
ČERVEN 2003

„Měsíc červen voní deštěm“, „Červen
louky kosí, Medard vodu nosí.„ říkají pra-
nostiky. Lidová meteorologie dobře vysti-
huje, že pro červnové počasí bývá déšť ve-
lice příznačný. Je neodmyslitelně spjatý
s příslovečným medardovským obdobím.

Navzdory deštivým pranostikám je
červen prosluněn vidinou na-

stávajícího léta a konce škol-
ního roku. 

Úspěšné zakončení škol-
ního roku všem žákům
a studentům přeje

— redakce —
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Referendum

o přistoupení České republiky
k Evropské unii

Referendum proběhne v pátek 13. 6. 2003 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 14. 6. 2003
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasovací místnost pro okrsek č. 1. je zasedací
místnost obecního úřadu.

Hlasovací místnost pro okrsek č. 2. je sál restaura-
ce Skalka.

Do seznamu oprávněných občanů k hlasování
(stálý seznam voličů) je možné nahlédnout na
Obecním úřadě v Kunčicích p. O. u paní Holušové.

Právo hlasovat
Právo hlasovat v referendu má každý občan České

republiky, který alespoň druhý den referenda dosá-
hl věku 18 let.

Překážkami ve výkonu práva hlasovat v referendu
jsou:

a) zbavení způsobilosti k právním úkonům,
b) zvláštním zákonem stanovené omezení

osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, 
c) služba vojáka z povolání v zahraničí, jestliže

povaha vykonávané služby nebo místo jejího
výkonu neumožňují výkon práva hlasovat
v referendu.

Hlasovací průkaz
Oprávněnému občanu, který nebude moci hlaso-

vat ve svém okrsku, vydá obecní úřad (např. v Os-
travě — chataři) na jeho žádost hlasovací průkaz,
na jehož základě může hlasovat v jiném okrsku
(např. v Kunčicích p. O.)

Hlasovací lístek
Hlasovací lístek obdrží účastníci referenda přímo

v hlasovací místnosti.
Otázka pro referendum zní: „Souhlasíte s tím, aby

se Česká republika stala podle smlouvy o přistou-
pení České republiky k Evropské unii členským stá-
tem Evropské unie?„

Hlasující odpovídá na tuto otázku ANO nebo NE
tak, že odpověď v příslušném rámečku označí kříž-
kem. (viz vzor)

Přenosná hlasovací schránka
Občan, který se bude chtít zúčastnit hlasování

v referendu a bylo by pro něj ze zdravotních důvo-
dů obtížné přijít k volbám osobně, může požádat
obecní úřad nebo v den voleb volební komisi o za-
jištění přenosné hlasovací schránky. Členové pří-
slušné volební komise je pak v den voleb navštíví
s přenosnou hlasovací schránkou doma.

Požadavek sdělte telefonicky (tel. 556 850 154),
popřípadě písemně na obecní úřad nebo prostřed-
nictvím doručovatelek.

Zásady hlasování
1. Oprávněný občan hlasuje osobně, zastoupení

není přípustné.
2. Oprávněný občan po příchodu do místnosti pro

hlasování prokáže svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem. Po učinění zázna-
mu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštní-
ho seznamu obdrží oprávněný občan od okrsko-
vé komise hlasovací lístek a prázdnou úřední
obálku. Na žádost oprávněného občana mu okr-
sková komise vydá v případě potřeby nový hla-
sovací lístek.

3. Neprokáže-li oprávněný občan svou totožnost
a státní občanství České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.

4. Oprávněný občan, který se dostavil do místnos-
ti pro hlasování s hlasovacím průkazem, je povi-
nen tento průkaz odevzdat okrskové komisi, ta
jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu.

Způsob hlasování
Oprávněnému občanovi, který se neodebral do

prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
okrsková komise hlasování neumožní.
1. Po obdržení úřední obálky a hlasovacího lístku

vstoupí oprávněný občan do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků, kde hlasovací lístek
předepsaným způsobem upraví a vloží do úřed-
ní obálky.

2. Odpověď na otázku vyznačí oprávněný občan
na hlasovacím lístku tak, že ji v příslušném rá-
mečku označí křížkem.

3. Oprávněný občan hlasuje tak, že po opuštění
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích líst-
ků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před
okrskovou komisí do hlasovací schránky. Za
oprávněného občana, který není schopen vložit
úřední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací
schránky, může tak učinit jiný oprávněný občan,
nikoli však člen okrskové komise.

