
PROSINEC 2006

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku 2007
všem čtenářům přeje redakce.

VáÏení spoluobãané,
blíží se konec roku 2006 a s ním i vánoční svátky, které se pro mnohé z nás staly obdobím klidu, pohody

a časem setkáních s nejbližšími. Zamýšlíme se nad rokem právě končícím, jenž pro některé z nás byl rokem
poklidným a úspěšným a pro jiné méně. Přeji Vám, abyste toto vánoční období prožili podle svých představ
v klidu a pohodě, která nám v průběhu roku mnohdy chybí. Nezapomeňte v této adventní a sváteční době
ani na ty, kteří nemají možnost vánoční svátky prožít jako my. Přeji všem, aby následující rok byl pro Vás
takový, jaký si přejete ho mít, to znamená rokem, který prožijete ve zdraví a štěstí, aby byl rokem plným
osobních i pracovní úspěchů.

Michal Pavlita, starosta obce

Milí čtenáři,
čas letí jako voda, někdy snad i rychleji než si stačíme uvědomit. Tak je to i se mnou, vím, že je to dávno,

co jsem převzala přípravu Obecních novin, ale až nyní jsem začala počítat. Zjistila jsem, že již uběhlo jede-
náct let a to je opravdu čas se s vámi rozloučit a zároveň poděkovat za přízeň. 

Mým následovníkům přeji do další práce hodně štěstí.
Jana Martináková

Advent
Vločky už se z nebe snáší,

snížek je bělostně bílý,
snes se s nimi, Mikuláši,

přijď v tuto tajemnou chvíli.

Nastal nám zas adventní čas,
andílek křidélky mává,

Mikuláš rád přichází k nám,
čert se též na cestu dává.

Milý svatý Mikuláši,
naděl dětem radost z dárků,

všem dospělým cit k potřebným, 
nauč nás rozdávat lásku!

MK
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Upozornění

Příspěvky do obecních novin!
Příspěvky a obrázky do obecních novin v elektro-

nické podobě prosím zasílejte na novou e-mailo-
vou adresu noviny@kuncicepo.cz. U obrázků pro-
sím dbejte na vyšší kvalitu při focení a při skenová-
ní a vybírejte spíše ty, u kterých při převedení do
šedé barvy nedojde k přílišnému slití barev.

Příspěvky v psané podobě (ručně či strojově)
a doprovodné fotografie (k naskenování) předávejte,
prosím na obecním úřadě.

Dotazy na šéfredaktora můžete zasílat na novou
e-mailovou adresu sefredaktor@kuncicepo.cz .

— redakce —

Obec Kunčice pod Ondřejníkem
nabízí k prodeji

automobil Škoda Favorit Pick–Up za prodejní
cenu 5 000 Kč. Rok výroby: 1992. Počet najetých
kilometrů: 170 tis. Veškeré další informace a mož-
nost prohlídky je možno získat na obecním úřadě. 

— obecní úřad —

Pronájmy
Obec Kunčice pod Ondřejníkem nabízí k proná-

jmu budovu kina, popř. její část. Termín přijímání
písemných žádostí končí dne 31. ledna 2007. V žá-
dosti uveďte stručně Váš záměr na využití budovy,
popř. její části. Veškeré informace jsou k dispozici
na obecním úřadě.

— rada obce —

Obec Kunčice pod Ondřejníkem nabízí k proná-
jmu budovu č. p. 0935, bývalá DOZA. Prostory jsou
vhodné jako skladové nebo k drobnému podniká-
ní. Termín podání písemných žádostí se záměrem
využití budovy je do 20. 12. 2006. Bližší informace
na obecním úřadě

— Oldřich Harabiš —

Úspěch v Beskydském folkování
Dne 25. listopadu 2006, se ve Frýdlantě nad Os-

travicí uskutečnil 3. ročník Beskydského folkování
— soutěžní přehlídky amatérských hudebních sku-
pin a zpěváků tohoto hudebního žánru. 

Této soutěže se rovněž zúčastnila hudební skupi-
na GALERIE z Kunčic pod Ondřejníkem, jako se
svým prvním oficiálním veřejným vystoupením
v novém obsazení. Tato soutěž proběhla za účasti
17 hudebních skupin z Moravy a Slovenska. 

Složení hudební skupiny GALERIE: 
Markéta Palová — zpěv
Pavla Hoffmannová — housle
Monika Michnová — zpěv
Libor Bauer — kontrabas, zpěv
Vedoucí souboru :
Miroslav Magnusek — kytara, foukací harmonika,  

zpěv.

