
PROSINEC 2004

VáÏení spoluobãané,
co nevidět tady máme Vánoce a konec roku 2004. Jako obvykle nás napadá otázka co nám tento rok přinesl.
Pro naši republiku byl určitě významným datem 1. květen, kdy se stala Česká republika členským státem
Evropské unie. V červnu pak proběhly volby do Evropského parlamentu. V listopadu tohoto roku se uskuteč-
nily volby do krajské samosprávy — zastupitelstva kraje.
V osobním životě každého z nás proběhl rok 2004 různě. Pro někoho byl rokem dobrým, pro jiného rokem
méně příznivým. Takový už je život. Naučme se být alespoň trochu optimisty.
S blížícími se vánočními svátky zapomeňme na případné neshody v rodinách či na pracovištích. Odbourej-
me obvyklé předvánoční shony a pokusme se Vánoce prožívat v klidu a s pokojem v srdci. Buďme k sobě ohle-
duplní, buďme na sebe vlídní a určitě nám bude dobře. 
Vážení spoluobčané, přeji vám klidné a radostné Vánoce a hodně zdraví a také štěstí v příštím roce 2005.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Prosinec. Chalupy se krčí,
sníh ke střeše až navátý.
Na pocestného z prahu vrčí
dobrácký ovčák huňatý.
Je ticho jako po vymření.
Zvonečku cinkne jenom smích,
jak koně letí ve spřežení
v prastarých saních dřevěných.

Miroslav Florian

Příjemné prožití vánočních svátků
přeje všem čtenářům redakce.

Prosinec. Chalupy se krčí,
sníh ke střeše až navátý.
Na pocestného z prahu vrčí
dobrácký ovčák huňatý.
Je ticho jako po vymření.
Zvonečku cinkne jenom smích,
jak koně letí ve spřežení
v prastarých saních dřevěných.

Miroslav Florian

Příjemné prožití vánočních svátků
přeje všem čtenářům redakce.



OBECNÍ NOVINY STRANA 2 PROSINEC 2004

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Výsledky voleb

do zastupitelstva Moravskoslezského kraje
konané ve dnech 5. 11. 2004 a 6. 11. 2004

v Obci Kunčice pod Ondřejníkem

Počet voličů zapsaných do výpisu ze stálého
seznamu voličů:
celkem v obci: 1627
okrsek č. 1: 903
okrsek č. 2: 724

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
celkem v obci: 548, tj. 33,68 %
okrsek č. 1: 317, tj. 35,11 %
okrsek č. 2: 231, tj. 31,91 % 

Počet odevzdaných úředních obálek:
celkem v obci: 548
okrsek č. 1: 317
okrsek č. 2: 231

Počet platných hlasů:
celkem v obci: 545
okrsek č. 1: 316
okrsek č. 2: 229

V˘sledky hlasování pro politické strany, politické
hnutí a koalice v Kunãicích pod Ondfiejníkem:
26. Občanská demokratická strana
celkem v obci: 211 hlasů, tj. 38,72 %
okrsek č. 1: 129 hlasů, tj. 40,82 %
okrsek č. 2: 82 hlasů, tj. 35,81 %

8. Křesťanská a demokratická unie — Českoslo-
venská strana lidová
celkem v obci: 116 hlasů, tj. 21,28 %
okrsek č. 1: 75 hlasů, tj. 23,73 % 
okrsek č. 2: 41 hlasů, tj. 17,90 %

36. Česká strana sociálně demokratická
celkem v obci: 77 hlasů, tj. 14,13 %
okrsek č. 1: 34 hlasů, tj. 10,76 %
okrsek č. 2: 43 hlasů, tj. 18,78 %

54. Komunistická strana Čech a Moravy
celkem v obci: 77 hlasů, tj. 14,13 %
okrsek č. 1: 41 hlasů, tj. 12,97 %
okrsek č. 2: 36 hlasů, tj. 15,72 %

39. Evropští demokraté
celkem v obci: 14 hlasů, tj. 2,57 %
okrsek č. 1: 6 hlasů, tj. 1,90 %
okrsek č. 2: 8 hlasů, tj. 3,49 % 

21. Strana zelených
celkem v obci: 13 hlasů, tj. 2,39 %
okrsek č. 1: 9 hlasů, tj. 2,85 %
okrsek č. 2: 4 hlasy, tj. 1,75 %

41. SNK sdružení nezávislých
celkem v obci: 12 hlasů, tj. 2,20 %
okrsek č. 1: 7 hlasů, tj. 2,22 %
okrsek č. 2: 5 hlasů, tj. 2,18 %

19. Nezávislí
celkem v obci: 8 hlasů, tj. 1,47 %
okrsek č. 1: 5 hlasů, tj. 1,58 % 
okrsek č. 2: 3 hlasy, tj. 1,31 %

4. Strana pro otevřenou společnost
celkem v obci: 3 hlasy, tj. 0,55 %
okrsek č. 1: 2 hlasy, tj. 0,63 %
okrsek č. 2: 1 hlas, tj. 0,44 %

