
LISTOPAD 2006

Listopad a dušičkové počasí

V našich přírodních podmínkách vy-
kazuje listopad ze všech měsíců v roce
nejvyšší oblačnost a nejmenší počet
takzvaných jasných dnů. Po prosinci je
v dlouhodobém průměru druhým nej-
mlhavějším měsícem roku.
2. listopadu se slaví Památka zesnu-
lých neboli Dušičky. Tento svátek zřej-
mě pochází z Keltské tradice — svátku
Samhain, kterým Keltové začínali nový
rok. Slavil se v předvečer 1. listopadu
a Keltové věřili, že tuto noc se náš svět
prolíná se světem mrtvých. Zapalovali
ohně, aby se duše mrtvých mohly přijít
ohřát a strávit noc se svými pozůstalými.
Dušičky se podle historických záznamů
slaví od roku 998, kdy byly zavedeny
Benediktýnským opatem v klášteře ve
Francii.
Podle pověry vystupují v předvečer
svátku duše z očistce, aby si alespoň
jednou v roce odpočinuly od muk.
Proto lampy na hrobech měly být plně-
ny olejem nebo máslem, aby si jimi
duše zesnulých mohly ošetřit popáleni-
ny z očistce. Lidé také v tento den kro-
pili hroby mlékem, neboť mléko prý
pomáhalo k ochlazení duší. Z těchto
důvodů je prý příznivé i to, když na
Dušičky je mlha hustá jako mléko.

17. listopadu slavíme státní svátek
— Den boje za svobodu a demokracii.
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VÝSLEDKY VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA OBCE

KUNČICE  POD ONDŘEJNÍKEM

Celkový počet zapsaných voličů  . . . . . . . . . . . 1653
Celkový počet voličů,
kterým byly vydány úřední obálky  . . . . . . . . . . 997
K volbám přišlo z celkového počtu voličů  . . . 60,31 %
Celkový počet platných hlasů  . . . . . . . . . . . . 13 807

Volební strana      počet hlasů      procento
č. 1 — ČSSD 2147 15,55 %
č. 2 — ODS 4582 33,19 %
č. 3 — KDU–ČSL 5145 37,26 %
č. 4 — KSČM 1933 14,00 %

Seznam zvolených členů Zastupitelstva obce
Kunčice p. O. pro volební období 2006 — 2010 v po-
řadí podle počtu získaných hlasů:

Poř. č. počet hlasů   příjmení a jméno                 kandidát za stranu
01. 479 Hrubiš Tomáš, Ing. KDU–ČSL
02. 409 Řezníček Pavel, Ing. KDU–ČSL
03. 394 Dobiášová Lenka ODS
04. 392 Jahnická Jana KDU–ČSL
05. 389 Chovančíková Františka, MUDr. KDU–ČSL
06. 380 Strnadel Zdeněk ODS
07. 371 Poledník Lumír, Ing. KDU–ČSL
08. 367 Harabiš Oldřich KDU–ČSL
09. 329 Pavlita Michal, Bc. ODS
10. 311 Jurek Radim, Ing. ODS
11. 294 Tryščuk Petr ODS
12. 223 Macurová Vladimíra ČSSD
13. 189 Majerek Vilém ČSSD 
14. 189 Žák Antonín, Ing. KSČM
15. 176 Blažek Ivan, Ing. KSČM

Ing. Tomáš Hrubiš
dosavadní starosta

Usnesení
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kun-

čice p. O. konaného v úterý 7. listopadu 2006
v 17.30 hodin

Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)

I. Vzalo na vědomí:
Informaci o výsledku voleb do Zastupitelstva
obce Kunčice p. O.

II. Schválilo:
2. Jednací řád ustavujícího zasedání.
4. Volební řád ustavujícího zasedání doplněný

o připomínky — viz. písemný návrh.

III. Stanovilo:
8. Funkce, pro které budou členové zastupitelstva

obce uvolněni — starosta obce, místostarosta.

IV. Zvolilo:
1. Ověřovatelé zápisu: Lenka Dobiášová, Ing. Anto-

nín Žák.
3. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Ivan Blažek,

Jana Jahnická, Vilém Majerek.
5. Volební komisi ve složení: Ing. Radim Jurek,

MUDr. Fr. Chovančíková, Vít Majerek.
6. Starostu obce: Bc. Michal Pavlita.
7. Místostarostu: Oldřich Harabiš.
9. Další členy rady obce: Lenka Dobiášová,

Ing. Pavel Řezníček, Ing. Tomáš Hrubiš.

V Kunčicích pod Ondřejníkem 7. listopadu 2006

Návrhová komise:
starosta obce:

Ing. Ivan Blažek, v.r. Bc. Michal Pavlita, v.r.
Jana Jahnická, v.r.
Vilém Majerek, v.r. místostarosta:

Oldřich Harabiš, v.r.

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

Vážení a milí občané
Kunčic pod Ondřejníkem

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce
jsem byl zvolen zastupiteli , kterým jste Vy ve vol-
bách dali mandát k tomu, ať Vás zastupují v obdo-
bí let 2006 až 2010 ve vedení obce, starostou. Vím,
že někteří z Vás tuto volbu přivítali a jiní ne. Budu
se snažit, abych dokázal těm, kteří mi věří, že je ne-
zklamu a těm, kteří mi doposud nevěří, se budu
snažit dokázat, že k tomu neměli důvod. Veškerá

má rozhodnutí budu dělat jen pro blaho a ve pro-
spěch naší obce. To, co nefunguje, chci, aby fungo-
valo. To co funguje, chci, aby fungovalo lépe.
Věřím, že k tomu mi a všem zvoleným zastupitelům
budete nápomocni jak Vaší kritikou, tak i radou,
kterou budeme v začátcích samozřejmě nejvíce
potřebovat.

V plné úctě k Vám

Bc. Michal Pavlita
starosta obce



Opravte si číslo v telefonním seznamu:
SYDOR Vilém, č.p. 160  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 684 373

Oznámení
o vypínání elektrické energie

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu prací
na vedení VN22kV bude přerušena dodávka elek-
trické energie pro části obce Kunčice p. O.

Termín: 1. —13. 12. 2006, čas: 7.00 —15.00 hodin.
Na obvyklých místech budou vylepeny plakáty.

Bližší informace: tel. 596 673 609, úřední deska
OÚ, popř. tel. 556 850 154, 556 843 194.