V tomto složení a s vlastní tvorbou soutěžních
písní, kdy hudbu a texty písní vytvořili členové sou-
boru Monika Michnová a Miroslav Magnusek, 
získali v této soutěži jednu z udělených cen a to:

Objev Beskydského folkování r. 2006 !

K dosaženému úspěchu blahopřejeme a děkuje-
me za vynikající reprezentaci obce. Do další práce
přejeme hodně štěstí a úspěchů nejen na soutěž-
ním poli.

— obecní úřad —

Svozový kalendář
komunálního odpadu
na 1. pololetí 2007
Kunčice pod Ondřejníkem
Svozový den: Čtvrtek
Datum: 1 × za 2 týdny

4. leden Dolní
11. leden Horní
18. leden Dolní
25. leden Horní

1. únor Dolní
8. únor Horní

15. únor Dolní
22. únor Horní

1. březen Dolní
8. březen Horní

15. březen Dolní
22. březen Horní
29. březen Dolní

5. duben Horní
12. duben Dolní
19. duben Horní
26. duben Dolní

3. květen Horní
10. květen Dolní
17. květen Horní
24. květen Dolní
31. květen Horní

7. červen Dolní
14. červen Horní
21. červen Dolní
28. červen Horní
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Poslední rozloučení
V měsíci listopadu jsme se naposledy rozlou-

čili s paní MARKÉTOU BL AŽKOVOU a paní
NADĚŽDOU JUSTOVOU.

75 let Ludmila Vyroubalová
70 let Jan Běčák
70 let Anna Zajacová
65 let Radomír Poláček
65 let Jaroslav Stara
60 let Luděk Petr
60 let Petra Blablová
60 let František Kaleta

V měsíci prosinci oslaví
svá životní jubilea tito naši občané:

85 let Marie Tabášková
85 let Jiřina Gurecká
84 let Jarmila Rysová
83 let Štěpánka Krkošková
82 let Žofie Mžiková
81 let Milada Ondrušáková
80 let Marie Hrdá
75 let Karel Michna

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
bude 21. dubna 2007 a 22. září 2007, sběr železného
šrotu 21. dubna 2007.

Podrobnější informace budou zveřejněny v obec-
ních novinách.

D. Svobodová

Mnoga ljeta zdrávi byli, mnoga ljeta Ïivijó

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

Oznámení o změně ceny vodného od 1. ledna 2007
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly schváleny nové ceny vodného s účinností

od 1. ledna 2007
Cena včetně DPH/m3: voda pitná (vodné) 23,30 Kč.

Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2007, popřípadě bude
postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

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
Ekologická v˘chova

Dne 22. listopadu 2006 zavítali do naší školy
mladí ekologové ze sdružení EKOKOM. Pro všech-
ny ročníky měli připraveny naukové programy,
které svojí náročností byly odstupňovány podle
věku žáků. 

Žáci I. stupně se soustředili na upevňování návy-
ků při třídění odpadů. Naše děti projevily velmi
dobré znalosti, dokázaly roztřídit plasty, sklo
i papír. Horší už to bylo s odpadky, se kterými se
v běžném životě tak často nesetkávají. Během krát-
ké hry poznaly, že pro nebezpečný odpad jsou ur-
čeny kontejnery červené a pro odpad biologický
kontejnery hnědé. Starší žáci se dověděli také
mnoho o recyklaci odpadového materiálu, sezná-

mili se s výrobou PET lahví. Za své snaživé učení
byli ti nejšikovnější odměněni drobnými dárky
a 1. — 3. třída dostala do své učebny veselé nástěn-
né hodiny.

M. Jurková 

Tûlesnou v˘chovu máme rádi
Dne 31. října 2006 v kunčické škole proběhlo

školní kolo ve stolním tenise žáků a žákyň 8.—9.
tříd. Zúčastnilo se celkem 17 hráčů. 

Výsledky: 
Chlapci: 1. Tománek Tomáš (8. roč.)

2. Tabach Matěj (8. roč.)
3. Žáček Adam (8. roč.)
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Dívky: 1. Tichá Nikola (8. roč.)
2. Byrtusová Stanislava (9. roč.)
3. Havlíčková Petra (8. roč.)

Tito žáci postoupili do okrskového kola, které se
konalo 2. listopadu 2006 ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Dívky obsadily v tomto zápolení vynikající 3.
místo a chlapci 6. místo

Dne 21. listopadu 2006 proběhlo na ZŠ TGM ve
Frýdlantě nad Ostravicí okrskové kolo ve florbalu
chlapců 8.—9. tříd.

