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28. října slavíme státní
svátek — Den vzniku
samostatného
československého státu.

Nastal nám nostalgický
podzimní čas, který nás
dovede potěšit svými
teplými dny a krajinou
„hrající“ všemi barvami,
avšak na chmurné
a mlhavé dny také nebývá
skoupý.

— redakce —

Majestátná Lysá v dáli

do oblak své témě halí.

Jak se pohled zpátky vrací,

také Smrk se do nich ztrácí.

Stráň Kněhyně téměř zcela

ztemněla, pak zrůžověla.

Peřinou jak z olova

přikryla se Stolová.

Kulisy se stále mění —

Noříč není k nalezení

a tam, kde dřív Radhošť stál,

temný mrak teď zavítal.

Jak se tak ty hory ztrácí,

umlkají všichni ptáci,

zato temně hučí lesy,

blízké, i ty v dáli kdesi.

Zběsile se vítr honí 

po údolích, ze strání, 

neustává, neumdlévá,

útočí bez přestání.

Je to vítr severák, 

co přines ten těžký mrak, 

stromům chystá nový šat, 

jen co přijde zimní chlad.

Na vyhlídce z Ondřejníka
F R A N T I Š E K P A V E L , 2 0 0 0
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
U S N E S E N Í

z XV. zasedání Zastupitelstva Obce Kunčice p. O.
konaného dne 4. 10. 2001 v 17.00 hodin

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí

kontrolu usnesení ze XIV. zasedání ZO ze dne 21. 6. 2001
informaci o jednáních rady obce

2. Schvaluje 

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. L. Poledník,
Ing. J. Menšík

b) ověřovatele zápisu: Ing. Tobolík, Ing. V. Menšík
c) odprodej obecních pozemků (popř. částí)
Ivanu a Radmile Hrčkovým, Kunčice p. O. 188 — p.

č. 3347/2 o výměře 115 m2

Ľubošovi a Michaele Kráľovým, Alšova 1139, Kop-
řivnice — pozemek pro stavbu rodinného domu v lo-
kalitě pod vodojemem u ZŠ Martinu a Pavle Glisto-
vým, Kunčice p. O. 138 — p. č. 1209/178 — ostatní
plocha — o výměře 1122 m2 u vodojemu nad ZŠ pro
podnikatelskou činnost — služby občanům

Horstu Trebunovi, Kunčice p. O. 677 a Marii Trebu-
nové, Komenského 1129, Frýdlant n. O. — p.č.
1209/23 o výměře 800 m2

Janě Němcové, Metylovice 486 a Milanu Antoniazi,
Žižkova 383, Frýdlant n. O., — část p.č. 1920/1 — vodní
plocha, močál (podle zaměření) — přístup k budově

Barboře Sacké, Horní 119, Frenštát p. R. a Radimu
Niedobovi, Alšova 1144, Kopřivnice — pozemek pro
stavbu rodinného domu v lokalitě pod vodojemem —
p. č. 1209/182 o výměře 987 m2

d) odkoupení budovy prodejny u Huťařství umístě-
né na st. parcele č. 1580 před OÚ v Kunčicích p. O. od
Jednoty spotřebního družstva Frýdek–Místek po do-
řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům na nichž
je postavena

převedení části státního pozemku p.č. 1872/4 —
pastva o výměře 23 125 m2 u Penziónu Karolína na
parkoviště — podle vyznačení v příloze a zaměření

e) odprodej protlačovacího zařízení Bohdanu Pet-
rovi, Kunčice p. O. 699 

f ) za předsedu finanč. výboru ZO p. Ing. P. Tobolíka
g) finanční příspěvek Nemocnici Frýdek–Místek ve

výši 10 Kč na občana obce
h) poskytování měsíční odměny dle NV č. 358/2000

Sb. ve znění NV č. 173/2000 Sb. neuvolněným členům
ZO takto: člen rady obce, předseda výboru nebo ko-
mise — 830 Kč, ostatní členové ZO — 210 Kč (jedná se
o částky před zdaněním) a to ode dne voleb do zastu-
pitelstva kraje v r. 2000,

dále schvaluje poskytování další odměny (příplat-
ku) měsíčně neuvolněným členům ZO dle výše uve-
deného NV ve výši 100 Kč od 1. 10. 2001

3.  Neschvaluje

zařazení parcely č. (PK) 2969/5 v rámci změn ÚP
Obce Kunčice p. O. jako plochu vhodnou pro stavbu
nemovitosti (p. č. 3502/4 — komunikace — nelze
takto zařadit, parcela PK č. 2969/7 — zbytková parce-

la svým tvarem zcela nevhodná pro stavbu nemovi-
tosti) — vlastník Jaroslav Pastrňák, Heydukova 8,
Praha 8 — nejsou vhodné pro zástavbovou část
územního plánu obce

V Kunčicích pod Ondřejníkem 4. 10. 2001

návrhová komise: starosta obce:
Ing. Lumír Poledník v. r. Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.
Ing. Jaroslav Menšík, v. r. místostarosta:

Oldřich Harabiš, v. r.