— obecní úřad —
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

Poslední rozloučení
V měsíci říjnu jsme se naposledy rozloučili

s paní LUDMILOU LIPOWSKOU.

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó

V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea tito
naši občané:

90 let Jindřiška Molatová
83 let Jiří Maštalíř
81 let František Křenek
75 let Dušan Valášek
75 let František Mohyla

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

Čísla popisná a evidenční
Obecní úřad v Kunčicích p. O. nabízí občanům

a chatařům, kteří mají poškozenou tabulku s čís-
lem popisným nebo evidenčním a měli by zájem
o novou, ať telefonicky nahlásí do konce listopadu
svou objednávku na tel. 556 843 194, 556 850 154.

Cena jedné tabulky cca 200 Kč.
Danuše Svobodová 

jejich zásahů se tudíž i z mnoha dalších důvodů
zvyšuje a nové vozidlo jim v jejich práci bude velmi
dobrým pomocníkem. Pokud přispějete jakoukoliv
částkou, budeme Vám všichni velmi vděčni.

S úctou
Bc. Michal Pavlita, starosta obce

Poděkování
Vážení spoluobčané, vážení voliči,
děkuji všem, kteří mne i volební stranu KDU–ČSL

podpořili v letošních volbách do zastupitelstva obce.
Také děkuji zaměstnancům obecního úřadu i občanům
za spolupráci při mém výkonu funkce starosty obce.

Obec předávám po 16 letech nezadluženou,
v dobrém stavu, s nastartovanými investicemi za
zhruba 155 mil. Kč.

Všem zvoleným členům zastupitelstva obce přeji, aby
podle svého svědomí co nejlépe pracovali pro naši obec.

Tomáš Hrubiš

Vyhlášení konání veřejné sbírky
na pořízení „cisternové automobilové

stříkačky CAS 16 MAN 10.180“

Obec Kunčice pod Ondřejníkem oznamuje,
že v souladu se zákonem č.117/2001 Sb. vyhlašuje
veřejnou sbírku na pořízení cisternové automobi-
lové stříkačky CAS 16 MAN 10.180.

Veřejná sbírka se bude konat od 25. 11. 2006 do
15. 6. 2007. Tato sbírka bude prováděna formou
shromažďování příspěvků, pro které byl zřízen
zvláštní bankovní účet číslo 1734090329/0800
a formou pokladniček, které budou v budově
Obecního úřadu a v obchodech v Kunčicích pod
Ondřejníkem. Pro příspěvky, pro které bude vyža-
dováno písemné potvrzení, Obec Kunčice pod
Ondřejníkem uzavře s darujícím darovací smlouvu.

Bc. Michal Pavlita, starosta obce

Vážení a milí spoluobčané, 
dovoluji si Vás jménem Obce Kunčice pod Ond-

řejníkem požádat o příspěvek na zakoupení vozid-
la, jehož nákup obec spolufinancovala. Automobil,
který byl zakoupen pro účely hasičského sboru
v Kunčicích pod Ondřejníkem, byl pořízen za cel-
kem 4 660 322 Kč. Obec hradí ze svého rozpočtu
2 660 322 Kč, na zbývající část se podařilo získat do-
taci ve výši 2 000 000 Kč.

V minulých vydáních Obecních novin již byly sdě-
leny důvody, kvůli kterým bylo nutné obnovit vozo-
vý park našich dobrovolných hasičů. Pro připome-
nutí jen uvádím, že minulé vozidlo bylo zakoupeno
před více než 20 lety, a nesplňovalo stále se zvyšují-
cí se požadavky akceschopnosti a efektivnosti zása-
hů hasičů. Hasiči z Kunčic pod Ondřejníkem nyní
zasahují nejenom v oblasti katastrálního území naší
obce, ale i v jiných sousedních lokalitách. Četnost
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Tak jsme se z vinného sklípku v‰ichni vrátili
spokojeni a povzbuzeni do dal‰ích 20 let
Vystartovali jsme v sobotu 21. 10. 2006 z Točny

podle plánu. V dřevěném městečku v Rožnově pod
Radhoštěm — Janíkové stodole, nás čekalo ovoce
z našich Kunčických sadů, které hlídala Sršeň obec-
ná, dokonce ve svém hnízdě. Je tam opravdu na co
se dívat. Ovoce starých krajových odrůd, obilovin,
okopanin, léčivých bylin a dalších zemědělských
produktů z celého Valašska. Výstava HORTIKOM-
PLEX je doplněna i moderními odrůdami ovoce
a otevřena do 2. 11. 2006.

Následovala návštěva Jelínkové pálenice spojena
s exkurzí, koštováním a nákupem ovocných destilátů. 

Pokračovali jsme přes Luhačovice do cíle našeho
výletu, vinného sklípku k Minaříkům v Blatničce.
Krásné počasí nám umožnilo navštívit ještě poutní
místo, horu s rotundou Svatého Antoníčka s pře-
krásným výhledem do krajiny.

Kromě guláše a dalších specialit jsme okoštovali
řadu místních odrůd bílého a červeného vína, zaz-
pívali si a vezli si domů nejen dobré víno a slivovici,
ale i dobrou náladu.

Škoda jen, že tento inspirativní výlet nemohli ab-
solvovat všichni zakládající a současní členové
a naši sponzoři. Jeden z nich, majitel pekárny VIAL
p. Němec, nás vybavil na cestu svými vynikajícími
výrobky za což mu srdečně děkujeme.

Také musíme vyslovit dík p. Ladislavu Tomčalovi,
který v této oblasti žije, pomologicky pomáhá určo-
vat  odrůdy v našich sadech a podílel se na úspěšné
organizaci tohoto výletu.

Miloslav Šrubař
předseda

Dostaveníãko v galerii Karla Svolinského
V milém prostředí dětského švitoření a výtvarných

děl našich absolventů, jsme si připomněli 10 let od
vzniku výtvarné soutěže a 8 let literární soutěže. 

Vernisáž byla zahájena k 20 letům našeho snaže-
ní o zlepšení životních podmínek nejen v Kunči-
cích pod Ondřejníkem.

Výstavu zahájily děti z našich mateřských škol
a svým vystoupením nám připomněly, že vytváření
podmínek k jejich všestrannému rozvoji je domi-
nantní úkol nás všech, nejen učitelů a rodičů. 

