zů, vydávání mezinárodních řidičských průkazů
a vydávání profesní způsobilosti řidiče.

Pro vydání každého druhu řidičského průkazu je
nutno předložit:

— občanský průkaz,
— průkazovou fotografii (rozměr 3,5 ´ 4,5 cm,

přímý čelní pohled),
— u výměny řidičského průkazu pak stávající ři-

dičský průkaz,
— u osob starších 60 let potvrzení lékaře o zdra-

votní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Řidičské průkazy vydané do 31. 12. 2000 (tedy
ještě na Policii ČR) musí každý držitel řidičského
průkazu vyměnit do konce roku 2005.

Výměna je bezplatná.

VEŠKERÉ ÚKONY SE PROVÁDÍ NA POČKÁNÍ,
KAŽDÝ OBČAN MUSÍ BÝT OSOBNĚ PŘÍTO-
MEN, ZEJMÉNA U VYDÁVÁNÍ ŘIDIČSKÉHO
PRŮKAZŮ NENÍ MOŽNÁ ZASTUPITELNOST
DRUHOU OSOBOU.

Poplatky
Hradí se hotově přímo na pracovišti odboru při

provádění daného úkonu.

Přehled hlavních poplatků:
— zapsání vlastníka (provozovatele) vozidla,
— automobil 300 Kč, motocykl nad 50 cm 200 Kč,

malý motocykl 100 Kč, zápis změn do dokladů vo-
zidla je vždy 10 Kč za jednotlivou změnu,

— vydání prvního řidičského průkazu 50 Kč,
výměna z důvodu změny údajů 10 Kč, vydání mezi-
národního řidičského průkazu 50 Kč, vydání
profesního průkazu 200 Kč. Výměny řidičských
průkazů bez změn v průkaze proti skutečnosti jsou
do konce roku 2005 bez poplatku.

Vydání duplikátu průkazu (technického nebo ři-
dičského) je 100 Kč.

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
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Letní slavnosti mládeže ČASPV 
13. — 15. června 2003

Doubí u Třeboně

Letní slavnosti ČASPV, které se konaly v Doubí
u Třeboně, se letos zúčastnilo 11 krajů. Ten náš
letos zastupovaly okresy FM, NJ a OV. Naše ASPV
zastupovala trenérka Jarka Poledníková, děvčata
Hanka Poledníková, Míša Řezníčková, Pavla Štulco-
vá a Kristýna Vyroubalová, z kluků to byli Martin
Krkoška, Michal Majer, Martin Křenek a Tomáš Da-
níček. Byli rozděleni do družstev dva chlapci a dvě
dívky, mladší a starší kategorie. Jako Moravsko-
slezský kraj jsme vytvořili dvě mladší a pět starších
družstev.

Hlavní soutěž v osmiboji čtyřčlenných družstev
(výskok z místa, přeskoky přes švihadla za minutu,
štafetový běh, crossový běh, hod pytlíkem na cíl,
hod medicimbalem, kánoe, trojskok) začínala v so-
botu. Závodilo se jako o život a po závodě se děti
zúčastnily dalších pohybových aktivit, kterých or-
ganizátoři nachystali spoustu. Jako třeba airtrack,
lanové aktivity, ringo, indiaca, br“anndball a další. 

V sobotu večer začala noční bojová hra, ale poča-
sí to nedovolilo, aby byla dokončena. Dětem to ale
neubralo na náladě a v neděli se zúčastnily závě-
rečné pohybové skladby a luštění křížovky se stej-
nou vervou. Vyhlášení výsledků bylo krásné, proto-
že jedno naše mladší družstvo — TYGŘÍCI — si vy-
bojovalo 2. místo, další ŠKORPIONI 4. (z 23 druž-
stev), starší potom CRAZY TEAM 4., SKUNKOVÉ
18., CUNAMI 22., SVIŇUŠKY 25. a SNAKES 31.
místo (ze 36 družstev). Jako kraj jsme se drželi taky
dobře a skončili na 5.— 6. místě.