Práce v obci
V současné době probíhá v obci výstavba vodovodu

směrem k tělocvičně, k Šigutům a Řezníčkům s mož-
ností dalšího rozšíření. Připravuje se výstavba pod-
zemní redukční šachty na vodovodu „Vávra” v blíz-
kosti prodejny Macurových (dříve „u Šodka").

Ve spolupráci se SMP Ostrava a. s. se staví plynovod
pod Stolovou s možností napojení (v první fázi stav-
by) sedmnácti rodinných domů našich občanů, záro-
veň žádáme plynárny o možnost rozšíření tohoto ply-
novodu pro další občany.

Také byla vyhotovena projektová dokumentace pro
stavbu vodovodu do této oblasti. Stavba se připravuje
na příští rok. Žádali jsme o možnost uložení vodovo-
du do stejného výkopu s plynovodem, plynárny však
tuto možnost zamítly.

Je rozestavěna cesta přes nový zástavbový obvod
pod vodojemem u ZŠ („na zelené louce“). Byl dokon-
čen nátěr střechy budovy lékárny a nátěr oken v MŠ
Horní.

Koncem září byly dokončeny opravy místních komu-
nikací (MK): kostel – Humbarek, část MK pod Stolo-
vou, Koliby – Maralův kopec, Huťařství – Penzion V. K.
Podle možností budou opraveny další výtluky na MK.

Jsou zpracovány projekty vodovodu a plynovodu
v zástavbovém obvodu pod vodojemem u ZŠ, pro-
dloužení plynovodu „Valašská cesta”, podružná větev
vodovodu v chatovišti na Řehovém (bydlí zde i trvalí
občané). Je zpracována studie odkanalizování obce.
Je připraven k realizaci projekt plynové kotelny v bu-
dově lékárny. 

Probíhají práce na projektu víceúčelového domu
s byty na pozemku před obecním úřadem. Také již byl
na tomto pozemku proveden geologický průzkum
a zaměření.

V základní škole bylo dokončeno přemístění Galerie
Karla Svolinského do nově upravených a důstojných
prostor ve škole. Úpravu a vybavení těchto prostor fi-
nancovala především obec.

Urbanistické středisko Ostrava zapracovává připo-
mínky občanů a zastupitelstva obce do konceptu
územního plánu obce. Tato fáze má být ukončena do
15. 11. 2001. Potom proběhne závěrečné schvalovací
řízení se lhůtou tří měsíců.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
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Oznámení o stavbě
„KZL Frýdlant—Frenštát“

Severomoravská energetika oznamuje, že v rámci
stavby „KZL Frýdlant—Frenštát” budou prováděny
práce na jejich vedení 110 kV č. 650/5619.

Práce budou prováděny dle vypracované projekto-
vé dokumentace. Rozsah prací bude především spo-
čívat ve výměně zemnícího lana za kombinované
zemnící lano. Zahájení prací bude dne 22. 10. 2001
a předpokládané ukončení stavby dne 3. 11. 2001.
Trasa vedení vede katastrálním území obcí Frýdlant
nad Ostravicí, Pstruží, Trojanovicemi, Kunčicemi
pod Ondřejníkem a Frenštátem pod Radhoštěm.
Práce budou probíhat především u jednotlivých sto-
žárů vedení a u přístupových cest k těmto stožárům.
Případné škody na majetku a polních kulturách
budou hrazeny po předběžných dohodách s uživate-
li pozemků nejpozději 3 měsíce po ukončení stavby.

Zhotovitelem stavby bude Elektrovod Bratislava
a.s. Za stavbu je zodpovědný technik SME a.s. Ostra-
va pan František Gavlas — telefon: 069 667 33 22,
0606 72 49 40.

