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Tak to je únor,
černý, tvrdý měsíc,
a se sněhem,
co dávno není bílý.
A s vodou roztříštěnou
v nízkých řečištích,
když mrazy udeřily.
A hrozně vychrtlí jsme
touhou po jaru.
I oči pohubly nám
jako boky laní.

Jan Skácel
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Jednání o budově MŠ u nádraží

Dne 31. ledna 2006 se uskutečnilo, na základě
usnesení zastupitelstva obce ze dne 15. prosince
2005,  v budově mateřské školy u nádraží společné
jednání zřizovatele MŠ (obec) s vedením MŠ a zá-
stupci rodičů. Obsahem jednání bylo v prvé řadě
upřesnění některých informací uvedených v Obec-
ních novinách. Probírala se možnost zavedení škol-
ného i přijímání dětí z okolních obcí do naší MŠ.
Zavedení školného v MŠ většina z přítomných ne-
doporučila.

Nikdo nezpochybnil to, že provoz dvou budov MŠ
v obci je finančně náročný a ne zcela hospodárný.
Diskuse dále pokračovala o tom, jak hospodárněji
využít budovu MŠ u nádraží s možností zachování
provozu MŠ. Z diskuse vzešel návrh na využití prv-
ního poschodí budovy pro provoz MŠ a přízemí bu-
dovy na byty. Zřizovatel si vzal za úkol zajistit vy-
pracování záměru stavební úpravy budovy, za
účasti projektanta a vedení MŠ, ze kterého by bylo
zřejmé, zda bude výše uvedený společný provoz
v budově (MŠ + byty) možný z hlediska stavebního,
z pohledu legislativy i finančně. Na záměru se
začne pracovat v tomto měsíci. Zpracovaný návrh
záměru bude předložen k posouzení radě obce
a zastupitelstvu obce.

Vzhledem k časové náročnosti celého projektu je
možné předpokládat, že od 1. 9. 2006 bude provoz
v budově MŠ u nádraží pokračovat.

Ing. Tomáš Hrubiš,
starosta obce

Vážení a milí dříve narození,
jako každý rok tak i letos připravujeme pro Vás

setkání a posezení. Proběhne v druhé polovině
dubna, přesné informace budou v příštích obec-
ních novinách.

Chci Vás ještě upozornit, že začaly vycházet novi-
ny pro Vás a myslím, že ne jenom Vás, ale i pro Vaše
mladší příbuzné. Vycházejí 1 × měsíčně pod ná-
zvem „DOBA SENIORŮ“ a stojí 5 Kč. Koupila jsem
je na poště, ale bývají k dostání i jinde př. prodejna
Hruška (u Huťařství). Svým obsahem i tématy se
vhodně přibližují našim problémům.

Zároveň Vám chci oznámit, že budeme pořádat
v rámci programu prevence pro seniory promítání
videokazety „ŽÍT A NECHAT ŽÍT“. Uvidíte jak se
chovat a na co si dávat pozor při nevítaných ná-
vštěvách. Televizní projekce bude zajištěna od 1. 3.
2006 na obecním úřadě v zasedací místnosti

v úřední dny pondělí a středu vždy od 13.45 do
14.20 hodin. Délka kazety je 35 minut. Domluvte se
se svou přítelkyní, kamarádem, sousedem, synem
či vnučkou a přijďte se podívat. Svou návštěvu si
pokud možno předem dohodněte třeba telefonicky
u p. Holušové tel. 556 850 154.

Nynější počasí sice moc nepřeje výletům, ale na
jaře si naplánujte procházku.

Těšíme se na viděnou 

SPOZ

Knihovna pod Stolovou

žádá všechny čtenáře
o brzkou návštěvu
knihovny a zaplacení
poplatku za rok 2006
ve výši 40 Kč. Knihovna
je otevřena v pondělí
od 15—18 hodin. 

Marie Starnovská

Oznámení a výzva
Během měsíce března a dubna 2006 bude prove-

den ořez a kácení keřů a stromů, které snižují prů-
jezdnost místních komunikací. Z velké části se
jedná o vegetaci, která vyrůstá na sousedních sou-
kromých pozemcích. 

