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MM ěsíc únor v mnohých z nás již vzbuzuje naději brzkého jara
avšak jeho mnohdy třeskuté mrazy připomínají vrchol zimy.

Ačkoli se v současné době již pranostikami neřídíme,
přesto je máme v povědomí a občas zjišťujeme zda se vyplní.

Jedna z únorových pranostik říká:
„Je-li na Hromnice jasný den, přijde ještě mnohá sněžná žeň.“

a další „Pakli na Hromnice jasno bývá, bude ještě zima dlouho živá.“ 
Letos bylo na Hromnice slunečno a krásně jasno, 

vyplní-li se tyto pranostiky již posuďte sami.  
— redakce —
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Reforma veřejné správy —

upřesnění

Na těchto úřadech si mohou občané vyřídit:

Frenštát pod Radhoštěm — městský úřad

‹ Odbor sociálních věcí
— doplatky do životního minima (dříve Městský
úřad Frýdlant n. O.)
— úlevy z manipulačního poplatku za tel. služ-
by u občanů starších 70 let, kteří bydlí sami
(dříve Městský úřad Frýdlant n. O.)
— přiznání mimořádných výhod, vydávání prů-
kazů mimořádných výhod (ZTP,  ZTP — P (dříve
Okresní úřad Frýdek—Místek)
— příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
občanům s těžkými vadami, nevidomým, nesly-
šícím
— poskytování příspěvků na provoz motorové-
ho vozidla pro zdravotně postižené občany

‹ Stavební úřad
‹ Evidence motorových vozidel, vydávání řidič-

ských průkazů
‹ Živnostenský úřad

Vyřizování občanských průkazů a pasů zůstává
na Obecním úřadě v Kunčicích p. O., možno ale
také vyřídit na Městském úřadě ve Frenštátě p. R. 

Osvědčení o státním občanství České republiky
(nutné při podání žádosti o první občanský průkaz
u 15letých) možno vyřídit prostřednictvím Obecní-
ho úřadu v Kunčicích p. O. nebo prostřednictvím
Městského úřadu ve Frenštátě p. R., který zpracova-
nou žádost zasílá na Krajský úřad v Ostravě. Možno
také podat přímo na Krajském úřadě v Ostravě.
K žádosti občan doloží: rodný list dítěte, oddací list
rodičů (pokud byl vydaný po roce 2000 tak rodné
listy rodičů). Osvědčení o st. občanství ČR nahra-
zuje platný pas nezletilého — nutno doložit.

Žádost o vyřízení prvního občanského průkazu
možno podat 60 dnů před dosažením 15 let dítěte.
Přítomnost jednoho z rodičů nutná.

Frýdlant nad Ostravicí
‹ Dávky státní sociální podpory, přídavky na

děti, příspěvek na dopravu, na bydlení (zůstá-
vá na původním místě)

‹ Finanční úřad
‹ Úřad práce

Frýdek – Místek

‹ Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ)
— vyřizování bezmocnosti, důchody atd.
Zde se nic nemění. OSSZ funguje v nezměněné
podobě.

‹ Katastrální úřad
‹ Okresní soud
‹ Pozemkový úřad — na Ministerstvu zeměděl-

ství ve Frýdku–Místku

V případě nejasností informace na tel. č. 556 850 154.

Zpracovala
Taťána Holušová

Informace
Český Telecom a.s. v rámci optimalizace poskyto-

vaných telekomunikačních služeb vypověděl
smluvní vztah o zajišťování provozu veřejných tele-
fonních stanic k 31. 12. 2002.

Veřejné telefonní stanice u občanů obce p. Čest-
míra Kubečky, Oldřicha Macury, Čeňka Kaděry,
Dagmar Navrátilové, Josefa Řezníčka, Jana Lanče
a Miloslava Píchy byly zrušeny.

Občané a návštěvníci naší obce mají možnost te-
lefonovat z venkovních veřejných telefonních sta-
nic, které jsou umístěny u nádraží ČD a u obecního
úřadu.

Požadavek obce na zřízení venkovních telefon-
ních stanic v odlehlých lokalitách obce Český Tele-
com zamítl z důvodu ekonomické nerentabilnosti
těchto stanic. 

Zdeněk Strnadel
místostarosta 

Cena pitné vody
Od 1. ledna 2003 došlo ke zvýšení ceny pitné vody

dodávané do naší obce akciovou společností
SmVaK Ostrava a SmVaK Nový Jičín.