Všem dětem se tam moc líbilo a odjížděly jen
velmi nerady.

— výbor ASPV —

Co jste hasiči, co jste dělali…

…na tuto otázku máme lehkou odpověď. V měsí-
ci květnu mladí hasiči soutěžili a soutěžili. Každou
sobotu (někdy i neděli) jsme jezdili na pohárové
soutěže a letošní rok byl pro nás velice úspěšný.

Začali jsme soutěží O štít Maryčky Magdonové na
Nové Vsi, kde starší získali 1. místo a tím i putovní
pohár, mladší pak 3. místo.

Další týden na Ostravici byli na „bedně“ mladší,
získali 2. místo.

V okresní soutěži Plamen obsadili starší 5. místo
ze 40 družstev, mladší skončili 7.

V Nošovicích jsme pořádně zamíchali cenami.
V soutěži džberovek jsme získali dvě 1. místa,
v součtu dvou soutěží pak mladší i starší 2. místo.

Ve Výškovicích se sešla velká konkurence, závodi-
lo tam 30 družstev, mladší získali 3. místo.

Na Lubně mladší obsadili 2., starší pak 3. místo.

Poslední úspěšnou soutěží pro nás byl Jistebník,
kde jsme jako jediní zástupci okresu Frýdek–Mís-
tek obsadili mladší 3. a starší 4. místo.

Všech těchto soutěží se účastní vždy mnoho
družstev — v mladší kategorii kolem desíti, ve star-
ší se účast pohybuje kolem dvacítky přihlášených.
Děti závodí v požárním útoku s vodou, kde se čas
měří na setiny vteřiny a ty opravdu rozhodují. Při
pohárové soutěži na Lubně jsme předčili soupeře
o 2 setiny vteřiny. Nejlepší časy v této sezóně se po-
hybují něco málo přes 16 vteřin u starších a 17
u mladších. Naši mladší dosáhli nejlepšího času
17,33 a starší 18,12 vteřin, což je řadí mezi špičku.
Během tohoto krátkého času musí sedmičlenné
družstvo spojit sací vedení (smontovat dvě savice,
přišroubovat koš a ponořit do vody), spojit sousta-
vu šesti hadic dvou velikostí, připojit proudnice
a s tímto vedením uběhnout 40 metrů. Zatím jim
do hadic teče voda, kterou musí přesně sestřelit
dva terče. Nástřikový terč má v průměru asi 5 cm
a za ním je umístěna elektronická signalizace.

Za umístění v soutěžích pak dostávají drobné
věcné ceny, dorty, ale hlavně pak to nejžádanější —
poháry — a těch jsme během dvou měsíců přivezli 10.

Mladí hasiči mají svou nejvyšší věkovou hranici,
kdy mohou soutěžit, 15 let. A z tohoto důvodu od-
cházejí mezi dospělé Pavla Kahánková, Lukáš Hur-
ník a Tomáš Byrtus.

Děkuji všem mladým hasičům za poctivou přípravu
a vzornou reprezentaci hasičů i obce Kunčice pod
Ondřejníkem. Přeji všem dětem, nejen těm hasič-
ským hodně sluníčka, krásně prožité prázdniny
a všem dospělákům pak hezkou dovolenou.

Za výbor SDH Věra Kahánková

Bílá Opava přivítala
naši Holubjanku

Každým rokem pořádá Folklorní sdružení Opav-
ského Slezska spolu s Domem dětí a mládeže
v Opavě festival národopisných souborů pod názvem
„ Chodníčky k domovu.“ Součástí festivalu je i kraj-
ská přehlídka dětských národopisných souborů
Pentlička.

V sobotu 7. června na této přehlídce, která se ko-
nala pod záštitou zást. hejtmana Moravskoslezské-
ho kraje PhDr. Jar. Wenigerové, reprezentoval ob-
last Valašska dětský národopisný soubor Holubjan-
ka z Kunčic pod Ondřejníkem.

