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CO KDY 
A KDE? 
Kalendárium akcí 

v obci
7. listopadu 2012
Lampiónový průvod - 16:30 od 
školy.

8. listopadu 2012
Beseda s novinářem a spiso-
vatelem Arnoštem Tabáškem 
16:30 knihovna na obecním 
úřadě

16. listopadu 2012
Od 17:00 Galerie Karla Svolin-
ského: vernisáž výstavy Bra-
tři v triku mají výstavu.
Do 14.12.2012

16. listopadu 2012 
Klub českých turistů Kunčice 
pod Ondřejníkem, zve všechny 
příznivce turistiky na tradiční 
promítání uskutečněných turis-
tických akcí. Od 17:00 hod v za-
sedací místnosti na obecním 
úřadě.

7. prosince 2012
Slavnostní rozsvěcení vánoč-
ního obecního stromu. Na stej-
ném místě jako loni, na Huťař-
ství, v prostoru před prodejnou 
Hruška. Sejdeme se v 16:30, vy-
stoupí děti ze základní a mateř-
ské školy a cimbálová muzika 
Ondřejníček. Navíc se děti  mo-
hou těšit na Mikuláše.  A dospě-
lí mimo jiné na svařené víno, na 
které Vás zase jako loni pozvou 
členové rady obce. 

27. prosince 2012 
Vánoční koncert v kostele sv. 
Maří Magdalény od 17:00. Vy-
stoupí pěvecké sdružení Kopřiv-
nice (až 40 účinkujících) s reper-
toárem Vánoční duchovní hudba 
českých a světových autorů. 

Podrobnější informace ke všem 
akcím včas na webu obce a na 
samostatných plakátechI oni budou jednou volit........................



V rámci zkvalitnění služeb pro občany 
byla na našem obecním úřadě, ve druhé 
polovině července tohoto roku, přestě-
hována agenda matriky a evidence oby-
vatel do prostorů kanceláře Kunčické 
s.r.o. Tato kancelář se nachází v prvním 
poschodí budovy obecního úřadu, vedle 
schodiště vlevo. Je zde vykonávána agen-
da matriky, evidence obyvatel, sociální 
záležitosti a Czech Point. Kancelář byla 
vybavena novým nábytkem. Uvedené 

činnosti vykonává paní Taťána Holušová. 
  Správa vodovodů a kanalizace (Kun-
čická s.r.o.) byla přemístěna do kancelá-
ře č. dveří 23 – dříve matrika a evidence 
obyvatel. Zároveň zde funguje podatelna 
obecního úřadu, sekretariát apod. Uvede-
né činnosti vykonává paní Daniela Koci-
ánová.
  Ke změně došlo na žádost matrikářky 
paní Taťány Holušové. Původní kancelář 
nebyla zcela vyhovující z důvodu nemož-

nosti zachování potřebného klidu k vy-
řizování mnohdy záležitosti důvěrného 
charakteru. Tato změna byla vybrána 
z několika navrhovaných variant jako 
nejméně náročná a také nejlevnější (opro-
ti např. stavebním úpravám).
            Věřím, že si na tuto změnu všichni 
brzy zvykneme a že přispěje ke spoko-
jenosti při poskytování služeb občanům 
obecním úřadem.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Ve voličských seznamech bylo zapsáno 
celkem 1 834 občanů. Ke krajským 
volbám se jich dostavilo 636, platných 
hlasů bylo618. Účast ve volbách se dá 
tedy vyjádřit 34, 84 procenty. Jinak 
proběhly volby důstojně a volební komise 
v čele s předsedkyní Daniela Kociánová 
odvedla dobrou práci. 