Neplatné hlasování
Hlas oprávněného občana je neplatný,
a) je-li na hlasovacím lístku zakřížkována v přísluš-

ných rámečcích odpověď „ANO“ i „NE“
b) není li na hlasovacím lístku zakřížkována v pří-

slušných rámečcích žádná odpověď,
c) není-li na hlasovacím lístku v příslušných rá-

mečcích odpověď vyznačena platným způso-
bem, tj. křížkem v rámečku.
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Výsledek referenda
1. Přistoupení České republiky k Evropské unii je

v referendu schváleno, odpověděla-li na otázku
pro referendum kladně nadpoloviční většina
hlasujících.

Vážení občané,
vyhlášením referenda o přistoupení České repub-

liky k Evropské unii se nám otvírá velká možnost
začlenit se znovu plnohodnotně do Evropy, kde
historicky patříme.

Jsem přesvědčen, že občané naší obce jsou kul-
turně i politicky vyspělí a že jim osud České repub-
liky není lhostejný.

Každý oprávněný občan má samozdřejmě právo
hlasovat v referendu podle svého přesvědčení.
Osobně jsem přesvědčen, že naše členství v Evrop-
ské unii je nutností i když bude mít z počátku ně-
které negativní dopady. Důležité bude hlavně pro
naše potomky.

Tomáš Hrubiš
starosta obce

Oznámení
o době a místě konání referenda

o přistoupení České republiky
k Evropské unii

Starosta obce Kunčice pod Ondřejníkem podle § 21
zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o při-
stoupení České republiky k Evropské unii a o změně
některých zákonů (zákon o provádění referenda)

oznamuje:
1. Hlasování v referendu o přistoupení České re-

publiky k Evropské unii se uskuteční

dne 13. června 2003
od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a dne 14. června 2003
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem, kde se oprávnění občané mohou sezná-
mit s textem smlouvy o přistoupení České re-
publiky k Evropské unii je Obecní úřad v Kunči-
cích pod Ondřejníkem č. dveří 23, na internetu
na adrese www.euroskop.cz

3. Místem konání referenda 
v okrsku č. 1 — dolní a střední část obce po
pana Jiřího Janáče čp. 531, paní Elišku Pustko-
vou čp. 335 a provozovnu č. 158 na Maralovém
kopci — je místnost pro hlasování v zasedací
síni na Obecním úřadě v Kunčicích pod Ondřej-
níkem, čp. 569, pro oprávněného občana podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
v okrsku č. 2 — horní část obce — je místnost
pro hlasování v sále v restauraci Skalka v Kunči-
cích pod Ondřejníkem, čp. 310, pro oprávněné-
ho občana podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu.

4. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlaso-
vání poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky anebo cestov-
ním průkazem).

5. Hlasovací lístek bude oprávněnému občanovi
předán v místnosti pro hlasování. Oprávněný
občan hlasuje tak, že na hlasovacím lístku v pří-
slušném rámečku označí křížkem svoji odpověď
na položenou otázku.

V Kunčicích pod Ondřejníkem 29. 5. 2003

Ing. Tomáš Hrubiš, v.r.
starosta obce

Městský úřad ve Frenštátě p. R.
sděluje,

že v době konání referenda, tj. 13. a 14. 6. 2003
bude služba na MěÚ týkající se občanských průka-
zů a evidence obyvatel. Občané si mohou vyzved-
nout hotové občanské průkazy (OP), v případě, že
nemají platný cestovní průkaz a dojde v těchto
dnech ke ztrátě nebo odcizení OP bude jim vysta-
ven OP na počkání po předložení 2 fotografií ze
současné doby a ostatních dokladů dle zákona po-
třebných k podání žádosti. V takovém případě do-
poručujeme se nejdříve telefonicky spojit s p. Ba-
letkovou — oddělení OP — č. telefonu 556 833 146.
Pracovní doba v pátek 13. 6. 2003 14 — 21.30 hodin,
sobota 14. 6. 2003 8 — 13 hodin. 

Informace 
Správy chráněné krajinné

oblasti Beskydy pro chovatele
hospodářských zvířat

o poskytování náhrad škod způsobených vybraný-
mi zvláště chráněnými druhy živočichů.

