
PROSINEC 2000

Nastal poslední měsíc roku
a dokonce i druhého tisíciletí.
Ačkoli tomu letošní počasí nena-
svědčuje, přiblížil se čas Vánoc,
které by měly být především
o radosti a lásce člověka k člověku.

Všem čtenářům přejeme příjemné
prožití vánočních svátků.

— redakce —

VáÏení spoluobãané,
i když příroda tomu nenasvědču-
je, blíží se kvapem Vánoce
a zároveň konec roku 2000, tedy
konec druhého tisíciletí.

A protože jsou Vánoce svátky
pokoje a radosti, pokusme se
každý, byť maličkostí, zpříjemnit
svým blízkým vánoční dobu,
abychom sami obohaceni
obdarováním druhých vykročili
do nového tisíciletí.

Všem spoluobčanům přeji klidné
a spokojené prožití vánočních
svátků a hodně zdraví, také štěstí
a pohody v novém roce 2001.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
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Prodej známek na rok 2001
bude zahájen 11. prosince 2000 a občané si je
mohou zakoupit v úřední dny (pondělí a středa) na
obecním úřadě dveře č. 25 od 8.00 do 17.00 hodin.
Známky se budou prodávat na období leden — čer-
ven 2001.

Cena známek:
1krát za 4 týdny (zelená) 294 Kč
1krát za 2 týdny (modrá) 525 Kč

Četnost 1krát týdně a kombinované (známky čer-
vené a žluté) se ruší.

Občané, kteří mají popelnici pronajatou si ji musí
odkoupit od firmy .A.S.A. za:

110 l — 305 Kč
120 l — 610 Kč
240 l — 951 Kč

Termíny odvozu komunálního
odpadu na 1. pololetí r. 2001

Zelená — horní
18. 1., 15. 2., 15. 3., 12. 4., 10. 5., 7. 6.

Zelená — dolní
11. 1., 8. 2., 8. 3., 5. 4., 3. 5., 31. 5., 28. 6.

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...

V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:

81  let  Vlasta Janáčová
75  let  Milada Ondrušáková
75  let  Kristina Šigutová
75  let  Miroslav Kantor
70  let  Evžen Valášek
70  let  Markéta Blažková
70  let  Jarmila Křenková
65  let  Zdeňka Galdová
65  let  Drahomíra Tkáčová
65  let  Vlasta Vrlíková
60  let  Jana Strnadlová
60  let  Jarmila Dolanská

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

Proč budeme od ledna 2001
platit více za odvoz odpadu?

Udržet naši obec čistou bez černých skládek se
snaží většina pořádkumilovných občanů a část
chatařů. Poznáme je podle označených popelnic
a zakoupených pytlů od firmy .A.S.A.

Přesná evidence vedena na obecním úřadě nám
prozrazuje, že jsou i takoví, kteří se k zavedenému
systému nepřihlásili a finančně se na něm nepodí-
lejí. Zřejmě si tito šetřílkové neuvědomují, že sběr-
ný vůz .A.S.A. při jednodenním svozu najede více
než 100 km. Týdenní svoz je nejztrátovější, neboť
v celé obci sbírá jen cca 24 popelnic.

Novelizovaný zákon o odpadech umožňuje zave-
dení paušálního poplatku za osobu. Je právně vy-
mahatelný a museli by platit i všichni naši chataři.
Vztahuje se na každého a značně by to zatížilo ví-
cečlenné rodiny. V některých sousedních obcích
a větších městech byl již zaveden. V naší rozlehlé,
obtížně obslužné obci by to bylo řešení nejsnažší,
ale na rodinné rozpočty nejtvrdší. Proto komise ži-
votního prostředí navrhuje zveřejnění v Obecních
novinách všech, kteří se od nového roku do svozu

komunálních odpadů nezapojí (nekoupí si známku
nebo pytle).

Jsme přesvědčení, že většina z nás pochopí jak
přírodě a sobě škodíme, spalováním umělých hmot
a sypáním popela a dalšího odpadu do potoků, lesa
nebo kolem cest. Každý zodpovídáme za svůj poze-
mek a za jakoukoli nedovolenou skládku jsme po-
stižitelní.