15. Republikáni Miroslava Sládka
celkem v obci: 3 hlasy, tj. 0,55 %
okrsek č. 1: 3 hlasy, tj. 0,95 %
okrsek č. 2: 0 hlasů, tj. 0,00 %

51. Morava
celkem v obci: 3 hlasy, tj. 0,55 %
okrsek č. 1: 2 hlasy, tj. 0,63 %
okrsek č. 2: 1 hlas, tj. 0,44 %

14. Unie svobody — Demokratická unie
celkem v obci: 2 hlasy, tj. 0,37 %
okrsek č. 1: 1 hlas, tj. 0,32 %
okrsek č. 2: 1 hlas, tj. 0,44 %

23. Strana práce
celkem v obci: 2 hlasy, tj. 0,37 %
okrsek č. 1: 1 hlas, tj. 0,32 %
okrsek č. 2: 1 hlas, tj. 0,44 %

34. Pravý Blok — strana za ODVOLATELNOST
politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii
WWW.CIBULKA.NET
celkem v obci: 2 hlasy, tj. 0,37 %
okrsek č. 1: 0 hlasů, tj. 0,00 % 
okrsek č. 2: 2 hlasy, tj. 0,87 %

53. Občanská demokratická aliance
celkem v obci: 2 hlasy, tj. 0,37 %
okrsek č. 1: 1 hlas, tj. 0,32 % 
okrsek č. 2: 1 hlas, tj. 0,44 %
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Oznámení občanům Kunčic p. O.
o způsobu a termínech přijímání

žádostí v souvislosti se změnou
správního obvodu

Obec Kunčice p. O. přechází ze správního obvodu
obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoš-
těm, do správního obvodu obce s rozšířenou působ-
ností Frýdlant nad Ostravicí s účinností od 1. 1. 2005.

Žádosti budou přijímány a vyřizovány následovně:

Úsek evidence obyvatel a vydávání obãansk˘ch
prÛkazÛ a cestovních dokladÛ

Žádosti o vydání občanského průkazu a cestovní-
ho pasu se strojově čitelnými údaji budou přijímá-
ny do 29. 12. 2004.

Žádosti podané v termínu do 10. 12. 2004 budou
vyřízeny ve lhůtě 30 pracovních dnů.

Žádosti podané po 10. 12. 2004 nebudou již ode-
sílány k dalšímu zpracování do Prahy, tyto budou
předány k 31. 12. 2004 MěÚ Frýdlant n. O., a poté
budou zasílány k dalšímu zpracování. Z toho vyplý-
vá, že lhůta 30 dnů k vyřízení žádosti se prodlouží.

Žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově či-
telných údajů – „Rychlovky“ budou přijímány a vy-
řizovány do 29. prosince 2004.

Upozorňujeme občany, že k takovým žádostem je
nutno přiložit 2´ foto, správní poplatek 600 Kč, do
15 let — 150 Kč. V případě upřesnění informací volej-
te na tel. čísla: 556 833 143, 556 833 145, 556 833 146.

Úsek vydávání fiidiãsk˘ch prÛkazÛ
a zápisu vozidel do registru vozidel

Žádosti o vyřízení řidičského průkazu, resp. o výměnu
řidičského průkazu budou přijímány do 29. 12. 2004.

Žádosti podané v termínu do 10. 12. 2004 budou
vyřízeny ve lhůtě do 20 dnů.

Žádosti podané po 10. 12. 2004 nebudou již ode-
sílány k dalšímu zpracování, tyto budou předány
k datu 31. 12. 2004 MěÚ Frýdlant n. O., a poté
budou zaslány k dalšímu zpracování. Z toho vyplý-
vá, že lhůta 20 dnů k vyřízení žádosti se prodlouží.

Žádosti o zápis vozidla do registru vozidel budou
přijímány a prováděny do 29. prosince 2004.

Prosíme občany, pokud to nebude bezpodmíneč-
ně nutné, o omezení žádostí, které nemají bezpro-
střední vliv na provoz vozidla a to žádosti o:

— výměnu stávajícího řidičského průkazu za ři-
dičský průkaz EU

— provedení zápisu změny údajů zapisovaných
v registru (např. změna barvy, apod.)

Ostatní úseky pfienesené pÛsobnosti
— žádosti podané v termínu do 10. 12. 2004

budou vyřízeny ve lhůtě do 30 dnů
— žádosti podané po 10. 12. 2004 nebudou vyří-

zeny MěÚ Frenštát p. R., ale budou předány
k 31. 12. 2004 MěÚ Frýdlant n. O.

— obecní úřad —

Převod provozování vodovodů obce
V současné době naše obec vlastní a provozuje zhru-

ba 32 km rozvodů pitné vody, tři vodojemy a jednu čer-
pací stanici. Podle současně platných zákonů nesplňu-
jeme obec všechny potřebné předpoklady k provozová-
ní vodovodů. Také by již brzy nebyla schopna za sou-
časného personálního a technického vybavení takto
rozsáhlé zařízení řádně spravovat a proto zastupitelstvo
obce schválilo na svém zasedání dne 30. 9. 2004 provo-
zování vodovodů obce společností SmVak Ostrava, a.s.

