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Kde je nejkrásněji?
Karel Václav Rais

Kde je ve světě nejkrásněji,
kdo mi povíte?
V háji, kde se zjara chvějí
květy rozvité?

V palouce, když při šveholu
jsme jak jehňata?

Pod nebem, když hledí dolů
hvězdy ze zlata?

V zimě, zlé když větry dují
a my za kamny slyšíme,
jak v černé sluji drak je náramný?

Mnoho krásy všude doma
dětem vypučí,
nejvíce však matičko má
ve tvé náruči.

Májové dny roku 1945
5. květen 1945

„V památný den, v sobotu 5. května
1945 ve 12.30 hod. přerušila náhle
vysílání pravidelného programu
vysílačka Praha I a vzápětí se
ozvalo volání o pomoc do budovy
rozhlasu. Toto volání bylo signá-
lem k povstání celé české Prahy
proti nenáviděným okupantům.
Tento signál zanítil plamen revoluce
ve všech srdcích všech věrných Čechů
po všech vlastech českých. S Prahou
povstal i český venkov.“
— úryvek z kroniky města Chlumce —

V tento den si také připomíná-
me osvobození naší obce od fašis-
mu a 8. května 59. výročí osvobo-
zení od fašismu.

— redakce —

Druhá květnová neděle
patří všem maminkám
MATKA, která vychovala a vypěstovala ve svých dětech
ušlechtilé vlastnosti, zůstávala v minulosti často v pozadí
a nepovšimnuta. Proto od samého zrodu tohoto svátku
nikdo nepopíral, že by matkám měly být více nakloněny zákony
a že stát by měl matkám a dětem hmotně pomáhat.
Nejen v tento sváteční den by si každý měl připomenout úctu
ke každodenní neviditelné péči matek o novou generaci,
pěstovat smysl pro cenu dobrých vztahů mezi mužem a ženou
a vytvořit ovzduší dobré vůle, které toto tisíciletí tolik postrádá.
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Vážení občané

V následujícím článku uvádíme Návrh programu
hlavních činností v Obci Kunčice p. O. na rok 2004
v plném znění tak, jak byl předložen na jednání za-
stupitelstva obce dne 31. 3. 2004. Tento program
byl zastupitelstvem schválen.

Vzhledem k nabytí účinnosti zákona o DPH bude
však nutné v průběhu roku některé připravované
investiční akce přehodnotit popřípadě úplně zru-
šit, neboť obce nejsou plátcem DPH a proto se
všechny takové činnosti prodraží o 14 %. 

V současné době se doplňují nutné podklady pro
přislíbené státní dotace, je dojednána a podepsána
smlouva o dílo na zpracování projektové doku-
mentace splaškové kanalizace pro stavební povole-
ní. Probíhá úprava pozemků po vybudovaných vo-
dovodech na podzim loňského roku, je zahájena
oprava nezpevněných cest.

Jak jste si jistě mnozí všimli je v plném proudu
oprava zajímavé kulturní památky v obci kapličky
„Na Gvardůvkách“. Opravu zajišťuje Pozemkový
spolek Podbeskydí ZO ČSOP Kunčice p. O. za fi-
nančního přispění státu, obce a římskokatolické
církve.

Je připravována k otevření prodejna před obec-
ním úřadem s novým nájemcem.

Obec za přispění několika podnikatelů z obce vy-
dala mapu obce se všemi čísly popisnými (rodinné
domy, chaty, střediska, obchody, instituce atd.).
Mapu je možné zakoupit na obecním úřadě u paní
Holušové, předpokládaná cena mapy je 25 Kč.

Návrh programu hlavních ãinností
v Obci Kunãice pod Ondfiejníkem na rok 2004
Vážení členové zastupitelstva obce, vážení občané,

předkládám Vám návrh programu hlavních čin-
ností v Obci Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2004,
který je sestaven na základě předpokládaných
finančních příjmů obce v roce 2004.

Návrh rozpočtu obce na rok 2004 projednal fi-
nanční výbor a doporučuje jej zastupitelstvu obce
ke schválení. Je navržen následovně:

příjmy ve výši: 33 558 000 Kč
financování ve výši: 752 600 Kč
výdaje ve výši: 34 310 600 Kč

Podle rozpočtových pravidel se jedná o rozpočet
nevyrovnaný schodkový, neboť je do příjmové části
zapojen i zůstatek na běžném účtu obce z roku 2003. 

Příjmová část rozpočtu je tvořena hlavně výnosy
z daní z rozpočtu státu, jedná se o systém přeroz-

dělování státních daní, který vychází z počtu oby-
vatel každé obce. Jedná se o tyto příjmy:

výlučná daň obcí
— daň z příjmů právnických osob placená obcemi
— daň z nemovitostí

výlučný příjem obcí
— místní a správní poplatky

sdílená daň se SR
— daň z příjmů fyzických osob z podnikání
— daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
— daň z příjmů právnických osob
— daň z přidané hodnoty
— daň z příjmů fyzických osob z kapitálových vý-   

nosů (např. z úroků)
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Konečná výše příjmů ze státních daní je závislá
na celkovém hospodaření státu v daném roce. Zna-
mená to tedy, že výše těchto příjmů se může v prů-
běhu roku změnit oproti předpokladu.

Do příjmové části rozpočtu je také zahrnut další
podíl z prodeje plynovodů obce ve výši 1 800 000 Kč.
Další vyšší příjmy obce jsou tvořeny např. z prodeje
stavebních pozemků a z nájmů nebytových prostor
v budovách obce. Obec má také přislíbenou státní
dotaci na opravu ZŠ ve výši 3,8 mil. Kč a na rekon-
strukci veřejného osvětlení v obci ve výši 1,3 mil. Kč.

V letošním roce je nutné dokončit stavbu vodo-
vodu Břeští, vodovod Mališ — část k Z. Šlechtové,
vodovod Hrbáč, kolaudace vodovodů Žuchov a Ko-
liby. Jsou plánovány některé nové stavby, např. po-
kračování vodovodu Valašská cesta včetně objektu
redukce tlaku (poblíž objektu k ubytování Václava
Krkošky). Vše ve finančním objemu 2 500 000 Kč
včetně závazků z roku 2003. Dále bude pokračová-
no v opravách vodovodů a vodojemů v rámci pravi-
delné údržby a přípravy na jejich případný prodej.
Také bude pokračovat cejchování vodoměrů a kon-
trola kvality pitné vody v obci. 