V letošním roce doplatila firma A.S.A. na odvoz
odpadu v Kunčicích p. O. cca 150 000 Kč (zvýšil se
základní poplatek na skládce o 20 Kč/m3 a vzrostla
cena pohonných hmot o 33%).

Proto od 1. ledna 2001 bude preferována četnost
svozu 1krát za 14 dní. Četnost 1krát za 4 týdny se
ponechává.
Cena za 1 popelnici na půl roku:
1krát za 4 týdny vzroste z 240 Kč na 294 Kč
1krát 2 týdny vzroste z 410 Kč na 525 Kč

V jarním a podzimním období budeme pokračo-
vat zatím v bezplatném svozu velkooběmového
a nebezpečného odpadu, abychom chránili příro-
du od starých pneumatik, autobaterií, matrací
a nepotřebného železného šrotu.

Miroslav Šrubař, Zd. Strnadel
členové komise životního prostření

Modrá — horní
4. 1., 18. 1., 1. 2., 15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4.,
26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6.

Modrá — dolní
11. 1., 25. 1., 8. 2., 22. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4.,
3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6.
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Dne 12. listopadu 2000 proběh-
ly první volby do zastupitelstev
krajů. Výsledky voleb do Ostrav-
ského kraje   naší obci jsou uve-
deny v těchto Obecních novi-
nách.

Za bezproblémový a důstojný
průběh voleb děkuji především

předsedům, místopředsedům
a všem členům okrskových vo-
lebních komisí, dále pracovní-
kům obecního úřadu za organi-
zační přípravu voleb a také ukáz-
něným voličům.

Ing. Tomáš Hrubiš,
starosta obce

Volby do zastupitelstva Ostravského kraje — poděkování

Počet voličů zapsaných do výpisu
ze stálého seznamu voličů:
celkem v obci:  - - - - - - - - - - 1541
okrsek č. 1:  - - - - - - - - - - - - - 852
okrsek č. 2:  - - - - - - - - - - - - - 689

Počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky:
celkem v obci:  - - - -562, tj. 36,47%
okrsek č. 1:  - - - - - -328, tj. 38,50%
okrsek č. 2:  - - - - - -234, tj. 33,96%

Počet odevzdaných úředních
obálek:
celkem v obci:  - - - - - - - - - - - 561
okrsek č. 1:  - - - - - - - - - - - - - 327
okrsek č. 2:  - - - - - - - - - - - - - 234

Počet platných hlasů
celkem v obci:  - - - - - - - - - - - 554
okrsek č. 1:  - - - - - - - - - - - - - 325
okrsek č. 2:  - - - - - - - - - - - - - 229

Výsledky hlasování pro poli-
tické strany, politická hnutí
a koalice v Kunčicích p. O.

12 Čtyřkoalice
celk. v obci:  -180 hlasů, tj. 32,49%
okrsek č. 1: - - 129 hlasů, tj. 39,70%
okrsek č. 2:  - - 51 hlasů, tj. 22,27%

3 Občanská demokratická strana
celk. v obci: 129 hlasů, tj. 23,29%
okrsek č. 1:  - - 73 hlasů, tj. 22,46%
okrsek č. 2:  - - 56 hlasů, tj. 24,45%

33 Komunistická strana Čech
a Moravy

celk. v obci:  - 116 hlasů, tj. 20,94%

okrsek č. 1:  - - 60 hlasů, tj. 18,46%
okrsek č. 2:  - - 56 hlasů, tj. 24,45%

39 Česká strana sociálně
demokratická

celkem v obci: 80 hlasů, tj. 14,44%
okrsek č. 1:  - - 41 hlasů, tj. 12,62%
okrsek č. 2:  - - 39 hlasů, tj. 17,03%

4 Nezávislí
celkem v obci:  -21 hlasů, tj. 3,79%
okrsek č. 1:  - - - - 6 hlasů, tj. 1,85%
okrsek č. 2:  - - - 15 hlasů, tj. 6,55%

6 Sdružení nezávislých
kandidátů

celkem v obci:  -10 hlasů, tj. 1,81%
okrsek č. 1:  - - - - 5 hlasů, tj. 1,54%
okrsek č. 2:  - - - - 5 hlasů, tj. 2,18%