Nejvíce hlasů odevzdali voliči České 
straně sociálně demokratické, celkem 132 
(21,35%). Na druhém místě se co do počtu 
odevzdaných hlasů umístila Křesťanská 
demokratická unie – Československá 
strana lidová, která získala 120 hlasů 
(19, 41%). Na třetím místě se umístila 
Komunistická strana Čech a Moravy se 

116 hlasy (18, 77%).  
Z parlamentních stran získaly ještě hlasy 
ODS (66) a TOP 09 a Starostové (31). Ze 
stran o nichž se také hovoří, získali zelení 
27 hlasů, Česká pirátská strana získala 12 
hlasů, ZEMANOVCI 6 hlasů a Národní 
socialisté 1 hlas.
Volby fotografoval Zdeněk Šrubař. 
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Jak se volilo v naší obci

Oběma snímky si ještě připomeneme letošní velice úspěšný DEN OBCE

Přemístění kanceláře matriky a evidence obyvatel
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKASPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jiří Maštalíř .................................................................. 89 let
Marie Cvíčková ........................................................... 84 let
Marie Chýlková ........................................................... 83 let
Miloslav Mazoch ......................................................... 82 let
Irena Jalůvková ............................................................ 82 let
Miroslav Bernovský .................................................... 80 let
Ludmila Holušová ...................................................... 80 let
Anděla Šrubařová ....................................................... 75 let
Vojtěch Čala ................................................................. 70 let
Josef Řezníček .............................................................. 70 let
Petr Pustka .................................................................... 65 let
Darja Vykydalová ........................................................ 65 let
Anežka Davídková ...................................................... 65 let
Marie Starnovská ........................................................ 65 let
Bohumír Vaněk ........................................................... 65 let
Helena Halušková ....................................................... 60 let
Miroslav Holuša .......................................................... 60 let

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

Jubilanti listopad 2012 Vítání občánků

Žádost k nastávajícím rodičům

OPĚT ZAZÁŘÍ
OBECNÍ VÁNOČNÍ STROM

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

KDE JSME VŠUDE BYLI

Vzpomínky

Rozloučení

„To, že se rána zhojí, je jen zdání,
v srdci bolest zůstává a vzpomínání“

Dne 22. 10. 2012 jsme vzpomněli 20. výročí úmrtí 
Petra Mžika.

Nikdy nezapomenou rodiče a rodina Mžikova a Káňova

V měsíci říjnu jsme se naposledy rozloučili 
s paní Věrou Závodnou.

Dne 29. září 2012 jsme v obřadní síni obecního úřadu 
přivítali tyto nové občánky: Valerii Korčekovou, Kláru 
Brachniakovou, Lucii Gajduškovou, Nelu Macurovou, 
Vojtěcha Vrlíka a Filipa Jahnického.
Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti. (Fotografoval Zdeněk Šrubař)

Z důvodu plánování vítání občánků prosím všechny rodi-
če s trvalým pobytem v Kunčicích pod Ondřejníkem,  kte-
ří čekají narození děťátka nebo se již v říjnu a v listopadu 
narodilo, aby mi předložili na matrice k  nahlédnutí rodný 
list narozeného dítěte. Od října letošního roku již obce ne-
dostávají změnové sestavy, které doposud poskytovaly po-
věřené úřady a kde se promítly veškeré změny v evidenci 
obyvatel v obci. Děkuji za pochopení. 

Taťána Holušová, matrikářka

Slavnostní rozsvěcení vánočního obecního stromu se bude 
konat v pátek 7. prosince. Na stejném místě jako loni, na 
Huťařství, v prostoru před prodejnou Hruška. Sejdeme se 
v 16:30, vystoupí děti ze základní a mateřské školy a cimbá-
lová muzika Ondřejníček – letos budeme mít profesionální 
ozvučení i lépe zvládnuté osvětlení, takže děti bude dobře 
vidět i slyšet. Navíc se děti  mohou těšit na Mikuláše.  A do-
spělí mimo jiné na svařené víno, na které Vás zase jako loni 
pozvou členové rady obce.

Po svátcích vás jistě potěší Vánoční koncert, v kostele sv. Maří 
Magdalény. Termín koncertu je 27. 12. od 17:00. Vystoupí pě-
vecké sdružení Kopřivnice (až 40 účinkujících) s repertoárem 
Vánoční duchovní hudba českých a světových autorů. 