To znamená, že z kraje roku 2005, po předání odpoví-
dající dokumentace bude SmVak Ostrava a.s. postupně
přebírat k provozování jednotlivé úseku vodovodů v obci.
S tím bude také spojena změna smluv o dodávce pitné
vody a také úprava cena za odběr vody.

Další informace budou uvedeny v příštích Obec-
ních novinách.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce 

Oznámení
Obecní úřad nabízí k prodeji použitý materiál:
— kovová zasklená okna bez rámu
o rozměrech: 105 ´ 105 cm  . . . . . 100 Kč/kus

170 ´ 100 cm  . . . . . 150 Kč/kus
050 ´ 100 cm  . . . . . . 50 Kč/kus

— šachetní kovové vozíky — cena železného šrotu
— kovové vozíky na popel — cena železného šrotu

Zájemci o nabízený materiál se mohou přihlásit
na Obecním úřadě v Kunčicích p. O., tel. 556 850 544.

Zdeněk Strnadel 
místostarosta

Zasedání zastupitelstva obce
Předběžný termín konání XI. zasedání Zastupitel-

stva obce Kunčice p. O. je stanoven na 16. prosince
2004 v 17 hodin. Bližší informace, popřípadě
upřesnění, termínu konání zasedání budou uvede-
ny na úřední desce a na vývěskách v obci.

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Místní poplatek za likvidaci odpadu
Zastupitelstvo obce projedná na svém prosinco-

vém zasedání úpravu výše poplatku za likvidaci
odpadu v roce 2005.

Výsledek jednání bude uveden v příštím čísle
Obecních novin a na úřední desce OÚ.

— obecní úřad —
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Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...

V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea tito
naši občané:

83 let Marie Tabášková
83 let Jiřina Gurecká
82 let Jarmila Rysová
81 let Štěpánka Krkošková
80 let Žofie Mžiková
75 let Miroslav Střálka
75 let Marie Ziková
75 let Antonie Šipulová
70 let František Dostálek
70 let Zdeněk Šrubař
70 let Marie Tučková
70 let Jan Kuřec
65 let Viktor Kondziolka
65 let Jarmila Kubečková
60 let Eva Blažková
60 let Zdeňka Křenková
60 let Jaroslav Štůrala
60 let Marie Michnová

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

Poslední rozloučení
V měsíci říjnu jsme se naposledy rozloučili

s panem RADOMÍREM MATUŠKEM a v měsíci listopa-
du s panem LUBOMÍREM BEDNÁRKEM.

¤ÍMSKO –KATOLICKÁ FARNOST
VE SPOLUPRÁCI S KULTURNÍ KOMISÍ
OBECNÍHO Ú¤ADU V KUNâICÍCH POD OND¤EJNÍKEM
ZVE SRDEâNù V·ECHNY OBâANY NA

Koncert vánoãní hudby
V PONDùLÍ 27. PROSINCE 2004 V 17.30 HOD
V KOSTELE SV. MA¤Í MAGDALÉNY
V KUNâICÍCH POD OND¤EJNÍKEM

ÚâINKOVAT BUDE
55 âLENÒ PùVECKÉHO SDRUÎENÍ KOP¤IVNICE
+ KOMORNÍ ORCHESTR KOP¤IVNICE

— OBECNÍ Ú¤AD —

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

Živý Betlém
Vážení sousedé a přátelé,

udělejte něco pro svou dobrou předvánoční
náladu a přijďte si poslechnout a zazpívat

vánoční koledy k „Živému Betlému“.
Hraje a zpívá hudební sdružení „GALERIE“,
děti z MŠ z Kunčic p. O. a další vaši přátelé.

Kdy:
18. prosince 2004 v 16 hodin.

Kde:
sál restaurace „Huťařství“

v Kunčicích pod Ondřejníkem

Těší se na vás účinkující
a Kulturní komise Obce Kunčice p. O.
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Pozvánka na Den otevfien˘ch dvefií
V Základní škole Karla Svolinského v Kunčicích

pod Ondřejníkem připravujeme ve čtvrtek 16. pro-
since 2004 Den otevřených dveří pro širokou veřej-
nost. Mezi 15. — 17. hodinou mohou hosté zhléd-
nout ukázky činností žáků, učitelů a vedoucích
kroužků v jednotlivých třídách a odborných učeb-
nách. Pro návštěvníky budou dále připravené vide-
ozáznamy, výstavka školních prací, kroniky a také
občerstvení. V 17 hodin bude program pokračovat
kulturním pásmem ve školní galerii. Touto akcí
chce škola veřejnosti připomenout 25. rok svého tr-
vání. Přijďte se na nás podívat! Jste srdečně zváni!

Pozvánka na v˘stavu v˘tvarn˘ch prací
Od 10. prosince 2004 můžete zhlédnout na chod-

bách OÚ v Kunčicích p. O. výstavu grafických prací
dětí ZŠ K. Svolinského v Kunčicích p. O. Výstava po-
trvá do konce ledna. Ve stejném termínu bude za-
hájena také výstava dětských prací v prostorách
zdravotního střediska. Tato výstava potrvá celoročně.