Ing. Ivo Goščík, RO— vedoucí střediska pro vn,vvn

Oznámení informačního centra
pro program SAPARD

V listopadu roku 2001 bude zahájen příjem žádo-
stí o spolufinancování projektů rozvoje venkova
a obcí v rámci programu SAPARD. Jedná se o projek-
ty jako např. výstavba a přestavba objektů sloužících
veřejnému zájmu, investic do zemědělského majet-
ku, rekonstrukce infrastruktury a inženýrských sítí,
rekonstrukce památkových objektů, zlepšení ekolo-
gické situace regionu a rozvoj malého a středního
podnikání v obci.

Vzhledem k této skutečnosti, uskuteční se v prů-
běhu října workshop, jehož cílem bude seznámit zá-
jemce o program Sapard z řad podnikatelských sub-
jektů se způsoby zpracování projektové dokumenta-
ce, vyplňování žádosti a dalšími aspekty programu.
Školení je realizováno Regionálním poradenským
a informačním centrem Kazuist, spol. s r. o., Husova
401, 73961, Třinec, ve spolupráci s Informačním
centrem pro program Sapard v Třinci.

Workshop se bude konat ve Frýdku–Místku, Hotel
Centrum, dne 11. 10. 2001 v 8.30 hodin.

Pro další informace se můžete obracet s dotazy na
tel. č. 0659/ 33 54 79 (Ing. Tomasz Bień), e—mail:
rpic–trinec@trz.cz, nebo 0659/ 32 12 80 (Bc. Lucie
Ligocká), e–mail: hrat.trinec@trz.cz. Těšíme se na
spolupráci s Vámi.

Ing. Jarmila Šagátová,
Informační centrum pro program Sapard

zástupce ředitele Kazuist, spol. s r. o. — RPIC

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…

obecní úřad informuje

V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:

89 let  Bohuslava Řezníčková
88 let  Marie Homolová 
88 let  Stanislav Hrbáč
83 let  Ludmila Herdová
82 let  Ludmila Davídková
82 let  Irena Kociánová
82 let  Josef Křenek
80 let  Miroslav Valášek
80 let  Narcisa Kojdová
80 let  Marie Macurová
75 let  Marie Křiváková
65 let  Anna Kuřecová 
65 let  Vlasta Jakubová
60 let  Miroslav Šigut
60 let  Alžběta Zátopková
60 let  František Krpec

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

Poslední rozloučení
V měsíci září jsme se rozloučili s našim občanem

panem Miloslavem Řezníčkem.

Okresní soutěž v Kunčicích p. O.
Dne 20. 10. 2001 proběhne v naší obci okresní kolo

hry „PLAMEN 2001". V tento den se do naší obce
sjede asi 50 družstev mladých hasičů a dorostu z celé-
ho okresu Frýdek–Místek — což je asi 250—300 lidí.

Během orientačního závodu, který bude probíhat
u hasičárny a okolí budou soutěžící plnit různé sou-
těžní disciplíny. Z tohoto důvodu bude omezen pro-
voz na místní komunikaci od Huťařství ke kostelu.

— obecní úřad —

Pietní vzpomínka na zesnulé
a vsyp zpopelněných ostatků zesnulých se
bude konat v sobotu 27. října 2001 ve 13.00
hodin na urnovém háji v Kunčicích pod Ond-
řejníkem

— obecní úřad —
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Veřejné oznámení
Zveřejnění návrhu Sektorového operačního

programu
Cestovní ruch a lázeňství (SOP CRL) a

Posouzení vlivu návrhu SOP CRL na životní pro-
středí podle § 14, odst. 2 a 3 zákona ČNR č.

244/1992 Sb.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejňuje
dnem 30. srpna 2001 návrh Sektorového operační-
ho programu Cestovní ruch a lázeňství (SOP CRL)
a Dokumentaci o posouzení vlivů návrhu Sektoro-
vého operačního programu Cestovní ruch a lázeň-
ství na životní prostředí podle §14, odst. 2 a 3 záko-
na ČNR č. 244/1992 Sb.

Text návrhu Sektorového operačního programu
Cestovní ruch a lázeňství a Dokumentace posou-
zení vlivů návrhu programu budou od 30. 8. 2001
zveřejněny na internetové stránce předkladatele

programu — Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky, na adrese www.mmr.cz a následně
budou k dispozici na referátech životního prostředí
a referátech regionálního rozvoje všech okresních
úřadů a na územních odborech MŽP (Praha, Č. Bu-
dějovice, Plzeň, Chomutov, Liberec, Hradec Králo-
vé, Brno, Olomouc, Ostrava). Dokumenty v elektro-
nické podobě jsou od 30. 8. 2001 k dispozici na vy-
žádání v kanceláři, firmy ECON s. r. o. na níže uve-
dené adrese.