2 Moravskoslezská koalice
celkem v obci:  - - 8 hlasů, tj. 1,44%
okrsek č. 1:  - - - - 5 hlasů, tj. 1,54%
okrsek č. 2:  - - - - 3 hlasy, tj. 1,31%

24 Republikáni Miroslava Sládka
celkem v obci:  - - 6 hlasů, tj. 1,08%
okrsek č. 1:  - - - - 3 hlasy, tj. 0,92%
okrsek č. 2:  - - - - 3 hlasy, tj. 1,31%

7 Koalice neparlamentních stran
celkem v obci:  - - 4 hlasy, tj. 0,72%
okrsek č. 1:  - - - - 3 hlasy, tj. 0,92%
okrsek č. 2:  - - - - - 1 hlas, tj. 0,44%

Ostatní politické strany, politická
hnutí a koalice nezískaly v Kunči-
cích pod Ondřejníkem. žádný plat-
ný hlas.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

U s n e s e n í
z XI. mimořádného zasedání

Zastupitelstva obce
v Kunčicích pod Ondřejníkem, 

konaného dne 15. 11. 2000
v 17.30 hodin

Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:

a) návrhovou komisi ve složení:
Ing. P. Řezníček, Ing. V. Balcar

b) ověřovatele zápisu: Ing. L. Po-
ledník, Z. Šlechtová

c) stanovisko k návrhu II. fáze
reformy územní veřejné správy v
následujícím znění: souhlasíme
se zařazením Obce Kunčice p. O.
pod pověřenou obec III. Frenštát
p. R. s podmínkou, že zde  budou
zřízena sídla správních úřadů
nutných pro běžný styk  s občany
(stavební úřad, finanční úřad,
úřad práce atd.)

d) výstavbu „Multifunkčního
domu“ před obecním úřadem
(garáže,  prostory pro služby
a drobné podnikání, shromažďo-
vací sál,  byty atd.) a zahájení pří-
pravy pro stavbu budovy (výbě-
rové  řízení dle zákona č.
199/1994 Sb. v platném znění,
žádost  o dotaci na byty, projek-
tová dokumentace atd.)

V Kunčicích p. O. 15. 11. 2000

návrhová komise: starosta obce:
Ing. P. Řezníček, Ing. T. Hrubiš,

v. r. v. r.
Ing. V. Balcar, místostarosta:

v. r. O. Harabiš,
v. r.

Informace
Jako každý rok dochází od 1.

ledna 2001 ke zvýšení ceny pitné
vody dodavatelem Severomorav-
ské vodovody a kanalizace Ostra-
va, a. s. pro Obec Kunčice p. O.
Z tohoto důvodu dojde v průběhu
měsíce ledna 2001 k úpravě ceny
pitné vody v obci, zároveň bude
proveden odečet stavu vodomě-
rů. Bližší informace budou podá-
ny v dalších Obecních novinách.

— obecní úřad —

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
OSTRAVSKÉHO KRAJE

konané dne 12. listopadu 2000 v Obci Kunčice pod Ondřejníkem



OBECNÍ NOVINY STRANA 4 PROSINEC 2000

Další úspěšný literární příspě-
vek do soutěže „Ahoj z prázdnin“

Ahoj z prázdnin

Prázdniny nám skončily,
byla to rychlost blesku,
ve škole jsme museli
zase vrátit vše do mozku.

Sluníčko a koupání
držím jen ve vzpomínkách.
Teď mi hrůzu nahání
příklady při písemkách.

Houby rostly jako divé,
sbírali jsme o duši,
uviděli všechno živé
i mláďata od myší.

Prázdniny jsou sice pryč,
nedělejme z toho nic.
Po roce budou tu zase
ve své nádheře a kráse.

M I C H A E L A M A L I Š O VÁ ,  8. třída

KUNČICKÁ ŠKOLA
V SENÁTU

Velikým úspěchem skončila
pro ZŠ K. Svolinského v Kunči-
cích p. O. výtvarná soutěž „Kres-
líme Senát ČR.“ Do soutěže se
zapojilo 137 škol z celé ČR, bylo
hodnoceno 987 výtvarných prací.
V této konkurenci získali naši
žáci pět předních míst.