Dana Heryánová

Malé ohlédnutí za soutûÏí
Opírajíc se lokty hor — naše vesnice Kunčice pod

Ondřejníkem už po staletí zalétá zrakem za obzor …

Nehledí si však jen svého pouze v užším slova
smyslu, ale naopak. Snaží se prozíravě hledět
k časům budoucím. O této snaze svědčí spolupráce
různých organizací s obcí, se základní školou.

Místní organizace ČSOP každoročně na jaře vy-
hlašuje pro mateřskou a základní školu výtvarnou
a literární soutěž s tematickým zaměřením na pod-
poru a ochranu zdejší přírody a krajiny. Výtvory
dětí jsou rozčleněny podle věku do kategorií. Veřej-
nost se s nimi mohla seznámit po vernisáži, která
byla spojena zároveň s vyhlášením a oceněním ví-
tězných dětských prací. 

Soutěžní téma v minulém školním roce
2003/2004 bylo pro děti nelehké–vyjadřovaly se
podle svých schopností k závažnému problému,
a to k možnosti připravované těžby uhlí v přírodní
scenérii Beskyd. Jak je patrno z výtvarných i literár-
ních dílek našich žáků, ani jim není jedno, v jakém
prostředí budou v časech budoucích žít a bydlet, do
jakého prostředí jednou uvedou do života své rodiny.

O nejúspěšnější literární díla, která vytvořily děti
kunčické školy, bychom se chtěli podělit s širší ve-

řejností. Tím také chceme podpořit snahy zástupců
naší obce, kteří usilují o zachování krásné přírody
Beskyd a o zamítnutí možnosti těžby plynu a uhlí
v této krajině. Nabízíme k přečtení pouze vítězné
práce, které porota ohodnotila 1. cenou. Posuďte
sami, jak se práce našim žákům zdařila. 

Marie Kahánková

Beskydské uhlí
V Beskydách se těžívalo,
Uhlí je tu dost a dost,
Těžit se tu možná bude,
Na to však je času dost.

V Kunčicích se těžívala, 
Těžká ruda železná,
Šachty jsou tu ještě dneska,
Voda teče rezivá.

U nás je i černé uhlí,
Je i tady pod školou,
Kdyby se však vytěžilo,
Beskydy by to poškodilo.

V Trojanovicích je uhlí plno,
Chtějí tam též těžiti,
Mají ale velký problém,
Kolkolem jsou Beskydy.

Na Ostravsku uhlí je až moc,
Těží se tam jako o závod.
Ostrava se ještě drží,
Je však poddolovanou strží.

V Paskově už věže není,
Spadla jako švestka,
Vše z podzemí vytěžili,
Nezbyla ni hrstka.

V šachtě nesmí se těžit,
Musí jiné způsoby najít,
Hory lesy, vodstvo a lidi,
Nechat v krásné přírodě žíti.

Marek Cochlar, 15 let 

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
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Beskydy
Beskydy jsou krásné hory,
zničily by je jen doly.
Beskydy se zelenají,
zvířátka těžbu zamítají.
Beskydy jsou naše,
uhlí zase vaše.

Z kopců kolem vlci vyjí,
trempi pánve zrovna myjí.
Bečva si to z kopce valí,
nezastaví ji ani valy.
Z druhé strany Ostravice,
fičí si to ještě více.
Zastaví se v vodní bance,
dává lidem k pití šance.

Na Pustevnách Radegast,
chrání hory, chrání nás.
Doly ty vše zničí přece-
-zachrání nás jen petice.
Nechtějte jen peněz více,
nechte nás žít v romantice.

Stromy už se zelenají,
zvířátka ta radost mají.
Výstavba je zamítnuta
a přednáška promítnuta.

Sluníčko nám pěkně hřeje,
v Ostravě už zase leje.
U nás tu jsou hory,
kdo z nás chtěl by doly?

To jsou naše Beskydy,
stále krásné, bez chyby.

Miroslav Kahánek, 14 let

Svět zvířat v Beskydech
Při jedné odpolední procházce se potkal vlk s med-

vědem a dali se do řeči.
vlk: Ahoj, medvěde, co jsi tak smutný a otrávený?
med: Ale, ty jsi to neslyšel? Prý se bude u nás těžit

uhlí jako v Ostravě.
vlk: No a co, aspoň budeme více známější.
med: No jo, známější, ale co je to naplat, když zničí

polovinu Beskyd a my nebudeme mít kde bydlet! To
ti nedošlo?

vlk: Aha! Ti lidi se asi zbláznili! A co budeme tedy
dělat?

med: My asi nic, ale lidé…
vlk: Slyšel jsem, jak jedna paní mluví o tom, že

snad okolní obce podepsaly nějakou petici proti
těžbě uhlí, ale prý to neprošlo.

med: To je nápad. My se taky podepíšeme a bude
nás víc. A když se to nepovede prosadit, odstěhujeme
se do Jeseníků a na Slovensko.