Nová cena pitné vody:      12,90 Kč/m3 pro občany
14,50 Kč/m3 pro ostatní

Poštovní poukázky za odběr pitné vody budou ro-
zeslány poštou. Úhradu poplatku pak bude možné
provést přímo na obecním úřadě u p. Řezníčkové,
č. dveří 24.

Danuše Svobodová
odborný referent
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Komunální odpad
Na základě finančních rozborů nákladů na likvida-

ci komunálního odpadu v roce 2002 navrhl finanční
výbor obce poplatek pro rok 2003 a zastupitelstvo
obce jej schválilo ve výši 300 Kč/osobu a kalendářní
rok. Stejná částka platí i pro jednu rekreační chatu.

Občané, kteří provozují ekologické vytápění
mohou uplatnit stejně jako loni úlevu z poplatku
z 300 Kč na 260 Kč. Čestné prohlášení z roku 2002
platí i pro rok 2003 (pokud nedošlo ke změně).
Celkové náklady
na veškerý odpad 1 133 401,60 Kč
Celkové příjmy z poplatků
za odvoz odpadu 746 258,60 Kč
Rozdíl 378 649,00 Kč

Poštovní poukázky budou rozeslány poštou.
Úhradu poplatku pak bude možné provést přímo
na obecním úřadě u p. Řezníčkové, č. dveří 24.

Danuše Svobodová, odborný referent

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm —
odbor stavební informuje:

Oznámení stavu rozestavěnosti
v Obci Kunčice pod Ondřejníkem

Na odbor stavební ve Frenštátě pod Radhoštěm,
který od 2. l. 2003 vykonává pro Vaši obec státní
správu na úseku stavebního řádu byl převezen ze
stavebního úřadu v Čeladné archiv a související
spisová dokumentace staveb. Při přejímce spisovny
byla zjištěna velká rozestavěnost staveb, které již
měly být dokončeny a stavebním úřadem zkolau-
dovány. Tato povinnost byla stavebníkům uložena
podmínkou stavebního povolení a nebyla splněna.
Tím, že jsou tyto stavby užívány bez kolaudačního
rozhodnutí se občané — stavebníci dopouštějí pře-
stupku proti stavebnímu řádu, za který je možno
udělit i pokutu podle zák. č. 50/1976 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen stavební zákon) ust. § 105
odst. 3 písm b) od 25 do 50 tis Kč.

Stavebníky, kteří měli stavebním úřadem povole-
nou stavbu, u které uplynula lhůta jejího dokonče-
ní a podléhá režimu kolaudačního řízení proto sta-
vební odbor při Městském úřadě ve Frenštátě p. R:
vyzývá, aby do konce měsíce dubna podali na
Městský úřad ve Frenštátě p. R. návrh na kolaudač-
ní řízení takové stavby (opožděná kolaudace -
správní poplatek 100 Kč dle zák. č. 368/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů), případně aby požádali
zdejší odbor o prodloužení termínu k dokončení
stavby (správní poplatek — prodloužení termínu
k dokončení stavby 300 Kč).

Stavebníci, kteří nesplní tuto povinnost uloženou
stavebním úřadem v podmínce stavebního povole-
ní dobrovolně, budou odborem stavebním při
Městském úřadě ve Frenštátě p. R. písemně vyzvá-
ni a předvoláni na stavební úřad, případně bude
u nich na stavbě vykonán státní stavební dohled
a odbor stavební bude vůči nim postupovat, jak mu
ukládá stavební zákon.

Pro přehled uvádíme jednotlivé druhy staveb,
které měly být již v minulých letech podle jejich
stavebních povolení dokončeny a jsou stále vedeny
ve spisovně stavebních úřadů jako živé stavby,
neboť nebyly ukončeny kolaudačním rozhodnutím
a stavebníci u nich nepožádali ani o prodloužení
termínu k jejich dokončení. Tyto stavby jsou zřejmě
již několik let bez povolení stavebního úřadu obča-
ny užívány.

Jedná se o: 30 rodinných domů, 11 rekreačních
chat, 3 garáže, 11 hospodářských budov, 1 přípojka
NN, 208 plynových přípojek, 63 vodovodních přípojek.