Připomínky veřejnosti k návrhu SOP CRL a k Po-
souzení vlivu návrhu SOP CRL na životní prostředí
je možno podávat do 22. 10. 2001 na adresu koor-
dinátora posouzení: ECON,Dědinova 2012,Praha 4,
148 00, tel: 02 24 31 57 70, e–mail: econ@volny.cz.

Součástí procesu zveřejnění bude 6 seminářů
pro veřejnost, za účasti zástupců předkladatele ná-
vrhu SOP CRL a posuzovatelů vlivů návrhu SOP
CRL na životní prostředí:

Mimořádné očkování proti chřipce
v sezóně 2001–2002

Rozhodnutí
Ministerstvo zdravotnictví, jako orgán příslušný

podle § 80 odst. l písm. h) zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

nařizuje

podle citovaného ustanovení ve spojení s § 69
odst. l písm. g) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.,

mimořádné očkování proti chřipce

Tomuto očkování se podrobí všechny osoby po-
bývající na území ČR, které trpí chronickými ne-
specifickými onemocněními dýchacích cest, chro-
nickým onemocněním srdce, cév a ledvin nebo di-
abetem a byly očkovány proti chřipce v předcháze-
jícím roce s výjimkou osob, které byly proti této ná-
kaze v roce 2001 očkovány podle vyhlášky č.
439/2000 Sb.

Na základě § 45 odst. 2 a § 47 odst. l a 2 toto mi-
mořádné očkování provedou zdravotnická zaříze-
ní, která mají uvedené osoby v péči, a to ve spolu-

práci s místně příslušným orgánem ochrany veřej-
ného zdraví, na základě výzvy zdravotnického zaří-
zení.

Očkování zahájí očkující lékaři okamžitě po obdr-
žení očkovací látky, nejdříve však dnem 1. 10. 2001.

K očkování se použije registrovaná očkovací látka,
kterou zajistí příslušná krajská hygienická stanice.

Mimořádné očkování bude hrazeno z prostředků
státního rozpočtu.

OdÛvodnûní
Shodně jako v předcházejících letech, tak i v le-

tošní chřipkové sezóně existuje nebezpeční epide-
mického výskytu chřipky. Proto se hlavní hygienik
ČR rozhodl ochránit v rozsahu předchozích let
před touto nákazou nejohroženější část populace,
u níž by nákaza chřipkou mohla výrazně zhoršit
zdravotní stav, nařízením mimořádného očkování
proti chřipce. Toto očkování je určeno zdravotně
stigmatizováným osobám, které trpí chronickými
nespecifickými onemocněními dýchacích cest,
chronickým onemocněním srdce, cév a ledvin
nebo diabetem a byly očkovány proti chřipce
v předcházejícím roce.

MUDr. Michael Vít, hlavní hygienik ČR

Datum Místo semináře Koordinátor pro přípravu a vedení semináře

11. října 2001, Šumperk Místo bude upřesněno Roman Haken, Centrum pro komunitní práci
čas bude upřesněn Palackého 30, 750 00, Přerov

tel./fax: 0641 219 555 
e–mail: roman.haken@cpkp.cz

Ing. arch. Tomáš Rybka, vedoucí referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu ve Frýdku–Místku
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Na žádost Ing. Vladimíra Marka, starosty
Města Kašperské Hory, uveřejňujeme následují-
cí pozvánku s výzvou.

Město a Základní škola
V Kašperských Horách

pořádají ve dnech 26. a 27. října 2001

oslavy
95. výročí založení reálky

v Kašperských Horách
a

90. výročí otevření školní budovy

s programem

Pátek 26. 10. 2001
10.00—16.00

den otevřených dveří v ZŠ — výstava „Od his-
torie po současnost“

11.00—12.00
oficiální setkání bývalých pedagogů a žáků

14.00—18.00
slavnostní program — s účastí členů vlády

a dalších vysokých úředníků státní správy a vý-
znamných hostů České a Německé republiky:
proslovy, vystoupení žáků ZŠ, diskusní fórum
nad studií rekonstrukce školní budovy, diva-

delní představení (koncert)

Sobota 27. 10. 2001
10.00—14.00

den otevřených dveří v ZŠ — výstava
„Od historie po současnost"

Na oslavy školních výročí srdečně zveme bý-
valé žáky, pedagogy i příznivce Základní školy

v Kašperských Horách.