Je až varující, na kolik prohřešků proti přírodě
v naší obci nás vystavená díla upozorňují, kolik
bezohlednosti, sobectví nebo snad jen lhostejnosti,
dětské oči zachytily.

Pro nás dospělé je to tvrdá kritika a realita, ale
také podnět k tomu, abychom se ještě více snažili
předat příští generaci životní prostředí, kde nebu-
dou muset jen přežívat, ale zdravě žít.

Za výbor
Miloslav Šrubař

Darja Vykydalová

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
68/01 ZO V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM
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Pořád se něco děje…
Nový školní rok v mateřské škole Dolní v Kunči-

cích pod Ondřejníkem začal stejně vesele a pohád-
kově, jako když končil ten minulý. Po pár dnech se-
znamování se s novými kamarády a hračkami jsme
splnili přání rodičů a vzali jsme je společně s dětmi
na výlet do ZOO Ostrava. Jízda vláčkem po zoolo-
gické zahradě, žirafí rodinka a tygří mláďata se líbi-
li snad nejvíce.

Podzimní sluníčko nám svítilo do oken a tak nás
jedno dopoledne vylákal ven pohádkový ježek Bod-
linka. Spolu s jeho neposednými dětmi jsme plnili
stezku odvahy a šikovnosti. Odměnou nám byl
ježčí poklad ukrytý na školní zahradě.

Každým rokem chceme dětem i rodičům nabíd-
nout něco nového, zajímavého. Vloni to byl např.
Karneval v maskách i pro dospělé, Den věnovaný
pouze maminkám, Den otců apod. V letošním
školním roce kromě dalších netradičních akcí,
které připravujeme, jsme začali vydávat školní ča-
sopis KAMARÁD — 1. číslo vyšlo 9. října 2006.
Časopis bude vycházet nepravidelně a je určen jak
dětem, tak i rodičům. Toto číslo obsahuje informa-
ce o provozu školky, zápis z třídní schůzky, plán
akcí na školní rok 2006—2007 a další čtení a zába-
vu pro celou rodinu. Součástí časopisu je i soutěž
pro děti, která bude vylosována v listopadu.

A protože prioritou v naší mateřské škole je spo-
kojenost dětí a úzká spolupráce s rodinou, vyzval
KAMARÁD všechny šikovné a tvořivé k výrobě
„Podzimníčka“. Byli jsme překvapeni záplavou nej-
různějších lesních skřítků, kteří se zabydleli v naší
školce. I my jsme vyrobili několik postaviček pro
inspiraci, ale skřítci, které děti vyrobily s rodiči
a přinesly z domova, nám doslova vyrazili dech.
Porota složená z pana starosty, budoucí paní uči-
telky 1. třídy, p. PaedDr. Z. Šrubaře a zahradnice
p. M. Byrtusové to nebude mít při výběru nejkrás-
nějšího a nejoriginálnějšího Podzimníčka vůbec
jednoduché.

Našim přáním je, aby všichni v časopise našli to,
co hledají a my budeme rádi, pokud nám do naše-
ho časopisu také něčím zajímavým přispějí

(podle možnosti foto)
Naděžda Svobodová

Věra Kahánková

Říjen v MŠ HORNÍ
„Kdo jí hodně mrkvičky, 
má zoubky jako perličky“

Touto říkankou poučila děti o prospěšnosti zele-
niny pro zdraví paní Mrkvičková/postavička vyho-
tovená z mrkve/ v Zeleninové pohádce.

Říjnové „babí léto“ vybízelo k vycházkám do pro-
sluněné přírody. Pro některé jsme volili cestu
kolem zahrad, kde bylo možné pozorovat česání
ovoce i sklízení zbylé zeleniny ze záhonů a jejich
rytí. Děti přinesly do mateřské školy různé druhy
ovoce a zeleniny a vytvořily nejprve ovocnou,
potom zeleninovou mísu. Mezi zeleninu položily
také fazolové lusky, které sklidily jako úrodu na
rostlinách vypěstovaných z fazolových semen,
na kterých pozorovaly klíčení v jarních měsících
Obsah obou mís využily v námětových hrách i tvoři-
vých činnostech, m.j. se jim líbila „jablíčková tiskárna“.

Kamarádi pro červíka Ferdíka vznikli také v tvoři-
vé hře, tentokrát z kaštanů a žaludů.

Na vycházky kolem lesa nosily s sebou děti kyblíč-
ky na sbírání těchto podzimních lesních plodů.
Byly pilné, takže si pan Leoš Řezníček, zástupce
Honebního společenstva Kunčice p. O., odvezl
z naší mateřské školy několik desítek kilogramů kr-
mení pro lesní zvěř v zimním období. Dětské usilo-
vání podpořili přinesením kaštanů a jeřabin také
někteří rodiče, ale přece jen peníze do pokladničky
získaly děti převážně svým snažením.

Bohatá na zážitky byla pro děti vycházka do lesa
s myslivcem. V tichosti se pohybovaly po lesních
cestičkách, naslouchaly povídání o letitých stro-
mech, pozorování zvířat z posedu, o jejich krmení
v zimě a také se hodně se vyptávaly. Dokonce na-
hlédly do vchodu nory jezevce, která vedla pod ko-
řeny stromu. Jezevce a jiná lesní zvířata si malí ná-
vštěvníci lesa prohlédli na obrázcích.

Do lesa děti přinesly zvířatům a do žlabů u krmel-
ce vysypaly žaludy a kaštany, z lesa si odnesly krásné
smrkové šišky. Kdoví k jaké hře je budou inspirovat.

Po návratu jsme společně poděkovali panu Čtvrt-
níčkovi, t.č. revírníkovi ve výslužbě, za provedení
lesem, zajímavé vyprávění i trpělivé odpovídání.

Také v letošním školním roce přijme mateřská
škola nabídku Občanského sdružení LYSOHOR
a zapojí se do projektu Pobeskydský SEDMIHLÁSEK
aneb 7 hlasů pro přírodu, který vede děti k ochraně
přírody.

Pracovnice mateřské školy
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Brann˘ sportovní den
V životě každého člověka mohou nastat neočeká-

vané příjemné i náročné situace. Aby na ně byli
včas připraveni i žáci naší školy, byl 29. září v prů-
běhu vyučování vyhlášen cvičný požární poplach.
Žáci se v co nejkratším čase se svými vyučujícími
shromáždili na ploše za školou, kde byl výsledek
cvičného poplachu zhodnocen a časově změřen
vedením školy.