Seznam nezkolaudovaných staveb je k nahléd-
nutí na Obecním úřadě v Kunčicích p. O. u p. Svo-
bodové.

Marie Chromčáková, vedoucí odboru stavebního

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...

V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:

89 let Josef Kostelecký
87 let František Klimša
87 let Marie Uhrová
83 let Růžena Lhotská
83 let Marie Mičková
82 let Ludmila Miarková
81 let František Řezníček
81 let Marie Tomančáková
80 let Marie Brachniáková
80 let Libuše Sošková
75 let Drahomíra Pustějovská
65 let Zdeňka Křenková
60 let Jarmila Jadrná

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

Poslední rozloučení
V měsíci lednu jsme se naposledy rozloučili

s paní ANTONIÍ HOLUŠOVOU. 

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
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SDH Kunčice p. O. v roce 2002
Dne 4. ledna 2003 jsme se sešli na výroční valné

hromadě SDH Kunčice p. O., konané v roce 105. vý-
ročí založení sboru. Při vstupu do sálu byli všichni
překvapeni. Krásně prostřené stoly zdobily svícní-
ky, které vyrobila naše mladá děvčata, nechybělo
vánoční cukroví a spousta dalších dobrot. Valné
hromady se samozřejmě kromě dospělých zúčast-
nili i všichni mladí hasiči. Hostem této schůze byl
pan starosta obce, ing. Tomáš Hrubiš.

Po přečtení zpráv o činnosti a hospodaření došlo
k předání vyznamenání, čestných uznání sboru
a okresu a stužek za věrnost.

Medailí Za příkladnou práci byla oceněna paní
Hana Mališová, medailí Za zásluhy pak pan Pavel
Kahánek, Vladimír Kahánek a Miloš Macura.
Zvláštní ocenění Čestný preventista obdržel
z rukou starosty obce pan Arnošt Krpec starší. Stuž-
ky za věrnost jsou udělovány za počet let práce
u sboru. Stužkou za 60 let byli odměněni pan Old-
řich Šmiřák a pan Jan Macura, který je zároveň nej-
starším hasičem a zároveň i občanem Kunčic p. O.

A nyní o práci sboru…
K 1. lednu 2003 měl sbor 76 členů, z toho 43

mužů, 15 žen a 18 mladých hasičů. V naší obci pra-
cuje výjezdová jednotka, která je řízena i financová-
na obecním úřadem a sbor dobrovolných hasičů,
který se stará o údržbu budovy, brigády, kulturní
akce a práci s mládeží.

Na jaře a na podzim jsme zajistili sběr železného
šrotu, úklid hasičárny i okolí, odstranění spadlého
stromu na střechu zbrojnice.

Pro své členy jsme uspořádali turnaj v kuželkách,
výšlap na hory, zájezd na krytý bazén. V letních mě-
sících jste se mohli pobavit na třech diskotékách,
každá z nich byla jiná, ale snad se vám líbily.

Družstvo mužů se zúčastnilo několika soutěží
s průměrným umístěním. Vloni se nám poprvé po-

dařilo sestavit družstvo starších pánů — nad 40 let,
které se zúčastnilo dvou pohárových soutěží. 

V září jsme uspořádali u nás v Kunčicích tradiční
soutěž v požárním útoku — Kunčická bečka.

Veškerá činnost sboru, kulturní akce, stravné na
soutěžích dětí i dospělých, nákup nádobí a dalších
potřeb je zcela financována z vlastních zdrojů, to
znamená výdělky z brigád, diskoték a části člen-
ských příspěvků.

Velmi aktivní činnost vyvíjí kroužek mladých ha-
sičů, vždyť jen na schůzkách se sešli 45krát. Mimo
to se zúčastnili celé hry Plamen (závěrečné kolo se
konalo v květnu v naší vesnici) a sedmi pohárových
soutěží (z toho 6 ´1. a 2. místa). Pomáhali při všech
brigádách organizovaných sborem, ve Frýdku
předvedli ukázku pro děti, na Starých Hamrech pak
dvě ukázky při oslavách 90 let založení sboru. Při
výtvarné a literární soutěži Požární ochrana očima
dětí získali 2 umístění a čestné uznání ve výtvarné
části, v literární pak l. místo v okrese i kraji. O tom,
že se umí i dobře bavit, svědčí výlet na Javorník, na
krytý bazén ve Frenštátě, turnaj v kuželkách a hlav-
ně pak dvoudenní výlet na Morávku.