Školu reprezentovali tito žáci: 
Tabach Matěj, Tománek Tomáš, Benda David,

Žáček Adam, Jaroš Jakub, Káňa David (8. roč.)
Rybář Matěj, Lanča Jan, Zpěvák Tomáš (9. roč.)
Družstvo obsadilo 4. místo ze šesti zúčastněných

škol.
L. Golová

Adaptaãní program
V úterý 21. listopadu 2006 na mé pozvání přijeli

do školy pracovníci Centra nové naděje ve Frýd-
ku–Místku. Děti s nimi a také spolu s třídními uči-
teli absolvovali programy, které mají za úkol před-
cházet negativním jevům, vyčistit vztahy ve třídě
apod. Sezení proběhla ve 4., 5. a 6. třídě. 4. a 5. třída
pracovala takto dvě vyučovací hodiny a tento pro-
gram byl zdarma. Žáci 6. třídy měli čtyřhodinový
adaptační program, tzv. stmelovák, jehož úkolem
bylo zaměřit se právě na budování kladných vztahů
ve třídě, poznat se více mezi sebou a s novými spo-
lužáky. Tento program stál 1 400 Kč na třídu a hra-
dili si jej žáci sami. Děti je třeba na závěr velmi po-
chválit, neboť výborně spolupracovaly, dokázaly
jasně vyjádřit svůj názor k různým věcem a k práci
přistupovaly radostně a s nadšením. V 6. třídě do-
konce ocenily terapeuta aplausem. Není tedy třeba
litovat vynaložených peněz, neboť přínos podob-
ných akcí je jednoznačný.

A. Charbuláková

Halloween ve ‰kole
Halloween je původem keltský svátek, jež se slaví

31. října převážně v Americe. Američané se v tento
říjnový večer převlékají za strašidla, rozsvěcují
dýně a děti v převlecích chodí od domu k domu,
aby si „vykoledovaly“ sladkosti. V posledních letech
se již zmíněný zvyk dostává i do Evropy — tedy i do
České republiky a získává si stále větší oblibu. Hal-
loween pro nás není typický a je spíše považován za
jakousi atrakci či zpestření podzimních sychravých
dnů. I u nás v kunčické ZŠ si děti vlastnoručně vy-
řezaly a rozmístily v prostorách školy halloweenské
dýně. 

Každé ráno od 31. října až do 3. listopadu vzbuzo-
valy tyto svítící dýně nejenom v dětech pocity ta-
jemna a strašidelna. Snad v každém procházejícím
dodnes zůstala ozvěna atmosféry naší výzdoby,
proto si vše příští rok zopakujeme.

I. Myslikovjanová

Radostné Vánoce a úspěšný rok 2007
Vám přejí žáci a zaměstnanci

ZŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O.
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Listopad v mateřské škole Horní
Při vycházkách děti upoutávala barevnost listů. Ty

„nejhezčí“ sbíraly, v mateřské škole jsme je uložili k vy-
sušení a vylisování. S některými si už malí výtvarníci tvo-
řivě hráli — nalepovali, dokreslovali, ostatní jsou odlože-
ny pro tvořivé činnosti v zimním období.

Děti mají v oblibě tvoření z přírodnin — například ze
šišek přinesených z vycházky lesem vznikl šiškový les
a šiškoví panáčci — ale také rády cestují za kulturou.

Líbilo se jim pásmo filmových pohádek, vždyť převáž-
ná část vyprávěla příběhy oblíbeného krtečka. Zážitkem
byl koncert Pavla Nováka, kde malí diváci nebyli jen pa-
sivními posluchači, ale zpívali a tančili. Koncert se stal
v dalších dnech tématem dětských námětových her na
zpěváky a námětem ke kreslení. 

Titulní obrázek časopisu Sluníčko připomněl, že se
přiblížil čas návštěvy Mikuláše.

Na konci měsíce už proto bylo započato se zdobením
školičky pro přivítání této návštěvy.

Za zpívání, přednášení a tančení si určitě odnesou děti
nadílku — hodnotné balíčky — sponzorský dar obcho-
du Potraviny Homola, zač velmi upřímně děkujeme.

Na Vánoční výstavě ve Frýdlantě n. O. přivítal děti už
v předstihu majestátný vousatý Mikuláš. Celá výstava na
nás všechny dýchla kouzlem blížících se Vánoc při pro-
cházení kolem Betlémů umístěných mezi krásné vánoč-
ní vazby kytic a stylově zdobené vánoční stromečky i ad-
ventní věnce. Také jsme postáli abychom společně po-
zorovali paní, jejíž ruce umně krášlily vánoční baňky.
Tady se možná zrodil nápad, jak ozdobíme stromeček
v naší školičce, vždyť 

…co nevidět po roce, přijdou zase Vánoce.