Poté se všichni odebrali do svých šaten, aby se
přezuli a oblékli k dalšímu programu. Zbytek vyu-
čovací doby jsme s žáky prožili v příjemném pod-
zimním počasí venku, neboť další čas jsme trávili
plněním branně–sportovních aktivit na připrave-
ných stanovištích: terénní běh v okolí školy, hod
míčkem na plechovky, přenos raněného, skákání
vytýčené trasy v pytlích a svou zručnost si každý
ověřil při běhu s míčkem na pingpongové pálce po
vyznačené překážkové dráze. Každý třídní učitel
pečlivě zapisoval získané body svých svěřenců, aby
pak v konečné fázi mohli být vyhlášeni a odměněni
nejzdatnější třídní borci. Ve volných chvílích si
ještě mohli zahrát s míčem hru Na krále střelců.
Myslím si, že toto zpestření výuky se žákům líbilo
a přispělo také k jejich připravenosti na nečekané
situace v běžném životě.

M. Kahánková

Den vûnovan˘ Karlu Svolinskému
V pátek 13. října 2006 čekalo na děti kunčické

školy projektové vyučování, jehož hlavním cílem
bylo přiblížit žákům osobu a tvorbu prof. Karla Svo-
linského. Termín tohoto projektu nebyl zvolen ná-
hodně, neboť v letošním roce uplynulo 110 let od
mistrova narození a zároveň i 20 let od jeho úmrtí.
Pro žáky 1. — 9. ročníku bylo připraveno mnoho
úkolů poznávacích i prožitkových. V Galerii Karla
Svolinského byla pro ně nainstalovaná výstava
fotografií z umělcova života a výstava knih pro dět-
ské čtenáře, které ilustroval. Děti se do některých
z nich mohly začíst a dozvědět se i něco o malířovu
dětství, době studií i jeho profesním růstu. Pro-
hlédly si také díla K. Svolinského, kterými byl polo-
žen základ stálé expozice naší galerie. Po zhlédnutí
prací provedených nejrůznějšími výtvarnými tech-
nikami, si každá třída mohla zvolit techniku a děti
se pustily do vlastní výtvarné tvorby. Nejmladší děti
se věnovaly ilustrační práci, starší tvořily návrhy na
loutky, známky, vznikly i mozaiky a vitráže. Tím
vším si děti připomenuly, jak široký byl záběr vý-
tvarné tvorby prof. Karla Svolinského.

Žáci 2. stupně si už dokázali informace o výtvar-
níkovi vyhledávat na internetu a hlavní částí pro-

jektu byla i pro ně umělecká činnost. Šesťáci tvořili
koláže na motivy děl z ilustrací knihy Český rok,
žáci 7. třídy se věnovali návrhům známek, 8. třída
navrhovala bankovky,

9. třída dělala návrhy a realizace vitráží oken. Všem
se díla moc zdařila a výsledky práce můžete po celý
měsíc listopad vidět v přízemí naší základní školy.

Plnění všech těchto úkolů by nemohlo být tak
tvůrčí a radostné, kdyby zde nebyly již dříve pro
tyto aktivity vytvořeny výtvarným pedagogem
PaedDr. Zdeňkem Šrubařem vhodné podmínky.
Bez realizace jeho myšlenky zbudovat ve škole vý-
stavní síň, kde budou mít děti možnost přímého
kontaktu s výtvarným dílem, by se nemohla škola
pyšnit krásným prostředím, které děti bezesporu
pozitivně ovlivňuje. Svědčí o tom i významná oce-
nění, která naše děti získávají za své výtvarné práce
i v mezinárodních soutěžích. Bylo velmi milé, že
pan učitel Šrubař se také zúčastnil projektového
vyučování a obohatil je o řadu vzpomínek na sa-
motné počátky vzniku galerie ale přidal i několik
příhod z osobního kontaktu s prof. Svolinským. 

Po takto úspěšně a radostně prožitém dni již i ty
nejmladší děti vědí, po kom nese jejich škola jméno
a snad si budou hezkého prostředí školy i více vážit.  

M. Jurková

Preventivní program AJAX
Mezi žáky 2. a 3. ročníku kunčické školy zavítali

10. října příslušníci policie Okresního ředitelství ve
Frýdku–Místku. Jednalo se o členy preventivní a in-
formační skupiny, kteří děti seznámili s progra-
mem AJAX zaměřeným na dopravní výchovu. Bese-
du vedla ppor. Ilona Branžovská. Po úvodním poví-
dání promítla žákům poutavý a zároveň poučný
film o nebezpečí, které na ně číhá na silnicích. Děti
dostaly hezké pracovní učebnice a ty mohou v do-
pravní výchově využívat po celý školní rok.

E. Sladká

POLICIE CUP
Dne 20. října 2006 proběhl ve Frýdku–Místku

branný závod POLICIE CUP, kterého se zúčastnili
také žáci z naší školy. Byli to: Karolína Vyroubalová
a Anna–Marie Holušová ze 6. třídy, Lukáš Borák
a Lukáš Daníček ze 7. třídy.

Družstvo muselo zvládnout trasu 3 km a během
ní plnit různé branné úkoly — střílet ze vzduchov-
ky na terč, házet granátem do vymezeného prostoru,
poznávat dopravní značky a plnit test všeobecných
znalostí. Naši žáci se neztratili, z patnácti družstev
skončili na pěkném osmém místě. 

L. Golová
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Dopravní v˘chova
V letošním školním roce jsme se zapojili do Kurzu

cyklisty pro žáky 4. tříd. Výuka je rozdělena do dvou
částí, podzimní a jarní, každá z nich se pak ještě
dělí na teoretickou a praktickou část. Na závěr ob-
drží žáci Průkaz cyklisty.

Naše děti už mají podzimní část za sebou. Nejpr-
ve si své schopnosti ověřily při jízdách na kole na
dopravním hřišti ve Frýdlantě n. O., a potom je
o pravidlech silničního provozu poučil lektor auto-
školy pan Chlopčík.