V CHKO Beskydy se nejčastěji jedná o škody způ-
sobené vlkem, medvědem, případně rysem na ov-
cích, kozách králících a hrabavé drůbeži. Tyto ná-
hrady lze poskytnout při splnění těchto podmínek:
— pokud byla zvířata (ovce, kozy, skot apod.) v době
vzniku škody umístěna v uzavřeném objektu (past-
vina oplocená běžným typem pastevní ohrady nebo
elektrickým ohradníkem, uzavřený např. dřevěný
přístřešek sloužící k přenocování zvířat na pastvi-
ně, uzavřený zděný chlév, oplocený dvůr apod.),
— pokud byla zvířata v době vzniku škody pod pří-
mým dohledem fyzické osoby nebo pasteveckého psa,
— pokud byla hrabavá drůbež a vodní drůbež
v době vzniku škody umístěna v uzavřeném objek-
tu (např. oplocená zahrada, dvůr, kurník, chlév),
— pokud byli králíci a kožešinová zvířata umístěni
v době vziku škody v uzavřeném objektu (králíkár-
na, kotec apod.)
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Aby poškozený chovatel obdržel náhradu škody,
musí do 48 hodin od zjištění škody na území CHKO
Beskydy ohlásit vzniklou škodu (nejlépe telefonic-
ky) na Správě chráněné krajinné oblasti v Rožnově
p. R. Ta provede místní šetření a vystaví protokol,
který zašle příslušnému krajskému úřadu jako pod-
klad pro vyhodnocení této události.
Dojde-li ke škodě způsobené chráněnými šelmami
mimo území CHKO Beskydy, provede místní šetře-
ní za státní ochranu přírody příslušný krajský úřad.
Podrobné informace Správy CHKO jsou vyvěšeny
na úřední desce obecního úřadu nebo jsou k na-
hlédnutí u paní Svobodové č. dveří 25.

— obecní úřad —

Sdělení
Zájemci o informace z internetových stránek mají

možnost tyto informace získat na obecním úřadě,
každý čtvrtek od 16.30 —18.30 hodin.

— obecní úřad —

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...

V měsíci červnu oslaví svá významná životní jubi-
lea tito naši občané:

60 let Alexej Bittner
60 let Eva Konvičková
65 let Bohumír Strnadel
70 let Zdeňka Kociánová
70 let Růžena Kokešová
70 let Jaroslav Menšík
75 let Aloisie Blablová
81 let Jarmila Blažková
84 let Ludmila Holubová
84 let Jindřich Chromčák
86 let Adolf Řezníček 
86 let Zita Kovalská
92 let Marie Mylková

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

Květen ve „Sportu pro všechny“ 

Květen byl na sportování v odboru
ASPV při TJ Sokol v naší obci velmi bo-
hatý. Žactvo se zúčastnilo regionálního
přeboru v lehké atletice na stadionu
Slezan ve Frýdku–Místku v tomto slože-
ní: Kryštof Střálka, Lukáš Weselowski,
Lukáš Daníček, Roman a Martin Krkoškovi, Anna
– Marie Holušová, Karolína Vyroubalová, Hana Po-
ledníková, Kateřina Krpcová, Monika Ondruchová,
Kristýna Vyroubalová, Michaela Řezníčková, Petra
Havlíčková, Pavla Štulcová a Eliška Střálková. Tři
z nich si vybojovali postup do oblastní soutěže. Byli
to: Lukáš Daníček, Kateřina Krpcová a Eliška Střálková.
O týden později odjelo 7 dvojčlenných hlídek na
další regionální soutěž tzv. Medvědí stezka do Chle-
bovic. Hlídky musely zvládnout orientaci v nezná-
mém terénu, prokázat znalosti o přírodě, o zdravo-
vědě v co nejlepším čase. Připravovali se s cvičitelkou
Zuzkou Majerkovou a výsledky měli výborné.

Ml. žačky II. 1. místo Monika Ondruchová
a Kristýna Vyroubalová

2. místo Hana Poledníková
a Karolína Vyroubalová

3. místo Petra Havlíčková
a Michaela Řezníčková

St. žačky I. 2. místo Gabriela Matušková
a Petra Šigutová

St. žačky II. 4. místo Eliška Střálková
a Markéta Uřinovská

Ml. žáci II. 1. místo Michal Majer
a Kryštof Střálka

St. žáci I. 1. místo Jan Lanča a Martin Krkoška

Všem blahopřejeme.

