
„Po teplém
září zle se říjen
tváří. Čím více se urodí
červených bobulí tím více
bude v zimě mrazu a sněhu.“

ŘÍJEN 2006

Stěhovaví ptáci
plují olověným vzdu-
chem ze zamrzlých
severských zálivů
k břehům tropických
ostrovů. Úroda byla
s polí svezena domů
a stromy divoce zápa-
sí se silným větrem.
Včely s prorockým
pudem potřeby na-
shromáždily med, až
úly přetékaly, a lovci
tvrdili, že zima bude
studená, neboť hustá
byla kožešina lišek.
Nastala nádherná
roční doba — vrchol
podzimu.

Henry Wadsworth Longfellow

28. fiíjna slavíme státní svátek
— Den vzniku samostatné Československé republiky (1918).
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Usnesení

z XX. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice p. O.
konaného dne 27. září 2006 v 16 hodin.

Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)

I. Bere na vědomí: 
3. Kontrolu usnesení z XIX. zasedání zastupitelstva

obce ze dne 29. června 2006. 
4. Rozpočtové opatření — úpravu rozpočtu obce

č. 2/2006.
5. Informace o jednáních rady obce.

II. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavel Řezní-

ček, Pavel Kahánek.
2. Ověřovatele zápisu: Ing. Antonín Žák, Lenka

Dobiášová.
6. Vyhlášení veřejné sbírky peněžitých prostředků

na nákup požární cisterny.
7. Odprodej (popř. směna) pozemků:

a) p. č. 1197/80 ost. plocha o výměře 706 m2 —
P. Niklovi, Kunčice p. O. p. č. 1176 ost. plocha
o výměře 711 m2 — pro Obec Kunčice p. O. —
směna: Obec Kunčice p. O. — p. Nikel,
b) p. č. 1804/3 ost. plocha o výměře 223 m2 —
Š. Jurákové, Frýdek–Místek a Zdeňku Jurákovi,
Kunčice p. O.,
c) p. č. 3452/5 o výměře 223 m2 (dle GP č. 1339—
50/2006) — L. Brantálovi, Frýdlant n. O.,

d) p. č. 3375 ost. plocha, ost. komunikace o vý-
měře 665 m2 — D. Svobodové, Trojanovice
a Š. Tabáškovi, Kunčice p. O. (cca 549 m2),
Ing. P. Řezníčkovi, Kunčice p.O. (cca 116 m2) —
podle zaměření,
e) p. č. 349/13 orná o výměře 930 m2 — Ing.
P. Řezníčkovi, Kunčice p. O., část p. č. 3078/1
travní porost o výměře cca 1000 m2 (podle za-
měření) pro Obec Kunčice p. O. — směna: Obec
Kunčice p. O. — Ing. P. Řezníček.
Záměr odprodeje pozemků:
f) část p.č. 2996/2 trv. travní porost o výměře
2 587 m2 — přibližně 1/3 pozemku podle zamě-
ření — žadatelé M. Šilhavý a M. Kozelská, Ostrava,
g) část p.č. 2996/2 trv. travní porost o výměře
2 587 m2 — přibližně 1/3 pozemku podle zamě-
ření — žadatel R. Šilhavý a A. Drozdová, Ostrava
h) část p.č. 2996/2 trv. travní porost o výměře
2587 m2 — přibližně 1/3 pozemku podle zamě-
ření — žadatel MUDr. L. Jeřábek, Ostrava.

8. Smlouvu o partnerství mezi Městem Frenštátem
p. R. a Obcí Kunčice p. O. a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.

V Kunčicích pod Ondřejníkem 27. září 2006

Návrhová komise:
Ing. Pavel Řezníček, v. r. Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.
Pavel Kahánek, v. r. starosta obce

Zdeněk Strnadel, v. r.
místostarosta

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva

obce v Obci Kunčice pod Ondřejníkem

Starosta Obce Kunčice pod Ondřejníkem podle
§ 29 zákona č. 491/2001 Sb o volbách do zastupitel-
stev obcí a o změně některých zákonů

o z n a m u j e :

1. Volby do Zastupitelstva obce v Obci Kunčice
pod Ondřejníkem se uskuteční:
v pátek 20. října 2006 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 21. října 2006 od 8.00 do 14.00 hodin

2. Místo konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 — dolní a střední část
obce po pana Jiřího Janáče, paní Elišku Pustko-
vou a provozovnu č. 158 na Maralovém kopci —
je volební místnost v zasedací síni na Obecním
úřadě v Kunčicích pod Ondřejníkem, čp. 569,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu.

ve volebním okrsku č. 2 — horní část obce — je
volební místnost v sále v restauraci Skalka
v Kunčicích pod Ondřejníkem, čp. 310, pro voli-
če podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svoji totožnost a státní občanství České re-
publiky (platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky). Neprokáže-
li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, ne-
bude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny před ko-
náním voleb hlasovací lístky prostřednictvím
České pošty, s.p. V den voleb může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

V Kunčicích pod Ondřejníkem 29. září 2006

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce
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Volby do Zastupitelstva obce Kunčice p. O. se
uskuteční v pátek 20. října 2006 a v sobotu
21. října 2006. Volby probíhají podle zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů.

Volební kampaÀ
Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě,

zejména nesmí být o kandidátech a politických
stranách a koalicích, na jejichž kandidátních listi-
nách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.

Pro volební kampaň mohou volební strany využí-
vat své vývěsní skříňky a označené plakátovací plo-
chy v čekárnách autobusů, které budou připraveny
a označeny od 10. října 2006. 

Tyto plochy jsou určeny všem účastníkům voleb-
ní kampaně. Žádám volební strany, aby k volební
kampani využívaly pouze určené plochy. Nevyle-
pujte plakáty a nepište na autobusové zastávky,
sloupy el. vedení a podobně, neboť volební strana,
jejíž volební materiály budou umístěny mimo uve-
dené plochy, se vystavuje nebezpečí uložení poku-
ty a bude muset na vlastní náklady tuto plochu
uvést do původního stavu.

Stál˘ seznam voliãÛ
Na obecním úřadě (č. dveří 23) je k nahlédnutí

stálý seznam voličů Obce Kunčice p. O. Každý volič
může do seznamu nahlédnout, zda je v něm správ-
ně uveden, popřípadě údaje upřesnit. Do seznamu je
možno nahlédnout v pracovní dny v těchto hodinách:

pondělí, středa 8.00 — 17.00
(12.00 — 12.30 přestávka na oběd)

úterý, čtvrtek, pátek 8.00 — 14.00
(11.30 — 12.00 přestávka na oběd) 

Stálý seznam voličů se uzavírá ve středu 18. 10.
2006 v 16.00 hodin.

Systém voleb
Volby probíhají na základě všeobecného, rovné-

ho a přímého volebního práva tajným hlasováním.
Volby do zastupitelstva obce se konají podle zása-

dy poměrného zastoupení.

Právo volit
Voličem je státní občan České republiky, který

alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému
pobytu.