P. Fišerová

Podûkování rodiãÛm 1. tfiídy
Děkuji jménem dětí i jménem svým za sponzor-

ský dar pro 1. třídu — DVD přehrávač.
Rodiče, kterým náš dík patří, si nepřejí být jme-

nováni.
E. Halatová 

Beseda s Policií âR
V pondělí 23.10.2006 se na naší škole konaly be-

sedy pro žáky 2., 8. a 9.ročníku, s níž přišli pracov-
níci Policie ČR. Ve druhé třídě byly tématem nega-

tivní jevy (šikana, agresivní chování, nevhodné
chování dětí k sobě navzájem) a také právní dů-
sledky těchto činů. V 8. a 9. třídě bylo zaměření na
občanskoprávní vědomí. V obou případech byly
děti aktivní, zajímaly se o případy z praxe a dotazo-
valy se na věci, které je zajímaly. Jsme rádi, že Poli-
cie ČR je v tomto směru tím, kdo se také stará o pre-
venci mládeže a takto zajímavě podává dětem po-
mocnou ruku. Beseda byla zdarma a my věříme, že
v podobné spolupráci budeme nadále pokračovat.

A.Charbuláková, školní metodik prevence

Podûkování
Žáci a učitelé ZŠ K. Svolinského si dovolují touto

cestou poděkovat panu J. Michnovi, který věnoval
škole značnou část své úrody dýní různých odrůd, od
těch největších až po ty malé, okrasné. Dýně byly vy-
užity v hodinách výtvarné výchovy a ve školní družině
k vytvoření halloweenské výzdoby školních prostor.

Přestože halloween není naším tradičním svát-
kem, získává jeho mystický a možná i trochu straši-
delný náboj v tomto podzimním sychravém počasí
u dětí svojí oblíbenost.

I. Myslikovjanová

Věnujte pozornost komínům,
určitě se to vyplatí!

Při pohledu do kalendáře nebo z okna zjistíme, že
léto je nenávratně pryč a my se musíme připravit
na topnou sezónu.

A protože jsme již zaznamenali i vznícení sazí
v komíně, není na škodu si tento problém znovu
oživit. Kontrolu komínů anebo jejího vyčištění pro-
střednictvím kominické firmy si dnes musí zajistit
každý sám. A jak se dočtete v příštích řádcích, ne-
stačí si nechat komín zkontrolovat a vyčistit pouze
jednou za rok. Například u komínů, kde je napojen
spotřebič do výkonu 50 kW na paliva tuhá a kapal-
ná by měl být komín kontrolován a čištěn až šest-
krát ročně, u spotřebičů na plynná paliva dvakrát
ročně — pokud je koním opatřen komínovou vlož-
kou. Pokud tomu tak není, pak šestkrát ročně.
Pokud jde o spotřebiče nad 50 kW na tuhá, kapalná
a plynná paliva, pak je třeba zajistit čištění čtyřikrát
ročně. U chalup a rekreačních obydlí, které nejsou
obývány celoročně, stačí komín nechat vyčistit
nebo zkontrolovat jedenkrát ročně. O výsledku
kontroly musí kominík vystavit řádný doklad v sou-
ladu s vyhláškou MV č. 111/1981 Sb. S razítkem
a podpisem. Doklad musí obsahovat datum kon-
troly a vyjádření, zda je či není komín schopen bez-
pečeného provozu. O přezkoušení komínového tě-
lesa je třeba požádat také před změnou otopného
zařízení či změnou paliva. 

Někomu se to bude možná zdát přehnané, nic-
méně zanedbaný komín může způsobit požár.
A během topného období jejich vždy několik. V dů-
sledku spalování vlhkého (syrového) dřeva v kotlích
na dřevo, kde dochází ke zplyňování dřeva, totiž

dochází k silnému zadehtování komínového prů-
duchu a následně ke vznícení usazenin v komíno-
vém tělese. Je-li navíc ještě na půdách v těsné blíz-
kosti komínového tělesa hořlavý materiál jako
seno, sláma, koberce aj. neštěstí je hotovo. Je třeba
proto mít na paměti, že minimální vzdálenost hoř-
lavých látek od komína je jeden metr. Ke komínům
musí být volný a bezpečný přístup, stejně jako
k čistícím dvířkům.

Pozor je třeba také dát u krbů a krbových vložek
na tuhá paliva. V případě rozhodnutí vybudovat si
doma krb je vždy třeba vzít v úvahu stav stávajícího
komínového tělesa a druh stropní konstrukce. Také
je třeba dodržet návod výrobců krbů a krbových
vložek. 

A ještě rada, co je nutné zkontrolovat na komíno-
vém tělese. Komín musí mít kompaktní nepoškoze-
né zdivo, které musí být omítnuto a obíleno. Vyme-
tací a vybírací otvory musí být opatřeny dvojitými
plechovými nebo betonovými dvířky. Dvířka nesmí
být poškozená a musí být dostatečně těsná. Majite-
lé rodinných domků by se měli přesvědčit, nejsou-
li v komíně zazděny trámy. Je třeba dbát na řádné
zaústění kouřovodu do komína a dodržení návodů
a technických podmínek stanovených výrobcem.
Pokud již dojde k požáru sazí v komíně, je nutné
urychleně odstranit všechen hořlavý materiál
z blízkosti komínového tělesa. Hořící saze nikdy
nehaste vodou, jelikož by komín mohl popraskat.
Hasiči k uhašení a sražení hořících sazí používají
zejména suchý písek. Každý požár bez odkladu
ohlaste hasičům na číslo 556 850 180 — Kunčice
p. O., nebo na linku 150.

— hasiči —
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Rybářské sdružení 
Kunčice pod Ondřejníkem

uspořádalo v sobotu 22. října 2006 soutěž žen ry-
bářek i nerybářek. Na rybníku nad nádrží Žábák se
v nádherném podzimním dni sešlo 12 žen a dívek.
Z počátku ryby moc nebraly, ale o to více braly asi
po hodině a půl. V poledne se soutěžením skončilo,
rozdaly se ceny a soutěžící ženy čekal výborný sma-
žený pstruh. 

Dopoledne určitě stálo zato. Zkuste i vy příště tako-
vou relaxaci. Nejbližší soutěž bude zase na jaře. Zatím
si alespoň prohlédněte naše fotografie z této akce.

Rybářské sdružení Kunčice p. O.

Čerstvé zprávy z Rybářského svazu
v Kunčicích pod Ondřejníkem

Toužíte po rozptýlení a chcete jej dopřát i své rodi-
ně? Tak přijďte mezi kunčické rybáře. Nemusíte si
hned kupovat prut, podběráky či navijáky. Stačí si
najít chvilku času, vždyť u vody se dá krásně relaxovat.