V našem sboru je zcela normální, že se činnost
dospělých a dětí prolínají. Je běžné, že dospělí po-
máhají dětem při tréninku, vozí je na výlety a sou-
těže. Děti pak pomáhají při brigádách, a všude tam,
kde je potřeba. Děti jsou zvány na akce pořádané
dospělými, včetně valných hromad a naopak. Ať se
jedná o jakoukoliv akci, vždy se najde parta dospě-
lých, kterým nevadí přítomnost dětí. Vždyť v krouž-
ku jsou pětileté děti i patnáctiletí skoro dospěláci.
Je těžké vymyslet program pro všechny, ale s po-
mocí ochotných lidí se dá zvládnout vše.

Toto je stručný přehled o práci sboru za uplynulý
rok. V příštím čísle si pak budete mít možnost pře-
číst podrobnou zprávu o činnosti výjezdové jedno-
tky, včetně financování.

výbor SDH

Stále častěji se opakují dotazy týkající se bezpeč-
ného provozování komínů, četnosti vymetání sazí
a postupu při vznícení sazí
v komíně. Také dochází stále
častěji k výjezdům k těmto
případům, proto považujeme
za nutné vás znovu seznámit
s následujícími zásadami.

Vzhledem k tomu, že se stále ve větší míře pou-
žívají topidla na spalování dřeva, případně jiných
vlhkých paliv, připomeňme několik zásad jak
předcházet požárům komínů.

Zásadně dodržet požadavek všech výrobců top-
ných zařízení na vlhkost paliva max. do 20 %. Což
odpovídá nejméně dvěma až třem letům přiroze-

ného sušení. Nedodržení této podmínky, se rychle
projevuje na tvoření dehtových usazenin v komíně

i v topidle. Tento provozní
režim způsobuje velké koroz-
ní zatížení topidel, průsak
dehtu přes zdivo komínu
(hygienická zátěž) a přede-
vším vysoké nebezpečí vzni-

ku požáru komínu. Nutno brát v úvahu také sku-
tečnost, že převážná část energie při spalování vlh-
kého paliva se spotřebuje na odpaření vody.

Jak postupovat
v pfiípadû vznícení dehtu nebo sazí

Především je nutno zamezit přístupu vzduchu do
topidla i do komínu, tudíž uzavřít všechna dvířka

Zásady bezpečného
provozování komínů
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i vzduchové regulátory na topidle a v žádném pří-
padě neotevírat komínová dvířka. V případě že po-
vrchová teplota komínu přesahuje 50° C, je nutno
sledovat prostupy stropem a teplotu okolních dře-
věných konstrukcí. Pokud se přistoupí k hašení po-
žáru, zásadně nepoužívat vodu. Účinné je sypání
písku ústím komínu. Jestliže se rozhodnete použít
hasicí přístroj, pak pouze práškový.

Pfiedpisy pro provozování komínÛ
Vyhl. MV č. 111/81 Sb., o termínech čistění

a údržbě komínů. V této vyhlášce byla oproti pů-
vodnímu znění převedena zodpovědnost za zajiště-
ní údržby komínu z kominických podniků na maji-
tele objektu. Termíny: 2´ ročně — provoz plynem.
2 — 4 ´ ročně — tuhé palivo dle intenzity provozu.

Dle požárního zákona č. 133/85 Sb. v platném
znění, prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb. je každý
majitel objektu povinen počínat si tak, aby svou
činností nezpůsobil požární nebezpečí.

Pro právnické a podnikající fyzické osoby platí od
1. 6. 2002 zákon č. 86/2002 Sb., který pro tyto sub-
jekty předepisuje termíny revizí komínů a spalino-
vých cest a měření účinnosti spalování pro spotře-
biče všech paliv.

V případě dotazů k problematice komínů je možno
získat informace na níže uvedeném kontaktu.

Rudolf Pavlát — KOMÍNSERVIS
Trojanovice 499, 744 01 Frenštát p. R.
Tel. 777 940 440, 777 333 242

Hasiči Kunčice p. O.