Kunčické děti se tohoto úkolu zhostily se ctí.
Vždyť v úmorném vedru po pochodu ulicemi
Opavy dokázaly pak vykouzlit na pódiu tolik něhy,
lásky a pohody! V dovedně sestaveném pásmu
s názvem „ Spi, Janičku, spi …“ hrou, zpěvem, hud-
bou a tancem získali naši umělci obdiv všech pří-
tomných posluchačů. Dětská cimbálová muzika
hrála, dětský zpěv se rozléhal zahradou, rtuť teplo-
měru šplhala na 30 °C !

Až do pozdního odpoledne zněly přírodním diva-
dlem lidové melodie z různých koutů severní Mo-
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ravy. Krásný, ale náročný den pomalu končí. S upo-
mínkovými předměty, unaveni, a šťastni se vracejí
zpěváčci a muzikanti domů. Děti i jejich vedoucí —
obě tety Danušky ( jak je všichni důvěrně oslovují)
a p. uč. Marie Kahánková.

Po zaměstnání, ve svém volném čase často jen za
poděkování se tak již 10 let starají o účelně využitý
volný čas kunčických dětí.

V červnu je čekají ještě nejméně dvě vystoupení.
Ale už teď přemýšlejí o tom, co nového připravit
pro příští rok a hlavou se jim honí starosti, kde se-
hnat peníze, neboť je již nanejvýš potřebné obnovit
kroje a „obout“ tanečníky, jak se sluší a patří, aby
nemuseli stále vystupovat bosi. Jistě mi dáte za
pravdu, že říkat stále jenom „děkujeme“ je trochu
málo.

Mgr. Zdeňka Žídková

Úspěchy mladých rybářů
V letošním školním roce rybáři uspořádali pro

děti z rybářského kroužku soutěž s názvem „O zla-
tou udici“. První závod se konal 5. října v minulém
roce a poslední závod byl 14. června 2003. Děti sou-
těžily jak v otázkách rybolovné techniky a ochrany
přírody, tak i v praktických znalostech (např. hod
na dálku, hod na cíl, lov na plavenou) a to ve třech
kategoriích. Mladší žáci, starší žáci a děvčata. Byla
vypsána i prémiová soutěž o největší ulovenou
rybu. Rybářskou udici včetně naviáku v kategorii
dívek vyhrála Marie Jalůvková a Nikol Šigutová. Na
třetím místě se umístila Beáta Kunášová. V katego-
rii starších žáků vyhrál Ondřej Michna. Na druhém
místě se umístil Břetislav Knapek a třetí byl Lukáš
Klimša. V kategorii mladších žáků udici získal
Marek Šigut. Druhý byl Matěj Rybář a třetí místo
obsadil Honza Mrkva. Všichni umístění na druhých
a třetích místech dostali sladkou odměnu. Soutěž
o největší rybu vyhrál Marek Šigut, který ulovil
kapra 48 cm. Činnost mladých rybářů nekončí ry-
bářskou soutěží, ale bude pokračovat i v prázdni-
nových měsících. Na tyto měsíce je připraveno pro
děti stanování s nočním lovem.

Vladimír Šigut

Školní rok končí...
V pátek 27. 6. 2003 jsme slavnostně ukončili škol-

ní rok 2002/2003. Všichni žáci a učitelé se sešli v tě-
locvičně, kde proběhlo společné vyhodnocení stu-
dijních výsledků, kázně, soutěží a ostatních škol-
ních aktivit. Jaké tedy byly konečné výsledky?

Ze 178 žáků školy prospělo 177 žáků, jeden žák
deváté třídy zatím nemá ukončenou klasifikaci.
Prospěch s vyznamenáním se sleduje od páté po
devátou třídu a letos jej získalo ze 100 možných
žáků plných 45. 