Připravuje se realizace další části dešťové kanali-
zace v zástavbovém obvodu pod vodojemem u ZŠ.
Bude zadáno zpracování projektové dokumentace
splaškové kanalizace pro stavební povolení. Je plá-
nován výkup pozemku pro stavbu ČOV. 

Proběhne kolaudace několika podružných stře-
dotlakých plynových přípojek. 

Je plánována další údržba místních komunikací
v obci v rozsahu minimálně 500 000 Kč, kromě oprav
po vybudovaných inženýrských sítích. Také na letoš-
ní rok má obec příslib dalšího materiálu (recyklátu)
na opravu nezpevněných cest. Letos bude dokonče-
na projektová dokumentace na stavbu chodníků
okolo hlavní komunikace v horní části obce a bude
zahájeno územní a popř. stavební řízení. Budou po-
kračovat výkupy pozemků pod MK, připravuje se
výměna plechových autobusových čekáren.

Je zpracováván projekt na rekonstrukci veřejného
osvětlení v obci, na dílo v hodnotě zhruba 1,3 mil. Kč
— příslib státní dotace. 

V letošním roce je plánována stavba druhé etapy
bezdrátového obecního rozhlasu (BOR) v částce
zhruba 200 000 Kč.

Získá-li obec od státu přislíbené peníze na opra-
vu školy ve výši 3,8 mil. Kč, proběhne v ZŠ výměna
stropního osvětlení, rekonstrukce ústředního vytá-
pění včetně regulace, nutná rekonstrukce rozvodu
vody, zateplení (popř. výměna) oken v tělocvičně
atd. K tomu budou zpracovány potřebné projekty
včetně energetického auditu.

V mateřských školách budou vyměněny poškoze-
né okapy, u MŠ horní je plánována oprava omítky,
dále bude probíhat běžná údržba.

Je plánováno zpracování projektů na instalaci
osobního výtahu v budově obecního úřadu pro

starší a méně mobilní občany. Bude provedena in-
stalace žaluzií na oknech v budově OÚ (podle NV č.
178/2001 Sb.). Také je plánována výměna interiéru
obřadní síně na OÚ — po 36 letech .

Ve spolupráci s SME proběhne uložení zemních
rozvodů veřejného osvětlení v zástavbovém obvo-
du pod vodojemem u ZŠ.

Průběžně bude prováděna běžná údržba obec-
ních budov např. dokončení nátěru oken v budově
lékárny včetně vymalování společných prostor, za-
krytí venkovního schodiště k bytu v budově kina,
provedení el. instalace v garáži u DPS, nátěr oken
a hydroizolace obvodových stěn v DPS.

Je připraveno odkoupení pozemků státu u pro-
dejny č.p. 594 a části vodovodu Valašská cesta (je
v majetku OKD).

Bude zhotoven informační systém v obci — infor-
mační ukazatelé.

Je nutné vybavit obec víceúčelovou komunální
technikou k údržbě chodníků a obecních ploch
(výkonná sněhová fréza, radlice, kartáč k zametání
atd.) formou leasingu s možností postupného do-
koupení dalšího potřebného zařízení — v ceně
zhruba 310 000 Kč.

V budově hasičárny bude vybavena plynovým vy-
tápěním prozatím garážová část podle finančních
možností, bude doplněn potřebný materiál — ha-
dice, ochranné prostředky atd. V nejbližších letech
bude také nutné uvažovat o obnovení zastaralé po-
žární techniky, hlavně cisterny. 

V letošním roce vstoupí v platnost nový lesní hospo-
dářský plán zpracovaný na období 10 let, podle které-
ho bude probíhat hospodaření v obecních lesích, vždy
po konzultaci s odborným lesním hospodářem.

Ve spolupráci s Pozemkovým spolkem Podbesky-
dí (ČSOP) a památkovým ústavem bude pokračo-
vat oprava kulturních památek v obci, také bude
pokračovat příprava projektů na úpravu hřbitova
a urnového háje. 

Jako každoročně proběhne v měsíci dubnu a září
sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
včetně sběru železného šrotu. 

V květnu tohoto roku se stane ČR členskou zemí
EU. V měsíci červnu bude OÚ zajišťovat volby do
Evropského parlamentu, na podzim volby do za-
stupitelstva kraje.

V únoru 2004 se obec stala členem Honebního
společenstva Kunčice p. O.

Na základě žádostí obce o zachování příslušnosti
k okresu Frýdek–Místek bude od 1. 1. 2005 pro naši
obec pověřenou obcí III. typu Město Frýdlant nad
Ostravicí. 

Obecní úřad bude podporovat kulturní aktivity
v obci (folklórní soubory, pěvecké sbory, knihovny),
bude psána kronika obce. V rámci propagace obce
budou znovu vydány Staré paměti Kunčic pod
Ondřejníkem, pohledy obce, mapa obce s čísly po-
pisnými, budou zhotoveny propagační předměty
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s názvem a znakem obce, atd. Obec bude podporo-
vat podnikatelské aktivity, dále bude podporovat
společenské organizace, hlavně ty, které pracují
s mládeží, např. TJ Sokol, turistický oddíl, mladé ry-
báře a hasiče, ochránce přírody. V návrhu je i přís-
pěvek na léčbu včelstev v obci. Jako v předešlých le-
tech obec podpoří mladé rodiny při narození dítě-
te finanční částkou 5 000 Kč.

Obec bude zajišťovat povinné zvyšování odborné
způsobilosti svých zaměstnanců. Bude také usilo-
vat o možnost získání dalších krajských a státních
dotací na rozvoj obce.

Jako každoročně zaměstná obec 4 pracovníky (ob-
čany obce) evidované na úřadu práce s finanční pod-
porou státu a několik brigádníků — studentů, kteří
budou hlavně provádět úklid obce, údržbu zeleně,
práce na údržbě místních komunikací a jejich okolí,
budou pracovat při údržbě hřbitova a urnového háje. 

Po dohodě s úřadem práce a za finančního při-
spění státu zaměstná obec v letošním roce na dobu
10 měsíců absolventku školy z obce k získání praxe
pro možnost dalšího pracovního uplatnění. 

V průběhu roku bude OÚ zajišťovat běžný chod
obce, tj. budou vydávány Obecní noviny, OÚ bude
přispívat zprávami z obce do regionálních novin,
bude uspořádána pietní vzpomínka u příležitosti
výročí osvobození obce od fašismu, je plánováno
setkání s důchodci obce. V červnu zajistí obecní
úřad ve spolupráci se základní školou hostování za-
hraničního souboru v rámci Mezinárodního folk-
lorního festivalu ve Frýdku–Místku. OÚ bude spo-
lupracovat při pořádání dětského dne, budou zajiš-
ťovány úkoly v oblasti civilní obrany a ochrany
státu. 