vlk: To je super nápad! To já proženu pár ovcí, jak
je bude pan Farář sčítat, proženu ho taky, aby mu
spadly papíry a propiska.

med: Dobře! Já zatím svolám radu zvířat. A zase se
tady za týden sejdeme. Ano?

vlk: Jasně a budeme psát tu petici. Skvělé!!!

o týden později
med: Ahoj, no tak co! Máš?
vlk: To se ví, že mám.
med: Tak jdeme za radou, už na nás čekají.
vlk: Milá rado, jelikož jste s problémem Beskyd

byli už seznámeni a odsouhlasili jste medvědův
návrh, prosím, aby se každý podepsal. Kdo se neumí
podepsat, prosím, aby si otiskl svou tlapu na tento
list papíru s názvem PETICE PROTI TĚŽBĚ UHLÍ.

rada: Výborně, výborně, výborně!!!
med: Tak a hotovo, kdo zanese tuto petici hejtma-

nu Moravskoslezského kraje?
rada: No přece Emil, ten je u hejtmana v okně

pořád.
med: Souhlasíš, Emile?
Emil: Ano!!
vlk: Skvělé, zítra ve stejném čase se tu opět sejdeme.

o den později
vlk: Emile, tak vyšlo?
Emil: Ne, bohužel nevyšlo, hejtman to odmítl

a ještě se vysmál, že prý nějaká zvířecí rada nebude
rozhodovat o tom, co má a nemá dělat.

med: A bylo to tak nadějné.
Emil: Ještě řekl, ať táhneme třeba na severní pól,

jeho to absolutně nezajímá.
vlk: A jsme v pytli.
med: Zkusíme svolat ještě více zvířat z celých Bes-

kyd. Pak uvidíme.

o 2 dny později
med: Milá rado, prosím, abyste své tlapky opět

otiskli na papír, nebo se podepsali.
vlk: Emile?!
Emil: Áno, jsem připraven.
med: Zítra ráno přijdeš sem do naší klubovny říct,

jak to dopadlo.

o den později
med: Máš pro nás výsledky, Emile?
Emil: Ano, prosím o chvíli strpení, výsledek zní:

Petice — 2. kolo — byla………přijata! A dokonce od-
hlasovali, že ………..se nic těžit nebude.

všichni: To je skvělé!!!
vlk: Tak a tímto prohlašuji problém Beskyd za

uzavřený a za největší zásluhy prohlašuji králem
Beskyd Medvěda!!

med: Děkuji! Mám tu také nějaké poučení pro lidi:
Kdybyste šli do všeho s vervou a nezalekli se hned
prvního odpůrce nebo prvního problému, který se
vyskytne, vypadal by svět úplně jinak!

A NEMÁ SNAD PRAVDU?

Petra Strnadlová, 14 let
IV. kategorie

Kunčice p. O. 91, 739 13
8. třída
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Kunãické Ïaãky opût bodují
V sobotu dne 13. 11. 2004 se dívky z kunčického

volejbalového družstva zúčastnily dvou utkání
v Palkovicích. V prvním zápase nastoupily proti
Fryčovicím, které porazily 2:0 na sety.

Ve druhém zápase je potrápily Palkovice , nako-
nec zápas prohrály 0:2 na sety.

Holky si zahrály v postavení: Mikalová Diana, Ko-
kešová Sylvie, Uřinovská Markéta, Střalková Eliška,
Matušková Gabriela, Kunášová Beata, Krpcová
Julie, Vedralová Petra, Knapková Kamila, Svobodo-
vá Lenka. Kapitánkou byla Sylvie Kokešová.

Přejeme mnoho úspěchů v dalších zápasech.

Lenka Svobodová a Beata Kunášová

Na‰e úãast v mezinárodní v˘tvarné soutûÏi
BAREVN¯ SVùT

Dne 17. května 2004 proběhlo v Třinci hodnocení
zaslaných výtvarných prací. Porota ocenila celkem
62 výtvarných prací dětí ze 165 škol a školských za-
řízení. „Děti občané Evropy“ se staly mottem
11. ročníku soutěže, který vypráví příběhy na téma:
„Co mám rád“, „Svět ve mně“ a „Má setkání“. Sou-
těže se zúčastnilo 1818 dětí, které namalovaly 1820
prací. Ze Slovenska se soutěže zúčastnilo 62 dětí,
které zaslaly stejný počet prací. Z Polska namalova-
lo 317 dětí 323 prací. Nejvzdálenější země, ze kte-
rých přišly obrázky, jsou Japonsko a Norsko. Také
naše děti se zúčastnily s úspěchem. 2. místo v kate-
gorii 6—8letých dětí získala Katka Káňová, 4. místo
Iva Maralíková a 5. místo Katka Řezníčková. V kate-
gorii 14—15letých dětí se umístila na osmém místě
Petra Stromská a cenu poroty získal Miroslav
Kokeš. K úspěchu dětem blahopřejeme.