Samé jedničky získalo celkem 42 žáků, z toho 39
na I. stupni a 3 na druhém stupni:

Z 1. třídy — Michael Jurek, Kateřina Káňová, Tom
Keňo, Jarmila Magdoňová, Iva Maralíková, Vojtěch
Němec, Michaela Ručková, Kateřina Řezníčková,
Magdalena Strnadlová, Markéta Tabachová, Pavel
Vaněk, Lukáš Weselowski,

ze 2. třídy — Jana Černochová, Anna–Marie Ho-
lušová, Bohdana Kahánková, Lukáš Kravčík, Patrik
Pokorný, Jan Ševeček, Karolína Vyroubalová,

ze 3. třídy — Lukáš Borák, Nikola Čajánková,
Lukáš Daníček, Josefína Kořená, Barbora Kožušní-
ková, Michal Kuchař, Aneta Maralíková, Hana Po-
ledníková, Alena Telváková,

ze 4. třídy — Barbora Adámková, Zuzana Grube-
rová, Petra Havlíčková, Dana Heryánová, Štěpánka
Hrubišová, Eliška Jurková, Denisa Rybářová, Marti-
na Řezníčková, Kristýna Vyroubalová,

z 5. třídy — Stanislava Byrtusová, Michal Majer,
ze 6. třídy — Šimon Kořený, Ondřej Michna,
a z 9. třídy — Lenka Machálková.
Dále prospělo s vyznamenáním:
Z 5. třídy — Lenka Jurková, Petr Závodný, Petra

Bednaříková, Matěj Rybář, Kristýna Petrová, Mar-
kéta Pokorná,

ze 6. třídy — Beáta Kunášová, Marek Borák, Pavla
Davídková, Nikol Šigutová, Adam Sladký, Lenka
Svobodová, Petra Vedralová,

ze 7. třídy — Silvie Kokešová, Miroslav Kokeš,
Blanka Vichrová, Eliška Střálková, Petra Šigutová,
Monika Řezníčková, Petra Strnadlová, Markéta Pet-
rovská, Miroslav Kahánek, Markéta Uřinovská,

z 8. třídy — Richard Divín, Lucie Gachová, Jakub
Hrubiš, Anna Hrubišová, René Pénzes, Petra
Stromská, Alena Tománková,

z 9. třídy — Robin Maralík, Andrea Pilmajerová,
Tomáš Byrtus, Elvíra Káňová, Renáta Káňová, Kris-
týna Magnusková, Pavlína Kahánková, Helena Sla-
ninová, Nela Mazochová, Petr Vicher.

Závěrečná pedagogická rada udělila za II. pololetí
34 pochval a 11 kázeňských trestů, všichni žáci
získali z chování jedničku. To vše jsou povzbudivé
výsledky.

V posledním školním dni proběhlo také slavnost-
ní „vyřazení“ žáků 9. třídy. V nových prostorách Ga-
lerie K. Svolinského se s nejstaršími žáky rozloučili
paní tř. učitelka L. Krupová, vedení školy — Mgr. M.
Majer a Mgr. I. Fišer, a pan starosta Ing. T. Hrubiš.
Na budoucí středoškoláky i letos čekal tradiční ritu-
ál — odchod ze školy s posledním zvoněním špalí-
rem žáků a učitelů.
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Na konci června se se školou rozloučili dva učitelé
— Karla Pustková a Mgr. Martin Blažek. Oběma dě-
kujeme za jejich svědomitou práci pro žáky, pro
školu i obec, a do dalších let přejeme hodně zdraví,
pohody a pracovních úspěchů.

Na závěr děkujeme sponzorům a příznivcům za
provedené služby a finanční dary ve druhém polo-
letí školního roku. Školní pozemek a sportovní
areál nám pomáhal udržovat pan Leoš Řezníček,
rozsáhlou údržbu sportovních laviček provedl pan
Miroslav Střálka, finanční dar škole poskytli pan Sva-
toslav Stempěn a Severomoravská plynárenská, a. s.

— vedení školy —

Výtvarná a literární soutěž
Dne 1. června se v rámci dětského dne konala

v budově ZŠ Karla Svolinského vernisáž 7. ročníku
výtvarné a 5. ročníku literární soutěže na téma „Ze-
lené Beskydy“.