Po březích rybníka se našlapuje tiše a s úctou.
Někdy ryby berou, to jsou pak všichni veselí, jindy
po nich není ani vidu ani slechu a vodní hladinu
rozvlní pouze větřík. Pak se to nekonečné čekání na
úlovek dá zkrátit třeba vzpomínkami.

Například na dětskou rybářskou soutěž z letošní-
ho 30. září, kdy už od rána na hrázi netrpělivě pře-
šlapovali nejen soutěžící a organizátoři, ale i rodiče
a další hosté. Kdopak chytne tu největší rybu nej-
dřív? Nebo na závody žen — rybářek v lovu jesete-
rů (21. 10. 2006), které vyhrála manželka předsedy
rybářského svazu paní Valentová. A co teprve pravé
rybářské hody, které rybářský svaz pořádá a který
se neobejde bez obětavosti „děvčat z kuchyně“.

I já teď se svým vnukem vzpomínám v teple
ostravského bytu na hezké chvíle o prázdninách,
kdy nás do dovedností Petrova cechu zasvěcoval
pan Valenta, a na ten pocit štěstí, když se nám po-
dařilo chytit kapra šupináče o délce 44 cm.

Takovou radost přeji každému, a protože se blíží
konec roku, přeji všem členům, svazu i příznivcům
rybářství do toho následujícího hodně zdraví a nád-
herných chvil u vody. A taky nějakého hodného spon-
zora, který by pomohl financovat osvětlení kolem
rybníku, aby se dalo chytat i večer. Ať se vám daří!

Mgr. Libuše Kubánková 

POZVÁNÍ NA KONCERT

Vážení přátelé, hudební sdružení ve složení:
Jiří Adámek (housle, autor tradičních
„Vánočních Betlémů“)
Veronika Adámková (cimbál, zpěv)
Ladislav Bohuš (kytara, zpěv)
Soňa Bunčková (kontrabas)
Robert Pikala (klarinet, flétna)
Jana Ulčáková (zpěv)

Vás společně s kulturní komisí obce Kunčice p. O.
zvou na koncert spojený se křtem nového CD
pod názvem

„Partitura psaná duší“.
Kdy: 18. listopadu 2006 v 17.00 hodin
Kde: sál restaurace „Skalka“ v Kunčicích p. O.
Vstupné: dobrovolné

Oznámení
Ve středu 22. listopadu 2006 MUDr. Chovančíková

neordinuje — odborný seminář lékařů a sester.

Zubní ordinace v Kunčicích p. O.
MUDr. Daniela Šablaturová

Tel. č. 556 801 511

Ordinační hodiny:
pondělí 14.00 — 19.30
úterý 7.00 — 13,30
středa 14.00 — 19.30
čvrtek 7.00 — 13.30
pátek 7.00 — 12.00

Mimořádná změna ordinace ve dnech: 
pondělí 20. 11. 2006  7 — 12 hodin

úterý 21. 11. 2006  14 — 19,30 hodin
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Poděkování
Pracovat v dobrém kolektivu, klidném prostředí,

založeném na pracovitosti a důvěře, umocněné
spravedlností, vstřícností a pochopením. To jsou
podmínky, které nám k plnění pracovních povin-
ností vytvořil Ing. Tomáš Hrubiš, za což mu mno-
hokrát děkujeme. Do dalšího osobního i pracovní-
ho života přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěchů.

zaměstnanci obecního úřadu

Krátkým slovním hodnocením
a dlouhotrvajícím potleskem

poděkovalo v sobotu 60 hasičů a spoluobčanů
ing. Tomáši Hrubišovi. Tento způsob vyjádření
díků jsme zvolili také proto, že na ustavujícím
zastupitelstvu toto nebylo občanům umožněno
(nebyla diskuse), a ani nikdo z nového zastupitel-
stva, ani nově zvolený starosta odstupujícímu sta-
rostovi veřejně nepoděkovali.

Tímto chceme poděkovat za sebe a všechny slušné
lidi z Kunčic p. O. ing. Tomáši Hrubišovi za dlouho-
letou práci pro obec, školy, hasičský sbor a občany.
Zvykli jsme si, že po celou dobu, kdy byl ing. Tomáš
Hrubiš v čele obce, se v naší vesnici neprojevovaly
žabomyší války mezi organizacemi, politické mani-
pulace a další nešvary, o kterých se dovídáme nejen
z vyšší politiky, ale už i z okolních vesnic a měst.
Měli jsme starostu, za kterým jste mohli přijít v kte-
roukoli dobu a nikdy vás neodbyl — dospělí chodili
řešit problémy, děti se chodily chlubit s úspěchy a na
všechny si vždy našel čas. Ing. Tomáš Hrubiš je člo-
věk se silným sociálním cítěním, což se projevilo
mnohokrát při řešení živelných pohrom, rodinných
těžkostí s bydlením a spoustě jiných situací, při kte-
rých nám, občanům, pomáhal.

Pro náš dobrovolný sbor byla doba starostování
pana Hrubiše velmi důležitá. Udělala se spousta
práce, odpracovalo se mnoho zdarma brigádnic-
kých hodin. Posílil a sjednotil se sbor, výjezdová jed-
notka pracuje podle nejnovějších předpisů a záko-
nů, je plně schopná výjezdů, navíc teď i s novou
technikou. Našli se lidé (i v zastupitelstvu), kteří
hodnotili koupi nového cisternového automobilu
jako předvolební tah, ale o úrovni myšlení těchto
lidí si udělejte úsudek sami. Nová cisterna nebude
v žádném případě hračkou pro hasiče ani pomní-
kem pana ing. Tomáše Hrubiše. 

Je nám líto, že pro zastupitelstvo nejsou výsledky
voleb a vůle občanů směrodatné a člověk s výrazně
nejvyšším počtem hlasů a to 479 odchází.

Ještě jednou děkujeme panu ing. Tomáši Hrubišo-
vi za tu spoustu práce a času, který naší vesnici vě-
noval.

Hasiči Kunčice p. O.

