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Dar je projev přízně vůči každému, 
kdo žije, ale neodpírej projev přízně
ani tomu, kdo je mrtev.

Sírachovec

17. listopadu slavíme státní
svátek – Den boje za
svobodu a demokracii

Nastal listopad a s ním i pověstný sychra-
vý dušičkový čas, kterým se pomalu hlásí
zima. Vzpomeneme-li Památku zesnulých,
svátek běžně nazývaný Dušičky, vybaví se
nám návštěva hřbitova, světélka zapále-
ných svíček a vzpomínka na blízké, kteří již
nejsou mezi námi.

V evropských zemích tento svátek zřejmě
vychází z tradice samainu, začátku keltské-
ho nového roku, kdy se setkává minulost
s budoucností. Noc před 2. listopadem po-
važovali Keltové za nebezpečnou, protože
věřili, že v této době se duše mrtvých vrace-
jí do svých domovů. Před mocnostmi zla
a děsivými přízraky duchů pečlivě uzavírali
své příbytky. Všechna tato strašidla dodnes
ožívají v noci před 1. listopadem v karneva-
lovém Halloveenu, který se slaví v kdysi
keltských zemích a také v USA.

— redakce —
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Zhodnocení sběru velkoobjemového

a nebezpečného odpadu
V letošním roce proběhly v obci dvě akce sběru

nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
První akce proběhla na jaře dne 28. 4. 2001. Kontej-

nery byly rozmístěny na osmi stanovištích tak, aby
obsáhly celou obec a byly dostupné všem občanům.

Velkoobjemového odpadu bylo sebráno 19,91 t.
Nebezpečný odpad včetně praček, ledniček, pneu-
matik, televizorů, zářivek a dalších el. spotřebičů
byl sbírán a odvážen specializovanou firmou
.A.S.A. spol. s r. o. 

Bylo sebráno: 1,53 t pneumatik, 0,18 t rozpouště-
del, 1,04 t barev, lepidel a pryskyřic, 0,99 t sekun-
dárních olověných akumulátorů, 1,42 t elektro-
technického odpadu — televizory, 0,84 t zařízení
s obsahem chlorfluoruhlovodíku — ledničky.

Železný šrot sbíral Sbor dobrovolných hasičů naší
obce a bylo sebráno 11 t.

Druhá sběrová akce proběhla nedávno dne 22. 9.
2001. Stejně jako na jaře byly kontejnery rozmístě-
ny na osmi stanovištích. Mnozí občané i přes upo-
zornění Obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřej-
níkem vozili odpad na sběrná stanoviště den před
konáním sběrové akce (zřejmě proto, aby se vyhnu-
li případnému poplatku), pracovníkům přiděle-
ným na stanoviště tak přibyly starosti a práce s tří-
děním a překládáním odpadů a následným odvá-
žením na jiná stanoviště.

Během dne bylo sebráno 14,3 t velkoobjemového
odpadu. Nebezpečný odpad byl sbírán a odvážen
opět firmou .A. S. A. spol. s r. o. Sebráno bylo: 1,18
t barev, lepidel a pryskyřic, 0,43 t oleje a tuků, 0,68 t se-
kund. olověných akumulátorů, 0,62 t elektrotechnic-
kého odpadu — televizory, 0,0078 t — 26 ks zářivek
a ostatního odpadu, 0,52 t zařízení s obsahem chlorf-
luoruhlovodíku, 0,005 t pesticidů, 1,29 t pneumatik.

Sborem dobrovolných hasičů bylo sebráno cca 11
t železného šrotu.

Věřím, že akce splnila svůj účel, ovšem jen pro ty
občany , kteří jsou zapojeni do systému nakládání
s komunálním odpadem, a kteří řádně platí svoz
a likvidaci odpadu.

Alarmující je skutečnost, že z celkového počtu ro-
dinných domů jsou do systému zapojeny cca 2/3
občanů — tj. 474 RD. 