Každý návštěvník měl možnost prohlédnout si
jednak oceněná výtvarná i literární díla, a také byla
zpřístupněna galerie Karla Svolinského. Na závěr
vernisáže byli přítomní autoři oceněných děl od-
měněni věcnými cenami. Umístění v jednotlivých
kategoriích vypadalo takto

V˘tvarná ãást
Kategorie mateřské školky:
1. místo Petr ŠLECHTA 

MŠ Dolní — Slunečnice
1. místo Dominika ZÁVODNÁ 

MŠ Dolní — Kopretiny
2. místo Simona RAŠKOVÁ

MŠ Horní — Javorová víla
3. místo Jiřina SIVÁKOVÁ 

MŠ Horní — Jablíčková razítka

Kategorie žáci 1.— 3. třídy:
1. místo Kateřina ŘEZNÍČKOVÁ

1. třída — Mám koníka
2. místo Ivana MARALÍKOVÁ

1. třída — Mám koníka
3. místo Vojtěch NĚMEC

1. třída — Vydrýsek
3. místo Míša RUČKOVÁ

1. třída — Vydrýsek

Kategorie žáci 4.— 5. třídy:
1. místo Michal MAJER, Marek STŘALKA

5. třída — Na našem dvorku
2. místo Monika ONDRUCHOVÁ, Petra HA-

VLÍČKOVÁ — 5. třída — Jaro
2. místo Kristýna VYROUBALOVÁ , Dana HE-

RYÁNOVÁ — 5. třída — Jaro
3. místo Alžběta HENZLOVÁ, Vendula TYMLOVÁ

5. třída — Jaro

Kategorie žáci 6.—7. třídy:
1. místo Nikola ŠIGUTOVÁ

6. třída — Skok z padáku
2. místo Pavla DAVÍDKOVÁ

6. třída — Skok z padáku

3. místo Martin KŘENEK
6. třída — Skok z padáku

Kategorie žáci 8.— 9. třídy:
3. místo Lukáš DITTERT, Kristýna MAGNUSKOVÁ

9. třída
3. místo Robin MARALÍK, Tomáš BYRTUS

9. třída

Literární ãást
Kategorie žáci 6.—7. třídy:
1. místo Marek BORÁK, Ondřej MICHNA

6. třída — Rozjímání
2. místo Markéta MALIŠOVÁ

7. třída — Zelené Beskydy
2. místo Adam SLADKÝ, Martin KŘENEK

Odpadky z lesů ven
3. místo Beáta KUNÁŠOVÁ, Diana MIKALOVÁ

Zelené Beskydy
3. místo Milan PILMAJER, Jiří TUROŇ

Beskydy

Kategorie žáci 8.— 9. třídy:
1. místo Pavlína KAHÁNKOVÁ

9. třída — Dědina
2. místo Tomáš BYRTUS

9. třída — Svědomí Generace
2. místo Marek COCHLAR

9. třída — Panorama Beskyd
3. místo Lenka MACHÁLKOVÁ

9. třída — Zelené Beskydy
3. místo Andrea PILMAJEROVÁ

9. třída — Rok v Beskydách

Udělena byla také dvě čestná uznání: kolektivu
mladých hasičů a kolektivu MŠ horní.

Děkujeme paní učitelce Evě Halatové, Daně He-
ryánové, Marii Kahánkové a Karle Pustkové za vy-
pracování výsledků. 

Za ČSOP Skalka
David Fojtík a Martina Urbánek
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Fa Piskoř Petr —
uhelné sklady Frýdlant n.O.

558 677 708, 604 701 767
Ceník paliva

hnědý ořech 2 — 145 Kč/q
hnědý ořech 1 — 165 Kč/q
hnědá kostka — 175 Kč/q

černý ořech a kostka — 328 Kč/q
koks ořech 2 (drobný) — 380 Kč/q

otopová směs — 415 Kč/q
brikety lisované — 39 Kč/10kg

topná směs kaly — 149 Kč

Ceník štěrku, písku
písek — 39 Kč/q

štěrk 04 — 50 Kč/q
štěrk 022 — 45 Kč/q
struska — 30 Kč/q

kamení oblázky — 40 Kč/q
Ceny včetně DPH 22%

Provozní doba
pondělí až středa 7.00 —13.00 hod.