Klub českých turistů Kunčice pod Ondřejníkem, zve 
všechny příznivce turistiky v pátek dne 16. 11. 2011 od 
17:00 hod na tradiční promítání uskutečněných turis-
tických akcí. Promítání se koná v zasedací místnosti na 
obecním úřadě v Kunčicích pod Ondřejníkem.
Bližší informace: manželé Martiňákovi, Kunčice pod 
Ondřejníkem 405, tel: 556850274, mobil: 7378811120, 
manželé Hurníkovi, Kunčice pod Ondřejníkem 583, 
tel: 556850424, mobil: 608444789
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V lé čí l ř l í č ř f fi ěž k á ě ší
snímek z prázdnin vypsané pro naše školáky. Dnes zveřejňujeme jeden ze 
snímků Adély Niklové (nahoře), pod ním je snímek Venduly Dostálové, Kunčice 
pod Ondřejníkem, 654 (té se omlouváme, že jsme v minulém čísle její kočičí 
snímky označili jménem Svobodová) a poslední snímek patří Štěpánu Šebelovi. 

SNÍMKY Z PRÁZDNINOVÉ 
FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE (2)
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POZVÁNÍ NA BESEDU SE SPISOVATELEM
ARNOŠTEM TABÁŠKEM

MÍSTNÍ KNIHOVNA v Kunčicích pod Ondřejníkem vás 
srdečně zve na besedu s novinářem a spisovatelem ARNOŠ-
TEM TABÁŠKEM, autorem knih: volná trilogie Revír mého 
srdce- lovecká vyprávění z Beskyd(2003), Moře plné srn-
ců(2003) a Země černých rytířů(2006); Zelené slunce(2009); 
Rok se Zuzanou (2009); Adina Mandlová-Fámy a skuteč-
nost (2003); Cesta k modlitbě aneb textař Petr Rada vypráví 
(2004); Šťastný Milan Chladil (2005), Dobývání nebe-Ra-
dek Jaroš (2002), Hory shora-příběhy ze sedmi osmitisíco-
vek(2005). Čtvrtek 8. 11. 2012 * 16:30h* knihovna na OÚ

Rekonstrukce ZŠ
a okolí školy

Starosta podrobně sezná-
mil RO s aktuální situa-
cí ohledně dotace na akci 
Rekonstrukce ZŠ Karla 
Svolinského Kunčice pod 
Ondřejníkem a s textem 
smlouvy č. 10071053, pode-
psané zástupcem Fondu dne 
17. 8. 2012 a s Podmínkami 
poskytnutí dotace. Rada 
obce schválila přijetí dota-
ce na akci Rekonstrukce ZŠ 
Karla Svolinského Kunčice 
pod Ondřejníkem v celko-
vé výši 7 736 722,20 Kč, 
zároveň schválila Smlouvu 
č. 10071053 o poskytnutí 
podpory ze Státního fon-
du životního prostředí ČR 
v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí pode-
psanou zástupcem Fondu 
dne 17. 8. 2012. 
RO projednala výzvu k po-
dání nabídky na veřejnou za-
kázku malého rozsahu mimo 
zákon 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách – Projek-
tová dokumentace – Roz-
šíření komunikace u ZŠ K. 
Svolinského Kunčice p. O.

(VZ 13/2012) RO pověři-
la starostu obce k oslovení 
min. 3 projektantů pro do-
pravní stavby k vypracování 
projektu na rozšíření komu-
nikace s možností parkování 
nad základní školou (včetně 
přípravy k územnímu sou-
hlasu).
Michaela Šebelová sezná-
mila RO s dalším pokračo-
váním přípravy areálu ZŠ 
k realizaci úpravy podle ná-
vrhu Ing. Zdeňka Strnadla 
a s nutností provedení hyd-
rogeologického posudku 
areálu. RO schvaluje vypra-
cování hydrogeologického 
posudku v areálu ZŠ.

Příspěvek ze MSK 
pro jednotku sboru 
dobrovolných hasičů

Starosta obce seznámil RO 
s okolnostmi poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje pro rok 2012 na 
zabezpečení akceschopnosti 
jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů v celkové výši 
20 700 Kč.  RO přijetí této 
dotace schválila.