Eva Halatová

Podûkování sponzorÛm ‰koly
Děkujeme MO ČČK v Kunčicích pod Ondřejní-

kem za sponzorský příspěvek pro školu ve výši
5 000 Kč. Za darované peníze jsme již pro žáky ob-
jednali resuscitační figurínu, která bude sloužit
v hodinách zdravovědy, přírodopisu a v zájmovém
kroužku Mladý zdravotník.

Děkujeme panu Janu Michnovi za již tradiční
podzimní dodávku okrasných tykví a dýní na kom-
pot pro žáky.

— vedení školy —

Hezké Vánoce 
a šťastný nový
rok 2005
přejí
děti a kolektiv
zaměstnanců ZŠ
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Hodnocení rybářského roku 2004
Ani se člověk nenaděje a už je tu konec

roku. Je to kromě příprav na Vánoce také
doba bilancování a v rybářském sdružení

je ta hlavní sezóna velmi krátká na rozděle-
ní volného času pro práci a samotné rybaření. Přes
to se podařilo hodně udělat a naplánované úkoly
splnit.

Od jarních měsíců se prováděly práce na opra-
vách klubovny, sečení trávy v areálu vodních nádr-
ží a pokračování ve vedení rybářského potěru ve
znalostech a dovednostech rybářské vědy. V letních
měsících se konalo několik posezení u vody s noč-
ním lovem a vrcholnou akcí byly rybářské hody,
kterým přálo i počasí a účastníci byli spokojeni
i s rybářskými specialitami.

Členové rybářského sdružení v rámci zahájení
školního roku zorganizovali soutěž v rybolovu
s přizvaným rybářským kroužkem z Čeladné. Tato
akce byla mimořádně vydařená, výherci s největ-
ším počtem ulovených ryb byli odměněni hodnot-
nými cenami a přítomný PaedDr. Šrubař celou akci
nafotil a zmínil ve frýdeckých novinách. Zveřejnění
si zaslouží alespoň první tři vítězové.

V kategorii do 12. let celková délka úlovku
1. místo Rybář Matěj 234 cm
2. místo Kiša Marek 210 cm
3. místo Sovják Tomáš 173 cm

V kategorii do 15. let
1. místo Jalůvková Marie 293 cm
2. místo Šulc Jakub 264 cm
3. místo Španihel Jakub 263 cm

Hlavní cenu — putovní pohár vyhrál Sovják
Tomáš za největšího uloveného kapra s délkou 42 cm.

Největší rybářskou akcí za posledních šest let byl
výlov horní nádrže. Tato náročná akce se provádí
z chovatelských důvodů, abychom věděli co se ve
vodě urodilo a co je tam navíc. I touto cestou by-
chom chtěli poděkovat všem zúčastněným, hlavně
mladým rybářům, kteří udělali velký kus práce
a bez kterých bychom si jen velmi těžko poradili.
Vypuštěná voda z nádrže odhalila některá místa,
která poškodil zub času a která musela být oprave-
na. Hlavně oprava stavidla betonovou injektáží
a zesílení břehů.

A co bychom si přáli do příštího roku? Čistou
a dobrou vodu, čisté duše a pěkné zážitky u vody
a všem čtenářům Obecních novin přejeme krásné
a veselé Vánoce, pevné zdraví a dobrý rok 2005.

Rybáři z Kunčic p. O.

Lyžování na Moravě 2004 — 2005
Aktuální informace z lyžařských areálů Moravy

s denním zpravodajstvím stavu sněhových podmínek
(aktualizace probíhá v pracovních dnech do 9,30h)
naleznete na internetové adrese: pocasi.ecesko.cz

Stav podmínek (v provozu, úprava tratí, teplota,
druh sněhu, výška sněhu, srážky, síla větru, směr
větru, akce v areálu atd.) si můžete nechat poslat na
mobilní telefon zasláním SMS ve tvaru 

pocasi kód místa (např. lyžařský areál Pustevny)
pocasi pustevny na tel. číslo 907 09 06 (cena SMS je 6 Kč)

V případě, že nemáte k dispozici kód místa, zašle-
te dotazovací SMS ve tvaru pocasi

Seznam míst se SMS službou — v závorkách je
uveden kód místa pro SMS:

1. Stanice Horské služby: Bílá (hsbila), Gruň
(hsgrun), Javorový vrch (hsjavorovy), Kohútka
(hskohutka), Lysá hora (hslysa), Pustevny (hspus-
tevny), Soláň (hssolan), Velký Polom (hspolom),
Červenohorské sedlo (hscsedlo), Horní Morava
(hshmorava), Karlov (hskarlov), Ovčárna (hsovcar-
na), Praděd (hspraded), Ramzová (hsramzova) 