PfiekáÏky ve v˘konu volebního práva 
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody

z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
b) zbavení způsobilosti k právním úkonům,

c) zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu nebo

d) výkon vojenské základní nebo náhradní služby,
vyžaduje-li to plnění povinností z této služby vyplý-
vajících, nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.

Hlasovací lístky
Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na

společném hlasovacím lístku v pořadí určeném
volební stranou. Hlasovací lístky jsou označeny
razítkem příslušné obce. Volební strany jsou uve-
deny v pořadí stanoveném registračním úřadem
losováním.

Hlasovací lístky budou doručeny voličům poštou
nejpozději tři dny přede dnem voleb. V případě, že
voličům nebudou z jakéhokoliv důvodu hlasovací
lístky doručeny, budou si je moci vyzvednout
přímo ve volební místnosti.

Pfienosná volební schránka
Občan, který se bude chtít zúčastnit voleb a bylo

by pro něj ze zdravotních důvodů obtížné přijít
k volbám osobně, může požádat obecní úřad
nebo v den voleb volební komisi o zajištění pře-
nosné volební schránky. Členové příslušné voleb-
ní komise je pak v den voleb navštíví s přenosnou
volební schránkou doma.

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

Zásady hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není pří-

pustné. Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství ČR plat-
ným občanským průkazem nebo cestovním pasem
ČR. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu vo-
ličů obdrží od okrskové volební komise prázdnou
obálku opatřenou otiskem úředního razítka. Na žá-
dost voliče mu volební komise dodá za chybějící
nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Neproká-
že-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, ne-
bude mu hlasování umožněno. 

Ve volební místnosti si volič prohlédne vyvěšený
hlasovací lístek označený jako vzor, kde budou vy-
značeni ti kandidáti, kteří se případně vzdali své
kandidatury nebo byli svou volební stranou odvo-
láni. Při zjišťování výsledku voleb se k takovým kan-
didátům nebude přihlížet.

Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlaso-
vacích lístků.

Hlasovací lístek si může volič připravit (popř.
upravit) již doma.

Volby do zastupitelstva obce 2006
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Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Pro Obec
Kunčice p. O. je to 15 kandidátů.

Kandidáty, které chce volič volit může označit
některým z následujících způsobů:

1. možnost hlasování:
Na hlasovacím lístku si volič vybere jednoho

nebo více kandidátů, avšak jen tolik, kolik členů za-
stupitelstva obce má být voleno. Počet členů, který
má být volen, je uveden v záhlaví hlasovacího líst-
ku. Vybrané kandidáty z kterékoliv volební strany
označí křížkem (jako ve sportce ×) v rámečku před
jménem kandidáta.

2. možnost hlasování:
Ve čtverečku před názvem volební strany udělá

volič křížek (×) a tím volí všechny kandidáty této
strany. Může však udělat křížek ve čtverečku pouze
jedné volební strany. 

3. možnost hlasování:
Ve čtverečku před názvem volební strany udělá

volič křížek (×) a ve sloupcích jiných volebních
stran označí další vybrané kandidáty křížkem v rá-
mečku před jejich jménem. Jeho hlasy při této
kombinované volbě pak dostanou nejdříve kandi-
dáti označení samostatně a pak z vybrané volební
strany tolik kandidátů této strany, kolik chybí do
stanoveného počtu volených členů zastupitelstva
obce a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené
volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Hlas voliče je neplatný 
— jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani vo-

lební stranu, ani žádného kandidáta
— označil-li na hlasovacím lístku křížkem ve

čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více něž
jednu volební stranu

— označil-li na hlasovacím lístku křížkem v rá-
mečku před jménem kandidáta více kandidátů, než
má být voleno členů zastupitelstva obce

— jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední
obálky

— jestliže je hlasovací lístek přetržen
— je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků

do téhož zastupitelstva obce. 

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacího
lístku vloží volič svůj (upravený) hlasovací lístek
do označené úřední obálky, kterou obdržel od
okrskové volební komise. 

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určené-
ho pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obál-
ku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky. Za voliče, který není
schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem
do volební schránky, může tak učinit jiný volič, ni-
koliv však člen okrskové volební komise. Obálku, ve
které mu byl hlasovací lístek doručen, může volič

odložit do označené schránky. Voliči, který se neo-
debral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní. 

Členové okrskových volebních komisí nemohou
poskytovat informace o průběhu voleb, a to až do
podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování.
Zákaz se nevztahuje na údaje o počtu voličů, kteří
již hlasovali. Podrobné informace o způsobu hlaso-
vání budou voličům doručeny poštou s hlasovací-
mi lístky.

V˘sledek voleb do zastupitelstva obce 
Zápis o výsledku voleb vytvoří Český statistický

úřad a po podepsání ho předá registračnímu
úřadu. Ten pak vyhlásí výsledky voleb. 

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitel-
stva obce svolává dosavadní starosta do 15 dnů od
vyhlášení výsledků voleb. Na tomto zasedání zvolí
nově zvolení členové zastupitelstva obce ze svého
středu starostu, místostarostu a další členy rady
obce. 

Vážení občané — voliči,
žádám Vás, abyste se pokud možno všichni zú-

častnili voleb do zastupitelstva obce. Svojí účastí ve
volbách můžete přímo ovlivnit další fungování naší
obce. Dokážete tím také, že vám není život obce
lhostejný. Zároveň přeji nám všem, abychom si do
zastupitelstva obce zvolili čestné, poctivé a praco-
vité zástupce občanů, kteří budou zárukou pokra-
čování úspěšného rozvoje naší obce. 

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Stručné zhodnocení činnosti v obci
ve funkčním období zastupitelstva

obce v letech 2002 až 2006

Vážení občané,
končí volební období zastupitelstva obce zvole-

ného v komunálních volbách v roce 2002.
Ve dnech 20. a 21. října 2006 bude zvoleno nové
zastupitelstvo obce, jehož funkční období skončí
v roce 2010.

V Obecních novinách, které jsou doručovány
zdarma každý měsíc do všech domácností, byla
uváděna všechna usnesení zastupitelstva obce,
každoroční podrobné vyúčtování hospodaření
obce, rozpočet obce, stav majetku obce, výsledky
přezkumu hospodaření obce a také plán činností
na hospodářský rok a zhodnocení každého roku. 

Před ukončením funkčního období mi dovolte
stručně připomenout, co se za uplynulé čtyři roky
zastupitelstvu obce povedlo, případně nepovedlo
udělat.
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Pfiehled nûkter˘ch ãinností v obci
od komunálních voleb v roce 2002

— zastupitelstvo obce (ZO) jednalo 20x, rada
obce zasedala 94×, jedno zasedání rady obce ještě
proběhne

— stav majetku obce se za uplynulé období zhod-
notil zhruba o 16 mil. Kč

— obecní úřad (OÚ) prováděl propagaci obce
v rámci sdružení obcí mikroregionu Frýdlantsko –
Beskydy, agentury Valašsko – Beskydy, agentury Va-
lašského království, byly vydány nové propagační
materiály i v jazykových verzích AJ a NJ, nové po-
hlednice obce, připravuje se nové vydání Starých
pamětí Kunčic p. O.