Obyvatelé chat v počtu přihlášených mají „prim“.
Do systému nakládání s odpadem je zapojeno 20
rekreačních chat z celkového počtu cca 941 RCH.

V chatovištích se stále vyskytují „černé skládky“,
lidé vyvážejí odpadky do lesů, potoků a roklin.

Zamysleme se a dívejme se více kolem sebe, tako-
vou krásnou přírodu a kraj v naší obci Kunčicích
pod Ondřejníkem je třeba chránit!

Barbora Sacká, odborný referent

V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:

90 let  Božena Borovcová
89 let  Leopold Vančura
87 let  Stanislav Ondrušák
85 let  Jindřiška Molatová
82 let  Mojmír Kocián
82 let  Marie Závodná
82 let  Otilie Chromčáková
81 let  Jan Krkoška
80 let  Josef Lhotský
70 let  František Mohyla
70 let  Dušan Valášek

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

Vítání občánků
Dne 6. září 2001 jsme slavnostně přivítali šest no-

vých občánků:
Jakuba Charbuláka, Julii Jančálkovou, Moniku

Juračákovou, Natálii Lauru Mynářovou, Ondřeje
Nikla a Lenku Poledníkovou.

KULTURNÍ A ŠKOLSKÁ KOMISE PŘI OBECNÍM ÚŘADĚ
V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM

SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY OBČANY NA HUDEBNĚ
ZÁBAVNÝ POŘAD

„LÁSKA BRÁNY OTEVÍRÁ“

který se uskuteční dne 16. listopadu
v sále na Huťařství.

Hrají a zpívají sólisté opery a operety
Moravskoslezského národního divadla a sólisté

činohry Slezského divadla v Opavě.
Vstupné 35 Kč, důchodci a studenti 20 Kč.

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…
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Vlastník prostor doporučuje zřízení např. prodejny
novin, časopisů a tabákových výrobků.

Kontaktní adresa:
Jednota spotřební družstvo Frýdek-Místek
T. G. Masaryka 1101,
738 34 Frýdek-Místek
Ing. Petr Baar, místopředseda družstva a provozní
náměstek, tel.: 0658/621170, 623842

Obecní úřad

Informace – nabídka k pronájmu
Na základě dopisu z Jednoty spotřebního druž-

stva Frýdek-Místek podáváme tuto informaci.
V průběhu měsíce listopadu 2001 dojde ke slou-

čení výseku masa se smíšenou prodejnou (č. 164
a č. 179 Kunčice p. O. u Huťařství). Z tohoto důvodu
budou prostory výseku masa nabídnuty k proná-
jmu. Předmět podnikání v těchto prostorách musí
být odlišný od činnosti vedlejší smíšené prodejny.

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

Výtah z vyhlášky č. 4/2001
Okresní veterinární správy

ve Frýdku-Místku
O nařízení mimořádných veterinárních opatření

k zajištění orální vakcinace lišek proti vzteklině
v okrese Frýdek-Místek.

Jedním z ekologických problémů jsou nákazy
přenosné na lidi — zoonozy, z nichž vzteklina lišek
představuje hlavní nebezpečí. 

Orální vakcinace se provádí pomocí návnad,
které obsahují vakcinační látku.Vakcina obsahuje
oslabený virus vztekliny, který u lišek, případně ji-
ných zvířat, navodí imunitu (stav chráněnosti). Ne-
zbytnou součástí tlumení vztekliny lišek metodou
orální vakcinace je trvalé snižování populace lišek
všemi povolenými způsoby.

Provedení vakcinace
Provedením orální vakcinace jsou pověřeni uži-

vatelé honiteb. Kladení návnad s vakcinou bude
provedeno mysliveckými hospodáři nebo uživate-

lem honitby pověřenými osobami ve dnech 20. 10.
a 21. 10. 2001. Podle pokynů Okresní veterinární
správy ve Frýdku-Místku provedou myslivečtí hos-
podáři nebo uživatelem honitby pověřené osoby
kontrolu přijetí návnad (20 kontrolních míst
v jedné honitbě ) 4., 8. a 14. den po vyložení a do-
dání lišek na kontrolu imunizace od 11. 11. 2001. Za
lišky odevzdané na Okresní veterinární správu
nebo privátnímu veterinárnímu lékaři bude pro-
placeno vzorkovné (zástřelné) ve výši 200,— Kč za
l lišku.