Někdejší pedagogy Základní školy
v Kašperských Horách prosíme o aktivní účast

na těchto oslavách

kontaktujte nás prosím: 
tel. MKIS Kašperské Hory 0187/50 34 12

e–mail Město Kašperské Hory oslavy@khory.cz
fax MÚ Kašperské Hory 0187/58 25 82

tel. Základní škola Kašperské Hory 0187/58 23 05
kontaktní adresa:

Městský úřad — paní Šafratová,
Náměstí 1,  34192 Kašperské Hory

Ing. Vladimír Marek, starosta Města Kašperské Hory

Mezinárodní projekt za záchranu
beskydských studánek

Na projektu „Besky-
dy bez hranic — envi-
romentální aktivity
pro ochranu přírod-
ních krás“ (G 20924),
který proběhl v obdo-
bí říjen 2000 až červe-
nec 2001, spolupraco-
vali společně tři ne-
vládní neziskové orga-
nizace (NGO):

ZO 68/01 ČSOP, Kunčice pod Ondřejníkem,
Česká republika l

RKV Čadca, Slovenský svaz ochránců přírody
a krajiny, Slovensko 

Beskydský OKREG, Liga ochrony przyrody,
Bielsko Biala, Polsko

Projekt přijala a finančně podpořila organizace
REC — Regionální environmentální centrum pro
střední a východní Evropu se sídlem v Maďarsku.
Celkově byl projektu přidělen grant ve výši 10 290
EURO, každá ze zúčastněných stran obdržela jednu
třetinu.

A co bylo cílem tohoto projektu? Jak naznačuje
symbolicky vybrané místo pro propagaci výsledků
projektu — Hrčava — obec na trojmezí České re-
publiky, Slovenska a Polska, cílem projektu byla zá-
chrana studánek na celém území Beskyd — vyčiš-
tění, analýza a označení zapomenutých studánek.
Smyslem této činnosti bylo nabídnout obyvatelům
a návštěvníkům Beskyd širokou síť studánek jako
doplňkového zdroje pitné vody — jedné z nejdůle-
žitějších podmínek života na zemi. I dnes je možné
vidět místní obyvatele i návštěvníky Beskyd nabírat
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si vodu z existujících studánek. S rozvojem turisti-
ky lze v budoucnu očekávat zvyšování zájmu
o vodu ze studánek.

Projekt zahrnoval tři následující aktivity:

① záchrana beskydských studánek a pramenišť —
vyčištění, analyzování a označení zapomenu-
tých studánek,

② doporučení turistických a cyklistických cest
mezi studánkami — tisk map,

③ zorganizování propagační kampaně pro vyčiš-
těné studánky a doporučené stezky.

Vyhledávání studánek začalo v podzimních měsí-
cích roku 2000. Jako podklad pro vypátrání funkč-
ních i dávno zapomenutých trvale vydatných stu-
dánek posloužily staré mapy a diskuse s lesáky, za-
městnanci CHKO a jinými staršími obyvateli. Nale-
zené studánky byly zaznamenány pomocí jednot-
ného dotazníku, který zahrnuje popis studánky, její
lokalizaci a dostupnost, dále vydatnost a technický
stav studánky, návrh nezbytných opatření, fotogra-
fii před a po úpravě. Ze studánek byly odebrány
vzorky vody na základní analýzu kvality vody. V jar-
ních měsících roku 2001 byly provedeny úpravy
studánek, všechny studánky byly označeny cedul-
kou.

Jako výstup projektu bylo připraveno 4000 kusů
speciální mapy upravených studánek, na zadní
straně mapy bylo doporučeno několik turistických
a cyklistických tras, na kterých se studánky nachá-

zejí. Do mapy bylo kromě 60 označených studánek
(21 v ČR, 23 v SK a 16 v PL) zaneseno dalších 60 stu-
dánek na české straně Beskyd, o které se starají
a upravují Lesy ČR. Dále bylo pro propagaci vytiš-
těno 3000 pohlednic s tématikou beskydských stu-
dánek. Mapy a pohlednice byly distribuovány do
vybraných informačních center v Beskydech.