V kategorii JEDNÁNÍ SENÁTU ko-
lektivní práce do 10 let, získali
Miroslav Kokeš, Jakub Křenek,
Lukáš Stavárek a Václav Telvák
z 5. třídy 2. místo. Žáky k soutěži
připravila p. uč. Karla Pustková.

V kategorii NÁŠ SENÁTOR jsme zís-
kali v individuálních dílech tři
umístění a jedno zvláštní oceně-
ní. V kategorii do 10 let získala 1.
místo Zuzana Gruberová (2. tř.),
2. místo Stanislava Byrtusová (3.
tř.). V kategorii do 15 let bylo udě-
leno 1. místo Janě Homolové (8.
tř.). Zvláštní ocenění PhDr. Libu-
še Benešové získala Aneta Křen-
ková (3. tř.). Všechny děti s indivi-
duálním oceněním připravil do

soutěže PaedDr. Zdeněk Šrubař.
Patřili jsme ke dvěma nejúspěš-
nějším školám v republice.

Ceny byly předány 9. 11. 2000
přímo ve Valdštejnské jízdárně
v Praze. Děti dostaly hodnotné
pomůcky pro výtvarné činnosti,
škola pak na pomůcky částku
5000 Kč. Patronát nad žáky naší
ZŠ měla senátorka paní Věra Va-
šínková. V jejím doprovodu si
děti mohly prohlédnout celý
Valdštejnský palác se zahradou,
Kolovratský palác, navštívit kan-
celáře i jídelnu senátorů, byly
přítomny i na tiskové konferenci.
Prostřednictvím médií tak byla
zviditelněna nejen škola, ale
i celá obec Kunčice p. O.

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

Výsledky soutěže potvrdily, že
zvýšená péče o výtvarné cítění
a tvůrčí iniciativa našich žáků
opakovaně přináší své plody.
Všem dospělým a dětem, kteří se
na soutěži podíleli, děkuji.

Mé poděkování patří dále p. V.
Stavárkovi, který obětavě zajistil
dopravu soutěžících s pedagogic-
kým doprovodem (žáky doprová-
zel ředitel školy Mgr. Martin Majer
a PaedDr. Zdeněk Šrubař) vozem
Ford Transit do Prahy a zpět.

Ocenění se škole dostaly také
od Rady obce v Kunčicích p. O.,
a to děkovným dopisem i finanč-
ní částkou, která byla použita na
úhradu nákladů cestovného.

Mgr. Martin Majer, ředitel školy
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Škola žila sportem
V sobotu 11. listopadu 2000 si 3. třída v Základní

škole Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejní-
kem uspořádala sportovní odpoledne. Žáci se sešli
ráno ve třídě, převlékli se do cvičebního úboru
a přesunuli se do tělocvičny. Zde se mezi sebou
v družstvech utkali v několika sportovních kláních.
Zasoutěžili si v disciplínách jako např.: chůze s kni-
hou na hlavě, běh po nataženém laně, přenášení
hrníčku plného vody a dalších. Velmi zajímavý byl
závod ve slalomu aut ovládaných dálkovými ovlá-
dači. Po krátké přestávce následoval florbal a zápas
ve vybíjené.

Ve vybíjené s zapojily jako kapitánky družstev
i dvě maminky — pí Monika Štefková a pí Dáša Bar-
tošíková. Oběma jim děkuji za pomoc při organizo-
vání celé akce. Děti sportovaly a soutěžily s velkým
nadšením a radostí. Eva Halatová, tř. uč. 3. tř.

Den otevřených dveří na ZŠ
Možnosti zúčastnit se vyučování přímo v hodi-

nách a prohlédnou si školní prostory využilo ve
čtvrtek 24. listopadu 2000 třicet návštěvníků z řad
rodičů i bývalých žáků školy.

Všem se na škole líbilo, mnohé prostředí školy
přímo okouzlilo. Z této akce si hosté odnesli nejen
příjemný dojem, ale i malý upomínkový předmět
vyrobený ve školní keramické dílně.

Návštěva z USA
Mile překvapeny prostředím a úrovní znalostí na-

šich žáků byly i dvě paní učitelky, rodilé Američan-
ky z USA, které nyní působí na škole v Frýdku-Míst-
ku a 15. listopadu přijely na pozvání také na naši
ZŠ. Pracovaly s dětmi ve vyučovacích hodinách
anglického jazyka a při odchodu nešetřily chválou.