Obec pomůže najít rozumný způsob vyřešení zá-
pisu majetku užívaného TJ Sokol Kunčice p. O. do
katastru nemovitostí (šatny, tělocvična, atd.).

Do návrhu rozpočtu obce na rok 2004 není pro-
zatím navržena příprava a samotná stavba víceúče-
lového domu před OÚ. V současné době probíhají
intenzivní jednání s bankami o možnosti získání
úvěru pro obec na stavbu spodní části domu (zhru-
ba 21 mil. Kč). Také probíhají jednání s potencio-
nálním investorem bytové části domu. Po získání
konkrétních podkladů bude další postup v této zá-
ležitosti projednán zastupitelstvem obce. S ohle-
dem na nové skutečnosti pak může být rozpočet
obce upraven. Pro případné zahájení stavby domu
v letošním roce je v příjmové části rozpočtu obce
ponechána finanční rezerva vyšší než obvykle.

Vážení členové zastupitelstva obce, vážení obča-
né. Uvedený návrh programu hlavních činností
v Obci Kunčice p. O. na rok 2004 je podložen návr-
hem rozpočtu obce na rok 2004. Jak již bylo dříve
uvedeno je výše příjmové části rozpočtu obce zá-
vislá na hospodářské situaci státu. S ohledem na
vývoj této situace je možné v průběhu roku rozpo-
čet obce podle potřeby upravit.

Na závěr tohoto návrhu programu přeji obci
a nám všem, aby se naše finanční situace stále
zlepšovala, abychom navržený program činností
na rok 2004 mohli nejen splnit, ale i dále rozšířit. 

V Kunčicích p. O. 31. 3. 2004
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Vstup České republiky
do Evropské unie

Vážení spoluobčané,
prvního května 2004 tak jako v jiných obcích

a městech zavlála také na budově Obecního úřadu
v Kunčicích p. O. vedle vlajky České republiky vlaj-
ka Evropské unie.

Ten den se stal mezníkem v historii naší vlasti pro
nás všechny. Česká republika se stala členským stá-
tem Evropské unie. Tato změna nám jistě přinese
velké možnosti, hlavně pro mladou generaci, která
bude mít zájem o práci a také se dále vzdělávat,
nese však s sebou i určité povinnosti.

Věřím, že v jádru pracovitý a schopný český člo-
věk se v nové Evropě neztratí. Bude záležet pouze
na nás, zda pro nás bude Evropská unie přínosem,
či nikoliv.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Volby do Evropského parlamentu
Podle rozhodnutí prezidenta republiky ze dne

5. února 2004 proběhnou volby do Evropského par-
lamentu v pátek 11. června 2004 a v sobotu
12. června 2004.

Obec Kunčice p. O. tvoří jeden volební obvod roz-
dělený na dva volební okrsky, stejně jako tomu bylo
např. u voleb do Poslanecké sněmovny PČR.

Sídlem okrsku č. 1 je zasedací místnost na Obec-
ním úřadě v Kunčicích p. O., čp. 569.

Sídlem okrsku č. 2 je sál restaurace Skalka v Kun-
čicích p. O., čp. 310.

V obci budou pracovat dvě okrskové komise,
každá bude mít 7 členů včetně zapispovatelky.

Komise č. l (zasedací místnost OÚ) — zapisova-
telkou byla jmenována paní Taťána Holušová, pra-
covnice obecního úřadu.

Komise č. 2 (sál restaurace Skalka) — zapisova-
telkou byla jmenována slečna Jana Martináková,
pracovnice obecního úřadu.

Pro občana ČR budou volby probíhat obdobně
jako např. volby do Poslanecké sněmovny PČR. 

Hlasovací lístky budou všem voličům doručeny
poštou jako obvykle. Pro tyto volby byly zaregistro-
vány kandidátní listiny 31 politických stran, politic-
kých hnutí a koalic. 

Podrobné informace budou uvedeny v příštím
čísle Obecních novin.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
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Poděkování 
Děkuji všem, kteří podle svých možností přispěli

ke zdárnému průběhu celoobecní sběrové akce
v sobotu 24. dubna 2004.

I přes tentokrát velmi nepříznivé počasí akce pro-
běhla bez problémů a splnila svůj účel.

Zvláště děkuji panu místostarostovi, pracovní-
kům obce, ochráncům přírody, hasičům, zahrádká-
řům, rybářům a také občanům a některým chata-
řům, kteří svůj odpad odvezli na určená místa a tím
přispěli k čistotě a lepšímu vzhledu obce.

Výsledky sběrové akce uvedeme v některém dal-
ším čísle Obecních novin.

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Informace z odboru dopravy
Městského úřadu

ve Frenštátě pod Radhoštěm

TRVALÉ VY¤AZENÍ VOZIDLA
Z REGISTRU VOZIDEL

S účinností od 1. května 2004, s ohledem na
zákon č. 103/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 56/2001 Sb. O podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, dochází při trvalém
vyřazení vozidla z registru vozidel ve smyslu § 13
zákona č. 56/2001 Sb., ke ztrátě technické způsobi-
losti vozidla k provozu na pozemních komunika-
cích na základě § 14 zákona č. 56/2001 Sb.

V praxi to tedy znamená zásadní změnu při po-
dání žádosti vlastníka (provozovatele) vozidla
o trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel.

Počínaje dnem 1. května 2004 je povinen
vlastník vozidla spolu se žádostí o trvalé vyřaze-
ní vozidla z registru vozidel předložit doklad
o likvidaci vozidla, vydaný tuzemským nebo za-
hraničním subjektem pověřeným sběrem a li-
kvidací vozidel a autovraků (viz § 13 odst. 2
a odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb.).

Čestné prohlášení o tom, že vozidlo je mimo
veřejné komunikace již nebude postačovat. Ske-
let takto zlikvidovaného (sešrotovaného) vozid-
la již nelze nikdy použít jako náhradní díl, pro-
tože je to díl, který zejména podléhá registraci
a je hlavním nositelem VIN (výrobního čísla vo-
zidla). Ostatní díly a součásti takto zlikvidované-
ho vozidla lze použít k opravám ostatních vozi-
del shodného typu.