Provozní opatření

RO projednala potřebné 
úpravy rozpočtu, také pro-
jednala a schválila Směrnici 
k zákonu. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k in-
formacím. Dále schválila ke 
dni 1. 10. 2012 Organizač-
ní schéma Obecního úřadu 
v Kunčicích pod Ondřejní-
kem, které  vyplývá např. 
ze změn ve vedení někte-
rých agend u obecních úřa-
dů a nutných organizačních 
změn v náplni práce někte-
rých zaměstnanců obce.
RO pověřila starostu obce 
zadáním výběrové řízení na 
dodavatele služby: Svoz ko-
munálního odpadu. Do doby 
vybrání dodavatele služby 
byl schválen  Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 
12. 10. 2012 č. S004200006 
mezi Obcí Kunčice pod On-
dřejníkem a fa A.S. A., Pra-

ha o zajištění svozu komu-
nálního odpadu. 
 
Místostarosta seznámil RO 
s kupní smlouvou mezi Obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem 
a fi rmou Jaromír Kukučka, 
s.r.o. na odkoupení dřev-
ní hmoty po nahodilé těžbě 
(kůrovcová těžba).
 
RO projednala nutnost za-
jištění komunální techniky 
na zimní údržbu chodní-
ků a údržbu zeleně v obci 
a schválila vypsání výběro-
vého řízení na nákup komu-
nální techniky (malotrak-
tor). Starosta obce seznámil 
RO s Dohodou mezi Obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem 
a Moravskoslezským krajem 
o neprovádění stavebních zá-
sahů po provedení souvislé 
úpravy povrchu komunikace 
č. III/48310. RO tuto dohodu 
schválila.                            (MŠ)

Stručně z jednání rady obce č. 53 - 56

 schválilo 
· cenový návrh prodeje pozemků:
· stavební pozemky bez technické vybavenosti - minimální 

cena 600 Kč/m2

· stavební pozemky s minimální technickou vybaveností - 
minimální cena 700 Kč/m2

· pozemky navazující na stavební, tvořící funkční celek - 
s maximální výměrou 600 m2

· minimální cena 300 Kč/m2

· zbytkové nestavební pozemky a komunikace 50 Kč/ m2

vzalo 
na vědomí Zprávu o činnosti společnosti Kunčická s.r.o. za 
rok 2011, předloženou kontrolním výborem. 

pověřilo  
radu obce k zajištění zpracování návrhu záměru rozvoje obce 
na rok 2013 s termínem do  zasedání ZO v prosinci 2012 

Zastupitelstvo  obce Kunčice 
pod Ondřejníkem   na svém XII. 

zasedání konaném dne 18. 10. 2012

Galerie Karla Svolinského 
v Kunčicích Pod Ondřejníkem

Vás zve na výstavu

„Bratři v triku 
mají výstavu“

JAN HRUBIŠ  A  TOMÁŠ HRUBIŠ

Vernisáž  se bude konat dne 16. 11. 2012 v 17:00 hodin.
Výstava potrvá do 14. 12. 2012
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Řáádkkoová innzeercce
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK

Sklad Trojanovic e- Bystré. Dříví naštípané na prostorové 
metry (rovnané), špalky. Možnost dovozu odběrateli.

Telefon: 603 315 738
* * * * * * * * * * *

Ciťte se skvěle během vánoc!
www.hubnete.cz/chm

702 029 242
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Atraktivní
www.podnikejzdomova.cz/chm

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková orga-
nizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okra-
je společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, 
azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na  www:  
diakoniebroumov.org

DIAKONIE BROUMOV 
VYHLAŠUJE

SBÍRKU 
POUŽITÉHO OŠACENÍ

Ø     Letního a zimního oblečení /dámské,
   pánské,dětské/

Ø     Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
   záclon, 

Ø     Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte 
   nám odřezky a zbytky látek)

Ø     Domácí potřeby-nádobí bílé i černé,
   skleničky- vše nepoškozené

Ø     Vatované a péřové přikrývky, polštáře
   a deky

Ø     Obuv – veškerou nepoškozenou
Ø     Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
Ø     ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, 
   matrace, koberce – z ekologických důvodů
Ø     nábytek, jízdní kola a dětské kočárky 
   - ty se transportem znehodnotí
Ø     znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
Středa 21. 11. 2012 od 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00; 