Ještě něco navíc
Práce na rozšíření prostor Galerie Karla Svolin-

ského vstupují do poslední fáze. V těchto dnech
dokončujeme vybavení interiéru. Galerie Karla
Svolinského se znovu otevře veřejnosti v lednu
2001 u příležitosti oslav narozenin akademického
malíře prof. K. Svolinského.

Golfový areál v Beskydech
V roce 1973 byla vyhlášena Chráněná krajinná

oblast Beskydy. Jejím posláním byla ochrana do-
chovaného typu krajiny s bohatým zastoupením
přírodních prvků. Krajiny, která zůstane zachována
příštím generacím. Žijeme skutečně v krásném ži-
votním prostředí beskydské podhorské přírody.
Okolí obcí Čeladná, Kunčice p. O. a Trojanovice do-
tváří obraz Beskyd mozaikou luk, polí, pastvin, plo-
chou s rozptýlenou zástavbou, hospodářskými lesy
a bohatým zastoupením dřevin rostoucích mimo
les. Uchovává a dotváří malebný krajinný ráz. Nyní
však do této krajiny vstupuje snaha o vybudování
golfového areálu, který zde vytvoří umělou krajinu,
podobnou krajině skotské, odkud golf pochází. Po-
ložili jsme si otázku, zda golfové hřiště na hranici
CHKO Beskydy patří a prosíme vás, abyste se
s námi nad touto otázkou zamysleli.

Golfový areál je umělý ekosystém, vytvořený člo-
věkem, který pro své udržení potřebuje značné
množství energie. Vybudování golfového hřiště
předchází zábor velkého území, tím krajina ztratí
pole a pastviny, na kterých hospodaří zemědělci.
Udržování travnatého porostu vyžaduje velké
množství vody. Kvůli dosažení stejně vypadajícího
monokulturního trávníku, vhodného pro hru golfu,
je třeba používat chemická hnojiva, látky proti plí-
sním, proti plevelným rostlinám a proti hmyzím
škůdcům. Tyto chemické látky jsou splachovány
vodou, mohou zamořit půdu i podzemní vodu.
Představují nebezpečí pro okolní přírodu i pro
místní obyvatele. Studny v okolí hřiště a pod ním
budou v přímém ohrožení. Přitom toto území je vý-
znamným zdrojem pitné vody.

Golfové hřiště je oploceno, což má hráčům golfu
umožnit, aby nebyli rušeni hlukem a cizím pohy-
bem, byť i místních obyvatel. Plot, který ohraničí
soukromý pozemek zabrání volnému pohybu
zvěře. Tak bude zajištěno, aby divoká prasata
a srnčí zvěř v zimě nepoškodila trávník. Přitom
právě tímto územím prochází biokoridory, které
mají pohyb zvěře umožňovat.

Za sporný považujeme přínos ekonomický. Pra-
covní příležitosti zaniknou hlavně v zemědělství
a nová pracovní místa je nenahradí, protože se za-
městnávají hlavně specialisté, kteří nebudou
z místních lidí. Golf je hlavně sezónní záležitost.
Zároveň se sníží turistická atraktivita regionu,
jehož zdrojem příjmů je hlavně měkká turistika,
máme na mysli malé penziony, zemědělské used-
losti s možností ubytování. Pokud jde investorovi
o přírodu, proč se nesnaží vybudovat areál rekulti-
vací území v okolí Ostravy?

Možná, že pohled na golfové hřiště v Beskydech
je pěkný, ale je to tím, že beskydská krajina je nád-
herná sama o sobě. Pozorovatel, který si ji prohlíží
z vrcholu Skalka nám dá jistě za pravdu. Snaha vy-

Koupím stavební pozemek 800—1000 m2.
Cena 100—120 tisíc.

Tel.: 069/672 20 49, 0607 60 67 31
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lepšit ji golfovým areálem se nám jeví jako výraz
neúcty k této krajině, bude znamenat poškození
přírody a snížení druhové rozmanitosti rostlin a ži-
vočichů. Investorovi jde hlavně o jeho zisk, snaží se
využít přitažlivosti tohoto území, které zůstalo za-
chováno hlavně díky tomu, že se zde hospodařilo
v souladu s požadavky na ochranu přírody. Na to
bychom neměli zapomínat. Jedno golfové hřiště na
hranici CHKO Beskydy je již vybudováno, další do
této krajiny nepatří.