V zájmu hladkého průběhu této akce a ochrany
zdraví člověka a zejména dětí je nutno dodržet ná-
sledující opatření:

a) nedotýkat se vyložených návnad
b)nepoužívat k výkonu práva myslivosti lovecké psy
c) v případě potřísnění očkovací látkou, která je

v plastikovém obalu uvnitř návnady je nutno
vyhledat lékaře

MVDr. Pavel Paciorek
Ředitel Okresní veterinární správy

ve Frýdku-Místku

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

Úspûchy ÏákÛ ve v˘tvarn˘ch soutûÏích
V závěru konce školního roku 2000/2001 byl vy-

hlášen další ročník soutěže „Krásná jako kvítka“. Za
naši základní školu bylo do soutěže zasláno 35 vý-
tvarných prací. Nejlepšího umístění dosáhl žák 2.
třídy Ondřej Holinka — 2. místo v kategorii 7—8le-
tých dětí. Porotě se líbila práce — grafika — linoryt
s názvem „Ondráš“. Srdečně blahopřejeme. 

Zdeněk Šrubař, Eva Halatová

SoutûÏ v pfiespolním bûhu
Ve středu 3. 10. 2001 proběhlo v areálu Autokem-

pu Frýdlant nad Ostravicí okrskové kolo přespolní-
ho běhu, kterého se zúčastnili také žáci ZŠ K. Svo-

linského Kunčice pod Ondřejníkem. Družstvo
mladších děvčat ve složení Petra Šigutová, Eliška
Střálková, Gabriela Matušková a Markéta Petrovská
obsadila 3. místo. Družstvo starších žáků ve složení
Adam Marek, Martin Dittert, Zdeněk Magnusek,
Daniel Šenk a Roman Matušek se umístilo na 2.
místě a postoupilo do okresního kola. To se konalo
10. 10. 2001 v areálu Sokol Baška. Hoši zabojovali
a jejich družstvo se umístilo na krásném 2. místě ve
své kategorii. Mgr. Martin Blažek

Exkurze za v˘tvarnem
V pátek 27. září se žáci nepovinného předmětu

výtvarná výchova zúčastnili několika velmi zajíma-
vých výstav. První z nich probíhala v památníku
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Okresní kolo hry Plamen
V sobotu 20. října 2001 se konalo v Kunčicích pod

Ondřejníkem okresní kolo hasičské soutěže „Pla-
men“. V závodu požárnické všestrannosti družstva
plnila kromě orientačního běhu i další úkoly, jako
jsou střelba, vázání uzlů, topografie, znalost požár-
ní ochrany, šplh a překonávání lana, skok přes
vodní příkop a zdravověda.

Už od půl sedmé ráno se do naší obce začala sjíž-
dět hasičská auta se závodníky. Na tuto soutěž se
sjelo 67 pětičlenných hlídek z celého okresu
Frýdek-Místek, ty pak závodily ve třech kategoriích
— dorost, mladší a starší žáci. Při součtu všech zá-
vodníků, vedoucích, rozhodčích, řidičů a pořadate-
lů jsme došli k počtu přesahujícímu číslo 500.

Na regulérnost hry a plnění úkolů dohlíželo 24
rozhodčích pod vedením hlavního rozhodčího
pana Scheindera.

Od půl deváté probíhal závod dorostu, trasa mě-
řila 5 km a vedla okolím hasičárny až na Valašskou
cestu a obloukem zpět.