čtvrtek 22. 11. 2012 od 8.00 – 11.30 hod. d
V zasedací místnosti obecního úřadu.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem. 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
Bližší informace Vám rádi sdělíme:

tel.: 224 316 800, 224 317 203

V pátek 19.10, proběhla u školy tradiční drakiáda, pořádaná 
SRPdŠ a zaměstnanci ZŠ a MŠ Karla Svolinského. Počasí 
bylo jako z reklamy na bydlení na horách, krásné slunečno, 
ale bohužel bezvětří. Přesto byla nálada výborná, a když 
draci nelétali, tak jsme je alespoň malovali a vyráběl. I když 
některým účastníkům s nasazením jejich maximálních 
fyzických sil, draci i vzlétli.



  Nepřízeň počasí určitě mnoho dalších 
odradila, ale nemá cenu plakat nad ně-
čím, co nemůže ovlivnit. Mezi předžá-
ky zvítězili Ondřej Horák z Bielecka 
a Míša Slívová z Kunčic pod Ondřejní-
kem. Mezi mladšími žáky na nejvyšší 
stupínek vystoupali Tomáš Obdržálek 
a Kateřina Hudečková, oba z Hulína. 
Kategorii starších žáků zcela ovládli 
závodníci TJ Valašské Meziříčí, když 
se mezi chlapci na 1. místě umístil Jan 
Hynek následován svými kolegy Mulle-

rem a Dreslerem. Mezi děvčaty zvítězi-
la Monika Kučerová ze stejného oddílu.
  Dorostenci, muži a ženy se vydali na 
delší okruh, který v již zmiňovaném 
počasí určitě stál za to. Mezi dorostenci 
zvítězil Michal Bártek z VRV Teamu, 
mezi muži obhájil loňské vítězství Ni-
kola Ivanov z Ostravy, muže masters 
zcela ovládl Tomáš Opíchal z Dolního 
Benešova. Mezi ženami se z vítězství 
radovala Svatava Hanzlová z Frenštátu 
pod Radhoštěm. Náš oddíl reprezento-

vala Klára Mrá-
zová, která ve své 
kategorii skončila 
na čtvrtém místě.  
Dále pak Natálie 
Laura Mynářo-
vá, která obsa-
dila druhé místo 
a Vojta Mráz, 
který se umístil 
na místě devátém. 
Kryštof Střálka 
byl pak mezi muži 
šestý.
Celkově se závod 
i přes nepřízni-
vé počasí vyda-
řil a můžeme jen 
doufat, že příští 
rok nám počasí 
bude přát a nebu-
deme muset mrz-

nout. Zároveň jsme dostali příslib od 
pořadatelů běhu Ondřejnická 15, že si 
pro svůj závod zvolí jiný termín, aby 
nedošlo ke komplikacím při souběhu 
obou závodů jako letos.

Rádi bychom poděkovali Beskydské-
mu rehabilitačnímu centru, které nám 
umožnilo uskutečnit závod v jejich are-
álu, jehož prostředí a zázemí si závod-
níci pochvalují. Poděkování patří také 
sponzorům – AVG, Superior, OKD, 
Remoska, BRC, Sport Radomila
Bryknarová, Puzzle design by VIN&-
CO, Skialpin Pustevny, Retigo, Tri-
ton s.r.o., Šitavanc sport Kopřivnice, 
Comels, obcím Čeladná a Kunčice pod 
Ondřejníkem - kteří věnovali hodnot-
né ceny a zároveň celoročně podporu-
jí náš klub. „Něco na zub“ jako vždy 
věnovaly pekárny Lomná Frenštát pod 
Radhoštěm  a Turkova pekárna Tichá 
. V neposlední řadě patří dík také po-
řadatelům, kteří tuto akci připravili 
a odstáli si mnoho hodin na dešti. Dě-
kujeme i všem závodníkům za účast 
a bezproblémový průběh závodu a bu-
deme se opět těšit na setkání na našem 
červnovém Závodu horských kol.
Velmi pěkné fotografi e (děkujeme p. 
Lubomírovi Mazochovi) a výsledky 
i dalších závodů najdete na: www.mt-
bondrejnik.cz.