Přejeme, aby byly krásné a radostné.
Pracovnice mateřské školy

Lesní mravenci — příklad úspěšnosti
při ochraně přírody

Již od roku 2001 se Český svaz ochránců přírody
v Kunčicích pod Ondřejníkem věnuje monitorová-
ní a ochraně lesních mravenců na katastru naší
i přilehlých obcí. Převážná část dobrovolné práce
v roce 2006 byla zaměřena na vyhledávání lokalit,
kde tyto druhy žijí, jejich následné monitorování
(sledování a měření) a případné ochranářské zása-
hy, které se sestávají z průřezu porostu, budování
zábran a budování krytů. Současná nejdůležitější
lokalita, kterou pravidelně sledujeme leží na území
Pstruží (u cesty ve směru od Solárky na Skalku), ale
i v Kunčicích nalezneme několik pěkných lokalit.
V současné době evidujeme téměř 60 mravenišť,
které dohromady dávají masu okolo 50 kubických
metrů, což představuje několik miliónů mravenců.

Ochrana mravenišť má velký význam nejen z po-
hledu zachování přírodní rozmanitosti, ale také pro
ozdravnou funkci lesa, kdy mravenci působí jako
zdravotní policie, oživují zeminu atd. Nejen z těchto
důvodů si zaslouží naši pozornost a ochranu!

Pokud máte povědomí o mraveništích lesních
mravenců v našem katastru, budu Vám velmi vděč-
ný za jakoukoliv informaci o jejich lokalizaci, aby-
chom je mohli zahrnout do našeho programu
ochrany a monitorování. Děkuji.

Petr Tryščuk, ZO 68/01 ČSOP
(petr@v–klub.cz, 777 103 532)

Vzpomínka
na paravýsadek Wolfram

Asi drtivá většina občanů Kunčic p. O. ví, že
v rámci protinacistických partyzánských uskupení
v Beskydech bojoval i náš rodák Vladimír Řezníček
(18. 6. 1919 — 10. 1. 2001). V roce 2001 o něm při-
nesly Obecní noviny obsáhlou životopisnou vzpo-
mínku z pera Doc. Ing. Jana Folprechta, CSc.

Méně lidí už asi bude mít povědomí o dalším
osudu paravýsadku Wolfram a jeho jednotlivých
členů. Naše sdružení (i za přispění OÚ Kunčice p. O.)
vydalo již v roce 2005 informační leporelo a buduje
v současné době dvě Naučné stezky věnované
právě tomuto paravýsadku. 

Já bych nyní ovšem rád upozornil na dokumen-
tární pořad o velkém kamarádovi a příteli Vladimí-
ra Řezníčka — o Robertu Matulovi. Tento poslední
žijící člen paravýsadku Wolfram nedávno získal
čestné občanství města Ostravy a při této příleži-
tosti byl o něm natočen půlhodinový dokument.
Tento dokument se vysílal ve státní svátek 28. října
2006 na ČT1 (což jasně hovoří o úctě, kterou si
nejen Robert Matula, ale i celý výsadek zaslouží)
a vy se na něj můžete také dodatečně podívat na in-



ternetu(http://www.ceskatelevize.cz/vysila-
ni/10112690810-wolfram-robert-matula.html).

Je škoda, že se do tohoto 30 minutového doku-
mentu nedostaly záběry, které jsme společně natá-
čeli v Kunčicích, ale vzhledem k velkému množství
předtočeného materiálu je pravděpodobné, že
časem vzniknou i další dokumenty, kde se již Kun-
čice p. O. objeví. Každopádně se jedná o dokument,
který v konečném důsledku propaguje i náš region.

Petr Tryščuk, Vlastenecký klub

Místní hasiči nabízí 
profesionálně zpracované DVD ze křtu 

CAS 16 MAN 4 ×4 ze dne 30. září 2006.
Objednávky a prodej na tel. č. 556 850 180

v odpoledních hodinách. Cena 100 Kč.

Milí sousedé, přátelé a občané,
Dne 23. prosince 2006

Vás srdečně zve
„DOROST z Kunčic p. O.“
na divadelní představení

s vánoční tématikou s názvem

„DALEKÁ CESTA ZA PRAVDOU“.

Přijďte se na nás podívat
do kostela sv. Maří Magdalény v 17 hodin.

Vstupné dobrovolné.
Těší se na Vás účinkující 

Sdružení Gaudium pořádá 
v pátek 29. prosince 2006 v 17 hodin 

Vánoãní koncert
smíšeného pěveckého sboru

od sv. Maří Magdalény za doprovodu orchestru.