Ekocentrum Ondráš, ČSOP Kunčice p. O.

Mladí ochránci přírody
informují

Od počátku nového školního roku na ZŠ K. Svo-
linského působí dvě družiny mladých ochránců
přírody. Mladší žáky vede B. Skýpalová a starší žáky
M. Blažek. Na svých schůzkách se děti seznamují
s přírodou v okolí obce a na vycházkách rozvíjí to,
co se naučili v přírodopisu, přímo v přírodě. V prů-
běhu měsíce listopadu se mladí ochránci přírody
zapojili do akce „Beskydská studánka“, kdy pomá-
hali s hledáním studánek v okolí Ondřejníku a pro-
váděli odběry vody. Vytváří se také spolupráce s vý-
tvarným a keramickým kroužkem pod vedením D.
Heryánové a E. Halatové, který je zaměřený na
práci s přírodními materiály. Děti vytváří dílka in-
spirovaná krásou beskydské přírody. Máme totiž
společný cíl. Naučit děti poznávat a chránit přírodu
v okolí naší obce, vytvořit si k ní trvalý vztah.

Ekocentrum Ondráš, ČSOP Kunčice p. O.

Zátopek se podepisuje
kunčickým žákům do pa-
mátníků v červnu 1987 na
27. ročníku Zlaté tretry v Os-
travě. Měl 65 let.

Zleva: Pavel Černý, Danie-
la Stempěnová, Karla Adam-
cová, Láďa Sýkora, Martin
Chovančík)

Atlet století, legendární běžec Emil Zátopek
(nar. 19. 9. 1922 v Kopřivnice, zemřel 21. 11. 2000)

Moje vzpomínka na Emila Zátopka
Lehkoatletický mítink Zlatá tretra Evropy v Ostravě

jsem s našimi žáky navštěvoval pravidelně každý rok.
Dnes odhaduji, že zájezdů mohlo být být asi 15. Auto-
bus obsazený k prasknutí dopravil asi 60 dětí i na 27.
ročník v červnu 1987. Při závodech jsem plnil svoji
povinnost sportovního fotoreportéra Československé-
ho sportu, děti houževnatě a s plným zaujetím sbíraly
autogramy. Vstup a veškeré materiály měly zdarma.

V centru pro novináře a hosty (dnes V.I.P.) jsem se
osobně setkal s Emilem Zátopkem. Nakonec mi nabí-
dl tykání, což jsem s těžko skrývaným nadšením rád
přijal. Závěrem jsem ho poprosil, zda by mohl přijet
k nám do školy a uspořádat besedu s žáky. Zdůraznil
jsem, že mnozí jsou dobří sportovci a dosáhli v růz-
ných soutěžích i cenných úspěchů.

Emil odvětil, že na Moravu přijede opět až v říjnu,
kdy má sraz rodáků v Kopřivnici, a na tu dobu je
zadán na besedu do Šumperku. Nakonec se mi ho po-
dařilo přemluvit, aby dal přednost nám.

A tak v pátek 19. října 1987 přijeli Dana a Emil Zá-
topkovi svým žigulíkem kolem 9. hodiny ke škole. Byli
si vědomi toho, že přijeli dříve a čekání chtěli vyplnit
po svém. Ptali se, kde by si mohli zaběhat. Poslal jsem
je do Peklisk. V autě se převlékli do tepláků a vyrazili.

Byli přijati předsedou MNV, uvítala je paní V. Sou-
kupová, následovaly sportovní soutěže u školy, které
manželé Zátopkovi startovali, předávali ceny vítězům
a nechali se s nimi fotografovat. Poté je přivítala plná
tělocvična dětí i dospělých, kde uspořádali nesmírně
zajímavou besedu a odpověděli na mnoho dotazů. Po
občerstvení ve školní jídelně kolem 13.30 odjeli na
sraz pětašedesátníků do Kopřivnice. Vše jsem foto-
grafoval, nafotil jsem více jak 100 snímků. Později
jsem se ale dověděl, že se v obci našli lidé, kterým se

návštěva manželů Zá-
topkových nezamlouvala
a veřejně proti přítom-
nosti tak slavných spor-
tovců v naší obci vystu-
povali. Toto jednání mne
tak namíchlo, že jsem
filmy pouze vyvolal a ne-
udělal jsem ani jednu
fotku. Negativy jsem tak
dobře schoval, že je do-
dnes nemohu najít.
Škoda, snad se mi to
ještě podaří.