Dne 24. června 2001 proběhlo slavnostní zakon-
čení mezinárodního projektu „Beskydy bez hra-
nic”. Občané, turisté a ochránci přírody byli pozvá-
ni na turistický výšlap na Hrčavu ze tří zemí:
z Mostů u Jablunkova (ČR), z Čierne při Čadci (SK)
a z Jaworzynky (PL). Od 13 hod. se konal na Hrčavě
krátký kulturní program: ochutnávka vody z bes-
kydských studánek, vystoupení folklorních soubo-
rů, společná prohlídka studánky na Hrčavě. Všich-
ni účastníci obdrželi mapu a pohlednici beskyd-
ských studánek, větší účast veřejnosti zkazilo jen
velmi nepříznivé počasí. Na internetových strán-
kách http://sweb.cz/beskydske—studanky lze najít
základní informace projektu, spoustu fotek studá-
nek, ke stažení je i naskenovaná mapa. Po skonče-
ní projektu převezmou nad jednotlivými vyčištěný-
mi studánkami patronát kolektivy dětí (např. mladí
ochránci přírody, turisté, skauti, atd.), kteří budou
okolí studánek dále zvelebovat a dlouhodobě držet
nad studánkami ochrannou ruku. Protože se pro-
jekt setkal s velkým ohlasem, věřím, že se myšlenky
uchopí i ochranáři z dalších horských oblastí
v České republice nebo i jinde ve světě.

Aleš Bernatík ZO ČSOP Kunčice p.O.
e–mail: bernatik@rceia.cz
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Během prázdnin se ve škole usilovně pracovalo.
Prostředky se investovaly do řady novinek. Novým
nábytkem byla vybavena učebna hudební výchovy,
k otevření se připravila videoučebna s moderním
zařízením a škola se napojila na internet. Zásluhu
na přípravě školy mají všichni provozní a pedago-
gičtí pracovníci. Slavnostní zahájení školního roku
2001/2002 proběhlo v pondělí 3. září ve školní tě-
locvičně. Po státní hymně žáky přivítalo vedení
školy společně s panem starostou ing. Tomášem
Hrubišem. Největší pozornost se věnovala 19 no-
vým prvňáčkům, které povede paní učitelka Mgr.
Markéta Jurková. Do školy nastoupilo celkem 180
žáků, z toho 98 na I. stupeň ZŠ a 82 na II. stupeň ZŠ.

Krátce po zahájení školního roku ukončila půso-

bení na kunčické škole paní učitelka Mgr. Alena Tu-
rečková, které děkujeme za její dlouholetou peda-
gogickou práci . Na její místo nastoupila k žákům
páté třídy paní Ludmila Dunděrová. Věříme, že se jí
u nás bude dařit. Provoz zahájila školní družina.
Žáci z 1.—5. třídy mohou navštěvovat družinu
každý den školního vyučování mezi 11.30 až 15 ho-
dinou. Kapacita ŠD umožňuje přijmout ještě 4 žáky.

Škola nabídla žákům řadu nepovinných předmě-
tů a zájmových kroužků. V průběhu září nastaly dvě
změny. Pozastaven je nepovinný předmět výtvarná
výchova pro I. stupeň. Ze zdravotních důvodů pe-
dagoga zajišťujeme náhradní sílu. Odchodem paní
A. Turečkové zanikl zájmový kroužek Mladý zdra-
votník. — 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

Foto č. 1: Letošní 1. třídu tvoří 19 chlapců a děvčat — Jana Černochová,
Anna — Marie Holušová, Bohdana Kahánková, Romana Knapková, Jana
Kopčilová, Lukáš Kravčík, Denis Líma, Kamil Maralík, Ondřej Marek,
Martin Morávek. Patrik Pokorný, Robert Polách, Martin Pustka, Kryštof
Střálka, Jan Ševeček, Marek Šigut, Karolína Vyroubalová, Stanislav Záto-
pek a Petra Závodná.
Foto č. 2: Žáky přivítal ředitel školy Mgr. M. Majer společně se starostou
obce Ing. T. Hrubišem a zástupcem ředitele Mgr. I. Fišerem.
Foto č. 3: Slavnostní shromáždění žáků, učitelů a rodičů v tělocvičně
školy
Foto č. 4: Největší pozornost byla věnována prvňáčkům.
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Od jara do zimy aneb Holubjanka
na Frenštátských slavnostech 2001

V sobotu 1. září jsme se probudili do hustého
deště, ale přesto jsme auty odjeli do Frenštátu p. R.
„Teta Danuška” rychle děvčatům zaplétala copy
a copánky, strojili jsme se do krojů, vázali pentle.
Před 10. hodinou organizační štáb rozhodl, že
všechny soubory půjdou průvodem od kulturního
domu až na náměstí.