Prosím vlastníky těchto sousedních pozemků, je-
jichž stromy a keře přerůstají do průjezdného pro-
filu místních komunikací, aby si provedli jejich
ořez, popř. pokácení sami. Na kácení keřů a stromů
z důvodu údržby sjízdnosti pozemních komunika-
cí není nutné povolení ke kácení, s výjimkou pa-
mátných stromů a stromů zařazených do registru
významných krajinných prvků. Jinak má právo
a také povinnost starat se o průjezdnost místních
komunikací jejich vlastník Obec Kunčice pod Ond-
řejníkem.

Pokud si vlastníci pozemků neprovedou ořez
a kácení sami, provedou údržbu vegetace po 15.
březnu 2005 pracovníci obecního úřadu. Ořezané
větve a stromy budou odklizeny, ponechání ořeza-
ných větví a stromů na pozemku je možné domlu-
vit s panem Holušou, tel. 736 773 945.

Danuše Svobodová,
pracovník OÚ
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90 let Marie Uhrová
86 let Růžena Lhotská
86 let Marie Mičková
84 let Marie Tomančáková
83 let Marie Brachniáková
83 let Libuše Sošková
82 let Anežka Michnová
82 let Marie Šmiřáková

81 let Jarmila Henzlová
80 let Květoslava Patlejchová
80 let Beata Střálková
75 let Marie Klimešová
75 let Vlasta Kubulusová
70 let Danuše Horečková
60 let Marian Šrámek
60 let Ivo Doležílek

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

Poslední rozloučení
V měsíci lednu jsme se naposledy rozloučili s paní VLASTOU KRKOŠKOVOU, MARTINEM KRKOŠKOU,

ING. VLADISLAVEM ZEMANEM, JINDŘICHEM CHROMČÁKEM a FRANTIŠKEM ŘEZNÍČKEM.

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

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

Zpráva o činnosti SDH, kroužku
mladých hasičů Kunčice p. O.

za rok 2005
Náš sbor měl k 31. 12. 2005 81 členů z toho

14 žen, 38 mužů, 7 dorostu a 22 dětí. V roce 2005
oslavili svá životní jubilea: bratr Macura Jan 95 let,
Bíza Jaroslav 60 let, Krpec Arnošt st. 75 let, Michna
Ladislav 60 let, Krpec Jan 60 let, Šmiřák Oldřich 80
let, kterým byli naši zástupci výboru popřát a pře-
dat dar. Bohužel nám v roce 2005 zemřeli 3 členové
a to nejstarší člen Macura Jan 95 let,bývalý starosta
Škulavík Josef 45 let a dlouhodobý preventista obce
Krpec Arnošt st. 75 let.

V lednu abychom jenom nepracovali tak jsme po-
slední neděli vyrazili sáňkovat.V únoru se konala
v naší hasičárně Valná hromada okrsku SMRK
V březnu proběhly odborné zkoušky mladých hasi-
čů, bohužel bez účasti našeho zástupce z odborné
rady mládeže okrsku SMRK.

V tomto měsíci se zúčastnil náš starosta Shro-
máždění delegátů Okresního sdružení hasičů  F–M,
kde byl zvolen za člena do výkonného výboru OSH
F–M. V jarních měsících se členové podíleli na úkli-
du hasičárny, jejího okolí, sběru železného šrotu
v obci a naše ženy připravily bohatou snídani pro
zájezd Zasloužilým hasičům z F–M, Ostravy
a Karviné, kteří podle ohlasu byli spokojeni.

V květnu jsme postavili májku, zúčastnili jsme se
mše svaté za všechny členy žijící a zemřelé a na
konci měsíce jsme spojili smažení vaječiny s káce-
ním májky. V červnu se u nás konalo u příležitosti
oslav Mezinárodního dne dětí námětové cvičení za
účasti všech sborů okrsku, sboru Frenštátu p. R.,
záchranné služby a policie ČR. O prázdninách již
tradičně jsme připravili diskotéky s dobrou účastí.
Podzim pro nás začal pořádáním dalšího ročníku
Kunčické bečky, kterou vyhrálo družstvo z Ostravice,
ale těsně za nimi skončilo naše narychlo poskláda-
né družstvo žen. Dále se podařilo vybudovat plynové
topení v celé hasičárně, za což děkujeme přede-
vším p. starostovi obce. V říjnu se konalo u nás
1. kolo hry Plamen. V dalších měsících jsme se bavi-
li na kuželkách ve Frenštátě, rozloučili jsme se ze
starým rokem v hasičárně s občerstvením, při
zpěvu a tanci a nakonec jsme se prošli z Mnišího
přes oboru v Hukvaldech do Kozlovic.