— obec se aktivně zapojovala s dalšími obcemi
proti těžbě uhlí v Beskydech

— podle možností obec podporovala podnikání
v obci — pronájem obecních prostor za rozumné
ceny podnikatelům z obce, finanční spoluúčast při
úpravě některých prostor pro podnikání, obecní
zakázky

— proběhla jedna změna územního plánu obce
a probíhá schvalovací proces druhé změny územ-
ního plánu obce

— ke konci roku 2002 zajišťoval OÚ volby do za-
stupitelstva obce, v roce 2003 referendum o při-
stoupení České republiky k Evropské unii, v roce
2004 volby do Evropského parlamentu a do zastu-
pitelstva kraje a v červnu 2006 volby do Poslanecké
sněmovny PČR, v současné době zajišťuje OÚ
volby do zastupitelstva obce (říjen 2006)

— OÚ spravuje zhruba 53 ha lesa podle úkolů les-
ního hospodáře

— bylo vybudováno asi 6,2 km další vodovodní
sítě, postavena redukční stanice tlaku vody (7,3
mil. Kč), probíhaly opravy vodovodní sítě a vodoje-
mů (0,6 mil. Kč), proběhly kolaudace nových vodo-
vodů a další příprava rozšíření vodovodů 

— obec má územní rozhodnutí s nabytím právní
moci na splaškovou kanalizaci obce včetně čistírny
odpadních vod v hodnotě díla zhruba 140 mil. Kč,
začátkem listopadu 2006 bude hotová dokumenta-
ce pro stavební povolení a zároveň se připravuje
žádost o dotaci na kanalizaci z evropských fondů 

— byla provedena nová dešťová kanalizace (300
m), do konce roku 2006 bude dostavěn dešťový
kanál na Černém kopci

— proběhla plynofikace kotelen obecních budov 
— prodejny u obecního úřadu, hasičárny a budo-

vy pily
— došlo k rozšíření sítě plynovodů (500 m) 
— za odprodej plynovodů  SMP, a. s. Ostrava zís-

kala obec v uvedeném období 6 553 800 Kč 

— základní škola — rozsáhlá rekonstrukce v ceně
3,9 mil. Kč — výměna topení, osvětlení a prosklené
stěny v tělocvičně, výměna stropního osvětlení,
oprava části soc. zařízení, oprava střechy, dále nové
vybavení učebny fyziky a chemie, postupná výmě-
na školního nábytku,  proběhla modernizace počí-
tačové učebny včetně přechodu na bezdrátový  in-
ternet, atd. 

— MŠ Horní a MŠ Dolní byly sloučeny do jedno-
ho právního subjektu (příspěvková organizace) —
nátěr oken, parapetů, oprava okapů, nátěr oploce-
ní, oprava rozvodů vody, atd.

— údržba obecních budov — oprava střechy bu-
dovy pily, GO ústředního vytápění v budově pily,
oprava a nátěr rovné střechy na budově staré školy,
nátěr oken v budově lékárny, dům s pečovatelskou
službou (DPS) — hydroizolace obvodových stěn,
nátěr oken, oprava kanalizace bytu u DPS, GO 
el. instalace garáže u DPS, tepelná izolace stropů
(na půdě) v budově lékárny a DPS, dále oprava
schodiště a ochozu včetně instalace rampy pro
imobilní občany u prodejny před OÚ, bylo zhoto-
veno zakrytí schodiště k bytu v budově bývalé
pošty, proběhla montáž termoregulačních ventilů
v budově lékárny a v části budovy OÚ, dále probí-
hala běžná údržba obecních budov včetně všech
potřebných revizí

— budova obecního úřadu — do konce října 2006
bude v budově dokončen bezbariérový vstup a WC
včetně osobního výtahu hlavně pro starší a méně
pohyblivé občany, bylo vybudováno sociální zaří-
zení a šatna pro pracovníky dělnických profesí,
byla zhotovena nová garážová vrata (2 ks), byl in-
stalován geografický informační systém obce (sta-
vební oddělení)

— odpady — stále je zvyšován počet kontejnerů
na separovaný odpad, od r. 2002 bylo z obce odve-
zeno zhruba 2169 tun komunálního odpadu, 42
tun nebezpečného odpadu, 78 tun separovaného
odpadu a 51 tun železného šrotu

— místní komunikace (MK) — proběhly opravy
MK v částce zhruba 3,5 mil. Kč, rozsáhlá oprava ne-
zpevněných (polních) cest, čištění příkopů, oprava
dopravního značení, probíhaly odkupy pozemků
pod komunikacemi, probíhá stavební řízení na vy-
budování dalších chodníků v obci okolo státní sil-
nice (asi v délce 3 km), připravuje se stavební po-
volení na stavbu parkoviště u dřevěného kostela
a urnového háje, probíhá stavba zborcené lávky
pro pěší přes potok Tichávku u hasičárny 

— na příjezdech do obce byly instalovány 4 ks
velkoplošných poutačů

— uskutečnila se rozsáhlá rekonstrukce veřejné-
ho osvětlení v obci v částce 1,9 mil. Kč
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— příprava stavby víceúčelového domu s byty
před OÚ byla v současné době pozastavena z důvo-
du problémového propojení dvou těžce slučitel-
ných provozů (byty a shromažďovací sál pro 230
lidí — hledá se jiná koncepce) a také je dána priori-
ta splaškové kanalizaci obce 

— obec poskytla půjčku podnikateli z obce na
rozjezd prodejny potravin před OÚ (200 000 Kč),
půjčka byla částečně splácena, dlužná částka je vy-
máhána po podnikateli soudně 

— v minulém období obec každý rok zaměstná-
vala 4 občany evidované na úřadu práce (VPP) na
úklid obce, údržbu zeleně, hřbitovů atd., 

— obec umožnila umístit na svých objektech (bu-
dova kina, ZŠ a obecního úřadu) převaděče pro
bezdrátový internet 

— obec ve spolupráci s TJ Sokol zajistila zápis
budov v areálu TJ do katastru nemovitostí (určení
vlastníků budov), do konce roku 2006 dořeší
smluvní vztah při užívání areálu TJ mezi obcí
a TJ Sokol

— byla ukončena činnost sdružení obcí Eko–gas
(stavba plynovodů) — došlo ke konečnému vypo-
řádání všech povinností a závazků 

— hasiči — probíhalo dovybavení zásahové jed-
notky obce (požáru odolné oděvy, přilby, vysílačky,
čerpadla, hadice, proudnice), proběhla potřebná

úprava hasičárny, za finančního přispění státu byla
zakoupena nová cisternová automobilová stříkačka
v ceně 4 660 322 Kč (státní dotace 2 mil. Kč, v roce
2006 zaplatila obec 1,5 mil. Kč, zbylou část ceny ve
výši 1 160 322 Kč zaplatí obec do 30. 6. 2007)