PaedDr. Zdeněk Šrubař
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Dne 14. prosince 2000 v 19 hodin
proběhne v sále na Huťařství v Kunčicích p.O.

VALAŠSKÝ VÁNOČNÍkoncert
Pavla Dobeše s Tomášem Kotrbou

Předprodej vstupenek s místenkou v restauraci
Huťařství od 2. prosince 2000

v době od 11 do 21 hodin — vstupné 100 Kč

Tento koncert pro vás připravili:
Pila Kunčice pod Ondřejníkem

Restaurace Huťařství

BOHOSLUŽBY ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE
V KUNČICÍCH P. O. VE VÁNOČNÍM  OBDOBÍ
Neděle 24. prosince 2000 (Štědrý den)

09.30 hod. — farní kostel
10.45 hod. — dřevěný kostel
20.30 hod. — farní kostel
24.00 hod. — dřevěný kostel — půlnoční

Pondělí 25. prosince 2000 (1. svátek vánoční)
10.00 hod. — farní kostel

Úterý 26. prosince 2000 (2. sv. vánoční — Štěpán)
09.30 hod. — farní kostel
10.45 hod. — dřevěný kostel

Neděle 31. prosince 2000 (Silvestr)
09.30 hod. — farní kostel
10.45 hod. — dřevěný kostel

Podnělí 1. ledna 2001 (Nový rok)
09.30 hod. — farní kostel
10.45 hod. — dřevěný kostel

Při bohoslužbě na Štědrý den 24. prosince 2000
ve 20.30 hod. uvede kunčický pěvecký sbor s or-
chestrem pod vedením Pavla Hrubiše Českou mši
vánoční od Eduarda Marhuly.

Při bohoslužbě na 2. svátek vánoční — Štěpána,
26. prosince 2000 v 9.30 hod. zazní valašské koledy
v podání kunčického pěveckého sboru.

Milostiplné prožití vánočních svátků přeje všem
P. Karel Slíva

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
OZNAMUJE VĚŘÍCÍM POŘAD BOHOSLUŽEB

V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH DNŮ
Pondělí 25. prosince 2000 — 8.30 Kunčice p. O.
Neděle 31. prosince 2000 — 8.30 Kunčice p. O.

Václav Křesina, farář

Komise kulturní a školská při
Radě Obce Kunčice pod Ondřejníkem pořádá

v sobotu 23. prosince 2000 v 16 hodin

představení živého betléma.
Živý betlém v provedení našich občanů se

představí v sále na Huťařství za doprovodu lidové
hudby s cimbálem a za zpěvu vánočních koled.

Přijďte se i s dětmi potěšit a navodit si atmosféru
vánočních svátků. Vstupné dobrovolné

Srdečně zvou pořadatelé

Římskokatolická farnost v Kunčicích p. O.
spolu s Komisí kulturní a školskou Rady Obce Kunči-

ce p. O. pořádají
ve středu 27. prosince 2000 v 19.00 hodin

v kostele sv. Maří Magdaleny v Kunčicích p. O.

Vánoãní koncert
Účinkují:

Pěvecké sdružení Kopřivnice + Komorní orchestr
ZUŠ Zd. Buriana v Kopřivnici se svými sólisty,
řídí Petr David, Eva Pajdlová, Pavel Altrichter,

Stanislav Dětský.
Program koncertu:

Jakub Jan Ryba ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
(Kyrie, Gloria, Granduale, Credo, Offertorium,

Sanctus, Benedictus, Agnus, Závěr).
Pavel Altrichter: BUĎ OD NÁS POZDRAVEN.

Jakub Jan Ryba: SPI, NEVIŇÁTKO.
Tomáš N. Koutník: HEJ, JEDEN I DRUHEJ.

J. Gruber: VZHŮRU, VZHŮRU.
František Xaver Brixi: PASTORES.

Vstupné dobrovolné — Kostel je vytápěn.
Srdečně zvou pořadatelé.