Rok 2005 byl pro mladé hasiče úspěšný. Ve hře
Plamen skončilo družstvo mladších na celkovém
pěkném 3. místě a starší na 5. místě. V pohárových
soutěžích se obě družstva umísťovala střídavě na
1. až 4. místě. Kromě soutěží, kterých se zúčastnili,
se mladí hasiči aktivně podíleli na všech akcích
konaných sborem.

V příštím čísle bude zpráva o výjezdové jednotce.
Hasiči Kunčice p. O.
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Pololetní v˘sledky na‰eho snaÏení
V úterý 31. ledna 2006 přicházeli žáci do školy

s větším či menším očekáváním, nejvíce se však tě-
šili žáci první třídy, neboť jako každoročně všechny
děti dostaly své pololetní vysvědčení, kde byly
vyhodnoceny jejich studijní výsledky a také chování. 

Žáci devátého ročníku letos poprvé obdrželi společně
s vysvědčením výstupní hodnocení, které popisuje
možnosti a nadání žáka, předpoklady pro další
vzdělávání, chování v průběhu povinné školní docház-
ky a další významné skutečnosti ve vzdělávání žáka.

A jak žáci uspěli?
Na I. stupni prospělo všech 87 žáků, z toho s vy-

znamenáním 71.
Na II. stupni prospělo všech 81 žáků, z toho s vy-

znamenáním 26. Průměrný prospěch školy byl 1,43.

Ze samých jedniček se mohli těšit tito žáci: 
Z 1. třídy — Ester Brišová, Tomáš Führer, Martin

Havlíček, Nikola Hučíková, Michaela Keňová, Zby-
něk Křenek, Tomáš Muras, Karolína Petrová, Petr
Pustka, Libor Vaněk, Iveta Zpěváková,

ze 2. třídy — Lukáš Bernatík, Natálie Burelová,
Dominik Čajánek, Ivana Čajánková, Tomáš Jurek,
Jan Majer, Simona Rašková, Radek Řezníček, Mar-
kéta Vyroubalová,

ze 3. třídy — Markéta Maroszová, Lucie Řezníč-
ková, Dominika Závodná,

ze 4. třídy — Michael Jurek, Tom Keňo, Jarmila
Magdoňová, Iva Maralíková, Vojtěch Němec, Kate-
řina Řezníčková, Lukáš Weselowski,

z 5. třídy — Bohdana Kahánková, Patrik Pokorný,
ze 6. třídy — Barbora Kožušníková, Alena Telváková,
a ze 7. třídy — Kristýna Vyroubalová.

Vyznamenání dále získali tito žáci:
V 1. třídě — Nikola Klimšová, Marek Macura,

Adam Nevřiva, Kristián Šupola,
ve 2. třídě — Aneta Janáčová, Martin Kopčil, Kře-

nek Tomáš, Milan Matůšů, Martin Pelikán, Jan Roz-
točil, Kristina Šimková,

ve 3. třídě — Šimon Bartoníček, Veronika Čaján-
ková, Lenka Hrubišová, Simona Janotová, Denis
Kravčík, Taťána Parýzková, Julie Poláchová, David
Šenk, Jakub Štefek,Viktorie Šupolová,

ve 4. třídě — Kateřina Káňová, Barbora Petrová,
Magdalena Strnadlová, Lenka Šigutová, Markéta
Tabachová, Pavel Vaněk,

v 5. třídě — Jana Černochová, Jan Hlupík, Anna-
Marie Holušová, Romana Knapková, Kamil Mara-
lík, Kryštof Střálka, Kateřina Syrková, Jan Ševeček,
Marek Šigut, Karolína Tobiášová, Karolína Vyrou-
balová, Stanislav Zátopek,

v 6. třídě — Lukáš Borák, Nikola Čajánková,
Lukáš Daníček, Klára Janáčová, Adam Kudláček,
Michal Kuchař, Jiří Pícha, Michal Štulc, 

v 7. třídě — Denisa Rybářová, Dana Heryánová,
Martina Řezníčková, Erika Bartoníčková, Štěpánka
Hrubišová,

v 8. třídě — Stanislava Byrtusová, Kristýna Petro-
vá, Matěj Rybář, Markéta Pokorná,

a v 9. třídě — Marek Borák, Pavla Davídková,
Beáta Kunášová, Adam Sladký, Lenka Svobodová,
Nikol Šigutová.