Na programu bude

„MISSA PASTORALIS“ 

(in C Boemica) od Josefa Schreiera,

lidová barokní mše
napsaná okolo roku 1750. 

Koncert bude ve farním kostele
v Kunčicích p. O.

Vstupné dobrovolné
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TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2007

Stalo se již tradicí, že počátkem ledna vycházejí
do ulic koledníci, aby přinášeli lidem radost a ko-
ledovali pro ty nejpotřebnější. Mnoho z Vás v mi-
nulých letech projevilo svou štědrost a přispělo
koledníčkům přestrojeným za Tři krále do po-
kladniček nebo jste svůj dar poslali složenkou. 

Díky Vaší solidaritě tak mohla Charita tímto po-
moci starým lidem, těžce nemocným, osamělým
matkám s dětmi, zkrátka všem potřebným.

Také na počátku nového roku vyjde do ulic trojice
dětí (i mladých) v doprovodu dospělé osoby
a mohou ve dnech 2. až 15. ledna zaklepat i u va-
šich dveří s žádostí o přispění do sbírky. Tito koled-
níci do Vašich domovů přinesou radostné poselství
Vánoc a přání všeho dobrého do novéno roku. Jako
pozornost za Vaši štědrost Vám předají malý dárek.

Charita použije prostředky získané z Tříkrálové
sbírky v roce 2007 na tyto účely:

— 65 % výtěžku zůstává v místní Charitě

1. CHOPS — charitní ošetřovatelská a pečovatel-
ská služba

2. Dům pokojného stáří sv. Alžběty 
3. Mateřské centrum Klubíčko 
4. Etopedická poradna — poradna pro rodinu

a výchovu
5. Charitní šatník
6. Dobrovolnické centrum 

— 35 % výtěžku je určeno na humanitární pro-
jekty diecézní Charity 

Úspěch Tříkrálové sbírky závisí na dobré spolu-
práci a je založen na ochotě lidí dobrovolně pomo-
ci s její přípravou. Obracíme se na všechny, kteří by
s přípravou a realizací sbírky rádi pomohli, aby se
obrátili na Charitu ve Frenštátě p/R., kde jim na
níže uvedených telefonních číslech budou poskyt-
nuty podrobné informace.

Všem lidem dobré vůle srdečně děkujeme a vy-
prošujeme Boží požehnání.

Marcela Žižlavská
Koordinátora Tříkrálové sbírky 2007

Lenka Tabachová
Ředitelka Charity Frenštát p. Radhoštěm

Bližší informace:
Charita Frenštát p. R.
Kostelní 15, 744 01 Frenštát p/R.
Telefon: 556 836 937
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Charita Frenštát pod Radhoštěm, mateřské cent-
rum Klubíčko vyhlašuje 

1. ročník výtvarné soutěže

„ C E S T A T Ř Í K R Á L Ů „

Do Jeruzaléma přijeli cizinci z východu, byli to
muži, kteří se vyznali ve hvězdách. 

„Řekněte nám, kde najdeme dítě, které se narodi-
lo? Viděli jsme jeho hvězdu a přijeli jsme se mu po-
klonit,“ říkali. „Jděte, a hledejte dítě v Betlémě.“  Tak
se cizinci, kteří stále následovali hvězdu, dostali do
Betléma. Našli tam dítě s Marií, jeho matkou. Při-
nesli mu své dary — zlato, sladce vonící kadidlo
a kořeněný olej, zvaný myrha…

f Téma výtvarného díla: PUTOVÁNÍ TŘÍ KRÁLŮ 
DO BETLÉMA

f Jakoukoliv výtvarnou technikou (kresba,
malba pastelkou, fixem, křídami, barvami…)

f Doporučený formát obrázku je A4.
f Na zadní stranu obrázku nezapomeňte uvést

své jméno, adresu, věk a školu.
f Obrázek pošlete nebo odevzdejte do poštovní

schránky: 
„SOUTĚŽ“ Charita – MC Klubíčko, Kostelní
nám.15, Frenštát p. R. 744 01
nejpozději do 31. prosince 2006!

f Soutěžní obrázky budou rozděleny do tří kate-
gorií dle věku autorů:

1. kategorie ŠKOLNÍ DĚTI 6—10 let
2. kategorie ŠKOLNÍ DĚTI 11—15 let
3. kategorie KOLEKTIV TŘÍDY I.—V. ročníku
4. kategorie KOLEKTIV TŘÍDY VI.—IX. roč.

f Výstava všech obrázků proběhne v mateřském
centru Klubíčko ve dnech 8.—12.ledna 2007
od 9.00 —16.00 hod.!

f Autoři vítězných děl budou písemně vyrozu-
měni o termínu předání cen.

f Nejlepší práce budou zveřejněny na webových
stránkách Charity a stanou se putovní výstavou.