Asi 20 minut před koncertem pojede svozový autobus
nejdříve od „Točny“ v horní části obce po zastávkách

ČSAD ke kostelu a potom od „Lávky“ v dolní části
obce ke kostelu. Po koncertě bude opět zajištěn

odvoz návštěvníků po zastávkách ČSAD.

Dne 19. listopadu 2000 se zaběhl pes –
černý knírač, slyšící na jméno Nero.

Máte-li informace o jeho pobytu, podejte prosím
zprávu na tel. č. 0656/850173.

HHHHOOOOLLLLIIIIČČČČSSSSTTTTVVVVÍÍÍÍ    ––––    KKKKAAAADDDDEEEEŘŘŘŘNNNNIIIICCCCTTTTVVVVÍÍÍÍ
v Kunčicích pod Ondřejníkem

NA HUŤAŘSTVÍ
Provozní doba:

pondělí zavřeno, úterý, středa 8—16
čtvrtek, pátek 8—17

sobota 8—12 (jen objednané)

Tel.: 0656 850278 — Mob.: 0606 251953

Na Vaši návštěvu se těší Drahoslava Talavašková



OBECNÍ NOVINY STRANA 8 PROSINEC 2000

Kunčice pod Ondřejníkem 30. 11. 2000, ročník X, číslo 12/2000, šéfredaktor Jana Martináková, zástupce šéfredaktora Tomáš Hrubiš.
Obecní noviny vydává Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem, povoluje OkÚ, referát kultury Frýdek–Místek: dne 14. 1. 1991,
Reg. zn. FMt 3. Uzávěrka každého čísla je vždy 25. dne předcházejícího měsíce. Cena inzerce: 2,50 Kč/cm2. — Adresa redakce:
Obecní úřad, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, č. p. 569  — Vyrábí:  Beatris. — V Ý T I S K  Z D A R M A

PLYNOSERVIS
PROHLÍDKY — OPRAVY — ČIŠTĚNÍ

OPRAVY DO 24 HODIN
Značkový servis: kotlů, sporáků, bojlerů

Atoma, Ariston, Baxi, Dakon, Destila, Fais, Feroli,
Junkers, Radiant, Mora, MCN, Nord-Gas, Oceán,

Odra, Termona, Karma, Proterm, Wiadrus.
Nezapomeňte na pravidelné kontroly a čištění.

Jiří Kovalský, Veřovice
Telefon: 0603 816847 

Koupím
rodinný dům

s garáží
a zahradou

v Kunčicích p.O.
(horní konec)

Tel. 0656–85 03 69,
069–692 53 85

Firma PPPP EEEE TTTT RRRR     NNNN IIII KKKK EEEE LLLL nabízí:

Zámečnické práce
(obrábění kovů, řezání materiálů

do průměru 230 mm, svařování CO2).

Traktorová doprava
(dovoz a odvoz štěrku, písku, betonu

a jiného materiálu).

Zemědělské služby.
Zimní údržba komunikací.

Telefon: 0656 850 280 — Mobil: 0604 693 404

DOZA—DOMOV,ZAHRADA
Kunčice pod Ondřejníkem, tel. č. 85 00 22

prodejna domácích
a zahrádkářských potřeb

NABÍZÍ ROVNĚŽ
granulované krmivo pro domácí zvířata

(při odběru celého pytle sleva, při větším
množství zajištěn  odvoz)

cigarety a jiné tabákové výrobky
služby:

sběrna čistírny, prádelny, opravy obuvi a deštníků
broušení nožů, pil, nůžek…

vyvolání filmů a zhotovení fotografií
do druhého dne.

A nyní také prodej novin
a časopisů

Váš oblíbený, příp. jakýkoli časopis 
úplný seznam je k dispozici v prodejně) vám

zajistíme k pravidelnému odběru

CUKRÁŘSKÁ VÝROBA
Rudolf Tymel

739 13 Kunčice p.O. 560
Tel.: 0656/85 00 86

Zahajuje výrobu
dne 1. ledna 2001.

(Výroba dortů,
zákusků, cukroví)

V pátek 15. prosince 2000 v 18 hodin
u restaurace Huťařství