V prvním pololetí školního roku 2005/2006 udělili
učitelé celkem 30 pochval a 25 kázeňských trestů,
z toho 3 žákům udělil důtku ředitel školy a chování
5 žáků bylo ohodnoceno 2. stupněm.

V˘tvarné úspûchy na‰i ‰kolu neopou‰tûjí…
V prosinci 2005 proběhl již XII. ročník meziná-

rodní předvánoční soutěže pro děti nazvané
„Vánoce a betlém“. Žáci ZŠ Karla Svolinského se
této soutěže každoročně účastní a vždy s výborný-
mi výsledky. Tak tomu bylo i v tomto ročníku a byli
jsme velmi rádi, že se práce našich dětí líbily
odborné porotě, která výtvarná díla hodnotila.

A kdo se těšil z výhry? 
Kategorie A: Michaela Keňová, 1. třída
Kategorie B: Kateřina Řezníčková, 4. třída — ob-

sadila 1. místo
Obě děvčata převzala za svá dílka krásné ceny,

které jim byly doručeny poštou. Radost byla velká
— dětí i moje.

Gratuluji a přeji další výtvarné úspěchy.

Mgr. Eva Halatová 

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

1. místo — Kateřina Řezníčková, 9 let
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Z mateřské školy Horní

Venku zima a mráz panují,
ale děti ve školičce se radují…

Karnevalový týden byl jistě plný radostných zážitků.
Masky, které si děti připravily, uplatnily na Karne-
valu lesních zvířátek, kde se v maskách představily,
tančily a soutěžily, ale i v dalších dnech v dramati-
zacích pohádek a námětových hrách Cestování zví-
řátek a Škola lesních zvířátek.

Zimní čas je odjakživa vhodný pro naslouchání
pohádkám, zejména po procházce či bobování.

Vyprávění pohádek začínáme občas starou veršo-
vánkou Povídám, povídám pohádku… Děti se za-
myslely nad veršem „…že spaly na peci děti“ — jak
tam spávaly? Rozhodli jsme se tedy pro zimní výlet
do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Rad-
hoštěm. Děti prošly celým Dřevěným městečkem
ztichlým pod sněhovou přikrývkou, prohlédly si,
jak vypadalo zařízení starých horských chalup.
Samozřejmě je zajímala zmíněná pec. Ta i s pruho-
vanými peřinami byla častým námětem kreseb pod
dojmy z výletu, ale také studna s vědrem, dřevěná
zvonice, sudy, dřevěné talíře, vařechy, proutěné
koše, dřevěné hračky: koník, kolébka, vozík atd.

Mnohé s dětí již toto místo
navštívily, ale zimní atmo-
sféru jsme všichni vnímali
poprvé. Zasněžené Dřevěné
městečko bylo skutečně
krásné.

Myslíme na plnění úkolů
akce PODBESKYDSKÝ SE-
DMIHLÁSEK. Ptáčkům sy-
peme za okno, protože ve
vysokém sněhu je krmítko
v zahradě obtížně dostupné.
Požádali jsme Ochránce pří-
rody o vyhotovení ptačí
budky, abychom ji společně
s dětmi mohli v jarních mě-
sících zavěsit na školní za-
hradě.

Mateřská škola přijala ini-
ciativu rodičů k „adopci“ pa-
nenky mezinárodní organi-
zace UNICEF. Tvůrce ušitou
panenku daruje zmíněné or-
ganizaci, peníze vynaložené
na získání panenky slouží
k očkování dětí proti smrtel-
ným nemocem v chudých
zemích světa.

Děti pod vysvětlující text
kreslily panenky, které by
rády darovaly nemocným
dětem a celé předaly rodi-
čům. Do získání finanční
částky na „adopci“ panenky,
jak je organizací UNICEF
akce nazývána, se zapojily
všechny rodiny, které mají
dítě v mateřské škole a pra-
covnice mateřské školy. Již
v posledních dnech měsíce
ledna přijmeme tuto panen-
ku do mateřské školy a fi-
nanční obnos splní svůj
účel. Velmi děkujeme.