V pondělí 12. 5. 2003 zaplnilo tělocvičnu 35 žen
a dívek, aby si vyzkoušely, jak se tančí břišní tance.
Přijela je předvést a některé jednodušší naučit lek-
torka z Frýdku–Místku paní Marta Jabůrková. Pod
jejím vedením to byla příjemně strávená hodina
pohybu za doprovodu hudby. K dokonalosti ženám
chybělo jen to krásné oblečení, které k břišnímu
tanci určitě patří (paní lektorce moc slušelo).
Tuto zdařilou akci zařídila cvičitelka Marie Majer-
ková a ženy doufají, že nebyla poslední.

Regionální turnaj ve volejbale
V sobotu 24. 5. 2003 proběhlo ve Staré Vsi n. O. re-

gionální kolo ve volejbale. Hrála jen smíšená druž-
stva, protože v kategorii mužů i žen bylo přihlášeno
pouze po jednom družstvu (a to z Kunčic p. O.).

Z šesti družstev Kunčice obsadily první dvě místa.
1. místo Kunčice p. O. „Horňáci“ ve složení: Marta
Kokešová, Martina Lorencová, Zuzana Majerková,
Miroslav Janda, Miroslav Kokeš a Rostislav Šigut.
2. místo Kunčice p. O. „Dolňáci“ ve složení: Olga
Křenková, Soňa Mikalová, Eva Šigutová, Anna Va-
verková, Jiří Mikala a Antonín Šigut.

Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v kraj-
ském kole.

— výbor ASPV —

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
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„Dolňánek“ v Nymburce
Ve dnech 9.—10. května 2003 probíhal v Nymburce

8. celostátní festival mateřských škol „Mateřinka
2003“. Z oblastního kola pořádaného 21. března 2003
ve městě Břidličná jsme byli vybráni s pásmem
„Ovečky“. Měli jsme obrovskou radost, no a kolotoč
příprav mohl začít. Schůzka s rodiči, schůzka
s panem starostou, zajistit dopravu, natisknout trič-
ka, vyrobit nástěnku, zabalit perníkové ovečky, na-
chystat upomínkové dárečky pro pořadatelky a samo-
zřejmě trénovat, zpívat a tančit. Po těchto přípravách
konečně přišel očekávaný den a my jsme vyrazili na
dlouhou cestu, na které nás doprovázel i náš pan sta-
rosta Ing. Tomáš Hrubiš.

Sluníčko se vyhouplo na oblohu, neskutečně teple
hřálo a nás 12 kluků a holčiček z Kunčic pod Ondřejní-
kem odjíždělo autobusem do světa. I když cesta byla
dlouhá, vše jsme zvládli a ve večerních hodinách nás víta-
lo Sportovní centrum v Nymburce, kde se přehlídka konala.

Radost a představy splnily naše očekávání. Celý
areál byl vyzdoben výtvarnými pracemi dětí, fotogra-
fiemi dětí z minulých vystoupení, chodby lemovaly
krásné panely—nástěnky, které vypovídaly o jednotli-
vých mateřských školách. I prodejní výstavy byly
velmi lákavé. Během dne jsme si s dětmi areál pro-
hlédli, zvládli důležitou dopolední generálku i zábav-
ný pořad Michala Nesvadby z „Kouzelné školky“,

který tak vyplnil dobu čekání před našim vystoupe-
ním. Záštitu nad Festivalem „Mateřinka 2003“ pře-
vzala ministrině Petra Buzková.

Hlavní program začal v půl šesté právě našim pás-
mem „Ovečky“. Bouřlivý potlesk diváků byl tou nej-
krásnější odměnou pro nás všechny.

Průvodcem celé přehlídky byla půvabná herečka
Barbora Srncová, která se zájmem sledovala vystou-
pení všech dětí. Vše šlo jako po drátku, vystoupení
byla pěkná, kouzelná a nápaditá. Nebylo vítězů ani
poražených. Jen štěstí a radost zářily z očí dětí i paní
učitelek. Za svůj výkon děti byly odměněny drobnými
dárečky a upomínkovými předměty. Po dvou nádher-
ně strávených dnech jsme se opět vrátili ke svým ma-
minkám a tatínkům.