V 10.00 zahájil soutěž žáků společně s velitelem
soutěže p. Pavlem Krpcem a vedoucím odborné
rady mládeže pí Šárkou Čerňákovou i pan starosta
Kunčic pod Ondřejníkem Ing. Tomáš Hrubiš. Se-
známil všechny přítomné s historií a geografií
obce. Popřál všem hodně štěstí při samotném zá-
vodě. Pak již na tříkilometrovou trať vyrazily hlídky
malých i větších dětí. Všichni závod dokončili, něk-
teří spokojení, jiní smutní, pro některé byla trasa
jednoduchá, pro jiné velmi obtížná, ale po návratu
do cíle se shodli, že byla velice zajímavá. Vedla totiž
po asfaltové cestě, pastvinách, lesních pěšinách
i přes potoky.

Výsledky soutěže budou známy až po dalším
zpracování, a tak si domů místo medailí všichni
soutěžící odváželi drobné propagační materiály
naší obce, které obdrželi od pana starosty.

Protože soutěž trvala více než 8 hodin, museli
jsme být připraveni i na hladové žaludky závodní-
ků. Pro děti byly připraveny hamburgery, klobásky,
sladkosti, ovoce a nekonečné množství horkého
čaje. O toto vše se postaraly maminky našich mla-
dých hasičů. O technickou obsluhu a organizační
zajištění se postarali kunčičtí hasiči.

Za pomoc při zajištění soutěže děkujeme hasi-
čům, maminkám, obecnímu úřadu v čele s panem
starostou a panu Miloši Cochlarovi.

Soutěž v kutálení bečky
Dne 28. září se konala u hasičárny v Kunčicích

pod Ondřejníkem soutěž v kutálení bečky proudem
vody do branky. Zúčastnilo se celkem 11 družstev

Antonína Strnadla v Novém Hrozenkově, kde
kromě prací pana Strnadla jsme shlédli také výsta-
vu akademicé malířky paní Jiřiny Hartingerové.
Poté jsme jeli do muzea ve Velkých Karlovicích, kde
probíhala výstava 4 ze Soláně. Zde byla vystavena
díla dnes již zemřelých mistrů Kobzáně, Schneider-
ky, Hofmana a Podešvy. Celou naši cestu jsme
ukončili přímo v ateliéru mistra Hofmana na Solá-
ni, kde tvořil až do své smrti, a kde nám prohlídku
umožnila jeho dcera akademická sochařka paní
Marcela Hofmanová–Vajceová.

PaedDr. Dana Heryánová a žáci nepovinné výtv. výchovy 

Literární soutěž 2001

Pfiíroda má zlat˘ klíã

Příroda má zlatý klíč.
Buldozery z lesa pryč!
Nekácejte stromy krásné,
neb vám někdo v lese zhasne.

Vy, děti, si světa važte,
do potůčků nic nehažte.
Ničit svět to není krása,
jak nám to pak nervy drásá.

Všude samá katastrofa,
neštěstí si na nás troufá.
Ubývá nám hodně vzduchu,
je to jako po výbuchu.

Špatně jsme teď všichni na tom
a to chceme štěpit atom.
Musíme si světa vážit,
uklízet ho, moc se snažit,
aby stále krásný byl,
všechno živé ochránil.

Lukáš Hurník, 7. třída

Pomozte nám, lidé zlatí!

Vyjděte si na procházku.
Zhrozíte se hned,
jak dovedou lidi
zošklivit si svět.

Odpadky jsou všude v lese,
škodí ale prostředí!
Dávejme si proto pozor,
kam kdo něco zahodí.

I když nejsme ještě velcí,
chraňme si ten pěkný svět.
Za pár let nám všichni budou
ten krásný svět závidět.

Pomozte nám, lidé zlatí,
mnohokrát se Vám to vrátí!

Andrea Pilmajerová, 7. třída
Mgr. Z. Žídková

HHHH aaaa ssss iiii čččč iiii     iiii nnnn ffff oooo rrrr mmmm uuuu jjjj íííí
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mladých a dospělých hasičů.
Akce se vydařila, nálada byla vý-
borná a každý ukázal, jak si umí
poradit s nečekanými překážka-
mi na trati.