Doklad o likvidaci vozidla není předkládán
úřadu jen při trvalém vyřazení vozidla z důvodu
jeho zániku, nebo při nesplnění povinnosti do
stanovené lhůty (14 dnů) po zániku pojištění od-
povědnosti sjednat nové pojištění odpovědnosti,
nebo uložit registrační značku a osvědčení o re-
gistraci vozidla do tzv. depozita u příslušného
úřadu (§ 13, odst. 1 zák. č. 56/2001 Sb.). Z takového
vozidla se stává soubor náhradních dílů, včetně
možnosti použití skeletu vozidla jako náhradní-
ho dílu, nebo se vozidlu musí znovu schválit jeho
technická způsobilost.

Pojem „motorové vozidlo a přípojné vozidlo
zaniklo“ znamená, že není do šrotu co odevzdat
— tedy bylo zcela zničeno, zcela zaniklo. V tomto
případě o zániku a důvodech zániku vozidla
musí vlastník dát příslušnému úřadu čestné pro-
hlášení, nebo doklad o tom, že bylo vozidlo
nenávratně ztraceno (např. spadlo do moře apod.).

AUTOVRAKOVI·Tù 
V okrese Nový Jičín má souhlas Krajského

úřadu Ostrava k likvidaci vozidel pouze jedna
organizace, která po převzetí vozidla k likvidaci
vystaví „Potvrzení o převzetí a zneškodnění au-
tovraku“, které je nutno předložit při žádosti
o trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel.

AUTOVRAKOVIŠTĚ ŽENKLAVA
Milan Petr, Ženklava č. 97
Tel.: 602 550 002

Další informace o této provozovně a dalších
provozovnách v rámci Moravskoslezského kraje
obdržíte na odboru dopravy Městského úřadu
Frenštát pod Radhoštěm.

NOV¯ ¤IDIâSK¯ PRÒKAZ
Dnem 1. května 2004 vstupuje v platnost vy-

hláška č. 177/2004 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o re-
gistru řidičů.

Počínaje dnem 1. května 2004 se v ČR vydává
nový řidičský průkaz České republiky o rozmě-
ru 54 ´ 86 mm, který je shodný s modelem ŘP
Evropských společenství.

Současně se nově stanoví lhůty platnosti do-
savadních řidičských průkazů, které byly vydá-
vány v období let 1964 až 2004.

Řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do
31. 12. 1993 platí do 31. 12. 2007. Řidičské prů-
kazy vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 platí
do 31. 12. 2010. Řidičské průkazy vydané



od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 platí 31. 12. 2013.
Výměny těchto řidičských průkazů se provádí
postupně a bezplatně.

Nový řidičský průkaz má platnost omeze-
nou na dobu 10 let.

Vzhledem k omezenému počtu nového typu
řidičského průkazu žádáme všechny řidiče, aby
na výměnu průkazu nenaléhali a výměnu žáda-
li pouze v odůvodněných případech, tj. při
změně údajů, nebo u nejstarších typů řidič-
ských průkazů a u průkazů poškozených.

Zejména ty občany, kteří mají vydány řidičské
průkazy od roku 2001 žádáme, aby s výměnou
za nový typ ŘP posečkali až do období let 2010
až 2013, kdy již bude výroba nových průkazů
plně „zaběhnuta“ a bude jich i dostatek.

Postup při podání žádosti o nový řidičský prů-
kaz je obdobný jako při žádosti o vydání občan-
ského průkazu nebo cestovního pasu. 

Výroba řidičských průkazů se provádí cent-
rálně ve státní tiskárně cenin, tzn., že již není
možno vystavit řidičský průkaz přímo na měst-
ském úřadě, ani „na počkání“, ale ve lhůtě do
21 dnů. Je třeba počítat s dvojí návštěvou úřadu
— jednou při podání žádosti a podruhé při vy-
zvednutí již hotového dokladu.

Upozorňujeme na to, že podle zákona je po-
vinnost jak podání žádosti, tak i vyzvednutí no-
vého průkazu (a vrácení starého průkazu v pří-
padě výměny) provést o s o b n ě .

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
odbor dopravy

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…

V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:

91 let Marta Blažková
88 let Oldřich Šrubař
86 let Anna Kokešová
81 let Zdenka Kadlecová
81 let Ludmila Pospíchalová
80 let Jindřiška Daňková
80 let PhDr. Karel Jurek
70 let Vladimír Maralík
65 let Terezie Kuřecová
60 let Jaroslav Mičulek
60 let Ladislav Krkoška
60 let Ludmila Cochlarová
60 let Julia Bittnerová
60 let Marie Tvarůžková
60 let Milan Žáčik

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

Vítání obãánkÛ
Dne 27. března a 1. května 2004 jsme slavnostně

přivítali do svazku naší obce tyto nové občánky:

Jonáše Jančálka
Vojtěcha Límu
Moniku Šigutovou
Ivanu Hrubišovou
Jana Matyáše Dvořáčka
Kateřinu Petrovou
Michala Majerka
Annu Janasovou
Lenku Pustkovou
Kláru Mrázovou

Poslední rozloučení
V měsíci dubnu jsme se naposledy rozloučili

s paní VLASTOU JANÁČOVOU.
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

U p o z o r n ě n í

přerušení dodávky
elektrické energie

Upozorňujeme občany,
že dne 14. května 2004

od 7 do 15 hodin
dojde na území celé obce k vypnutí elektřiny

a ve dnech 24. — 27. května 2004
od 7 do 15  hodin

v oblasti kolem bývalých rekreačních
středisek VK, Dřevař a Horizont.



O sobotách druháãci ve ‰kole
S dětmi druhé třídy jsme strávili ve škole dvě so-

botní dopoledne.
V sobotu 27. 3. jsme sportovali, závodili a hráli

v tělocvičně ZŠ. O tom, že žáci mají sportovního
ducha, není třeba pochybovat. Při mnoha sportov-
ních činnostech a kláních jsem se o tom neustále
přesvědčovala. V sobotu dne 24. 4. jsme se učili
pracovat s počítačem. Některé děti ovládaly počítač
velmi zdárně, jiné se s ním po krůčcích seznamova-
ly. Bylo to při hrách, práci s internetem, cvičeních
z M, ČJ, Hv a PRV.

Obě sobotní dopoledne byla příjemně prožitá
a dětem se ve škole líbilo.

V˘tvarn˘ úspûch
V celostátní výtvarné soutěži „ KRÁSNÉ JE ŽÍT“

získala žákyně 2. tř. Lenka Šigutová nádherné 2.
místo. Blahopřejeme.

Za 2. třídu tř. uč. E. Halatová 

Pfiijmûte pozvání do ‰kolní galerie
Galerie K. Svolinského při ZŠ v Kunčicích p. O.

pořádá

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ

PAVLY RECHTENBERGOVÉ
BESKYDY Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

Pro veřejnost je galerie otevřena
ve středu 13.00 — 15.00 hodin. 
Výstava potrvá do 31. 5. 2004.