Jiří Mynář, MTB Ondřejník

811/2012

Navzdory nepřízni počasí

Ondřejnický MTB duatlon se vydařil
První říjnovou neděli se konal již 6. ročník Ondřejnického MTB Duatlonu. I přes nehezké vyhlídky 

meteorologů jsme věřili, že po slunečné sobotě přijde aspoň z poloviny slunečná neděle, což se 
ale bohužel nestalo. Již od brzkého rána pršelo a místo toho, aby déšť ustupoval, na síle jen přibýval. 

I přes tohle nepříznivé počasí si přišlo zazávodit 64 statečných závodníků ve 12 kategoriích, z toho asi 50 dětí.

BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ

H L E DÁ  Z A MĚS T A N C E
i na částečný pracovní úvazek

pro pracovní pozice
v Apartmánovém domě Lara:

- RECEPČNÍ,
- OBSLUHA V KAVÁRNĚ,

- KADEŘNICE.
Nabídky přijímá provozní vedoucí

Apartmánového domu Lara
Irena Vernerová,  733 511 815; vernerova@brc.cz@

BRC Čeladná, Čeladná 42, 739 12.
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Upozorňujeme všechny občany, kteří jsou držitelé neplatných
cestovních dokladů České republiky, vydaných od 16. 08. 1993,
aby tyto doklady neprodleně odevzdali. Doklady můžete ode-
vzdat na Městském úřadu Frýdlant nad Ostravicí, na úseku ces-
tovních dokladů, pracoviště Hlavní 139, kancelář 101 nebo zaslat 
na výše uvedenou adresu poštou. Tuto povinnost ukládá zákon

329/1999Sb., o cestovních dokladech, § 32 odst. 1 písm. b). Za 
nedodržení této povinnosti může být uložena fi nanční sankce. 
Zároveň žádáme občany (především pozůstalé), kteří získají 
nebo naleznou cestovní doklad osoby, která zemřela nebo jiné 
osoby, o odevzdání tohoto dokladu na výše uvedené adrese (dle 
zákona 329/1999Sb., § 33 odst. 1). 

INFORMACE OBČANŮM TÝKAJÍCÍ SE OBČANSKÝCH 
PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ

Od 01. 01. 2012 je platná změna zákona 
328/1999Sb., o občanských průkazech. 
Došlo hlavně ke změně v pořizování žá-
dostí o vydání občanského průkazu. Žá-
dost se pořizuje elektronicky v místě 
podání (není potřeba vyplňovat formulář(( ) 
a zároveň je snímána podoba občana (fo-
tografi e) a proto se fotografi e k žádosti 
o vydání občanského průkazu s dobou 
platnosti na 10 let ( u osob mladších 15 
let na 5 let) nepředkládá.
2 fotografi e je nutné předložit pouze k žá-
dosti o občanský průkaz BLESK (občan-

ský průkaz s dobou platnosti 1 měsíc). Ten-
to občanský průkaz se vydává pouze v pří-
padě ohlášení ztráty, odcizení, poškození 
nebo zničení občanského průkazu 
 O vydání občanského průkazu již není 
možné požádat u obecních úřadů. Žádost 
o občanský průkaz můžete podat u které-
hokoli městského úřadu nebo magistrátu 
v České republice, bez ohledu na adresu 
trvalý pobyt. Zároveň bychom chtěli upo-
zornit na skutečnost, že občan je povinen 
podat žádost o nový občanský průkaz při 
jakékoliv změně údajů, které jsou v ob-

čanském průkazu zapsány, tz. změna ro-
dinného stavu (rozvod, ovdovění), změna 
jména a příjmení, změna trvalého pobytu. 
Nedodržením této povinnosti se dopouštíte 
přestupku dle § 16a odst. 1 písm. c) výše 
uvedeného zákona a může Vám být uděle-
na pokuta. V případě imobility občana, je 
možné pořízení žádosti i s fotografi í v mís-
tě jeho bydliště. Tuto službu si můžete ob-
jednat u pracovnic Městského úřadu Frý-
dlant nad Ostravicí, oddělení občanských 
průkazů, pracoviště Hlavní 139, kanc.č. 
103 nebo na tel. 558 604 115, 558 604  116.  