V jednotlivých kategoriích jsou pro vítězné auto-
ry připraveny tyto ceny:

Mladší kategoriee
1. místo mobilní telefon
2. místo PC hra 
3. místo encyklopedie

Starší kategorie
1. místo mobilní telefon
2. místo MP 3 přehrávač
3. místo encyklopedie

1. místa pro kategorie kolektivů — DORT

Kontaktní osoba: Marie Davidová, tel. 608 760 247

Poděkování
I když trochu opožděně, zato tím srdečněji děku-

jeme Mgr. Marušce Kahánkové a panu Miloši Co-
chlarovi za to, jak nám svou krásnou hudbou a zpě-
vem oživili a zpříjemnili naše letošní jubilejní set-
kání. Svým vystoupením do nás nalili radost a štěs-
tí a všechny strhli k tomu, že jsme se též přidali
svým zpěvem — vždyť „Ta naše písnička česká, ta je
tak hezká, tak hezká!“ Někteří z nás neodolali
a aspoň krátce si i zatančili.

Maruško, Miloši, patří Vám náš vřelý dík!
Další naše poděkování patří PaedDr. Zdeňku Šru-

bařovi za krásné památeční fotografie. Děkujeme!
Nesmíme zapomenout ani na příjemné prostře-

dí, vlídnou obsluhu a chutně upravená jídla v hote-
lu Ondřejník v Kunčicích p. O. u kostela, kde naše
setkání probíhalo. Všem patří velké díky!

Za letošní pětasedmdesátníky všem upřímně děkuje
Marie Konvičková

Oznámení 
provozu zubní ordinace

Provoz zubní ordinace v prosinci 2006 bude do
21. prosince 2006.

V lednu 2007 začne 2. ledna 2007.
Bolestivé případy ošetří LSPP — zubní ve Frýdku

soboty, neděle, svátky 8.30 —14.00 hod.
Ostatní dny LSPP — zubní v Ostravě Fifejdách.

Změna ordinačních hodin
MUDr. Chovančíková — prosinec 2006
čtvrtek 21. prosince 2006  - - - 8.00—12.00
čtvrtek 28. prosince 2006  - - - 8.00—12.00
úterý 2. ledna 2007  - - - - - - - 8.00—12.00

Vzpomínky
Dne 19. prosince 2006 uplyne 5 let od úmrtí paní

VL ASTY SOUKUPOVÉ.
Všichni na ni s láskou vzpomínáme

dcera Hana s rodinou

o
Dne 31. prosince 2006 vzpomeneme 1. výročí

od úmrtí našeho milovaného manžela,
tatínka a dědečka pana RUDOLFA FAJKUSE.

S láskou vzpomínají 
manželka Jana, dcery Martina a Renáta 

s rodinami, syn Radim s rodinou
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Vážení spoluobčané
Rok s rokem se pomalu schází a proto mi dovolte

v tomto předvánočním období jménem MS ODS
v Kunčicích pod Ondřejníkem i jménem svým vy-
slovit uznání a poděkování.

Jelikož jsou to první ON jejichž oficiální uzávěrka
je po ustavujícím zasedání obecního zastupitel-
stva, chtěl bych touto cestou především poděkovat
všem bývalým členům obecního zastupitelstva
a radě obce, členům a předsedům komisí a výborů,
zaměstnancům obecního úřadu, bývalému místos-
tarostovi obce panu Zdeňku Strnadlovi a přede-
vším bývalému starostovi panu ing. Tomáši Hrubi-
šovi. Děkuji jim za jejich čas, obětavost, odpověd-
nost a práci, kterou věnovali našim občanům a naší
obci. Jsem přesvědčen, že všichni dělali co mohli
a jak nejlépe to uměli.

Při této příležitosti bych chtěl také poděkovat za
práci pro občany a pro obec, členům a vedením
společenských organizací a spolků, členům a zá-
stupcům církví, které v obci vyvíjejí velmi zásluž-
nou činnost, prostě všem, kteří se nějakým způso-
bem zasloužili o rozvoj obce a kteří byli ochotni dle
svých možností a schopností přiložit ruku k dílu
a odvedli pro občany a obec kus poctivé práce,
a nejen v tomto končícím se roce, ale i v letech mi-
nulých. Jsou to zejména sokoli, dobrovolní hasiči,
rybáři, včelaři, zahrádkáři, turisté, ochránci příro-
dy, červený kříž, rodiče a přátelé školy, pracovníci
školy a školek, členové a vedení politických stran
a organizací a v neposlední řadě také zástupci pod-
nikatelské veřejnosti.