Po seřazení — za všemožného zpěvu a v doprovo-
du všech muzik — se průvod sunul až před radnici,
kde se každý soubor kratince představil ukázkou
tance a zpěvu. Dva zástupci každého souboru
s jedním vedoucím se pak zúčastnili slavnostního
přijetí panem starostou na frenštátské radnici. Čas

již ubíhal čím dál rychleji. Po obědě a krátkém od-
počinku jsme se znovu přesunuli na obecenstvem
zaplněné náměstí. Náš soubor se představil novým
pásmem tanců a písní, děti vystupovaly za dopro-
vodu nově vznikající cimbálové muziky. Obojí —
pásmo i muzičku — jsme secvičili na třídenním
soustředění v Trojanovicích zásluhou paní Dany
Svobodové. Děti z našeho souboru byly ještě vyzvá-
ny, aby spolu s některými dalšími soubory přispěly
k zakončení celého dětského programu také jed-
nou koledou, protože letošní slavnosti byly sjedno-
ceny společným názvem — Od jara do zimy. Již
nyní se můžeme těšit na další ročník této folklórní
přehlídky — od letoška již s mezinárodní účastí.

Mgr. Marie Kahánková

Farní úřad Církve československé
husitské oznamuje

věřícím, že se v Kunčicích p. Ondř. shromáždíme
k uctění památky zesnulých při pobožnosti v pátek
2. listopadu 2001 v 15 hodin a při bohoslužbách
v neděli 4. listopadu v 8.30 v církevním sboru.

Ti, kdo si přejí, aby na příslušníky jejich rodin
bylo vzpomenuto jmenovitě, velmi nám pomohou,
pokud oznámí svá přání faráři napřed v době ná-
vštěvních hodin na faře. Přímo před pobožností
nebo před bohoslužbami je málo času, chceme-li
přesně dodržet hodinu začátku.

Za pochopení děkuje a k hojné účasti zve
Václav Křesina, farář

V římskokatolickém kostele sv. Máří Magdalény
proběhnou bohoslužby 1. a 2. listopadu vždy v 18
hodin P. Karel Slíva

Č Z S  Ku n č i c e  p.  O.  i n f o r m u j e :
Ve dnech 6.—7. 10. 2001 od 9 do 18 hodin se ve

Společenském domě ve Vratimově koná 

výstava ovoce , zeleniny a květin
Vystavovat budou zahrádkáři okresu

Frýdek–Místek. Vstupné je dobrovolné.
Občerstvení, poradenská služba a prodej drobné

mechanizace budou k dispozici.

Z podzimních akcí ještě upozorňujeme na 

podzimní Zahradnické trhy
Ty budou v Olomouci na výstavišti ve dnech

11. až 14. 10. 2001. Nabídka je široká
zve výbor ZO ČZS Kunčice pod Ondřejníkem 

Nabídka objektu Dětského táboru
Barborka k pronájmu, prodeji 

Adresa: DT Barborka, Kunčice pod Ondřejníkem
č. p. 425, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem

Popis objektu: Komplex 3 soc. budov a 55 chatek
určený pro letní dětskou rekreaci 200 dětí, poze-
mek 3 ha. Budova kuchyně je z části zděná, z části
dřevená, se sklady, jídelnou, umývárnou, ubytová-
ním personálu. Klubovna je srubový objekt se
sálem a kanceláří. Budova umývárny a sociálního
zařízení je zděná s ošetřovnou. Vytápění elektric-
kými kamny, voda z vlastní studny.

Popis lokality: Lesem zcela obklopený tábor se na-
chází pod vrcholem Skalka v Kunčicích pod Ond-
řejníkem na východním svahu s překrásným výhle-
dem na celý masív Radhoště, Kněhyně, Stolové
a Smrku. V prostoru areálu je vlastní bazén s čistič-
kou, hřiště a velké travnaté plochy.