V pondělí jsme „Mateřinku“ oslavili s našimi kama-
rády, kteří nám drželi palečky ve školičce. A jak jinak,
než dortem, který byl tentokrát dvouposchoďový
a dokonce s 12 ovečkami z marcipánu. Vše nám to na
kameru natáčel pan starosta, který na oslavě nesměl
chybět a kterému patří od nás všech velké poděková-
ní. Děkujeme Všem, kteří Mateřince fandí a kteří se
na této akci podíleli — panu starostovi Ing. Tomáši
Hrubišovi, obecní radě, panu Pavlu Kahánkovi a hlav-
ně rodičům, kteří vše s námi prožívali. Skončila „Ma-
teřinka 2003“, ať žije „Mateřinka 2004“!

Mateřská škola Dolní 316
Kunčice pod Ondřejníkem

Školní akademie
Dne 16. května 2003 prožívala kunčická škola slav-

nostní den, na který se všechny děti pilně připravova-
ly. Sestavovaly a nacvičovaly spolu s třídními učiteli
svá vystoupení, kreslily, vystřihovaly, šily a batikovaly,
tvořily své kostýmy, aby se zrovna ten jejich kolektiv
předvedl v plné parádě. Mladší děti volily pro svá vy-
stoupení radostný tanec a cvičení s hudbou. Starší
žáci ukázali ve svých humorných scénkách, co je zají-
má, reagovali např. na známé televizní seriály nebo
aktuální události, předvedli také své znalosti z anglic-
kého jazyka a žáci deváté třídy si dokonce zavzpomí-
nali na mladší školní léta.Všechna tato vystoupení
rovněž doprovázela hudba a veselý pohyb. Snažení
účinkujících bylo odměněno vřelým potleskem, který
naznačoval, že se jim podařilo pro všechny přítomné
vytvořit příjemné odpoledne a kromě malého dárku
od dětí v podobě pestrého motýla si návštěvníci snad
odnášeli domů i dobrou náladu.

POLICIE CUP
Dne 26. května 2003 se děti sedmé třídy zúčastnily

branné soutěže pod názvem POLICIE CUP, kterou or-
ganizačně zaštítila, jak již z názvu vyplývá, Policie ČR
a letošní ročník byl uspořádán v lesní krajině u Frýd-
ku–Místku. Naši školu reprezentovalo tříčlenné druž-
stvo ve složení Gabriela Matušková, Samuel Královič
a Lukáš Stavárek. Když děti ráno do Frýdku–Místku
odjížděly, jistě netušily, že si z tohoto sportovního
klání v hodu granátem, střelbě ze vzduchovky, testu
z dopravních značek a z orientace v terénu dovezou
hned dva krásné poháry za umístění nejvyšší. Jeden
pohár je putovní a ten druhý bude trvale umístěn
v naší škole. Děti k soutěži připravila Mgr. Blanka Ský-
palová, která byla rovněž se svými svěřenci velmi spo-
kojena, vždyť zvítězili v soutěži třinácti družstev. K ví-
tězství dětem blahopřejeme. 

Malí básníci z 1. třídy opět tvořili pro všechny naše
čtenáře.

Travička
Nebe, dej nám rosičku,
louka nám dá travičku.
Travička je pro kozy,
ty nás za ni povozí.

Pochyby
Co kdyby sluníčko — spletlo se maličko,
ráno by nevyšlo.
Myslíte, že by se na to hned NEPŘIŠLO ?

Lenka Šigutová 1. tř.
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ŠKOLNÍ AKADEMIE 2003 — vystoupení žáků 1. třídy



Vzpomínka
Jen kytičku kvítí na hrob Ti můžeme tatínku

dát, chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 6. května uplynulo 5 let, kdy utichlo
srdce pana LADISLAVA ZÁVODNÉHO.

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Nikdy nezapomenou manželka a děti s rodinami.

Tato vzpomínka omylem nebyla zařazena
v květnovém čísle Obecních novin za což se
omluváme.

— redakce —

OBECNÍ NOVINY STRANA 6 ČERVEN 2003

V současném období se projevuje v okrese i v celém kraji se-
zónní pokles nezaměstnanosti, avšak z dlouhodobého pohledu
nedochází k výraznějšímu zlepšení celkové situace.

Nová pracovní místa vznikají ojediněle a už vůbec ne v po-
třebném počtu a struktuře. To také znesnadňuje uplatňování ak-
tivních opatření na trhu práce, která by napomohla ovlivnit
situaci osob znevýhodněných na trhu
práce, zejména těch, které jsou
evidovány jako nezaměstnané.