M. Jurková 

Duben — mûsíc bezpeãnosti
Také naše děti jsou denně účastníky silničního

provozu. Jaro je navíc láká, aby provětraly svá kola
a tak může docházet k menším nehodám s tímto
pohybem spojeným. Aby ke kolizím na silnici ne-
docházelo a zranění bylo co možná nejméně,
mohly si děti vyzkoušet jízdu zručnosti při sportov-
ním odpoledni pořádaném na školním hřišti. Zú-
častnilo se celkem 20 dětí ze 2., 3. a 4. tř.

Umístění bylo následující:
1. místo — M. Jurek 2. tř., M. Šigut 3. tř. a L. Borák 4. tř.
2. místo — K. Káňová 2. tř., J.Pícha a K. Šustková 4. tř.
3. místo — J. Krpec 2. tř., J.Ševeček 3. tř. a P. Štulcová 4. tř.

L. Dunděrová 

·kolní kolo Biologické olympiády
V úterý 30. března proběhlo školní kolo biologic-

ké olympiády kategorie D. Soutěže se zúčastnilo
13 žáků ze šestého a sedmého ročníku. Žáci soutě-
žili v poznávání živočichů a rostlin, vyplňovali test
a pracovali na laboratorním úkolu. Nejvyššího
počtu bodů dosáhla Lenka Svobodová, na druhém
místě byl Marek Střalka a třetí místo obsadila Lenka
Jurková. Tito tři žáci postupují do okresního kola,
které se bude konat 28. května ve Frýdku–Místku.
Účast v okresním kole je podmíněna vypracováním
laboratorního úkolu, na kterém již žáci pracují. 

Blanka Skýpalová

Den Zemû
V pondělí 26. dubna jsme společně s žáky oslavili

„Den Země“. Byly připraveny různorodé aktivity
pro žáky prvního a druhého stupně. Žáci z 1. — 5.
tř. vyráběli v pracovních dílnách výrobky z odpado-
vého materiálu. Jako suroviny používali plastové

láhve, víčka z plastových lahví, kar-
ton, textil a starý papír. V Galerii

K. Svolinského děti soutěžily v po-
znávání leteckých snímků Bes-
kyd. Nepřízeň počasí nám neu-
možnila provést naplánovaný

úklid na školním pozemku a v okolí
školy. Přesto nezůstaneme přírodě nic

dlužni a úklid provedeme později v hodinách pra-
covních činností. Programy se pro oba stupně liši-
ly, společná byla pouze beseda s pane Derlichem,
který přijel z Ostravské ZOO. Zajímavé povídání
o životě zvířat, ukázky lebky a kůže tygra nebo ste-
henní kosti slona bylo zpestřeno i přítomností živé-
ho tvora. Tímto utajovaným živočichem byla užov-
ka červená. Žáci se dověděli nejen mnoho nového
ze života hadů, ale byli s tímto plazem v přímém
kontaktu.

Na druhém stupni žáci jednotlivých tříd postup-
ně absolvovali 4 hodinové programy. Navštívili Ga-
lerii K. Svolinského, kde si prohlédli novou výstavu
fotografií frýdlantské fotografky p. Pavly Rechten-
bergové „Beskydy z ptačí perspektivy“, dále začali
pracovat na výtvarné části soutěže vyhlášené
ČSOP Skalka „Těžba uhlí v Beskydách“. V tělocvič-
ně si vyzkoušeli zahrát některé ekologické hry
a v areálu školy byla pro ně připravena „Cesta za
poznáním“. Tato cesta obsahovala poznávání rost-
lin, zkoušku hmatu a čichu, zvířecí kvíz a zvířecí
pantomimu.

E. Sladká, B. Skýpalová
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Jak se objevil Karel Kryl
v Galerii Karla Svolinského

V úvodu chci připomenout, že Galerie Karla Svo-
linského je první stálou školní galerií v naší repub-
lice, která byla vytvořena z darů výtvarných umělců
dětem Základní školy v Kunčicích pod Ondřejní-
kem v Beskydech. Se svolením pana profesora Svo-
linského nese jeho jméno.

Tuto instituci navštívilo několik významných
osobností kulturního i politického života naší vlas-
ti. Prvním z nich byl právě Karel Kryl. Stalo se 24.
dubna 1992. Jak k tomu došlo?

Ve čtvrtek 23. dubna pořádal Mistr Kryl velký kon-
cert ve Frenštátě p. R. O vystoupení byl nebývalý
zájem a sál kulturního domu byl nabit k prasknutí.
Viděl jsem skvělé a dojemné vystoupení, na které
nikdy nemohu zapomenout. Zažil jsem při něm
menší trapný okamžik.

Krylovo vystoupení jsem totiž fotografoval. Bylo
naprosto nemyslitelné, abych použil zábleskového
přístroje a tak jsem stál pevně opřen o stěnu blízko
jeviště, mačkal foťák s teleobjektivem a čekal na
vhodný okamžik, který by zaručoval nerozmazaný
snímek. Takové chvíle se objevovaly, kdy interpret
nezpíval, zejména ke konci veršů. Byl jsem asi 7 m
od Karla, v sále hrobové ticho a do něho najednou
zakvílela závěrka mého Nikonu. Slyšel to celý sál.
No hrůza!

Co teď? Kryl se otočil tím směrem, zamračil se
a napomenul mě. Z jeho gestikulace jsem vyrozu-
měl, abych to více neopakoval. Myslím, že mne po-
lilo horko a začervenal jsem se. Do konce koncertu
jsem již spoušť nezmáčkl.

Po vystoupení jsem ho navštívil v šatně. Jednak,
abych se omluvil, ale především proto, abych mu
tlumočil pozvání ředitelky školy do naší galerie.
Zpytavě se na mne podíval unavenýma očima, otřel
si zpocené čelo a po vyfouknutí kouře projevil
o moji prosbu zájem. Zdálo se mi, že eminentní.
Automaticky přebíral od gratulantů květiny, děko-
val jim, ale stále pozorně poslouchal moje informa-
ce o neobvyklé umělecké sbírce. Neopomněl jsem
zdůraznit, že vím, že je také výtvarník vystudovaný
v Bechyni, a že by ho naše galerie jistě zaujala.
Chvíli ještě přemýšlel a pak odhodlaně řekl: „Tak
dobře, pane učiteli, zítra přijdu!“

Domluvili jsme se na desátou hodinu a po vysvět-
lení cesty k nám jsme se rozloučili. Příští den byl
pátek. Celá škola byla připravena na přijetí vzácné-
ho hosta. S malým zpožděním několik minut po
desáté skutečně přijel. Byl uvítán ředitelkou školy
Julií Kubalovou, učitelským sborem a nedočkavými
žáky. Se zájmem a velmi pozorně si expozici pro-
hlédl. Provázel jsem ho. Některé jeho komentáře,
připomínky a názory byly zajímavé a mimořádně
vtipné. Závěrem poznamenal, že nám ze své vý-
tvarné tvorby také něco věnuje. Svůj slib dodržel.