Výsledky soutěže:
mladí hasiči

1. Kunčice p. O. starší
2. Kunčice p. O. mladší
3. Tichá
4. Ostravice

dospělí hasiči

1. Tichá zásah
2. Staré Hamry
3. Kunčice pod Ondřejníkem
4. Ostravice
5. Čeladná
6. Tichá reprezentace
7. Tichá ženy

Podûkování
Místní hasiči děkují panu

Vladimíru Macurovi a panu Ja-
romíru Koňařovi za zapůjčení
traktorů a vleků při sběru že-
lezného šrotu.

Také bychom chtěli touto
cestou poděkovat panu Rosti-
slavu Pustějovskému za věno-
vání fošen na výrobu podlahy
našeho repasovaného doprav-
ního vozidla. Hasiči

Lesní mravenci
dosud

na Ondřejníku
nevyhynuli

V dnešním příliš rychlém světě
máme příliš málo času na to, aby-
chom se zastavili a pokochali krá-
sou, která nás obklopuje. Najde se
bohužel i nejeden z nás, který si
této krásy nejen neváží, ale do-
konce ji ničí. Jednou z význam-
ných ekologických součástí lesa
jsou lesní mravenci a právě i jejich
počty se díky lidským zásahům
(i v sekundární závislosti) notně
zmenšily. Z vyprávění vím, že
mravenčí hnízda byla dříve roz-
místěna doslova všude a dosaho-
vala úctyhodných rozměrů. Sám si
pamatuji na jedno mraveniště na
Ondřejníku, jehož smůlou byla
blízkost lesního chodníku a tak
místo, aby hnízdo rostlo, se neu-

stále zmenšovalo. Postupné zása-
hy „turistů“ — vandalů dané hníz-
do nakonec zničily. Když jsem
tedy přemítal nad okruhy projektů
ÚVR ČSOP a Lesů ČR, zaujal mne
právě projekt Formica. Což je la-
tinské označení pro lesní mraven-
ce, jež nám tak lidsky přiblížil
Ondřej Sekora svým Ferdou Mra-
vencem.

Po patřičném vyškolení jsem se
s vydatnou pomocí naší ČSOP
a revírníka pana Jaroslava Čtvrt-
níčka pustil do inventarizace
hnízd na Ondřejníku. A jaká je si-
tuace dnes? Jediná silná lokalita se
dnes nachází v 850 metrech nad
mořem na severovýchodním
svahu Ondřejníku. I tato poslední
vydatná lokalita lesních mravenců
je však velmi ohrožená. Z celkové-
ho počtu 26 hnízd je poškozených
osm a dalších pět je před vymře-
ním. A to již raději nepočítám ne-

jméně 12 mrtvých a opuštěných
mravenišť. Mraveniště nejsou
ohrožena jak vandaly, ale i erozí
a především divočáky a žlunami.
Ti totiž hnízda rozhrabávají a pojí-
dají jejich mravenčí kukly (laicky
nazývané mravenčí vajíčka). Právě
divočáci dokážou zničit mraveniš-
tě doslova přes noc. Z výše uvede-
ných počtů nám bylo jasné, že si-
tuace je kritická a nemusí to trvat
příliš dlouho a i tato poslední sil-
nější lokalita vyhyne. Což by byla
škoda nejen estetická, ale i lesnic-
ká. Mravenci jsou významnými
ničiteli lesních škůdců. Jedno
mraveniště dokáže vyčistit les od
škodlivého hmyzu (včetně čerstvě
vylíhlých kůrovců) v okolí sta
metrů. Společně s pěvci jsou ne-
zbytnou součástí zdravotní policie
lesa.

Půjdete-li nyní po Ondřejníku
může se Vám stát, že během pro-
cházky narazíte na mravenčí kupy
podepřené proti sesuvu kmeny, či
zakryté ze všech stran pletivem.
Tak vězte že nevidíte nějaký zá-
hadný bláznivý experiment, ale
jen příspěvek několika vašich spo-
luobčanů, kteří svoji pomoc mimo
jiné upřeli tímto směrem.