Tříkrálová sbírka 2003 —
poděkování

Charita Frenštát p. R. děkuje všem dárcům, kteří
přispěli na Tříkrálovou sbírku, jenž probíhala od 3.
1. do 8. 1. 2003.. Celkově frenštátská charita vybra-
la 245 802,20 Kč. 

V obci Kunčice p. O. bylo vybráno 11 232,40 Kč,
a to skupinkou dětí pod vedením paní J. Drongové.

Velké poděkování Vám všem, kteří jste naše ko-
ledníky přijali a v rámci svých možností přispěli
svým darem potřebným lidem, v jedné z největších
celostátních humanitárních pomocí, do které se
zapojují opravdu všichni lidé dobré vůle.

Zároveň děkujeme všem koledníkům, kteří
i v mrazivém počasí přinášeli do mnohých domovů
tříkrálové novoroční gratulace, které jsou posel-
stvím pokoje a lásky. 

Výtěžek celé sbírky, byl odeslán do České spořitel-
ny v Praze na konto zřízené pro tento účel, z které-
ho se 65 % vrátí na naši charitu. 

Záměr využití TS Charitou Frenštát p. R. pro rok 2003: 
— podpora  dvou projektů — Charitního domu

sv. Alžběty pro matky a děti v tísni a Charitní
ošetřovatelské a pečovatelské služby,

— humanitární pomoc — adopce na dálku,
— okamžitá pomoc pro aktuální sociální přípa-

dy.

Zbývajících 35 % se rozděluje na humanitární
pomoc do zahraničí a na potřeby a projekty diecéz-
ních a arcidiecézních charit. 

Rostislav Struminský
ředitel Charity Frenštát p. R.

Informace Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje

Nový program:
„Měsíc české a slovenské kulturní vzájemnosti.“

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje
počínaje rokem 2003 program pod názvem „Měsíc
české a slovenské kulturní vzájemnosti“ a v této
souvislosti byly všechny kraje požádány o předání
informace o tomto novém programu co nejširšímu
okruhu pořadatelů kulturních akcí.

Pořadatelé kulturních akcí, které se konají zcela či
z části v měsíci říjnu příslušného roku a jsou zamě-
řeny na rozvoj česko–slovenské spolupráce, mají
možnost požádat zahraniční odbor Ministerstva
kultury České republiky jako gestora programu
o zařazení kulturní akce splňující výše uvedené
podmínky do seznamu Měsíce české a slovenské
kulturní vzájemnosti. Zároveň se mohli též ucházet
o finanční podporu v grantových řízeních, vyhlašo-
vaných odbory umění a regionální a národnostní
kultury pro rok 2003. Počínaje rokem 2004 pak
budou mít pořadatelé těchto akcí možnost požádat
i o udělení neinvestiční dotace z rozpočtu Minis-
terstva kultury České republiky na jejich realizaci,
a to v řádném grantovém řízení zahraničního od-
boru Ministerstva kultury. 

Informace o uvedeném programu jsou k dispozi-
ci na internetových stránkách Ministerstva kultury
České republiky (www.mkcr.cz ) a též na Odboru
kultury a památkové péče Krajského úřadu Morav-
skoslezského kraje.

Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
e-mail : jiri.carbol@kr-moravskoslezsky.cz
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Zdárné kroky na‰ich mlad˘ch v˘tvarníkÛ

Ostravská redakce MF DNES vyhlásila soutěž
s názvem Malované Vánoce, ve které mohly děti
výtvarně sdělit svá nejtajnější vánoční přání. Této
soutěže se zúčastnili také žáci naší školy a nejvíce
se líbily práce Martina Křenka a Stanislavy Byrtuso-
vé. Tato žákyně 5. třídy ke svému obrázku napsala:
Moc bych si přála psa.

To, že naše děti mají k výtvarné činnosti opravdu
velmi blízko, potvrdila jejich účast v další výtvarné
soutěži s vánoční tématikou vyhlášené pod názvem
Vánoce a betlém. V loňském roce proběhl již IX.
ročník této mezinárodní soutěže, ze které si ve své
kategorii dětí do 9 let odnesly ta nejkrásnější oce-
nění hned dvě žákyně naší školy. Byly to Kristýna
Vyroubalová a Denisa Rybářová ze 4. třídy. Vítězné
papírové vitráže, které se tolik líbily, vytvářely děti
pod vedením paní učitelky Karly Pustkové. 