Úřad práce ve Frýdku–Místku na-
dále spatřuje jako nejúčinnější ta
opatření, která pomohou zlepšit pozici těchto osob na trhu práce.

V Programu aktivních opatření na trhu práce v okrese na le-
tošní rok zpracoval Úřad práce ve Frýdku–Místku několik pro-
jektů, které, jak úřad předpokládá, pomohou při použití kombi-
nace různých opatření (zprostředkování práce, motivační a re-
kvalifikační kurzy, poradenské aktivity, podporované zaměstnání)
zlepšit podmínky nejvíce ohrožených osob, zejména dlouhodo-
bě nezaměstnaných. Jde o projekt Aktiv (určený pro osoby nad
50 let věku), Návrat (pro ženy po návratu z mateřské dovolené),

Naděje (pro osoby se ZPS), Absolvent (pro absolventy škol).
Vzhledem k mikroregionálně nepříznivé situaci je realizován
také Projekt Jablunkovsko, zaměřený na nezaměstnané osoby
v této oblasti.

V rámci těchto projektů je ohroženým nezaměstnaným poskyto-
vána pomoc také prostřednictvím dotačních nástrojů podpory za-

městnanosti. Zaměstnavatelům je
při vytvoření nových pracovních
míst pro uvedené skupiny neza-
městnaných a při splnění dalších
podmínek poskytován příspěvek na

mzdové náklady v rozsahu až 7 000 Kč /měsíc po dobu 9 měsíců,
podle toho kterého nástroje. Na investiční náklady je poskytováno
až 80 000 Kč na 1 nově vytvořené pracovní místo. V případě po-
třeby může úřad práce zajistit a uhradit nezaměstnané osobě pří-
padnou vhodnou rekvalifikaci pro kvalitní výkon určité práce. 

Projektové uplatňování aktivních opatření na trhu práce tak
umožňuje soustředit se na konkrétní problémy nezaměstnanosti.

Úřad práce ve Frýdku–Místku

(nedaleko hlavní pošty, vedle ČSOB — přízemí)

Pro naše klienty hledáme
DOMKY RŮZNÝCH VELIKOSTÍ, POZEMKY,

CHATY I ZAHRADY

Našim klientům nabízíme
RYCHLÝ A VÝHODNÝ PRODEJ VAŠEHO DOMU

ČI POZEMKU — VÝKUPY BYTŮ

SMLOUVY, PŘEVODY NEMOVITOSTÍ, VKLADY NA KATASTR

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

Prodám benzínovou sekačku zn. Tornado
a 50litrový pojízdný postřikovač,

vše ve velmi dobrém stavu
Tel. 723 148 507 po 19. hod.

Projektová finanční podpora
nových pracovních příležitostí

pro znevýhodněné nezaměstnané

Nabídka sluÏeb
➢ Strojní ‰típání palivového dfiíví hydraulick˘m

‰típaãem

➢ Lisování a balení senáÏe do balíku —
prÛm. 120 cm

Kontakt: Petr Nikel
Kunãice pod Ondfiejníkem 581
739 13
Tel.: 604 693 404
Tel.: 556 850 280

Kunčice pod Ondřejníkem 1. 6. 2003, ročník XIII, číslo 6/2003, 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.

ulice Dlouhá 13
Havířov–Město

sdružení
KUNâICE POD OND¤EJNÍKEM

VÁM NABÍZÍ — PRODEJ, MONTÁÎ, SERVIS:

ÎALUZIE — HORIZONTÁLNÍ, VERTIKÁLNÍ, ISSO

SILIKONOVÉ TùSNùNÍ — DO DRÁÎKY, LEPENÉ

LEPENÉ ROLETY — PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ, TEXTILNÍ

TEXTILNÍ MARK¯ZY — BALKONOVÉ, KO·OVÉ

SÍTù PROTI HMYZU — PEVNÉ, SAMONAVÍJECÍ

PLASTOVÉ SPRCHOVACÍ BOXY
DVE¤NÍ âALOUNùNÍ

âI·TùNÍ VERTIKÁLNÍCH ÎALUZIÍ
V¯BùR Z VÍCE JAK 180 BAREV, TYPÒ LAMEL A POTAHOVIN.

DODACÍ LHÒTY 7—10 DNÒ, ZÁRUâNÍ LHÒTY AÎ 24 MùSÍCÒ

INFORMACE, OBJEDNÁVKY: 556 850 260, 604 539 619