Petr Tryščuk
Člen výboru ZO 68/01 ČSOP

Dík patří všem, kteří se na pro-
jektu podíleli: předseda Kunčic-
ké ČSOP Miloslav Šrubař, revír-
ník LČR Jaroslav Čtvrtníček, Ing.
Iva Páleníkova z Referátu život-
ního prostředí OÚ Frýdek-Mís-
tek, Ústřední výkonné radě
ČSOP a Lesům ČR.
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V pátek 26. října 2001 oslavili členové smíšeného
pěveckého sboru v Kunčicích pod Ondřejníkem 10.
výročí obnovení své činnosti.

Stálý pěvecký sbor založil v r. 1908 kunčický rolník
a varhaník František Hrubiš jako sbor kostelní, který
účinkoval nejen při církevních slavnostech, ale také
při různých příležitostech v obci (např. při dožínkách)
a za peníze získané při zpívání na pohřbech jezdil
účinkovat (tehdy vlakem) také mimo obec. Po 2. svě-
tové válce pokračoval sbor ve své činnosti pod vede-
ním Františkova syna Jana a mimo své vlastní činnos-
ti v oblasti duchovní hudby se jeho členové také an-
gažovali v tehdejším kulturním klubu JZD na mnoha
vystoupeních především v naší obci. V létech 1988 až
1991 po nastoupení Janova syna Pavla pokračovala
spíše vystoupeními sólistů či menších skupin zpěvá-
ků, občas s doprovodem hudebníků.

Na podzim v roce 1991 pak byl obnoven stálý smí-
šený pěvecký sbor o 28. členech, jehož základem se
stali zkušení zpěváci z předešlých období, z nichž je
třeba jmenovat především paní Irenu Jalůvkovou,
Marii Klimešovou, Marii Konvičkovu, Anežku Krpco-
vou, Evu Mrkvovou, Jarmilu Pustkovou, Andělu Řez-
níčkovou a Františka Lukeše. Varhanní doprovod a ro-

zepisování notového materiálu zajišťovala paní Bože-
na Hrubišová.

S obnovením činnosti pěveckého sboru je spojeno
také založení kroniky sboru, kde je zachycena
v úvodu alespoň zčásti minulost tohoto sdružení a od
roku 1991 zcela přesně výčet všech aktivit. Ať již v ob-
lasti duchovní hudby či písní lidových, harmonizova-
ných pro sbor různými autory. Jen ve stručnosti uvá-
díme, že za deset let od roku 1991—2001 bylo prove-
deno téměř 100 vystoupení, mimo zpívání v domov-
ském chrámu sv. Maří Magdalény v Kunčicích pod
Ondřejníkem, bylo zpíváno 7´ v základní škole v Kun-
čicích pod Ondřejníkem, na požádání Obecního
úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem 6´. Mimo obec
na pozvání v Tiché 2´, v Čeladné 2´, ve Frenštátě p. R.
4´, ve Frýdlantě n. O. , v Trojanovicích, v Místku 2´, ve
Frýdku 2´, v Kozlovicích, v Domaslavicích a Soběšovi-
cích 2´, v Těškovicích a Hněvošicích (okr. Opava),
v Kelči, v Šumicích (u Uherského Brodu) 2´, v Rajhra-
dě u Brna a v Kostelci na Hané.

Všechna tato bohatá činnost je založena na pravi-
delných zkouškách jednou týdně po celý rok, (kromě
měsíčních prázdnin obvykle v lednu a v srpnu) a sa-
mozřejmě je podmíněna velkým nasazením všech
těch, kteří se na ni ve svém volném čase podílejí. Jsou

Chrámový sbor a hudebníci v roce 1915

10. výročí znovuobnovení pěveckého sboru v Kunčicích pod Ondřejníkem
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to nejen zpěváci, ale také i hudebníci, vesměs z Fren-
štátu pod Radhoštěm, kteří pěvěcký sbor při provádě-
ní větších děl doprovázejí. V současnosti má pěvecký
sbor 26 členů, z toho 11 mužů a 15 žen, v orchestru
hraje příležitostně až 12 hudebníků.