Poděkování
panu ing. Tomáši Hrubišovi

Děkujeme ing. Tomáši Hrubišovi za jeho velmi
dobrou spolupráci po celou dobu jeho „starostová-
ní“ v obci. Jednání s ním bylo vždy vstřícné a kon-
struktivní. Dokázal si najít chvilku času i pro naše
děti, aby je podpořil a společně se podělil o radost
z jejich úspěchů. Podporoval naše děti nejen v obci,
ale i mimo ni, dokonce i na úrovni celorepublikové.
Našel si i čas probrat situaci v předškolním školství
v obci s rodiči a zákonnými zástupci dětí. Vzhle-
dem k jeho pozitivnímu přístupu v oblasti před-
školního vzdělávání není jistě náhodou, že v naší
obci téměř všechny děti ve věku od tří do šesti let
navštěvují naše školky, což umožňuje dětem snad-
nější nástup do 1. třídy. 

Všichni zaměstnanci a děti obou mateřských škol
přejí panu ing. Tomáši Hrubišovi hodně úspěchů
v další práci.

Renata Klimešová
ředitelka MŠ

Poděkování
Sametová revoluce. Nadšení, velká slova, velká

hesla. Demokracie, svoboda svědomí, svobodné
podnikání, svobodné volby, vstup do Evropy.

Ale kdo do čela? Tomáši, Ty to zvládneš! Byl zvo-
len, studoval zákony, připravoval se. Dlouho do
noci bylo vidět světlo v budově obecního úřadu.
Také soboty a neděle. Své poslání bral svědomitě.
Společně s radou a zastupitelstvem obce rozhodo-
vali o rozvoji obce a jednotlivých prioritách.

Nebudeme vyjmenovávat jednotlivé aktivity, ob-
čané byli s nimi seznamováni každým rokem i kon-
cem volebního období.

A pak byla každodenní poctivá práce v zajištění
fungování obce ve všech jejich složkách v každém
ročním období.

Byl starostou pro všechny občany bez rozdílu pří-
slušnosti k politické straně, bez rozdílu věku. Zají-
mal se o problémy dětí, mladých rodin, podnikate-
lů i starých lidí. Hodně občanů při řeči o starostovi
říkalo — „Náš Tomáš“.

Bylo slyšet názor, že velké politikaření patří do
Prahy, my se zde řídíme zdravým selským rozumem.

Oblíbenost našeho pana starosty se projevila
i v letošních komunálních volbách, kdy jako kandi-
dát na místo starosty dostal nejvíce hlasů.

Ale metody velké politiky pronikly z Prahy na
venkov. Účel světí prostředky.

Pane starosto, odvedl jste kus poctivé práce pro
naši obec. Vaši voliči, stejně jako budoucnost, ji vy-
soce oceňují.

Takže: „Děkujeme, pane starosto! Děkujeme,
Tomáši!“

479 zklamaných voličů
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Vzpomínka
Dne 1. listopadu 2006 jsme vzpomněli 40 let

od úmrtí pana ALOISE MOLATY.
Kdo jste jej znali, prosím, vzpomeňte s námi. 

synové a dcery s rodinami

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

CENTRUM PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Poliklinika Frenštát p. R. ve spolupráci s odbor-

níky pro prevenci z Frýdku–Místku srdečně zve
všechny děti, rodiče, babičky, dědečky, podnika-
tele, sportovce, učitele a širokou veřejnost na

DEN ZDRAVÍ
v Kunčicích pod Ondřejníkem

1. prosince 2006 v 17 hodin do zasedací síně
Obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem.

— provádíme zjištění zátěže organizmu —
měření AEV — zdarma

— seznámení s vlasovou diagnostikou
— test zdraví / kondiční test
— kosmetické okénko
— všichni zájemci mají možnost si na místě

zakoupit finské přírodní vitamíny od far-
maceutické firmy Hankintatukku Oy dle
změřených osobních údajů

Využijte této možnosti a udělejte něco pro své
zdraví. Každý návštěvník obdrží dárek.

Na setkání se těší tým odborníků z Poradny
zdravého životního stylu.

Místní organizace KDU–ČSL
v Kunčicích p. O. děkuje

tímto našemu, dnes už bývalému starostovi panu
Ing. Tomáši Hrubišovi za jeho obětavé a poměrně
dlouholeté plnění funkce starosty obce Kunčice p. O.

Své funkce se ujal po prvých svobodných volbách
v roce 1990 a to na ustavujícím zasedání zastupitel-
stva obce 15. 12. 1990. Byl tehdy o 16 let mladší
a funkci přijal v rozjitřené době, bez zkušeností,
ale s pevným odhodláním starat se o věci veřejné
poctivě a svědomitě, ke spokojenosti všech obča-
nů. Nechoval se nikdy stranicky a snažil se vždy
o shodu zastupitelů všech politických i hospodář-
ských a kulturních směrů v obci. V tom viděl základ
úspěšné komunální politiky.

Vystupoval uvážlivě, rozvážně, korektně, taktně
a slušně ke všem občanům, spolupracovníkům
i představitelům všech společenských i hospodář-
ských aktivit v obci. Podařilo se mu tak vykonat
velký kus úspěšné práce a vzorně reprezentovat
naši obec v širším regionu.

Členové KDU–ČSL upřímně a vřele děkují panu
Ing. Tomáši Hrubišovi za jeho obětavou práci pro
naši obec a za kandidaturu na kandidátce
KDU–ČSL.

Do dalšího života mu přejeme hodně úspěchu
a spokojený život v rodině i v práci v zastupitelstvu
a radě obce. Politování vyslovujeme jen nad tím,

že nové zastupitelstvo obce na svém ustavujícím
zasedání dne 7. 11. 2006 nehlasovalo a nevolilo dle
vůle všech občanů, kteří ve volbách 20.— 21. 10. 2006
dali jasně najevo koho chtějí mít starostou obce.

Místní organizace
KDU–ČSL v Kunčicích p. O.

Poděkování
Vážení spoluobčané!
Místní sdružení Občanské demokratické strany

v Kunčicích p. O. si dovoluje Vám touto cestou po-
děkovat za vyjádřenou důvěru našim kandidátům
v obecních volbách 2006. 

Velice si cení toho, že občané naší obce projevili
takovou podporu kandidátům a tím i volebnímu
programu MS ODS v Kunčicích p. O.

Zastupitelé za MS ODS v Kunčicích p. O. jsou při-
praveni v následujícím volebním období usilovat
o plnění volebního programu v co největším rozsa-
hu a budou si vážit každé Vaší podpory a pomoci
při jeho prosazování a realizaci.