— obecní úřad pravidelně pořádal setkání s dů-
chodci, návštěvy v DPS a domovech důchodců,
byly podporovány kulturní a tělovýchovné aktivity
v obci, byly finančně podporovány spolky, které se
věnovaly mládeži

— na novém hřbitově u zděného kostela byly vy-
budovány nové chodníky a cesty, byla postavena
část dřevěného oplocení, kde bude odkládán po
nutnou dobu přebytečný materiál 

— obec se finančně podílela na obnově památné
kapličky na „Gvardůvkách“, přispěla finanční část-
kou 60 000 Kč na odstranění havarijního stavu
uchycení a pohonu historických zvonů ve věži zdě-
ného kostela

— za uvedené období se obci podařilo získat 10,7
mil. Kč státních dotací nad rámec financí přerozdě-
lených ze státního rozpočtu

— obec aktivně podpořila stavbu čerpací stanice
pohonných hmot v obci

Zde je uveden pouze výčet důležitějších aktivit
obce. Dále byla prováděna každodenní práce v ob-
lasti samosprávy i částečně státní správy.

Funkční třídění / rok 2002 2003 2004 2005 2006 celkem
odstraňování komunálního
a nebezpečného odpadu 1 239,4 1 181,3 1 304,5 1 597,8 854,2 6 177,2
lesnictví 21,7 36,3 24,2 54,5 37,9 174,6
místní komunikace 2 186,9 1 297,9 2 042,0 1 487,3 2 188,5 9 202,6
školství 8 112,8 10 328,7 14 213,8 3 193,9 2 266,0 38 115,2
kultura 412,5 620,2 359,9 291,8 279,7 1 964,1
místní správa 2 707,3 2 950,1 3 844,5 2 999,4 3 691,6 16 192,9
požární ochrana 245,4 306,0 231,9 710,3 3 759,4 5 253,0
obecní zastupitelstvo 1 064,2 1 218,8 1 187,9 1 269,4 902,9 5 643,2
sociální zabezpečení 270,7 271,2 343,9 399,2 193,8 1 478,8
bytové hospodářství 27,1 16,7 12,0 50,3 14,4 120,5
veřejné osvětlení 261,3 405,8 1 796,7 381,3 241,9 3 087,0
údržba hřbitovů 116,4 53,2 23,0 19,4 62,7 274,7
plynofikace 1 544,2 1 511,2 166,9 142,0 50,0 3 414,3
příspěvky 284,3 217,6 275,7 255,1 152,0 1 184,7
kanalizace 206,6 969,0 1 158,2 1 298,6 234,6 3 867,0
pitná voda 1 711,9 3 082,6 3 697,6 1 651,2 466,3 10 609,6
územní plán a rozvoj obce 4 149,7 1 690,7 2 608,5 1 350,0 559,5 10 358,4
ostatní 249,4 3 399,8 679,0 1 162,2 1 342,3 6 832,7
Celkem 24 811,8 29 557,1 33 970,2 18 313,7 17 297,7 123 950,5

V˘daje obce Kunãice pod Ondfiejníkem v období 2002— 8/2006 podle funkãního tfiídûní (v tisících Kã) 

Roční zadluženost obce je nízká, výdaje na splátky úvěrů činí 6 % z běžných příjmů obce.
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Pfiehled poãtu narození, sÀatkÛ a úmrtí
za období 2002—2006 (rok 2006 do 25. 9.)

2003 2004 2005 2006 celkem
narození 11 20 12 11 54
sňatek 13 11 12 12 48
úmrtí 16 14 24 24 78

Počet obyvatel obce při sčítání lidu v roce 1991:   1808
Počet obyvatel obce k 31. 12. 2003: 1989
Počet obyvatel obce k 31. 12. 2004: 2011
Počet obyvatel obce k 31. 12. 2005: 2037 
Počet obyvatel obce k 25. 9. 2006: 2012

Na závěr funkčního období zastupitelstva obce
zvoleného v roce 2002 děkuji všem, kteří se v letech
2002—2006 podíleli na práci pro obec, zvláště pak
radě obce, členům zastupitelstva obce, pracovní-
kům obecního úřadu, členům výborů a komisí,
podnikatelům, živnostníkům, učitelům a dalším.

Všem občanům, politickým stranám a společen-
ským organizacím děkuji za rozumný přístup k řešení
problémů obce během uplynulého volebního období.

Všem přeji zdraví, pohodu i štěstí v osobním
životě a hodně sil do další práce.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó

V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea tito naši
občané:

85 let Narcisa Kojdová
85 let Marie Macurová
85 let Miroslav Valášek
84 let Liboslava Maštalířová
82 let Josef Klimeš
82 let Bedřich Majerek
81 let Oldřich Šmiřák
80 let Marie Křiváková
70 let Vlasta Jakubová
70 let Anna Kuřecová
65 let Marta Čalová
65 let František Krpec
65 let Marcela Pešlová
65 let Miroslav Šigut
65 let Alžběta Zátopková
60 let Naděžda Krpcová
60 let Dagmar Pavlisková

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

Pietní vzpomínka na zesnulé
spojená se vsypem zpopelněných ostatků zemře-

lých, se koná v sobotu 28. října 2006 na urnovém
háji v Kunčicích p. O. ve 13.30 hodin.

Výtah v budově obecního úřadu
V současné době pokračuje v budově obecního

úřadu stavba výtahu s bezbariérovým vstupem do
budovy. Pokud nenastanou nepředvídané události
bude výtah zprovozněn již na volby do zastupitel-
stva obce ve dnech 20. a 21. 10. 2006.

Tomáš Hrubiš

Nové letecké snímky obce
V měsíci září pořídil obecní úřad nové letecké

snímky obce. Dva snímky zobrazují horní část obce
(oblast okolo obchodu p. Tichého a okolo Hospůd-
ky na Maraláku), třetí snímek ukazuje údolí obce
okolo Ondřejníka (foceno od obce Tichá, v pozadí
jsou hory — Stolová, Kněhyně, Smrk, Lysá hora).
Tyto snímky o rozměrech 140 ×110 cm budou zará-
movány a vyvěšeny na obecním úřadě. Další dva
snímky dostane základní škola.

Uvedené letecké snímky jsou také ve velikosti 
40 × 30 cm a jsou k dispozici pro zájemce. Cena jed-
noho snímku je 300 Kč. Zakoupit je můžete u p.
Řezníčkové č. dveří 24.

Snímek — údolí obce okolo Ondřejníka bude záro-
veň vydán jako pohlednice o rozměrech 20 ×10 cm.

Tomáš Hrubiš

Zubní ordinace
Od 1. října pronajala obec prostory zubní ordina-

ce paní MUDr. Šablaturové. V současné době pro-
bíhá úprava prostor ordinace, včetně vybavení
novým zařízením.

Zahájení provozu ordinace se očekává v měsíci li-
stopadu.