Pokud hovořím o letech minulých, mám na mysli
nejen uplynulé volební období, ale i období přede-
šlá a to jak po roce 1990 tak i před rokem 1990, kdy
se podařilo udělat kus poctivé práce pro občany
a pro obec nejen nám, ale i našim matkám, babič-
kám, otcům a dědům i jejich předkům z nichž řada
již není mezi námi. Tímto chci upřímně  poděkovat
našim seniorům.

Bez odpovědné a obětavé práce  generací, ať těch
minulých či současných, bychom v Kunčicích ne-
byli tam kde jsme a neměli bychom to co máme.
Neměli bychom krásné prostředí pro život náš
a našich rodin,neměli bychom rozvinutou síť míst-
ních komunikací — přístup k našim domovům, in-
ženýrských sítí (vodojemy, vodovody, rozvody
plynu, rozvody elektrické sítě, síť veřejného osvět-
lení atd.), — základní potřeby a předpoklady pro
život každé rodiny a každého občana v dnešní roz-
vinuté civilizované společnosti, neměli bychom
krásnou školu a předškolní zařízení, neměli by-
chom řadu objektů, zařízení a jejich vybavení, které
ve většině případů nějakým prospěšným způso-
bem slouží občanům, ať už jako obchody či prosto-
ry pro poskytování nejrůznějších služeb, restaurace
nebo hospůdky, objektů pro tělovýchovu a sport,
pro využití volného času, pro bezpečnost a ochra-
nu majetku našich občanů, pro různorodou spol-
kovou činnost, pro rozvoj nejrůznějších podnika-
telských aktivit, činností apod.

Možná, že někdo namítne, že se to mohlo dělat
jinak, lépe, že jsme mohli být dále, mít lepší zázemí
pro život občanů v naší obci. Snažím se tyto námit-
ky posuzovat podle přísloví „Není na světě ten, který
by vyhověl (či vyhovoval) všem“. Každý má možnost
se přidat,pomoci tam,kde si myslí, že by prospěl
občanům a obci co nejlépe.

Vážení spoluobčané.
Dovolte mi, abych vám popřál klidné a spokojené

Vánoce v kruhu svých nejbližších, přátel či zná-
mých, prostě tam, kde je vám dobře a do nového
roku vám všem přeji stejně jako novému zastupi-
telstvu a radě obce, panu místostarostovi obce Old-
řichu Harabišovi i novému starostovi panu Bc. Mi-
chalu Pavlitovi především zdraví, trpělivost a tole-
ranci, štěstí a spokojenost, jak v osobním tak
i v pracovním životě. Hlavně buďme k sobě slušní
a ohleduplní a berme věci s nadhledem. Vždyť sluš-
nost není slabost.

Za MS ODS Kunčice pod Ondřejníkem
Ing. Stanislav Jurek, předseda MS

Obchodní dům — textil, obuv
I. patro u Jednoty — náměstí Kozlovice

Nabízíme velký výběr zboží:
zimní svetry d bundy d mikiny d halenky

d košile d kalhoty d boty d papuče d ubrusy d ponožky
d tepláky d noční prádlo d povlečení.

Dárkové a další zboží za velmi výhodné ceny.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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Bohoslužby římskokatolické
církve o vánočních svátcích 2006

Kunčice Kunčice
farní kostel    „ruský“ kostel

24. prosince
4. neděle adventní 9.30 10.45
24. prosince
vigilie Narození Páně 24.00 20.30
25. prosince
Slavnost Narození Páně 9.30 ——
26. prosince
Svátek sv. Štěpána 9.30 10.45
31. prosince
Svátek Svaté rodiny 9.30 10.45
1. ledna 2007
Sl. Matky Boží P. M. 9.30 10.45

P. Václav Tomiczek 

Střední škola zemědělská a lesnická,
Frýdek–Místek,

příspěvková organizace

Na Hrázi 1449,738 02 Frýdek– Místek
tel.: 558 432 525, fax: 558 432 749

e–mail:sekretariat@sszfm.cz
www.sszfm.cz

NABÍDKA STUDIJNÍCH A UČEBNÍCH OBORŮ:

Studijní obory: čtyřleté s maturitou 
„ Zemědělský podnikatel, zemědělská podnika-

telka 
„ Mechanizace a služby 

Učební obory: tříleté s výučním listem
zemědělské
„ Opravář zemědělských strojů 
„ Zemědělec, hospodyňka 

lesnické
„ Mechanizátor lesní výroby 
„ Zpracovatel dřeva 

nově zavedené
„ Krajinář, krajinářka
„ Kovář a podkovář

Obory jsou doplněny dalšími kvalifikacemi, na-
příklad řidičské průkazy, svářečské kurzy, moto-
rová pila, hydraulická ruka, sklízecí mlátička, LKT,
UKT a další specializace.