Do budoucna si lze jen přát, aby smíšený pěvecký
sbor v Kunčicích pod Ondřejníkem přinášel stále ra-
dost ze své činnosti nejen svým členům a poslucha-
čům, ale aby také propagoval dobré jméno obce i za
jejimi hranicemi. Za pěvecký sbor Pavel Hrubiš

âlenové pûveckého sboru v roce 2001:

Soprán:
Radoslava Hrubišová, Kunčice pod Ondřejníkem
Františka Chovančíková, MUDr., Kunčice pod

Ondřejníkem
Jana Jahnická, Kunčice pod Ondřejníkem
Marie Kahánková, Mgr., Kunčice pod Ondřejníkem
Jana Martináková, Kunčice pod Ondřejníkem
Magdaléna Ševčíková, Kunčice pod Ondřejníkem
Ladislava Šrubařová, Kunčice pod Ondřejníkem
Eva Žurková, Kunčice pod Ondřejníkem

Alt:
Helena Hrubá, Kunčice pod Ondřejníkem
Marie Klimešová, Kunčice pod Ondřejníkem
Ludmila Knapková, Kunčice pod Ondřejníkem
Jarmila Michnová, Kunčice pod Ondřejníkem
Anděla Řezníčková, Kunčice pod Ondřejníkem

Ludmila Řezníčková, Kunčice pod Ondřejníkem
Barbora Sacká, Frenštát pod Radhoštěm

Tenor:
Martin Hrubiš, Kunčnice pod Ondřejníkem
Tomáš Hrubiš, Ing., Kunčice pod Ondřejníkem
Václav Hrubiš, Ing., Kunčice pod Ondřejníkem
Pavel Pavlásek, Kunčice pod Ondřejníkem
Pavel Řezníček, Ing., Kunčice pod Ondřejníkem

Bas:
Jiří Hrubiš, Kunčice pod Ondřejníkem
Jaromír Hrubý, Kunčice pod Ondřejníkem
Libor Konvičný, Ing., Čeladná
Miroslav Magnusek, Kunčice pod Ondřejníkem
Miloslav Řezníček, MVDr., Kunčice pod Ondřejníkem
Lubomír Šrubař, Kunčice pod Ondřejníkem

Varhany:
Pavel Hrubiš, jr. Tichá

Regenschori:
Pavel Hrubiš, Kunčice pod Ondřejníkem

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 17. října bylo
pro širokou veřejnost zprovozněno diskusní fórum
na adrese http://forum.statnisprava.cz

Cílem diskusního fóra je umožnit občanům on-
line diskutovat nad problémy, které je trápí, a sou-
časně vytvořit prostor pro vyjadřování odborných
názorů a znalostí ke společensky aktuálním tématům.

Ing. Vladimír Paclík,
jednatel společnosti European Business Enterprise, s.r.o.

Pěvecký sbor v roce 1993
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VVVV OOOO DDDD OOOO –––– TTTT OOOO PPPP OOOO –––– PPPP LLLLYYYY NNNN
rozvody ➧ vody provedení ➧ v plastu

➧ plynu ➧ v mědi
➧ odpadů ➧ v pozinku
➧ ústředního topení

Stanislav Juračák Kunčice p. O. 118, tel. 0656/85 09 94, mobil 0737/704 560
nebo

Jozef Stoliga Kunčice p. O. 595, tel. 0656/85 02 69, mobil 0737/77 5933

Máte problémy s vodním kamenem?
Chcete mít ve svém domě ošetřený rozvod vody a spotřebiče?

Chcete prodloužit jejich životnost?

Dne 20. listopadu 2001 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu

pořádá firma

RRRR AAAA YYYY PPPP AAAA TTTT HHHH     

prezentaci výrobku ANTICALC
magnetická úprava vody

Těšíme se na Vaši účast. 