Pracovnice mateřské školy

Skazen očima dětí — Lucinka Blažová

Bobování — Eliška Musilová
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Výsledek Tříkrálové sbírky
Vážení,
na začátku letošního roku proběhla již tradičně

ve Vaší obci Tříkrálová sbírka. Díky obětavým ko-
ledníkům a Vaší štědrosti se podařilo v Kunčicích pod
Ondřejníkem vybrat 12 171 Kč.

Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem
štědrým dárcům, kteří i letos přispěli na tuto sbírku. 

Nemalý dík patří všem malým i velkým kolední-
kům a panu faráři za jeho ochotu a pomoc. 

Ať Vám Pán žehná a odmění Vaši štědrost.
Za Charitu Frenštát p. R.

Marie Tvrdá (koordinátorka sbírky)

Ohlédnutí za rodičovským plesem
Letošní Rodičovský ples proběhl 20. ledna 2006

v sále restaurace Huťařství. Protože počet účastní-
ků plesu byl rekordně nízký, v konečném součtu
vykazuje akce kladná čísla. Jsme rádi, že tak mů-
žeme přispět základní škole ke zkvalitnění výuky,
popřípadě k zakoupení cen do školních soutěží
částkou 4 000 Kč.

V souvislosti s tím bychom chtěli poděkovat
všem, kteří si zakoupili vstupenky nebo přímo pod-
pořili snahu organizátorů a pozvání na ples přijali.

Rovněž děkujeme všem sponzorům.
Výbor SRPdŠ při ZŠ K. Svolinského

Rozpis utkání MUŽI — OKRESNÍ SOUTĚŽ JARO 2006
Datum Čas Kolo Domácí — Hosté

25. 3. 2006 15:00 16 Kunčice p. O. — Kozlovice B
N   2. 4. 2006 15:30 17 Milíkov — Kunčice p. O.

8. 4. 2006 15:30 18 Smilovice — Kunčice p. O.
15. 4. 2006 15:30 19 Čeladná B — Kunčice p. O.
22. 4. 2006 16:00 20 Janovice B — Kunčice p. O.
29. 4. 2006 16:00 21 Kunčice p. O. — Fryčovice B

6. 5. 2006 16:30 22 Tošanovice — Kunčice p. O.
13. 5. 2006 16:30 23 Kunčice p. O. — Palkovice

N 21. 5. 2006 16:30 24 Metylovice — Kunčice p. O.
27. 5. 2006 17:00 25 Kunčice p. O. — Frýdlant n. O.

3. 6. 2006 17:00 26 Pržno — Kunčice p. O.
10. 6. 2006 17:00 14 Kunčice p. O. — Raškovice B
17. 6. 2006 17:00 15 Vojkovice — Kunčice p. O.

Rozpis utkání DOROST — JARO 2006
Datum Čas Kolo Domácí — Hosté Hřiště

N 16. 4. 2006 13:00 11 Václavovice — Kunčice p. O. Vratimov
22. 4. 2006 13:30 12 Kunčice p. O. — Frýdlant n. O. B
29. 4. 2006 13:30 13 Řepiště — Kunčice p. O.

6. 5. 2006 14:00 14 Kunčice p. O. — Ostravice
13. 5. 2006 14:00 15 Fryčovice — Kunčice p. O.
20. 5. 2006 14:30 16 Hukvaldy — Kunčice p. O.
27. 5. 2006 14:30 17 Čeladná — Kunčice p. O.