2. Lyžařské areály 
Beskydy: Bílá–Vítkovice (bila), Bílá–Mezivodí

(mezivodi), Dolní Lomná–Armáda (armada), Hrá-
dek (hradek), Javorový vrch (javorovy), Kasárna
(kasarna), Malenovice P.O.M.A. (pomamalenovice),
Morávka–Sviňorky (svinorky), Mosty u Jablunkova
(mosty), Palkovice (palkovice), Pustevny (pustev-
ny), Reka (reka), Sachova studánka (sachovka),
Soláň–Bzové (bzove), Soláň–Sedlo (solan),
Soláň–Soláňka (solanka), Velké Karlovice—u hotelu
Galik (galik), Velké Karlovice–u hotelu Horal
(horal), Velké Karlovice–Razula (razula), Velké Kar-
lovice–Kyčerka (kycerka), Visalaje–Radegast (rade-
gast), Zlatník–Biocel (zlatnik)

Jeseníky: Branná–Proskil (branna), Karlov–Kaz-
marka (kazmarka), Karlov–Myšák (mysak), Kar-
lov–Pawlín (pawlin), Karlov–Jantar–Roháč (rohac),
Klepáčov (klepacov), Lipová Lázně–Miroslav (miro-
slav), Lipová Lázně–Lázeňský vrch (lazenskyvrch),
Malá Morávka–Karlov (moravka–karlov), Malá Mo-
rávka–Kopřivná (koprivna), Ostružná–Jonáš (ost-
ruzna), Ovčárna (ovcarna), Petříkov–Kaste (kaste),
Ramzová–Aréna R3 (ramzova), Staré Město p.
Sněž.–Kunčice (kuncice), Staré Město p. Sněž.–Papr-
sek (paprsek), Vrbno p. Pradědem (vrbno)

Ostravsko a Opavsko: Horní Guntramovice–Bu-
dišov (budisov)

Orlické hory: Výprachtice (vyprachtice)
Zlínsko a Hostýnské vrchy: Troják (trojak)

Příklad zadání SMS: 
stanice Horské služby Bílá: pocasi hsbila
lyžařský areál Pustevny: pocasi pustevny 

Podmínky ze stanic garantuje Horská služba, z lyžař-
ských areálů jsou garantovány provozovateli. Aktuální se-
znam areálů — pocasi.ecesko.cz nebo SMS ve tvaru pocasi.
Služba je poskytována od 1. 12. 2004.
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Upozornění rodičům
dětí ZŠ v Kunčicích p. O.

Dovoluji si připomenout rodičům, že stávající
pravidelné zubní prohlídky v průběhu školního vy-
učování byly od září 2003 zrušeny. Nahrazuje je
ošetření v doprovodu rodičů, na objednání.

Při kontrole stomatologické zdravotní dokumen-
tace bylo zjištěno, že většina dětí měla poslední
zubní prohlídku ve školním roce 2002/2003.

Dětem hradí zdravotní pojišťovny zubní prohlíd-
ku 2 ´ ročně. Je-li vaše dítě v péči jiného zubního lé-
kaře, prosím sdělte na tel. č.: 556 850 139.

Děkuji
MUDr. Stanislav Dobiáš

Ekumenická adventní pobožnost
v Kunčicích pod Ondřejníkem

se koná letos v neděli 19. 12. 2004 v 15 hodin ve
sboru Církve československé husitské.

S upřímným pozváním všem 
Římskokatolická farnost a Náboženská obec CČSH

Bohoslužby Církve československé
husitské v Kunčicích p. O.

ve vánočním období budou
v neděli 19. prosince 2004 v 8.30 h
v sobotu 25. prosince 2004 v 8.30 h
v neděli 2. ledna 2005 v 8.30 h

Václav Křesina, farář

Bohoslužby římskokatolické
církve v Kunčicích p. O.
ve vánočním období

Pátek 24. prosince 2004 (Štědrý den)
21.00 h — dřevěný kostel (půlnoční)
24.00 h — farní kostel (půlnoční)
Sobota 25. prosince 2004 (1. svátek vánoční)
9.30 h — farní kostel

Pátek 26. prosince 2004 (2. svátek vánoční—Štěpán)
9.30 h — farní kostel

10.45 h — dřevěný kostel

Karel Slíva, farář

My tři králové jdeme k Vám
Možná už v předešlých letech zazvonili u Vašich

dveří, nebo jste je potkali na ulici či v kostele.
Mnoho z Vás projevilo svou štědrost a přispělo třik-
rálovým koledníčkům do pokladniček nebo jste
poslali svůj dar složenkou na Třikrálové konto. Díky
Vaší solidaritě tak mohla Charita pomoci potřeb-
ným, kteří žijí mezi námi — lidem starým, nemoc-
ným a opuštěným, maminkám s dětmi v nouzi.

Ve dnech 2. — 12. ledna 2005 opět vyjdou do ulic
skupinky Tří králů, aby do Vašich domovů přinesli
radostné poselství a přání do nového roku. Zároveň
Vás také obdarují malým dárečkem a nabídnou
Vám možnost podílet se na pomoci potřebným.
Dary, za které Vám již nyní z celého srdce děkuje-
me, Vám budou ve Vašich životech mnohonásobně
vráceny v dobrém. 

Charita v roce 2005 použije získané prostředky
podle schváleného záměru na vybavení charitní
ošetřovatelské a pečovatelské služby CHOPS.