Tomáš Hrubiš

Oznámení
Ve dnech  3. a 4. listopadu 2006  se  uskuteční

závod Sprintrally OMV — Wurth sprintrally Vsetín.
Trasa závodu (tak jako loni) vede  přes naši obec
kolem dřevěného kostelíka na Maralův kopec
a odtud k čerpací stanici PHM. Organizátorem celé
akce je  AUTOKLUB VSETÍN.

Bližší informace se dovíte na plakátech v obci.
— obecní úřad —

Poslední rozloučení
V měsíci září jsme se naposledy rozloučili

s panem ANTONÍNEM STŘÍŽEM.
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Obecní úřad Kunčice p. O.
Ve spoluprácí s firmou LYRIX centrum, s.r.o., Studénka pořádá v rámci

Národního programu počítačové gramotnosti,
vyhlášeného Ministerstvem informatiky ČR

KURZY OBSLUHY PC za 100 Kč
Můžete se zúčastnit 4 samostatných kurzů:

• POPRVÉ U POČÍTAČE
• TEXTY V POČÍTAČI
• INTERNET A E-MAIL
• Sám úředníkem přes internet

Cena jednoho kurzu je 100 Kč. Kurzů se může zúčastnit kterýkoliv občan bez rozdílu věku.

Termín konání  kurzů:
Poprvé u počítače 16. 10. 2006 od 15.00 hod. a od 18.00 hod.
Texty v počítači 17. 10. 2006 od 15.00 hod. a od 18.00 hod.
Internet a e-mail 18. 10. 2006 od 15.00 hod. a od 18.00 hod.
Sám úředníkem přes internet 19. 10. 2006 od 15.00 hod. a od 18.00 hod.

Místem konání kurzů je: zasedací místnost Obecního úřadu v Kunčicích p. O.
Bližší informace Vám budou poskytnuty na obecním úřadě
v Kunčicích p. O. u p. Řezníčkové na tel. čísle 556 843 191

Zájemci o účast na kurzu vyplní závaznou přihlášku (z obecních novin nebo ji dostanou na obecním
úřadě č. dveří 24) a odevzdají ji nejpozději v pondělí 16. 10. 2006 od 7.30 do 9.00 hodin na obecním úřadě
u p. Řezníčkové č. dveří 24. Před započetím kurzu zaplatí kurzovné (za každý jednotlivý kurz 100 Kč).

Podle nám poskytnutých informací bude v dohledné době Národní program počítačové gramotnosti ukončen.
Tomáš Hrubiš

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

$

$
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Den s hasiči
Dne 30. září 2006 se v Kunčicích pod Ondřejní-

kem konal křest a slavnostní předávání nové cister-
nové automobilové stříkačky CAS 16 Man 4×4 spo-
jené s netradiční soutěží „Kunčická bečka“. 

V dopoledním programu proběhla soutěž „Kun-
čická bečka“. Úkolem jednotlivých družstev bylo
dopravit pomocí dvou proudů pivní sud do branky
v co nejkratším čase. Ze zúčastněných družstev zví-
tězili hasiči z Lichnova, v kategorii žáků pak děti ze
Pstružího. 

Odpoledne měli hasiči připraveny ukázky zásahů
na hořící stodolu s ukázkou techniky za 108 let tr-
vání sboru. Nejdříve byla představena berlovka,
koňská stříkačka SMÉKAL z roku 1898, pak stříkačka
Zikmund z roku 1940 tažená traktorem, TATRA 805
s čerpadlem PS8 z roku 1960. Následovala cisterno-
vá automobilová stříkačka Škoda 706 RTHP dopro-
vázená v současnosti používaným vozem AVIA Fur-
gon s čerpadlem PS12. Vyvrcholením programu
bylo představení nového vozu MAN CAS 16 4×4. 

Po ukázkách se konal křest cisterny. Při této pří-
ležitosti promluvil starosta obce Ing. Tomáš Hru-
biš, velitel sboru Pavel Kahánek, starosta sboru
Dalibor Káňa, P. Mgr. Václav Tomiczek a farář Jan
Švehla, kteří pokřtili nový vůz svěcenou vodou.
Následně starosta obce společně s velitelem a sta-
rostou sboru pokřtili cisternu šampaňským. 

Následoval ohňostroj a do časných ranních
hodin diskotéka. 

Hasiči a obecní úřad děkují všem, kteří přispěli
k organizaci a usnadnění HASIČSKÉHO DNE. Pře-
devším pak pekárně VIAL p. Němce, který dodal vy-
nikající pečivo.

— hasiči —

Poděkování
V sobotu 30. září 2006 proběhla v areálu hasičár-

ny soutěž „Kunčická bečka“ a slavnost křtu nové
cisternové automobilové stříkačky. Počasí bylo ide-
ální, podle odhadu na akci přišlo až 600 návštěvníků. 

Slavnost byla dobře připravena, proběhla důstoj-
ně a bez komplikací. Někteří pozvaní hosté, např.
zástupci prodejce automobilových podvozků MAN,
průběh celé akce vysoce hodnotili.

Děkuji především našim hasičům za perfektní
přípravu takto náročné akce a také všem zúčastně-
ným za projev zájmu o dění v obci.

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Září v mateřské škole HORNÍ
Po prázdninách se děti do mateřské školy těšily.

Vyprávěly dojmy z cest a výletů, s chutí rozbalily
nové hračky.

Hned v první maňáskové hříčce je kos Oskar se-
známil s novým kamarádem červíkem Ferdíkem,
který je bude provázet činnostmi první části školní-
ho roku.

V rámci seznamování s okolím mateřské školy se
děti vypravily na delší vycházky. Na tu, která je
vedla k základní orientaci v okolí školičky si nesly
v batůžcích občerstvení a také notovaly popěvek:
…poznáváme Kunčice, je to naše vesnice pod Ond-
řejníkem. Před cestou jsme si společně nakreslili
jednoduchou mapku cesty (rozložení obrázků
budov, pojmenování, čarou naznačení trasy vy-
cházky). Vraceli jsme se s pocitem zdařilosti. Cesta
proběhla podle plánu, den byl plný slunce, děti v ti-
chosti prošly mimořádně otevřeným dřevěným
kostelíkem, Ondřejník se krásně rýsoval proti
modré obloze, stihli jsme i houpačku, u které se
děti naposledy občerstvily před návratem do ma-
teřské školy.

Na vycházce s podtextem „podzim přichází“ po-
zorovaly děti první příznaky podzimu, sbíraly ba-
revné listy, suché větvičky, kousky mechu, šípky
i žaludy a v následné tvořivé hře s těmito přírodni-
nami sestavily a nalepily podzimní zahrádku.

Děti obou mateřských škol shlédly pásmo filmo-
vých pohádek ve frýdlantském kině. Paní ředitelka
mateřské školy zajistila pravidelné návštěvy dět-
ských představení kina ve Frýdlantě n. O.