V Kunčicích pod Ondřejníkem, dne 23. října 2006

Ing. Stanislav Jurek
Předseda MS ODS Kunčice p. O.
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Bezpečné užití zemního plynu
1. Co dělat, když ucítím ZP?
Zemní plyn je přírodní plyn, lehčí než vzduch,

který nezapáchá, není jedovatý a neškodné jsou
i jeho zplodiny — především pára a oxid uhličitý.
Kvůli jeho bezpečné distribuci a použití se provádí
tzv. odorizace, což je umělé obohacení zemního
plynu látkou či směsí látek, odorantem, s mimo-
řádně intenzivním a charakteristickým zápa-
chem, aby již při jednoprocentní koncentraci zem-
ního plynu ve vzduchu byl signalizován jeho únik. 

Jak zjistíme sami, že dochází k unikání zemního
plynu?

Při větším úniku poměrně snadno, čichem, pří-
padně sluchem. Pokud je únik menší a nejsme si
jisti, zda a kde k němu dochází, potíráme podezře-
lá místa mýdlovou vodou, netěsnost se pak projeví
tvorbou bublinek v místě úniku. A teď jedna zásada
— k vyhledávání místa úniku nesmíme nikdy pou-
žít otevřený oheň!

Co dělat, když zemní plyn uniká?
V případě zjištění úniku plynu nebo podezření na

jeho únik je třeba neprodleně zavolat na linku
1239 Pohotovostní služby Severomoravské plyná-
renské, a.s., a dále provést tato bezpečnostní opatření:

• Uzavřít hlavní uzávěr plynu, příp. uhasit
všechny plameny v objektu!

• Zajistit co nejsilnější odvětrání prostoru!
• Nepoužívat otevřený oheň, nekouřit!
• Vypnout hlavní přívod elektřiny do objektu!
• Nemanipulovat s elektrickými spotřebiči,

nevytahovat je ze zástrček!
• Nepoužívat spotřebiče s bateriovým napáje-

ním (zvonky, mobilní telefony)!
• Nepoužívat výtah!
• Varovat ostatní obyvatele a urychleně opustit

budovu!
• U nepřístupných prostor uvědomit policii

a hasiče!
• Zpřístupnit místo úniku pro pohotovostní

a poruchovou službu!

Důležitá telefonní čísla:
Pohotovostní služba
Severomoravské plynárenské, a.s.  . . . . . . 1239
Hasičský záchranný sbor  . . . . . . . . . . . . . . 150
Záchranná služba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Policie ČR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Téma příště: Bezpečnost při distribuci ZP

Ve čtvrtek 12. října dopoledne, v krásný
podzimní den, byla otevřena nová Naučná
stezka, která vede na Lysou horu. Stezka má
ve znaku sedmikvítek evropský (Trientalis eu-
ropaea), který se u nás vyskytuje hojně v jeh-
ličnatých lesích vyšších horských poloh. 

Naučná stezka Lysá hora, která vznikla
z podnětu Správy CHKO Beskydy, představu-
je návštěvníkům hor přírodní i vlastivědné
zajímavosti nejvyšší hory Moravskoslezských
Beskyd. 

Lysá hora patří dlouhodobě mezi nejnavště-
vovanější místa Beskyd — nová stezka si
klade za cíl přispět k lepšímu poznání kraje
kde působil legendární zbojník Ondráš, kraje
básníka Petra Bezruče. Mnohé ze zde uvede-
ných informací nebyly v této podobě a sou-
vislostech zatím prezentovány, takže věříme
že se u nich se zájmem zastaví i místní obyva-
telé. 

Další informace: Správa Chráněné krajinné
oblasti Beskydy: Nádražní 36, 75661 Rožnov
pod Radhoštěm, tel. 571 657 407, e-mail:
beskydy@schkocr.cz
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kancelář 596 888 777
byty 604 999 442
domy, pozemky 602 507 349
domy, pozemky 731 227 551

Jste již připraveni na zimu ?

AGRO — MÁĎA
Trojanovice — Kopaná 144, 744 01 Frenštát p.R.

Kontakt, informace: tel/fax: 556 835 830,
mobil 732 149 617, e-mail agromada@seznam.cz

Jsme tady pro Vás…
ke koupi Vám nabízíme za výhodných cenových podmínek…

AUTOBATERIE TAB, XT Slovinsko/, SZNAJDER, BOSCH.
Nabíječe a příslušenství k akumulátorům Ferve,

Bateriové svorky a kleště AMC.
POZOR AKCE!!!!

Při koupi oleje TEXACO URSA
SUPER TD 10W40 200L

bonus 30L nemrznoucí kapaliny zdarma!
Nemrznoucí směsi do automobilů

1 — 49 L 42 Kč + DPH / 1 L
50 L sud 40 Kč + DPH/ 1 L

200 L barel 37 Kč + DPH/ 1 L

Náplně do ostřikovačů skel — balení 1L, 3L,5L, 10L, 20L, 25L • OLEJE mi-
nerální, částečně syntetické, syntetické motorové, převodové, hydraulické,

HYPO — (zastoupení firem PARAMO, MADIT, BP, TEXACO) • Plastická maziva,
brzdové kapaliny, čistící prostředky • Rozmrazovače – spreje, náplně, aditiva
do benzinu a nafty proti zamrznutí apod.• FILTRY MANN—papírové, průtokové

na osobní, užitkové a nákladní automobily, traktory • Ložiska, GUFERA,
O kroužky, těsnící Al—Cu kroužky • Hadice palivové, olejové, teplovodní, klínové
řemeny, válečkové řetězy • Autožárovky 12V—24V, startéry, alternátory — vým. fond

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
V ZIMNÍM OBDOBÍ ROZŠIŘUJEME

NABÍDKU SLUŽEB NA

f ODHRNOVÁNÍ SNĚHU
TRAKTOREM S RADLICÍ

f VYKLÍZENÍ ZASNĚŽENÝCH PLOCH
NAKLADAČEM

f ODVÁŽENÍ PŘEBYTEČNÉHO SNĚHU

Informace
na tel. 603 429 313, 731 558 152

Zemní a stavební práce Nevřiva T.,
Tichá 208, Provozovna Žuchov

Pekárna VIAL Kunčice p. O.
Přijme do pracovního poměru

pomocné síly
do výroby na odpolední a noční směny.
Informace tel. 556 850 493 Němcová.

Prodám
Vyčiněné ovčí kůže. Cena 500 Kč.

Tel. 556 839 060, popř. OÚ 556 843 194