Oznámení k cestovním dokladům



V pátek 19. 10. 2012 proběhl 
ve škole Den s CO. V rámci 
tohoto dne se děti učily cho-

vat v mimořádných situacích. 
Den byl zahájen poplachem 
a nástupem žáků a učitelů na 

parkovišti za školou. Pak se
děti rozdělily do skupin, ve
kterých upevňovaly své zna-
losti ze zdravovědy, promítaly
si výukové fi lmy hasičů o cho-
vání při požáru a testovaly své
znalosti z dopravní výchovy.
Devátá třída připravila pro
své spolužáky, tak jako loni,
branný závod. Skupinky dětí
z 1. až 8. třídy absolvovaly

trať dlouhou 2,75 km a na sta-
novištích plnily úkoly ze zdra-
vovědy, přírodovědy, topogra-
fi e a dopravní výchovy, také 
střílely ze vzduchovky a há-
zely granátem. Všechny úkoly 
byly bodovány a na závěr byli 
vyhlášeni a odměněni vítězo-
vé v jednotlivých kategoriích 
podle věku.  

P. Švrčková
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Výlet 4. a 5. třídy 
k travertinové kaskádě

Na úterý 9. října jsme si my, 
páťáci naplánovali společně 
se čtvrtou třídou výlet k tra-
vertinové kaskádě. Všech-
no to začalo brzy ráno, když 
jsme postupně nastupovali 
do autobusu, který nás dove-
zl do Tiché na zastávku Fojt-
ství.  Odtud už jsme pokra-
čovali až ke kaskádě pěšky. 
U kaskády na nás čekal pan 
Knebl, který nám o kaskádě 
pověděl spoustu zajímavostí, 
měřil čas, za jak dlouho se 
mu naplní vodou měřící ná-
doba (plnila se 41 sekund), 
dověděli jsme se, že teplota 
vody je celý rok stálá a pohy-
buje se mezi 7- 8 stupni Celsia 
a když bylo hodně vody, napl-
nila se mu nádoba nejrychleji 
za 5 sekund. Kaskádu jsme 
si prohlédli a nahoře jsme se 
napili i vody. Poté jsme se šli 

podívat na jeho zahradu, kdo 
chtěl, mohl si podojit kozu 
a pohladit koťátka, někteří 
odvážlivci pak pili čerstvě po-
dojené mléko. Mńam! Když 
už jsme mléko vypili, šli jsme 
pěšky dál po cestě mezi lou-
kami a u obrovské lípy jsme 
si dali svačinku a zasoutěžili 
jsme si. Potom jsme pokračo-
vali směrem do Frenštátu ko-
lem jízdárny, povídali jsme si 
a některé děti už bolely i nohy. 
Ani se nedivíme, ušli jsme 5,5 
km a to je celkem dost! Ve 
Frenštátě jsme si koupili něco 
na zub a odjeli autobusem na 
Huťařství. Ze zastávky už ně-
kteří ani nemohli dojít ke ško-
le. Byl to moc zajímavý výlet, 
ze kterého nás ale pořádně bo-
lely nohy. 

Lada, Verča a Lenka,
žákyně 5. třídy

Přespolní běh – 1. stupeň
První sportovní soutěží v novém školním roce byl jako obvykle 
přespolní běh.  Vybraní žáci naší školy se 26. září 2012 zúčastnili 
okrskového kola na Ostravici. Z deseti dětí se podařilo umístit 
na stupních vítězů jen dvěma. Na 3. místě doběhla Gabriela Šu-
lová ze  4. třídy a  na 2. místě skončil druhák René Kašpar. Ten 
také postoupil do okresního kola, které se běželo 2. října 2012 
v Jablůnkově. V silné konkurenci tam René obsadil krásné páté 
místo.  Gratuluji dětem k hezkým umístěním a přeji hodně štěstí 
v dalších sportovních soutěžích.  Pavlína Fišerová

DEN S CIVILNÍ OBRANOU
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