Podruhé v měsíci cestovaly děti do Frýdlantu n. O.
za krásou — a to na výstavu ovoce, zeleniny a kvě-
tin. Všichni jsme obdivovali nápaditě aranžované
mísy, košíky i ošatky s ovocem, překrásné kytice
květin i výpěstky zeleninových zahrádek, mezi kte-
rými si hověl kamenný žabák. Letos poprvé kousí-
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ček výstavy představil malým návštěvníkům i část
lesní podzimní úrody — v mechu usazené houby.

Organizátoři přivítali děti sladkostí, na rozlouče-
nou je obdarovali jablíčkem. 

Dojmy z výstavy inspirovaly malé malíře k výtvar-
nému projevu, obrázky zdobí vstupní prostory ma-
teřské školy.

Pracovnice mateřské školy

TJ SOKOL Kunčice pod Ondřejníkem

Vážení rodiče,
i v letošním školním roce opět začíná sportovní

činnost našeho TJ Sokola Kunčice p. O. Veškeré cvi-
čení ASPV, tréninky fotbalu mladších žáků a volej-
balu žactva budou probíhat po vyučování v těloc-
vičně a přilehlém areálu ZŠ v Kunčicích
p. O. Tréninky fotbalu staršího žactva a dorostu
probíhají v areálu TJ Sokola (hřiště, tělocvična).
Tyto sportovní aktivity jsou zajištěny zkušenými
trenéry a cvičiteli, kteří se ve svém volném čase
a bez nároku na finanční odměnu věnují naší mlá-

deži. Jelikož narůstá závislost dětí na televizi a po-
čítači, pohybu ubývá. Všichni to víme, ale bez pod-
pory rodiny se to nedá změnit. Aktivní pohyb by
měl být pro naše děti samozřejmostí a záleží jen na
rodičích, jestli své děti ke sportu povedou.
Je prokázáno, že sportují-li rodiče, přidají se i děti. 

V naší TJ mají možnost si zacvičit i relaxovat
nejen děti, ale také rodiče a senioři. Zveme proto
všechny sportovce i nesportovce, kteří mají zájem
udělat něco pro své zdraví a radost z pohybu, aby
navštívili naše sportovní hodiny. Dětem by jistě
také udělalo radost, kdyby se alespoň občas přišli
jejich rodiče podívat, jaké dělají pokroky a jak vlast-
ně jejich cvičení a zápasy probíhají. Zjistili by také,
že práce trenérů a cvičitelů je nejen náročná, ale
také i záslužná činnost, neboť děti jsou pod neustá-
lým dohledem vedoucích, kteří za ně nesou plnou
zodpovědnost.

Příspěvky, které hradí cvičenci na tyto sporty jsou
oproti městům a jiným TJ opravdu zanedbatelné.
Částka zhruba v řádu stokoruny zahrnuje nájem tě-
locvičny (teplo, světlo, vodu) a pojištění cvičence
proti úrazu.

Vážení rodiče, zamyslete se nad tím, zda vaše dítě
má dostatek pohybu a sportovního vyžití a pošlete
ho k nám, do našich oddílů si zasportovat.

Možná si někteří rodiče všimli, že v naší základní
škole sportovních aktivit ubývá, sportovní kroužky
prakticky, až na malé výjimky vymizely. Proto dou-
fáme, že s příchodem nových pedagogů se zaměře-
ním na sport se tato situace změní k lepšímu a naše
děti budou vedeny k pohybu a sportovním hrám
nejen v oddílech naší TJ.

— výbor TJ Sokola Kunčice p. O. —

Cvičební hodiny ASPV
ve školní tělocvičně

Pondělí: od 15.00 do 16.30 žáci
od 17.30 do 19.00 ženy zdravotní tělocvik

Úterý: od 19.30 do 21.00 ženy aerobik
Středa: od 19.00 do 21.00 muži
Čtvrtek: od 15.00 do 17.00 žačky

Žactvo má cvičební hodiny zaměřeny na atletiku,
gymnastiku, hry a pohyb v přírodě. S tím je spojena
účast v soutěžích regionu Frýdek–Místek. Ženy ve
zdravotním tělocviku cvičí prvky jógy, na velkých
gumových míčích, na podložkách a s overbaly vždy
podle svých možností a tempa. Ženy aerobik —
mají hodiny s hudbou, posilují s malými činkami
nebo provádějí kruhový trénink na stanovištích.
Muži dle domluvy.

Do cvičení vás srdečně zve
Asociace sportu pro všechny
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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
Vážení rodiče,

na školní rok 2006/2007 jsme pro žáky ZŠ K. Svolin-
ského připravili nabídku nepovinného předmětu
a zájmových kroužků. Všechny nabízené činnosti
probíhají v prostorách školy a jsou pro žáky zdar-
ma, rodiče hradí pouze náklady na spotřebovaný
materiál např. na keramickou hlínu, na výtvarné
potřeby. 

Náboženství i kroužky již začaly fungovat, noví
zájemci se ale stále ještě mohou na většinu činností
přihlásit. 

Pomáháme Vám zajistit náplň volného času Va-
šich dětí. Využijte naši nabídku.

Nepovinný předmět
Náboženství:
— Římskokatolická církev (1. — 9. tř.) D. Malková
—  Církev československá

husitská (1. — 9. tř.) V. Křesina

Zájmové kroužky
Anglická konverzace (3. — 5. tř. ) L. Krupová
Florbal (5. — 9. tř.) M. Heinischová
Judo (5. — 9. tř.) R. Chobot
Keramický kroužek (1. — 5. tř.) J. Jurková
Mladý zdravotník (1. — 5. tř.) E. Sladká
Počítačový kroužek ( 5. a 6. tř.) M. Majer
Pohybové hry (2., 3., 4. tř. ) P. Fišerová
Sborový zpěv (1. — 8. tř.) M. Kahánková
Šikovné ruce (1. — 9. tř. ) S. Šupolová
Taneční soubor Holubjanka (1.— 9. tř.) D. Svobodová
Technicko–modelářský kroužek
(5. — 9. tř.) J. Zajac, J. Klimeš
Výtvarný kroužek (1. — 9. tř.) D. Heryánová
Výtvarný kroužek (2. a 5. tř.) E. Halatová

Další možnosti využití volného času nabízí i ostatní
složky v obci např. turisté, fotbalisté, ochránci příro-
dy, ASPV — gymnastika, rybáři, hasiči atd.. V přípa-
dě zájmu se obracejte přímo na vedoucí těchto mi-
moškolních složek.

— vedení školy —

Informace pro vefiejnost
Galerie Karla Svolinského je otevřena pro ve-
řejnost v době školního vyučování každý čtvr-
tek od 13.00 do 15.00 hodin.
V současné době zde probíhá malá výstava
fotografií ze života K. Svolinského u příležitosti
110 let od jeho narození (a zároveň 20 let jeho
úmrtí). Výstava potrvá do 18. října 2006.
K její prohlídce Vás srdečně zveme.

M. Jurková

Během prázdnin se ve škole usilovně pracovalo.
Prostředky se investovaly do řady novinek. Např.
novým nábytkem byly vybaveny další učebny —
kmenové a hudebna, dvě učebny mají novou pod-
lahovou krytinu, natírala se okna a řada místností
je nově vymalováno. Zásluhu na přípravě školy na
nový školní rok mají všichni provozní a pedagogič-
tí pracovníci.