čtvrtek 7.00—15.00 hod., pátek 7.00—14.00 hod.
Od května do září prodej i v sobotu 08.00—11.00 hod.

Oznámení
V neděli 27. července 2003 (o kunčické pouti) se konají ve

sboru Církve československé husitské tato shromáždění:
— v 10.00 hod bohoslužby
— v 15.00 hod odpolední pobožnost
Zveme věřící k hojné účasti.
V době od 11.00 hod do 15.00 hod bude sbor otevřen

pro každého, kdo se chce v něm pomodlit nebo si
chrám prohlédnout.

— Farní úřad a rada starších —

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

svěcen zdejší kostel, se tradiční pouť uskuteční v ne-
děli 27. července 2003. Tímto Vás všechny srdečně
zveme. V sobotu 26. 7. 2003 bude v 15.00 hodin slouže-
na mše svatá u kapličky sv. Maří Magdalény.

V neděli 27. 7. 2003 proběhnou v římskokatolickém kos-
tele sv. Maří Magdalény bohoslužby v 9.00 a 11.00 hodin.

Při bohoslužbě v 9.00 hodin bude provedena slav-
nostní latinská mše D dur od Josefa Walenty, místním
pěveckým sborem za doprovodu orchestru.

Na mši v 11.00 hodin bude zpívat sólista pan Jiří
Gřes, j. h., který přednese Biblické písně od Antonína
Dvořáka za doprovodu varhaníka Petra Strakoše, j. h.

sdružení
KUNâICE POD OND¤EJNÍKEM

VÁM NABÍZÍ — PRODEJ, MONTÁÎ, SERVIS:

ÎALUZIE — HORIZONTÁLNÍ, VERTIKÁLNÍ, ISSO

SILIKONOVÉ TùSNùNÍ — DO DRÁÎKY, LEPENÉ

LEPENÉ ROLETY — PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ, TEXTILNÍ

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: 556 850 260, 604 539 619

(nedaleko hlavní pošty, vedle ČSOB — přízemí)

Pro naše klienty hledáme
DOMKY RŮZNÝCH VELIKOSTÍ, POZEMKY,

CHATY I ZAHRADY

Našim klientům nabízíme
RYCHLÝ A VÝHODNÝ PRODEJ VAŠEHO DOMU

ČI POZEMKU — VÝKUPY BYTŮ

SMLOUVY, PŘEVODY NEMOVITOSTÍ, VKLADY NA KATASTR

Tel.: 596 828 215, Mobil: 603 442 931, 737 954 703
Fax: 596 810 890, Mobil: 604 616 832, 602 507 349

ulice Dlouhá 13
Havířov–Město

Vzpomínka
Dne 13. července uplyne 5 let, kdy nás

navždy opustil pan JOSEF KAHÁNEK.
Kdo jste jej znali, a měli rádi, vzpomínejte s námi.
Nikdy nezapomenou děti Vladimír, Pavel a Věra s rodinami.

Milan PETR— AUTOSPORT
Ženklava 97

Provozovatel zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů
„AUTOVRAKOVIŠTĚ ŽENKLAVA“ dle zákona o odpadech

č.185/2001 Sb. a rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje odboru ŽPZ č.j. ŽPZ/2000.1/03 ze dne 20. 5. 2003. V současné

době jako jediného zařízení tohoto druhu v regionu. Zařízení se
nachází v obci Ženklava číslo popisné 20 a to u silnice č. 480/II.

při výjezdu z obce Ženklava směrem na obec Veřovice.
Tímto nabízím spolupráci při řešení problematiky nakládání s autovraky.

Provozní doba: po —pá  9.00 —11.30, 13.00—16.30 
Telefon: provozovna 556 852 614, 606 888 559,

majitel 602 550 002

Prodám družstevní byt 2 +1 v Kunčicích p. O.,
samostatné plynové topení, balkon, telefon.

Cena 370 000 Kč, tel. 777 286 728