3. 6. 2006 14:30 18 St. Město — Kunčice p. O.
10. 6. 2006 14:30 10 Kunčice p. O. — Metylovice

Rozpis utkání ŽÁCI — JARO 2006
Datum Čas Kolo Domácí — Hosté Hřiště

8. 4. 2006 9:30 16 Kunčice p. O. — Ostravice
15. 4. 2006 9:30 17 Kunčice p. O. — Raškovice
22. 4. 2006 9:00 18 Baška — Kunčice p. O.
29. 4. 2006 9:30 19 Kunčice p. O. — Fryčovice

6. 5. 2006 14:00 20 Třinec C — Kunčice p. O. Třinec Borek
13. 5. 2006 9:30 21 Kunčice p. O. — Palkovice

N 21. 5. 2006 9:30 22 Hrádek — Kunčice p. O.
27. 5. 2006 9:30 12 Kunčice p. O. — St. Město

N   4. 6. 2006 10:00 13 Bukovec — Kunčice p. O.
10. 6. 2006 9:30 14 Kunčice p. O. — Vendryně

N 18. 6. 2006 15:00 15 Kozlovice — Kunčice p. O.
24. 6. 2006 Kunčický pohár v malé kopané
29. 7. 2006 Žabákův pohár v malé kopané (žáci + dorost)
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Poděkování
Děkujeme všem blízkým a známým, kteří se přišli

rozloučit s panem ING. VLADISLAVEM ZEMANEM

a zároveň panu Rečkovi za veškerou pomoc
při vyřizování pohřbu.

Manželka Radmila Zemanová s rodinou

Prodejna DOZA u Huťařství
tel.: 556 850 059

nabízí:
• ŠROT
• KRMIVA pro králíky, nosnice, koně,

drobné zvířectvo, psy, kočky, andulky
(množstevní slevy, možnost dovozu)

• SLUŽBY
sběrna: oprav obuvi a tašek, deštníků

čistírny a prádelny
čištění peří a prošívaných dek
foto

Rozšířená pracovní doba:
po 7.30—13.00 • út—pá 7.30—15.45 •
so 7.30—11.00

PRODÁM PALUBKY
12,5 × 96 mm — 300 cm — 103 Kč/m2

17 × 12 mm — 300 cm — 163 Kč/m2

HRANOLY, FOŠNY — 4 000 Kč/m3

Tel. 737 167 971

SRPdŠ při ZŠ K. Svolinského v Kunčicích p. O.
pořádá dne 18. března 2006 v 15 hodin

v tělocvičně základní školy

Dûtsk˘ ples
s ukázkou a výukou tanců, připraveny

budou různé hry a soutěže.
Občerstvení pro děti a rodiče zajištěno.

Srdečně zve výbor SRPdŠ.

Místní skupina ČČK pořádá
dne 26. února 2006

ve 14 hodin
v sále na Huťařství

dûtsk˘
karneval

Těšíme se na setkání s malými taneč-
níky i jejich velkým doprovodem

Za výbor ČČK
MUDr. Františka Chovančíková

OBJEDNÁVKY NA KYTICE PŘIJÍMÁM TELEFONICKY.
Prodejna v budově lékárny, zastávka — točna,

Kunčice p. O., Telefon 775 311 682
Přijďte se podívat, těším se na Vaši návštěvu. Hanka

NOVĚ OTEVŘENA PRODEJNA  

Hanka
VONNÉ SVÍČKY • HISTORICKÉ SKLO

HRNKOVÉ I ŘEZANÉ KVĚTINY
RUČNÍ KERAMIKA • DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

ČESKÉ KVALITNÍ PONOŽKY
PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ • KUSOVÝ TEXTIL

ZVEME VŠECHNY OBČANY
25. ÚNORA 2006 DO SÁLU NA HUŤAŘSTVÍ NA

VIII. SOUSEDSKÝ PLES
KTERÝ POŘÁDÁ FARNOST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
ZAČÁTEK: V 19 HODIN 
HUDBA: KAMARÁDI
OBČERSTVENÍ: VEPŘOVÉ HODY • TOMBOLA
VSTUPNÉ S VEČEŘÍ: 100 KČ
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 13. ÚNORA 2006
VE STÁNKU KVĚTINY U PANÍ BYRTUSOVÉ, TEL. 736 780 880

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem
odbor ASPV

pořádá 4. března 2006 ve 20 hodin
v sále restaurace Huťařství tradiční 

·IB¤INKY
s programem

Hudba: TNT Kopřivnice
Vstupné 75 Kč + místenka 5 Kč
Předprodej vstupenek od 24. 2.
u Valášků — Kunčice p. O. 338.

Srdečně zvou pořadetelé.



Kunčice pod Ondřejníkem 6. 2. 2006, ročník XIV, číslo 2/2006, 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.