Nástavbové studium: (dvouleté studium ukon-
čené maturitní zkouškou)
„ Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 27.11. 2006,
11. 12. 2006, 15. 1. 2007

Osobní návštěvy kdykoli.

Získaná kvalifikace ve škole nabízí jistotu uplat-
nění v životě.

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

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



OBECNÍ NOVINY STRANA 10 PROSINEC 2006

kancelář 596 888 777
byty 604 999 442
domy, pozemky 602 507 349
domy, pozemky 731 227 551

FAA+STAVEBNINY

PRODEJNA STARÉ MĚSTO
Od listopadu je v provozu jedinečný

STAVEBNÍ BAZAR Potřebujete prodat nadby-
tečný materiál? Chcete levně koupit nářadí?
Využijte ZDARMA náš internetový bazar:
www.aaplusstavebniny.cz a www.lekos.cz. 
Nabízíme sádrokarton RIGIPS. Stanovuje-
me nejnižší ceny ve srovnání s konkurencí.

Máme pro Vás TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK!!!
Kniha pro kutily — Sádrokarton zvládneme

sami za bezkonkurenční cenu 79 Kč.
Využijte poslední příležitost na opravu
Vaší střechy. Nabízíme POLYELAST EXTRA
DESIGN za výhodnou cenu 842 Kč / 7,5 m2,

barva přírodní.
Ceny platí do 31. prosince 2006 nebo vyprodání

zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

LEKOS, spol. s r.o., Staré Město u F–M, ul.
Na Zbytkách 158

tel.: 558 881 004, mobil: 777 026 238, 
e–mail: frydekmistek@lekos.cz,

www.lekos.cz

Pojištění nové generace

Řidiči a majitelé motorových vozidel,
nabízíme Vám:

Široký rozsah limitů pojistného plnění
z POV — 18/35, 56/60, 100/100
Na trhu ojedinělý produkt POV PLUS
— pro osobní vozidla roku výroby 1996 a starší
— POV v rozsahu limitů výše uvedených

+ odcizení a požár celého vozidla
Slevy pro segmentační skupiny :
— občan 55 let a starší
— lékař bez rozdílu věku
— tělesně postižený bez rozdílu věku

Dále doporučujeme:
— Dětský program Motýlek — unikátní

je možnost volby mezi kapitálovým
nebo investičním pojištěním

— Bezkonkurenční životní kapitálové pojištění
Quatro — s připojištěním 11 civilizačních
nemocí

— Investiční životní pojištění FINANCE LIVE
— výběr ze tří investičních programů

— Úrazové pojištění, Miliónová ochrana

Bonus za sjednání životního pojištění:
parfém dle vlastního výběru.

Blíží se VÁNOCE. 
Parfém (dámský i pánský)

je možné zakoupit za cenu 300 Kč/ks.
Výběr ze 100 vůní.

Kontakt:
Zdeňka Šlechtová

739 13 Kunčice pod Ondřejníkem čp. 31
Mobil: 605 592 526

e-mail: zdenka.slechtova@volny.cz
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V˘bor SRPd· pfii Základní ‰kole v Kunãicích p. O.
Vás srdeãnû zve na

Tradiãní lednové plesání
19. ledna 2007 od 20 hodin.

v restauraci Skalka

Co Vás ãeká: Pfiedtanãení
Bohatá tombola
K tanci i poslechu
hraje skupina SKYBLU
Obãerstvení

Vstupné 70 Kã
Prodej vstupenek — poãátkem ledna 2007

Chcete si pohrát a zacviãit se sv˘mi dûtmi? Pfiijìte mezi nás!!!

Pfiipravili jsme pro Vás

CVIâENÍ PRO 

RODIâE A DùTI
KKddee:: tûlocviãna v Základní ‰kole Karla Svolinského v Kunãicích p. O.

KKddyy:: kaÏd˘ ãtvrtek 15,00 aÏ 16,45 hodin

CCoo  vvzzíítt  ss  sseebboouu:: sportovní obleãení a obuv pro sebe i své dítû

(dûti), pití a dobrou náladu!!!!!

TTûû‰‰íímmee  ssee  nnaa  VVááss,,  AASSPPVV
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