Žáci vyššího stupně a hosté z vesnice byli natla-
čeni do největší galerijní místnosti, posadili se na
zem na koberce a pokorně vyslechli asi hodinový
koncert. Zazněly písně z připraveného repertoáru
umělce, ale později zpíval i na přání. Ozývalo se:
„Pane Kryl, třeba Bratříčka!“ A Karel vyhověl.

Mezi písněmi probíhala naprosto neformální
a přátelská beseda, otázky jen pršely. Jeden z dota-
zů mi utkvěl v paměti natrvalo. Karel Kryl se všem

ZŠ K. Svolinského v Kunčicích p. O.
si Vás dovoluje pozvat

na sváteční odpoledne pořádané ke Dni matek.

Se svým programem vystoupí žáci 1. stupně.
V pátek 7. 5. 2004, v 15.00 hodin, v GKS

Okrskové kolo v minikopané
Žáci 8.— 9. ročníku se zúčastnili 20. dubna okrskového kola v minikopané, které

bylo ve Frýdlantě n. O. Družstvo našich chlapců ve složení M. Uřinovský, J. Křenek,
R. Vedral, R. Šustek, A. Čajánek, M. Kokeš, L. Stavárek, M. Hrbáček
a V. Telvák změřilo síly s dalšími pěti družstvy. V nepřízni počasí, špatných pod-
mínkách a silné konkurenci se našemu družstvo podařilo obsadit velmi pěkné
třetí místo.

Blanka Skýpalová

V dubnu jsme si pfiipomnûli 10. v˘roãí úmrtí Karla Kryla
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přítomným totiž přiznal, že naši obec Kunčice pod
Ondřejníkem dobře zná. Na vrcholku Ondřejníku
prý byl několikrát, zejména jako pionýr v padesá-
tých letech. „Vaši dědinu znám i z oken vlaku“, řekl
náš host, „to když jsem o víkendech jezdíval k pra-
rodičům do Frýdku–Místku“

A tu jedna sedmačka vyhrkla nečekanou otázku:
„Že nedovedete vyjmenovat železniční stanice!“
Karel bez rozmýšlení spustil: „Veřovice, Frenštát,
Kunčice, Čeladná“ …až do Ostravy. Sklidil za to
bouřlivý a dlouhotrvající potlesk. Všichni totiž
právě pochopili, že nelhal, že je skutečně z našeho
kraje!

V pracovně výtvarné výchovy, kde si také se zá-
jmem a pozorně prohlédl vystavené výtvarné práce
žáků, proběhla další etapa jedinečného setkání —
autogramiáda. Za každým podpisem následovala
vtipná poznámka, připomínka nebo anekdota. Byl

v tu chvíli jediným, komu bylo povoleno sedět za
katedrou a kouřit.

Sledoval jsem zvídavé dětské oči, jak si Mistra se
zájmem a nedůvěřivě prohlížejí, jak se okamžiky
napětí střídají se salvami smíchu po legrační připo-
mínce. Prostě, bylo to skvělé a nezapomenutelné
setkání našich žáků s nejlepším folkovým zpěvá-
kem. Když jsem pak nesměle vykoktal něco o tom,
co jsme za produkci dlužní, Karel se málem urazil!

Po malém občerstvení ve školní jídelně se s Kar-
lem Krylem rozloučil za všechny Kunčičany staros-
ta obce ing. Tomáš Hrubiš. Mistr odjel zpět do
Frenštátu, kde byl ubytován.

Jak jsem se již zmínil v úvodu, Karel Kryl byl první
významnou osobností, která naši galerii navštívila.
V pondělí 14. června téhož roku přijel i prezident
republiky Václav Havel.

Zapsal: PaedDr. Zdeněk Šrubař

KAREL KRYL — nejlepší český folkový zpěvák,
publicista, prozaik, textař a básník se narodil 12.
dubna 1944 v Kroměříži. Pocházel z rodiny novoji-
čínských knihtiskařů. V Bechyni vystudoval kera-
mickou školu. Jeho první písňové nahrávky vznika-
ly v Ústí n. L. a v Ostravě. V roce 1969 se prosadil
svou první LP deskou Bratříčku, zavírej vrátka.
V červnu téhož roku emigruje do SRN, kde působil
jako redaktor rozhlasu Svobodná Evropa v Mnichově.

Tam vyšly jeho další LP desky — Rakovina, Maška-
ry a Monology. Jejich texty jsou založeny na alego-
ricky formulovaném odporu vůči období okupační
reality. Posléze texty vyšly i samostatně jako Kníška
Karla Kryla. Jeho žena Marlen žije v Mnichově
a udržuje občasné písemné kontakty s vedením
Galerie Karla Svolinského na ZŠ v Kunčicích p. O.
Ve sbírce GKS je Kryl zastoupen několika kresbami
s politickým podtextem.

—bař
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Po p i s  t r a s  p o c h o d u :
trasa 30 km

Z místa startu (nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejní-
kem) po modré turistické značce na Horní Čeladnou.
Z modré odbočíme doleva (po vlastním značení) k pa-
mátníčku J. Ušiaka, pak se vrátíme zpět na modrou tu-
ristickou značku, po které pokračujeme ke kapličce —
kontrola — K1. Odtud po červené tur. značce doleva,
pak doprava úbočím Smrku až na Polanu (rozcestí turis-
tických značek). Zde odbočíme doprava na modrou tur.
značku, po níž dojdeme na Kociánku — K2. kde bude
malé občerstvení. Po modré turistické značce pokraču-
jeme až na Martiňák, chatu míjíme a po zelené turistické
značce dorazíme na rozcestí Bařiny — K3. Po zelené
značce pokračujeme vzhůru na Čertův mlýn — K4.
Z Čertova mlýna sestoupíme po červené turistické znač-
ce na sedlo Maňáky, kde přejdeme na zelenou turistic-
kou značku, která nás dovede úbočím Noříčí hory přes
Bystré až téměř k nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejní-
kem. Před nádražím se napojíme na vlastní značení,
které nás dovede do cíle pochodu, k chatce „U žabáka“
(nad hřištěm TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem)
Převýšení na trase 30 km — cca 980 m.