Ukonãení 1. pololetí ‰kolního roku 2002/2003

Na pedagogické radě konané dne 23. ledna 2003
bylo vyhodnoceno plnění výchovně vzdělávacího
programu za první půlrok školního roku.

Z celkového počtu 178 žáků jich prospělo 175, ale
jen ti nejlepší z nich 30. ledna dostali do rukou vy-
svědčení se samými jedničkami. Byli to tito žáci.
1. třída: Michael Jurek, Kateřina Káňová, Tom
Keňo, Jarmila Magdoňová, Iva Maralíková, Vojtěch
Němec, Barbora Petrová, Michaela Ručková, Kate-
řina Řezníčková, Magdalena Strnadlová, Markéta
Tabachová, Pavel Vaněk, Lukáš Weselowski, Marcel
Zajac.
2. třída: Jana Černochová, Anna–Marie Holušová,
Bohdana Kahánková, Lukáš Kravčík, Patrik Pokor-
ný, Robert Polách, Kryštof Střálka, Jan Ševeček,
Marek Šigut, Karolína Vyroubalová.
3. třída: Lukáš Borák, Nikola Čajánková, Lukáš Da-
níček, Miriam Horečková, Josefína Kořená, Barbora
Kožušníková, Michal Kuchař, Aneta Maralíková
Hana Poledníková, Michal Štulc, Alena Telváková.
4. třída: Barbora Adámková, Zuzana Gruberová,
Petra Havlíčková, Dana Heryánová, Štěpánka Hru-
bišová, Eliška Jurková, Denisa Rybářová, Martina
Řezníčková, Matěj Tabach, Kristýna Vyroubalová.
5. třída: Stanislava Byrtusová, Michal Majer, Petr
Závodný.
6. třída: Šimon Kořený, Beáta Kunášová.
7. třída: Silvie Kokešová.

S vyznamenáním prospěli tito žáci: 

5. třída: Petra Bednaříková, Lenka Jurková, Kristý-
na Petrová, Markéta Pokorná, Matěj Rybář, Tomáš
Zpěvák.
6. třída: Michal Borák, Tomáš Daníček, Pavla Da-
vídková, Martin Křenek, Ondřej Michna, Adam
Sladký, Lenka Svobodová, Nikol Šigutová.
7. třída: Miroslav Kokeš, Monika Řezníčková, Petra
Strnadlová, Eliška Střálková, Petra Šigutová, Marké-
ta Uřinovská, Blanka Vichrová.
8. třída: Lucie Gachová, Miloslav Hrdý, Anna Hru-
bišová, René Penzés, Petra Stromská, Alena Tomán-
ková, Marek Uřinovský.
9. třída: Lenka Machálková, Robin Maralík, Tomáš
Byrtus, Andrea Pilmajerová, Petr Vicher, Elvíra Ká-
ňová, Renáta Káňová, Kristýna Magnusková, Hele-
na Slaninová, Nela Mazochová, Pavlína Kahánková,
Rostislav Zajíc.

Ve druhé části školního roku čeká velmi těžký
studijní úkol tři žáky, neboť tito v 1. pololetí ne-
prospěli. V proběhlém pololetí byla udělena tato
výchovná opatření: 53 pochval třídního učitele,
3 pochvaly ředitele školy. Opět se však našli žáci,
kteří pochybili a byli za nekázeň potrestáni. Napo-
menutí třídního učitele bylo uděleno 9 žákům,
důtka třídního učitele 5 žákům, důtka ředitele
školy 3 žákům. Nejtvrdším postihem za celé polo-
letí byl 2. stupeň z chování. Tito žáci s problémo-
vým chováním jsou ve velké menšině a nezbývá
než věřit, že se ze svých chyb poučí a nebudou je
opakovat. 

V˘chovn˘ program proti drogám

Dne 7. 1. 2003 se zúčastnily děti první až páté třídy
výchovného programu s názvem „Modrá planeta“
s protidrogovým zaměřením. Celá akce byla vede-
na pro tuto práci určenými lektorkami, které velmi
nenásilnou formou hovořily s dětmi o hodnotách
v lidském životě. Na první pohled náročné téma
bylo dětem mladšího školního věku zpřístupňová-
no pomocí poezie a písní s texty vztahujícími se
k této problematice. Vstupné na tento program
bylo všem zúčastněným hrazeno z prostředků
SRPdŠ.

