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Radost, humor,

smích – to jsou
úžasné snadno
přístupné
nástroje, které
vnášejí do lidského
vztahu pohodu.
L. Buscaglia

pf 2001

N

a prahu nového roku, desetiletí, století a také tisíciletí chceme popřát Vám všem milí spoluobčané
a čtenáři mnoho zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti.
Rádi bychom vyslovili, vlastně napsali, ještě jedno veliké přání. Ať každému z nás nikdy nechybí ten správný
úsměv o jehož hodnotě kdosi moudrý napsal následující řádky.
Úsměv nestojí nic a přináší mnoho,
obohacuje toho, kdo ho přijímá
a přece neochuzuje toho, kdo jej
dává.
Trvá jenom chvilku,
ale vzpomínka na něj je někdy
věčná.
Nikdo ať není tak bohatý,
aby se bez něj obešel.
Nikdo ať není tak chudobný,
že by jej nemohl darovat.

Úsměv vytváří v domě štěstí,
ve starosti je oporou
a je citlivým znakem přátelství.
V únavě přináší odpočinek,
ve slabosti vrací odvahu,
ve smutku je potěchou
a pro každou bolest je přirozeným lékem.
Je dobře, že je ho nemožno
koupit,
ani vypůjčit, ani ukradnout,

protože má hodnotu
od chvíle, kdy se dává.
A kdyby jsi někoho potkal
a on neměl pro tebe úsměv,
třeba jsi na něj čekal,
buď velkodušný a oblaž ho svým
úsměvem ty,
protože nikdo nepotřebuje úsměv
jako ten, kdo ho nemá pro jiné.
Redakce
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VáÏení spoluobãané,
začal nový rok 2001, který je zároveň prvním
rokem nového století a také tisíciletí. Pro většinu
z nás však zůstane dalším pracovním rokem se
všemi starostmi i radostmi, které běžný rok přináší.
Každý nový rok je také rokem naděje, že bude lepší
než ten předešlý. A aby tomu tak skutečně bylo, o to
se musíme zasloužit především sami, každý podle
svých možností a také schopností.
Minulý rok 2000 proběhl v naší obci poměrně klidně. Důležitou událostí byly volby do zastupitelstev
krajů. Také vstoupil v platnost nový zákon o obcích.
I když nás v minulém roce potkaly poměrně vysoké splátky a doplatky na plynofikaci obce, bylo zkolaudováno a uvedeno do provozu 2000 m nových vodovodů, dalších 750 m vodovodů bylo postaveno, byl
vybudován plynovod v délce 640 m, bylo zkolaudováno a uvedeno do provozu prvních 100 m splaškové
kanalizace pod bývalou nemocnicí Čeladná.
Díky výhodnému prodeji akcií SME mohly být
zplynofikovány kotelny Domu s pečovatelskou službou, obecního úřadu, připravena plynofikace objektu kina a zplynofikován obecní byt v budově kina.
V Základní škole Karla Svolinského proběhla rekonstrukce havarijního stavu hlavních rozvodů vody
v suterénu budovy, proběhly hlavní stavební práce
na přemístění a úpravu prostorů galerie v ZŠ.
Proběhly opravy místních komunikací v obci. Bylo
provedeno rozparcelování včetně projekční přípravy
inženýrských sítí zástavbového obvodu pod vodojemem u ZŠ. Byly zpracovány studie víceúčelového
domu a informační sítě v obci. Proběhla rozsáhlá
diskuse k úpravě konceptu územního plánu obce.
Byl proveden nátěr střechy kina, oprava a nátěr
omítky márnice na hřbitově, nové pokrytí střechy
hospodářské budovy u MŠ Dolní, výměna okapů
nebo jejich částí — stará škola, kino, Dům s pečovatelskou službou, obecní úřad.
V rámci projednávání územního plánu obce se
v loňském roce obecní zastupitelstvo zabývalo mož-