Úspěch třikrálové sbírky závisí na dobré spolupráci
a je založen na ochotě lidí dobrovolně pomoci s její
přípravou. Prosíme všechny, kteří by s koordinací sbírky
ve Vaší obci rádi jakkoli pomohli, aby se obrátili na
charitu Frenštát, kde jim na níže uvedených telefon-
ních číslech budou poskytnuty podrobné informace.

Bližší informace:
Charita Frenštát p. R., Martinská čtvrť 1152
Tel: 556 836 937, Mobil: 604 841 244

Lenka Tabachová
Ředitelka charity ve Frenštátě pod Radhoštěm 

KČT Kunčice pod Ondřejníkem zve!
Výbor KČT Kunčice pod Ondřejníkem zve všech-

ny příznivce turistiky v neděli 2. ledna 2005 ve spo-
lupráci s Nadačním fondem českého rozhlasu. Ten
má v rámci charitativního projektu „Světluška“
schválenou sbírku, která je určena na pomoc nevi-
domým dětem a lidem s těžkým zrakovým nebo
kombinovaným postižením, kteří se dostali do kri-
zové životní situace. Jde o mimořádně záslužnou
akci pod záštitou Obecního úřadu Kunčice p. O. 

Každý účastník pochodu přispěje na potřebnou
věc a v cíli bude odměněn kromě jiného kalendáří-
kem a hezkým odznakem novoročního čtyřlístku,
děti drobnou sladkostí.

A proč se vlastně akce jmenuje čtyřlístek? Začně-
te nový rok čtyřmi dobrými skutky:

— jděte na nový rok na výlet
— pozvěte někoho ze svého okolí
— poznejte kus přírody
— přispějte potřebným

Na této akci se nebude vybírat startovné, ale přís-
pěvek na konto „Světluška“ ve výši 20 Kč na osobu,
který účastníci odevzdají do zvláštní pokladničky. 

Věříme, že vám všem není lhostejný život postiže-
ných, kteří žijí mezi námi. Těšíme se na vaši účast.
Délka vycházky bude asi 5 km. Start u obecního
úřadu ve 14 hodin Cíl obecní úřad 16 hodin.

Výbor KČT Kunčice p. O.
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pojišťovna, a.s.

Žít v jistotě
Obchodní poradce
Zdeňka Šlechtová
Tel. 605 592 526

556 850 214
E-mail: zdenka.slechtova@volny.cz

Nabízím veškeré druhy pojištění
včetně servisu po dobu pojištění.

Informace o cenách
povinného ručení pro rok 2005

Příklady pojištění vozidla
o obsahu 1001— 1350 ccm: 

Od roku výroby 1995 včetně: bez bonusu s bonusem 25 %

Firma 3 842 Kč 2881 Kč
Svobodný občan do 28 let 4 610 Kč 3458 Kč
Ostatní
(ženatý/vdaná, starší 28 let) 3 437 Kč 2578 Kč

Do roku výroby 1994 včetně:

Firma 3 437 Kč 2578 Kč
Svobodný
občan do 28 let 4125 Kč 3094 Kč
Ostatní
(ženatý/vdaná, starší 28 let) 3073 Kč 2305 Kč

Uvedené příklady platí pro limity 18 mil. Kč na majetku
a 35 mil. Kč na zdraví (další možnosti 50/60 mil. Kč,

100/100 mil. Kč). 

Vzpomínky
Dne 20. prosince 2004 vzpomínáme

nedožitých 90 let RUDOLFA KOVALSKÉHO.
Nikdy nezapomenou manželka Zita,
syn s manželkou a dcery s manžely

9 vnoučat a 11 pravnoučat.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi, děkujeme.

rodina

Ordinační hodiny
MUDr. Chovančíkové

během vánočních svátků

čtvrtek 23. 12. 2004 8.00 — 12.00 h
pondělí 27. 12. 2004 8.00 — 12.00 h
úterý 28. 12. 2004 8.00 — 12.00 h
středa 29. 12. 2004 8.00 — 12.00 h
čtvrtek 30. 12. 2004 8.00 — 12.00 h
pátek 31. 12. 2004 dovolená

Beskydské rehabilitační centrum  a. s.
Čeladná

r e s t a u r a c e

„ U s e s t ř i č e k „
Vás zve od listopadu 2004
do dubna 2005 na týdny:

f zvěřinové kuchyně
f italské kuchyně
f čínské kuchyně
f mexické kuchyně

ZIMNÍ PNEU
BARUM POLARIS 2 od   833 Kč
DAYTON DW500 od   901 Kč
FIRESTONE FW 930 od 1072 Kč
MICHELIN od 2145 Kč
KLEBER od 1030 Kč

Kontakt: tel.: 556 850 413
mobil: 776 04 10 70, 776 24 40 20

AUTOKAROSÁRNA
OPRAVY KAROSERIÍ VŠECH TYPŮ AUTOMOBILŮ

PRÁCE NA ROVNACÍ STOLICI
TUNING AUTOMOBILŮ

Kontakt:
Zdeněk Mazoch

Kunčice pod Ondřejníkem č. 622
Tel.: 603 327 244