Bližší informace podá Blejchařová Elizabeth — tel. 069/61 21 938

Pfiipravte se na zimu!
Firma Elektrotas spol. s r. o. provádí

✹ Vývoz septiků, žump, sedimentačních jímek, lapačů nečistot apod. ✹
✹ Likvidace odpadních produktů, čerpání odpadních vod, fekálií,

močůvky — hnojení pozemků tradičním způsobem ✹
✹ práce fekálním vozem na přání zákazníka ✹

Kontakt: tel.: 0656/85 02 18, 0602/709 805



MALÉ
DOMOVNÍ âISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD

PRO RD

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ V OKRESE

FRÝDEK–MÍSTEK

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 674

TEL. 0737 140 903 • 0656 /85 01 83

PETER HIĽOVSKÝ

OObbããaannsskkáá  ddeemmookkrraattiicckkáá  ssttrraannaa
Společně — hlavou i srdcem!

Vážení spoluobčané!
MS ODS Vás co nejsrdečněji zve na setkání a besedu s poslancem za náš okres

panem ing. Karlem Sehořem, poslancem PSP ČR za ODS v rámci

„ P o s l a n e c k é h o  d n e “ ,

který se uskuteční dne 23. 11. 2001 v 17 hodin v zasedací síni OÚ Kunčice pod Ondřejníkem

Srdečně Vás zve
MS ODS Kunčice pod Ondřejníkem
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AGRO — MÁĎA
Trojanovice – Kopaná 144

744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Vám nabízí k prodeji:
➤ ND na zemědělskou techniku
➤ klínové řemeny
➤ válečkové řetězy
➤ ložiska, gufera, „O“ kroužky
➤ filtry MANN – olej, vzduch, palivo
➤ auto žárovky 12V, 24V

Nově zavedený prodej
➤ autobaterie VARTA
➤ oleje motorové, převodové, hydraulické –
➤ sudové balení
➤ nemrznoucí kapaliny do chladičů – sudové
➤ balení
➤ nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů
➤ plastická maziva, destilovaná voda

Vše za výhodných cenových podmínek

Kontakt, informace:
tel./fax: 0656/83 58 30, 0602 56 67 71
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Restaurace Huťařství pořádá
v sobotu 8. prosince 2001 od 13.00 do 18.00

MMMMiiiikkkkuuuullllááááššššsssskkkkoooouuuu    nnnnaaaaddddííííllllkkkkuuuu
pro děti přichystáme balíčky v hodnotě 150 Kč.
Zdarma dostane každé dítě zmrzlinový pohár.

Po celé odpoledne bude hrát Radek Kuchař dětské písničky.
Chybět nebudou samozřejmě ani čerti a Mikuláš a přijde i kouzelník.

Prosíme zájemce, aby se přihlásili
u zaměstnanců smíšeného zboží na Huťařství do 20. listopadu.

Od 19.00 Vás zveme na

Mikulášskou zábavu
Vstupné 40 Kč.

Srdečně zvou zaměstnanci „Huťařství“

Dámské a pánské Kadeřnictví
Jana Rašková

v Kunčicích pod Ondřejníkem na horním konci u lékárny rozšířilo své služby

❖ o reflexní masáž obličejové části pro uvolnění a zklidnění ❖
❖ o ŠIA–CU masáž vlasové pokožky a krku pro lepší prokrvení hlavy,

vlasových kořínků a relaxaci ❖
❖ o nabídku nejlepších francouzských parfémů renomovaných značek ❖

Zdarma si můžete vyzkoušet některý z 13 dámských a 7 pánských vůní

Udûlejte si radost nebo opatfiete vhodn˘ vánoãní dárek
na Vaši návštěvu se těší: Jana Rašková — tel.:0604/ 875 879

Pracovní doba:
pondělí zavřeno
úterý—pátek 8.00—16.45 hodin
sobota na objednávku

Objednaní zákazníci mají přednost