— vedení školy —

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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ZVEME VŠECHNY OBČANY
15. ÚNORA 2003

DO SÁLU NA HUŤAŘSTVÍ NA

V. SOUSEDSKÝ PLES
KTERÝ POŘÁDÁ

FARNOST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
ZAČÁTEK: V 19 HODIN 

HUDBA: KARAVANA Z ČELADNÉ
PROGRAM:

VYSTOUPENÍ BALETNÍ ŠKOLY Z FRÝDLANTU N. O.
OBČERSTVENÍ: VEPŘOVÉ HODY

VSTUPNÉ S VEČEŘÍ: 60 KČ

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

Zajistíme na Vaše rodinné oslavy, plesy, případně
svatby, sudová vína z Jižní Moravy oblast Mikulov.

Objednávky na telefonním čísle 606 720 241,
nebo záznamník 556 831 586.  

Dovolená v Chorvatsku
Dovolujeme si Vás upozornit na novou nabídku

dovolené u moře v oblasti 
Novi Vinodolski.

Sedmidenní pobyt u moře, ubytování
v soukromých apartmánech, doprava autobusem

Karosa C 736, cena od 4 000 Kč na osobu.

Bližší informace:
Věra Stavárková, tel.: 604 164 482 

Vzpomínky
Dne 28. února 2003 vzpomeneme 1. výročí,

kdy jsme se navždy rozloučili
s naší milovanou paní L I BU Š Í G E L N A R OV O U .

S hlubokým zármutkem vzpomínáme
a nikdy nezapomenem.

Zarmoucená rodina, manžel Jaroslav
a dcery Jarmila a Dagmar s rodinami

Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku.P
V únoru vzpomínáme 5. výročí úmrtí
Ž O F I E A A N T O N Í N A K U B Ě N O V Ý C H .

Vzpomíná rodina a přátelé.

TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem ODBOR ASPV
pořádá 22. února 2003 ve 20.00

v sále na Huťařství tradiční 

·IB¤INKY
Hudba: TNT

Vstupné 70 Kč + místenka 10 Kč
Předprodej vstupenek od 15. 2. 2003 u Valášků — Kunčice pod Ondřejníkem 338.



Kunčice pod Ondřejníkem 4. 2. 2003, ročník XIII, číslo 2/2003, 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 p. O., č. p. 569, e–mail:obecni.urad@kuncicepo.cz  — Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá. — VÝTISK ZDARMA.
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Fa Piskoř Petr —
uhelné sklady Frýdlant n. O.

558 677 708, 604 701 767

Ceník paliva

hnědý ořech 2 — 149 Kč/q

hnědý ořech 1 — 175 Kč/q

hnědá kostka — 185 Kč/q

černý ořech a kostka — 328 Kč/q

koks ořech 2 (drobný) — 380 Kč/q

otopová směs — 410 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

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.

Poděkování sponzorům
Rodičovského plesu

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Vrlí-
kovi za bezplatný pronájem restaurace Skalka
a všem ostatním sponzorům, kteří přispěli ať už fi-
nančně nebo materiálně ke zdařilému průběhu
Rodičovského plesu.

Vedení SRPDŠ

Místní skupina ČČK pořádá
dne 23. února 2003

ve 14.00 hodin
v sále na Huťařství

dûtsk˘
karneval

Srdečně zveme děti v maskách

i bez masek, rodiče i prarodiče.

Místní podnikatele prosíme o pomoc

při zajištění tomboly

pro radost našich nejmenších

občánků.

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Rybáfiské sdruÏení Kunãice pod Ondfiejníkem
pofiádá v sále restaurace HuÈafiství

15. bfiezna 2003 tradiãní 

Rybáfisk˘ bál
K tanci a poslechu hraje skupina Albatros.

Zaãátek v 19.00 hodin
Pfiedtanãení, bohaté obãerstvení,

tombola a stript˘z.
Vstupné 150 Kã vãetnû jídla.

Zaji‰tûn svoz autobusem:
18.45 od lávky a 18.55 od nemocnice.

Pfiedprodej vstupného s místenkou
od 15. 2. 2003 na HuÈafiství u paní Závodné

tel.: 556 850 051. 
Srdeãnû zvou rybáfii. 

Milan Závodn˘

ôôôôôôôôôô

ôôôôôôôôôô