trasa 15 km 
Z místa startu (nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejní-

kem) po žluté turistické značce (směr Malá Stolová).
Během stoupání Malou Stolovou narazíme na kontrolu
— K1, za kterou odbočíme doprava na šikmo stoupající
lesní cestu. Po vlastním značení obcházíme Velkou Sto-
lovou na rozcestí ke kontrole — K2. Pokračujeme po
vlastním značení k zeleně značené turistické cestě,
(dáme se ostře doprava), po níž dojdeme přes Bystré až
téměř k nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejníkem. Před
nádražím se napojíme na vlastní značení, které nás do-
vede do cíle pochodu, k chatce „U žabáka“ (nad hřištěm
TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem).
Převýšení na trase 15 km — cca 460 m.

trasa 7 km 
Z místa startu (nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejní-

kem) po žluté turistické značce k Ruskému kostelíku,
kde odbočíme vpravo směr Koliby. Po cca 400 m u vily
Šárka se dáme doleva — směr Velká Stolová a po vlast-
ním značení až na spodní okrajovku Velké Stolové — ke
kontrole K1. Okrajovou cestou nad chatoviště ke kontro-
le K2 a dále chodníkem mezi chatami, kde narazíme na
zelenou turist. značku, která nás dovede na Maralův
kopec ke kontrole K3. Po asfaltové cestě (zelená turistic-
ká značka) dojdeme před viadukt u nádraží ČD a dále po
vlastním značení do cíle pochodu, k chatce „U žabáka“
(nad hřištěm TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem).
Převýšení na trase 7 km — cca 180 m.

St a r t  a c í l :
Start pochodu všech tras je od chatky TURIST u nádra-

ží ČD v Kunčicích pod Ondřejníkem. Start je průběžný
od 7.00 — 9.00 hod.

Cíl pochodu — chatka „U Žabáku“ — areál vodních ná-
drží nad hřištěm TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem.

Pre z e n t a c e :
Vyplněním přihlášky v sobotu 15. května 2004 v době

od 6.45— 9.00 hod. v místě startu — chatka TURIST
u nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejníkem.

St a r t ov n é :
Trasa 7 a 15 km — dospělí 20 Kč, mládež do 15 let 10 Kč,

Trasa 30 km — 30 Kč.
Členové KČT po předložení karty EUROBEDS sleva 20 %.

C h a r a k t e r  t r a s :
Všechny trasy jsou vedeny převážně po značených tu-

ristických cestách v horském terénu, část tras vede po
lesních cestách s vlastním značením.

Větší část pochodu vede chráněnou krajinnou oblastí
Beskydy, turistické cesty jsou značeny na turistické
mapě Beskydy — 96. Plánek s popisem obou tras obdrží
startující při prezentaci.

Ča s ov ý  l i m i t :
Pro trasu 30 km — 8 hodin, pro trasu 15 km — 5 hodin,

pro trasu 7 km — 5 hodin.

Po d m í n k y  ú č a s t i :
Dobrý zdravotní stav účastníka. Pro účast na 30 km

trase pochodu dovršení 15 let věku. Trasy 7 a 15 km —
mládež do 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby.

Za va z a d l a :
Zájemcům budou zdarma uschována při prezentaci.

Ob č e r s t ve n í :
Všichni účastníci pochodu obdrží v cíli teplé jídlo,

účastníci pochodu 30 km obdrží na trase při kontrole K3
— malé občerstvení.

V cíli bude možnost dalšího občerstvení v připrave-
ném bufetu.

Od m ě n y :
Všichni účastníci, kteří projdou předepsanými kontro-

lami svých tras a absolvují pochod v předepsaném časo-
vém limitu, obdrží účastnický list a malou pozornost,
kterou věnoval Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem.

Pro nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího účast-
níka pochodu jsou připraveny věcné odměny. Největší
odměnou pro všechny účastníky bude pobyt spojený
s pohybem v jarní přírodě a navázání nových přátelství.

Or g a n i z a č n í :
Akce se uskuteční za každého počasí — každý účastník

pochodu absolvuje trasy na vlastní nebezpečí. V ceně
startovného není pojištění proti nehodě či úrazu. Členo-
vé KČT jsou pojištěni v rámci klubu.

Bližší informace možno získat na adrese:
manželé Martiňákovi

739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 405
tel. 556 850 274, mobil: 603 548 526

O D B O R  K L U B U  Č E S K Ý C H  T U R I S T Ů  K U N Č I C E  P O D  O N D Ř E J N Í K E M

p o ř á d á  v s o b o t u  1 5 .  k vě t n a  2 0 0 4
veřejně př ístupnou turist ickou akci

KKKK uuuu nnnn čččč iiii cccc kkkk ýýýý     pppp oooo cccc hhhh oooo dddd
p o  s t o p á c h  p a r t y z á n ů

— pochod navazuje na již tradiční pochody
a dálkové běhy pořádané
v Kunčicích pod Ondřejníkem.
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ZO ČSOP v Kunčicích p. O.

Krásná PŘÍŠERKA se snadno nevzdává !!!
Původem AZIATKA — V HOLANDSKU KRÁLOVNA

KRÁSY.
Postupně dobývá celý svět. Během dvou týdnů

vyroste do dvoumetrové výšky a dokáže ukrýt i čer-
nou skládku. Šíří se závratnou rychlostí. Ale nejen
u nás, v Evropě se šíří od Finska a norského pobře-
ží až k Černému moři. Je již i v okolí Moskvy, v Se-
verní Americe a na Novém Zélandu. U nás v někte-
rých oblastech napáchala značné škody. Svými
křehkými kořeny rozrušuje břehy potoků a řek,
když předtím udusila porosty olší, vrb a poškodila
druhovou rozmanitost někdy i vzácných společen-
stev. Úspěšně se zabydluje v polních kulturách
a každé mechanické poškození ji rozmnožuje. Me-
chanickými postupy je nezničitelná.

Tímto zákeřným vetřelcem v naší přírodě je
KŘÍDLATKA JAPONSKÁ, SACHALINSKÁ A ČESKÁ.
Jde o křížence, který je nejzdatnější, šíří se i seme-
ny roznášenými větrem, vodou nebo ptactvem.
A to je hrozba nejen pro naši druhovou rozmani-
tost (biodiverzitu), ale i pro zemědělství.