Slavnostní zahájení školního roku 2006/2007
proběhlo v pondělí 4. září ve školní tělocvičně. Po
státní hymně žáky přivítalo vedení školy společně
s panem starostou ing. Tomášem Hrubišem. Nej-
větší pozornost se věnovala 12 novým prvňáčkům,
které povede paní učitelka Mgr. Eva Halatová.
Do školy nastoupilo celkem 164 žáků, z toho 81 na
I. stupeň ZŠ a 83 na II. stupeň ZŠ. Nově přestoupilo
z jiných škol do vyšších ročníků celkem 10 žáků. 

Na zahájení školního roku ředitel školy Mgr. Mar-
tin Majer představil také nové pedagogy — paní zá-
stupkyni Mgr. Moniku Heinischovou a paní učitel-
ku Mgr. Lenku Golovou. 

Provoz zahájila školní družina — ranní 6.45—7.30,
odpolední 11.30—16.00. Školní jídelna nabízí všem
žákům 2× týdně mléčné svačinky (ochucené mléko
+ pečivo, smetanový jogurt + pečivo) za státem do-
tovanou cenu 5,50 Kč resp. 6,50 Kč.

Škola nabídla žákům řadu nepovinných před-
mětů a zájmových kroužků viz samostatný člá-
nek. V průběhu září nastaly dvě změny: rozšířila
se možnost výuky náboženství v rámci Církve
československé husitské a ze zdravotních důvodů
vedoucího kroužku se neotevře Přírodopisný
kroužek. 

M. Majer 
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PrvÀáãci 2006 — 2007
V první školní den zazvonil včas budík dvanácti

prvňáčkům. Byli to:
Bartoníček  Jiří

Bettin  Matthias
Blažková  Lucie

Čajánková Miroslava
Myslikovjan Jiří
Pavlíček  Šimon

Sladký  David
Slívová  Barbora

Šigutová  Karolína
Štefková  Nikola

Toflová  Klára
Zádrapa  Jakub

Přejeme jim mnoho hezkých a úspěšných dnů
v 1. třídě.

třídní učitelka Eva Halatová

Pfiespolní bûh ÏákÛ 1. stupnû
Okrskové kolo v přespolním běhu žáků 1. stupně

se konalo ve středu 20.9.2006 na Pstruží. Naši školu
reprezentovalo 10 dětí, vždy 1 dívka a 1 chlapec
z každého ročníku. Polovina z nich byla velmi
úspěšná.

Na 3. místech ve svých kategoriích doběhly Miro-
slava Čajánková (1. třída) a Ivana Čajánková
(3. třída). 2. místo obsadil Emil Hučík (4. třída).
1. místa vybojovaly Michaela Keňová (2. třída)
a Lucie Řezníčková (4. třída). Všem blahopřejeme.

V okresním kole, které se uskutečnilo ve středu
27. 9. 2006 v Jablunkově, skončila M. Keňová na
4. místě a L. Řezníčková na 8. místě. Oběma dív-
kám gratulujeme k hezkému umístění a děkujeme
za bojovnost a plné nasazení.

Pavlína Fišerová

Náv‰tûva planetária
V pondělí 25. září navštívili žáci 5. a 6. třídy pla-

netárium v Ostravě Porubě. Přesto, že jsme tam byli
dopoledne, viděli jsme hvězdy i planety. To vše je
zde promítáno na kopuli planetária. Poté, co jsme
usedli do pohodlných křesel a zhasla světla, začala
se nad námi otáčet celá obloha a viděli jsme všech-
ny hvězdy a planety, dokonce i ty z jižní polokoule.
Nakonec jsme si povídali s astronomem ze zdejšího
planetária. Cesta domů nám potom velmi rychle
uběhla. 

Dana Heryánová a žáci 5. a 6. třídy

Gratulace k v˘tvarnému úspûchu
Magdalena Strnadlová získala krásné 3. místo za

svou práci na téma Tajemství a záhady našeho
světa v mezinárodní výtvarné soutěži „Krásná jako
kvítka je ta země“.

Magdaleně gratulujeme.
Eva Halatová

Český svaz ochránců přírody
ve spolupráci s Galerií K. Svolinského

pořádá k 20. výročí trvání ČSOP v Kunčicích p. O.

výstavu výtvarných prací
vzniklých v letech 1997— 2006

Slavnostní zahájení proběhne 20. října 2006
v 16 hodin v Galerii K. Svolinského

Se svým programem
vystoupí děti mateřských škol.

Jste srdečně zváni.

Výstava potrvá do 3. listopadu 2006.

Akce rybářů
V sobotu 30. září uspořádalo Ry-
bářské sdružení Kunčice p. O.
soutěž dětí do 15 let v rybolovu.
Počasí nám přálo a tak se na ná-
drži sešlo 16 dětí. I když ryby moc
nebraly, většina dětí vydržela 
od 8 do 12 hodin a kromě vítězů
i oni byli odměněni cenami.
Vítězem letošní soutěže je: Franti-
šek Fojtík. 

V měsíci říjnu plánujeme ještě rybářské závody
pro ženy rybářky i nerybářky.

Rybářské sdružení Kunčice p. O.
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Další informace k programu
tématického zájezdu

k 20. výročí ČSOP v Kunčicích p. O.

Připomínáme, že odjezd je v sobotu 21. října
2006 v 8.00 hodin z Točny, po autobusových za-
stávkách ve směru Frenštát pod Radhoštěm.

První zastávka bude ve skanzenu v Rožnově pod
Radhoštěm, s prohlídkou výstavy HORTIKOM-
PLEX, kde náš Pozemkový spolek Podbeskydí vy-
stavuje ovoce starých krajových odrůd z našich sadů.

Druhá zastávka by byla (podle zájmu a počasí)
v Pulčinských skalách.

Další zastávky budou po trase až do cíle našeho
zájezdu, vinného sklípku na jižní Moravě.

Jízdné účastníků je beze změny, tzn. členové 20 Kč,
příznivci 50 Kč, sponzoři a hosté bez poplatku.

Zájemci se ještě mohou přihlásit na telefonním
čísle 556 850 064 a to do úterý 18. října 2006.

Návrat je plánován cca kolem 20.00 hodin.
Za výbor ZO Miloslav Šrubař 

Náboženská obec
Církve československé husitské

v Kunčicích pod Ondřejníkem

Zve k bohoslužbám a k pobožnosti, při nichž
vzpomeneme našich zesnulých ve sboru v Kunčicích:

v neděli 29. října 2006 v 8.30 hodin,
ve středu 1. listopadu v 15 hodin,
v neděli 5. listopadu v 8.30 hodin.