Kontaktní adresa: OKD, Báňské stavby, a.s., Na
Hradbách 2632/18, Ostrava — Mor. Ostrava, tel.
069/626 2288, 626 3623, 626 2185, e–mail: banske.
stavby@ova.inecnet.cz 
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MALÉ DOMOVNÍ ČISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD PRO RD

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ V OKRESE
FRÝDEK–MÍSTEK

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 674
TEL. 0737 140 903 • 0656 /85 01 83

PETER HIĽOVSKÝ

UHELNÉ SKLADY
Frýdlant nad Ostravicí

Fa Piskoř Petr
0658 /677708

Ceník paliva září 2001
hnědý ořech 2  - - - - - - - - - - - - - - - - 146 Kč/q
hnědý ořech 1  - - - - - - - - - - - - - - - - 165 Kč/q
hnědá kostka  - - - - - - - - - - - - - - - - 176 Kč/q
černý ořech  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 295 Kč/q
koks ořech 2 (drobný)  - - - - - - - - - - 405 Kč/q
otopová směs  - - - - - - - - - - - - - - - - 430 Kč/q
kaly  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 149 Kč/q
brikety lisované  - - - - - - - - - - - - - 34Kč/10 kg

Ceník štěrku, písku
písek  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39 Kč/q
štěrk 04  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55 Kč/q
štěrk 022 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45 Kč/q
struska  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34 Kč/q

Ceny platí do vyprodání zásob
a jsou včetně DPH

Provozní doba PO—ST 7 — 13 hod
ČT 7 — 15 hod, PÁ 7 — 13 hod.

Pekárna VIAL
Němec Vítězslav, Kunčice pod Ondřejníkem

Oznamujeme Vám
zahájení prodeje pečiva

v nové prodejně pekárny
Otevírací doba:

pondělí—sobota od 500 do 1000 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Přijmeme do pracovního poměru pomocné
síly do výroby a expedice a na částečný

úvazek ženu na úklid.

Informace v pekárně v dopoledních
hodinách nebo na telefonu 0656/85 04 93

u pí Němcové

Informace pro zákazníky:

holičství – kadeřnictví
na Huťařství v Kunčicích pod Ondřejníkem

nová otvírací doba
pondělí  - - - - - - - - - - - - - - - zavřeno
úterý, středa  - - - - - - - - - - - - - 8—16
čtvrtek, pátek  - - - - - - - - - - - - 8—17
sobota  - - - - - - - - - - jen objednávky

Možnost objednávek (mají přednost)
na tel. 0656 / 85 02 78 nebo 0606/2519 53 

Drahomíra Talavašková 

Žena hledá příležitostnou práci v dopoledních
hodinách nebo o sobotách a nedělích.

Pomoc v domácnosti apod.

tel.: 0737 10 84 61

Členové klubu
»projekt zdraví GTM«

Vás srdečně zvou na 

»den zdraví a krásy«
který se koná v pondělí 29. října 2001

v době od 10 do 17 hodin v budově Obecního
úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem 

Nabídka pro každého — měření cholesterolu,
krevního cukru a tlaku, poradna pro výživu,

komlexní potravinové doplňky
s ochutnávkou.
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ČISTÍRNYČISTÍRNY••••SEPTIKYSEPTIKY•••• NÁDRŽENÁDRŽE

•• čistírny odpadních vod BIOCLEANER pro 2–3000 EO

•• rekonstrukce čistíren odpadních vod

•• plastové jímky, septiky

•• izolace fóliemi

•• atypické výrobky

•• opravy betonových septiků a žump pláštěním

•• zemní a pískové filtry

•• lapače tuků, ropných látek

•• čerpací a vodoměrné šachty

jurekcov@centrum.cz

Od 1. 9. 2001 sleva na čistírny.
Návštěvy po telefonické dohodě předem Ceny už od 42 000 Kč
Stanislav JUREK, 742 75 Lichnov 36, bez 5% DPH.
tel.: 0603 82 73 78, tel./fax:0656/85 51 09 Po předložení tohoto inzerátu

doprava zdarma

DOZA DOMOV – ZAHRADA
prodejna Frenštát p. R., Nádražní 934

prodejna Kunčice pod Ondřejníkem, Huťařtví

nabízí od 8. října 2001 do vyprodání zásob

růže k výsadbě
keřové velkokvěté růže

polyanthy
pnoucí růže

Více informací v prodejnách
na telefonních číslech:

Frenštát pod Radhoštěm 0656 / 83 63 18,
Kunčice pod Ondřejníkem 0656 / 85 00 22

Nově otevřená
prodejna smíšeného zboží na Huťařství

má otvírací dobu denně
od 7.00 do 19.00 hod.

Milan Závodný
———————————————————

Dne 27. října 2001 se koná v sále na Huťařství

taneční zábava,
na které vystoupí 

»Královny noci«
se svojí transvesti show.

Vstupné 150 Kč.
Předprodej vstupenek v obchodě na Huťařství

od 10. 10. 2001.

za pořadatele srdečně zve Milan Závodný

Koupím padané ovoce (jablka). Cena dohodou. Tel.: 0602 709 805