Jak ji likvidovat? Jedině s použitím chemie. Sou-
časné metodiky doporučují kombinaci sekání
s chemickými prostředky v průběhu celého vege-
tačního období. Je to fyzicky náročné, finančně ná-
kladné a jde jen o tlumení nikoliv o likvidaci. Tento
způsob musíme opakovat několik let, zvlášť u po-
rostů na rumištích s kořeny ve větších hloubkách.

Náš postup likvidace křídlatek, který se nám již
léta osvědčuje (v Kunčicích p. O., Čeladné, Raškovi-
cích a Pstruží) je konzultován s vědeckými pracov-
níky Botanického ústavu Akademie věd ČR.

Tento úspěšný postup likvidace křídlatek vyža-
duje: vzrostlý, nepoškozený, dobře přístupný, od-
kvétající porost bez stinných náletů.

Přibližně až koncem srpna postříkáme křídlatky
ve dvou 10—14 denních cyklech herbicidem.

Druh a koncentrace, způsob aplikace závisí na
rozloze, stáří a vzdálenosti lokality od vodního zdroje.

Pokud jemně rozprášeným herbicidem zasáh-
neme celou rostlinu (za příznivého počasí)
v době, kdy tok živin proudí do kořenů, máme za-
ručeno, že herbicid je dopraven do celého kořeno-
vého systému a jeho účinek je mnohonásobně
vyšší, než když byl čerpán ze zeminy. Tento náš po-
stup šetří přírodu, je levnější, pokud dodržíme zása-
du, že u křídlatek nezlikvidujeme rozsáhlý kořenový
systém bez vzrostlé neporušené nadzemní části.

Na likvidaci invazních rostlin získáváme finanční
prostředky od MŽP, AOPK a obecních úřadů, kte-
rým patří poděkování za úsilí o zlepšování životní-
ho prostředí ve svých obcích.

Za kolektiv Pozemkového spolku PODBESKYDÍ 
ZO ČSOP Kunčice p. O. 

Miloslav Šrubař

Děkujeme všem,
kdo nám pomáhá udržovat pořádek a čistotu

v naší obci.
Moc velký dík patří všem, kteří pochopili, že tří-

dění komunálního odpadu je moc důležité pro
udržení života na zemi celého světa!

Dále děkujeme pracovníkům Obecního úřadu
v Kunčicích pod Ondřejníkem a všem aktivistům za
velmi dobře organizovaný sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu v Kunčicích p. O. 24.
dubna 2004.

Uznání si zaslouží naši hasiči a všichni řidiči,
kteří byli tak přesní a rychlí, že ještě týž den byla
naše obec uklizena. Ani špatné počasí neodradilo
občany a chataře, aby se v dešti zbavili všeho nepo-
třebného.

Za pozemkový spolek Podbeskydí a Ochránce přírody 
Jiřka Procházková

Bude v Kunčicích moštárna,
sušárna a pěstitelská pálenice?

Metráky a v některých letech tuny ovoce zůstáva-
jí v zahradách a sadech nesklizeny. Dokončení klu-
bovny a moštárny ČSZ zabrzdila restituce pozem-
ků, na kterém měla být moštárna dokončena.

Březnové zasedání obecního zastupitelstva
schválilo prodej pozemku pro stavbu pěstitelské
pálenice, ve které snad bude i moštárna a možná
i sušárna ovoce. Zatím se připravuje dokumentace
a zajišťují finanční prostředky. Doufejme, že to nej-
zdravější ovoce z vysokokmenu, o které bez chemie
pečují hlavně naše sýkorky, se znovu dočká svého
ocenění.

Vždyť staré původní krajové odrůdy patří k histo-
ricky cennému dědictví a mají nedoceněnou zdra-
votní hodnotu.

Za ochránce přírody, zahradkáře a včelaře
Miloslav Šrubař 
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„Empatie“ — vcítění
Služby pro rodinu a domácnost

jsou zaměřeny na zajištění a udržení chodu do-
mácností např. úklidem, praním, žehlením, vaře-
ním, nákupem, nabízejí drobné práce na zahradě
— kosení trávy, sběr ovoce, drobné úklid. práce
okolo domu, drobné opravy oděvu a bytového tex-
tilu a jiné, dle potřebnosti a přání občana.

Poskytují dozor na občany vyžadující zvýšený
dozor, nabízejí asistenční služby nemocným a ne-
mohoucím, např. příprava a podávání jídel, dopro-
vod osob. vozidlem k lékaři, vyzvednutí léků od
ošetřujícího lékaře, vyřizování na obecních úřa-
dech, poštách, atd.

Rodinám s dětmi poskytujeme příležitostné hlí-
dání dětí, i v době nemoci a při rekonvalescenci dí-
těte, doprovod dětí do školek, škol, zájmových
kroužků apod.

Pro koho je určena? Sociálně a zdrav. po-
třebné občany.
Rodinám s dětmi.

Kde bude poskytována? U Vás doma.

Kdo o Vás bude pečovat? Pečovatelky, pečovatel 
s praxí.

Cena služeb? Smluvní ceny, dle soci-
álních poměrů občanů.

Kontakt: L. Ondryášová
Tel: 556 830 513
Mobil: 777 013 207

Vzpomínky
Dne 11. května 2004 uplyne 20 let od úmrtí

pana ALOISE ŠODKA, bývalého vedoucího Jednoty
v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.

Dcera Eva Brišová s rodinou

————————————————
I jen vzpomínka bolí

Dne 8. května 2004 vzpomeneme 5. výročí úmrtí
našeho milovaného syna, bratra a vnuka

pana MARIANA CHOVANCE.
Kdo jste ho znali věnujte mu s námi

tichou vzpomínku,
za všechny matka 

Poděkování
Děkuji paní Dr. Chovančíkové, sestrám Pavle Ze-

ťákové a Jarmile Toflové za péči, kterou poskytova-
ly mé sestře Jarmile Fuchsové po dobu její nemoci.
Také děkuji všem svým přátelům a spolubydlícím
za jejich účast.

PhMr. Věra Janíčková

Pozvání
SRPdŠ při ZŠ Karla Svolinského
ve spolupráci s dobrovolnými
složkami ČSOP, FOTBALISTI,

TURISTI, RYBÁŘI, HASIČI

pořádají 5. června 2004

ddddûûûûttttsssskkkk˘̆̆̆    ddddeeeennnn

v areálu RS — MLÁDÍ
p. Krkošky od 15.00 hodin.

Pro děti je připraveno
zábavné odpoledne plné her
a soutěží, také je připraveno

bohaté občerstvení i pro rodiče.
Od 20 hodin proběhne zábava

pro dospělé.

Srdečně všechny zve vedení SRPdŠ