Václav Křesina, farář

Úřední hodiny římskokatolické
církve na faře v Kunčicích p. O.:

středa 9.00 — 11.00 hodin
pátek 14.30 — 16.30 hodin

Bohoslužby  o svátku Všech svatých a Vzpomín-
ce na všechny věrné zemřelé ve farním kostele:

středa 1. listopadu  — Všichni svatí  —  16.15 hodin, 

čtvrtek 2. listopadu — Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé  — 16.15 hodin 

P. Mgr. Václav Tomiczek

Vzpomínka
Dne 3. 10. uplynulo 10 let

od úmrtí paní JINDŘIŠKY MOLATOVÉ.
S láskou vzpomíná maminka Jindřiška

a sestra Jarmila s rodinou.

o

Přijmeme kovoobráběče na občasnou výpomoc
Kontakt: 556 850 054, 606 394 767

Pro období cca květen až září 2007
přijmu pokojskou výhradně z obcí Čeladná

nebo Kunčice p. O. pro práci 1× týdně (sobota
nebo neděle): převzetí a předání chaty, úklid.

Chata je v blízkosti občanek Běčákových (Kunčice).
Jen písemné nabídky na adresu:

Ing. Oldřich Pejčoch
Vlčnov 102, 742 31 Starý Jičín.

PRODEJ
Prodám: krásný stavební pozemek v Kunčicích

p. O., výměra 1800 m2 , voda, plyn v místě.
Cena 150 Kč/ m2

Informace tel.: 571 622 723, 608 480 008

PRODÁM
— dámské kolo zn. Favorit,
duralové ráfky, cena 200 Kč

— dámské kolo zn. Eska — Junior,
s přehazovačkou, cena 200 Kč

Jako bonus zdarma dětské kolo „Pionýr“
Tel.: 606 504 569

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
68/01 ZO V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM KVùTINY

nad obecním úřadem
Kunčice p. O. 047

otevírací doba
po — čt 7.30 — 11.30 13.30 — 16.30
pá 7.30 — 16.30
so 8.00 — 12.00

Prodej sazenic růží.
Přijímám objednávky na dušičkovou vazbu.

Po domluvě možnost vyzvednutí
objednávky na adrese:

Marcela Byrtusová
Kunčice p. O. 403 (u kostela)

tel.: 736 780 880
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Místní sdružení ODS
chce vybudovat ve volebním období 2006 — 2010 z Kunčic pod Ondřejníkem

MODERNÍ OBEC
Naši kandidáti do Zastupitelstva obce sestavili volební program,

který budou v nadcházejícím období 2006 až 2010 důsledně dodržovat.

ZAVEDEME: ZAJISTÍME:
více úředních dnů sloučení mateřských škol do ZŠ
internet zdarma udržení zdravotnických zařízení
elektronickou podatelnu podporu výstavby RD

VYBUDUJEME: PODPOŘÍME:
kanalizační síť zájmové organizace
Malometrážní byty podnikatelské subjekty
nové společenské prostory mimoškolní činnost dětí

NEDOPUSTÍME: ZASADÍME SE:
neefektivní zadlužování obce o zrychlení úřední agendy
plýtvání obecními financemi o zkvalitnění školní výuky
narušení životního prostředí o řádnou údržbu komunikací

KOMPLETNÍ VOLEBNÍ PROGRAM A SEZNAM KANDIDÁTŮ NAJDETE NA INTERNETOVÉ ADRESE:

www.odskpo.wz.cz
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PRODEJ K DUŠIČKÁM — dovoz objednávek
v pátek 27. října 2006

od 14.30 — 15.30 hodin
Mobil: 603 945 999

Marian Šrámek, Kunčice p. O. 245

Firma BOBR 
Nabízí:

• Práce s motorovou pilou a křovinořezem
• Těžba, prořezávky, probírky
• Pořez a štípání palivového dřeva
• Tesařské práce
• Výroba stolů, lavic a zahradního nábytku

z kulatiny nebo masivu
• Stavba chatek, pergol z kulatiny nebo hranolů
• Broušení, opravy a údržba řetězových pil
• Podobné práce dle domluvy

Kontakt: tel. 739 959 684

Hostinec U draka
Kunãice pod Ondfiejníkem 275

naproti BRC nabízí:

— klidné posezení v pfiíjemném prostfiedí
— skvûlá kuchynû 
— ‰irok˘ sortiment znaãkov˘ch vín
— sudová vína, vína s pfiívlastkem
— Keltská vína podle znamení zvûrokruhu
— toãená piva Radegast, PlzeÀ, Ostravar
— lahvová piva i jin˘ch znaãek
— mí‰ené nápoje
— ãepované limonády
— velk˘ v˘bûr kávy
— zmrzlinové poháry
— domácí zákusky
— speciality na grilu a z udírny 
— moÏnost pofiádání soukrom˘ch oslav
— uvafiíme pfies cestu, zajistíme akce
— po domluvû moÏnost zapÛjãení sudu

vãetnû v˘ãepního zafiízení s chlazením
— v‰e za atraktivní ceny, nabízíme

mnoÏstevní slevy,

Tû‰íme se na vás.
Nejlep‰ího panáka, dostane‰ jen U draka.

Kontakt: 724 172 251, 608 880 079

Fa JIŘÍ TESARČÍK
Zajistíme a provedeme

pro Vás tyto práce

• Kompletní údržba bytového fondu 
• Celkové rekonstrukce domů, bytů

a budov
• Vnitřní i venkovní omítky
• Veškeré malířské a natěračské práce

včetně fasád
• Betonování podlah, teras, schodů

a balkonů včetně izolací, dlažeb
a obkladů

• Pokládka dřevěných podlah, PVC
a jiných podlahových krytin

• Výkopové práce
• Odvoz suti a jiných odpadních materiálů
• Vyklizení a úklid sklepních a jiných

prostor
• Klempířské a pokrývačské práce
• Tesařské práce
• Ploty, ohrady a oplocenky
• Výkopové a meliorační práce
• Zateplování budov
• Výměna oken
• Instalatérské práce
• Zahradní dřevostavby (pergoly–altány atd.)
• Pokládka zámkové i ostatní dlažby 
• Stavba komínů
• Veškeré zednické práce
• Odporové dráty do žlabů a svodů —

zamezí zamrzání a poškození

• Údržba zeleně a dřevin
• Kosení travin (křovinořez, traktor)
• Práce s motorovou pilou i z plošiny

Informace na tel: + 420 728 954 389
e-mail: JiriTesarcik@seznam.cz

www.tesarcik.cz
Jiří Tesarčík

Dr. Petra 2897, 738 01 Frýdek–Místek 

Nabízím
služby fekálním vozem

Zajišťuji odvoz:
• obsahu jímek • fekálií
• močůvky • odpadní vody
• kalů z čistíren odpadních vod apod.

Vozidlo nebude z technických důvodů
v provozu v období od 1. 12. 2006 do 31. 3. 2007.

Objednávky přijímám do 15. 11. 2006.

Kontakt: Alfred Turoň
Kunčice pod Ondřejníkem 312

tel./fax 556 850 218, mobil 602 709 805
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kancelář 596 888 777
byty 604 999 442
domy, pozemky 602 507 349
domy, pozemky 731 227 551