☞☛ obecní
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ností začlenění lokality „Břeští“ do územního plánu
jako území vhodné pro stavbu golfového hřiště.
V této věci však nebylo přijato žádné usnesení.
Je potěšující, že se stále více občanů účastní a je
ochotno se i podílet na společenských akcích v obci,
jako byly například koncem minulého roku vánoční
koncerty nebo „živý betlém“.
V letošním roce se obec zapojí do Programu obnovy venkova, v rámci něhož budeme usilovat o státní
dotaci na opravu komunikací a na splácení úroků
z úvěru na plynofikaci obce.
V tomto roce bychom chtěli pokračovat v opravách
místních komunikací, vybudovat obslužnou komunikaci a inženýrské sítě v zástavbovém obvodu pod
vodojemem u ZŠ, je v programu dořešení a schválení územního plánu obce. Budou se připravovat projekty kanalizace, projekty chodníků, plynofikace lékárny, měla by proběhnout příprava výstavby víceúčelového domu před obecním úřadem.
Letos dojde ke změně v přerozdělování finančních
prostředků pro obce, od čehož se pak bude odvíjet finanční hospodaření obcí. Také chceme pamatovat
na kulturní a společenské vyžití našich občanů. Další
a podrobnější informace o dění v obci budeme uvádět
průběžně v Obecních novinách.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se v roce 2000
jakýmkoliv způsobem podíleli na práci a společenském životě naší obce, zvláště pak zastupitelstvu
a radě obce, pracovníkům obecního úřadu, komisím
při radě obce, hasičům, podnikatelům, učitelům
apod.
Vážení občané, pokusme se na začátku nového tisíciletí o tolik potřebné zlepšení mezilidských vztahů,
buďme k sobě tolerantní, ohleduplní a navzájem si
pomáhejme. Určitě to přinese i nám osobní spokojenost.
V novém roce 2001 přeji všem občanům hodně
zdraví, pohody, také dostatek pracovních příležitostí
a úspěchů v osobním i pracovním životě.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

úřad informuje ☛☞

Usnesení
z XII. zasedání Zastupitelstva Obce Kunčice p. O.,
konaného dne 20. 12. 2000 v 17.30 hodin
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z X. a XI. zasedání ZO ze dne
5. 10. 2000 a 15. 11. 2000
b) informaci o jednáních rady obce.
2. Schvaluje
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Lumír Poledník, Ing. Petr Tobolík

b) ověřovatele zápisu: Ladislav Křenek, Ing. Ivan
Blažek
c) jednací řád zastupitelstva obce
d) rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí r. 2001
ve výši 3/12 rozpočtu z r. 2000, t. j. 4 004 500 Kč
(podle jednotlivých kapitol)
e) zřízení finančního výboru ve složení: Ing. V.
Balcar, Ing. P. Tobolík, Z. Šlechtová s tím, že předsedou tohoto výboru byl ZO zvolen Ing. V. Balcar
f) zřízení kontrolního výboru ve složení: Ing. L.
Poledník, Ing. B. Vaněk, Č. Kubečka s tím, že předsedou tohoto výboru byl ZO zvolen Ing. B. Vaněk
g) odprodej obecních pozemků (částí):
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— Viktoru Kondziolkovi, Kunčice p. O. 673 — část
p. č. 1804/17 (nad čerpací stanicí u Lukešů) —
podle zaměření
— manželům Křižkovým, Kašparova 4, Ostrava—
Hrabůvka — p. č. 2131/13 a 1166 celk. 638 m2 (chatoviště pod Stolovou) s tím, že cenu stanoví rada
obce
— Vladislavu a Svatavě Pěčkovým, Lubina 439 —
stavební místo pod vodojemem u ZŠ
h) odkoupení částí parcel od jiných vlastníků (komunikace):
— GASCONTROL s. r. o., Nový Svět 59a/1407, Havířov—Suchá — p. č. 2133/1 (komunikace v chatovišti pod Stolovou)
— Jindřiška a Jan Niklovi, Dukelská 755, Třinec 6
–Lyžbice — část p. č. 2572/3 (místní komunikace
Maralův kopec) — podle zaměření p. č. 2572/26
i) zapojení obce do programu „Obnova venkova“
v roce 2001 v dotačním titulu č. 4 (oprava místních
komunikací) a dotačním titulu č. 8 (dotace úroků
z úvěrů) úvěr na plynofikaci obce.
3. Neschvaluje:
a) odprodej obecního pozemku č. 3397/1 (dříve
cesta v dolním konci obce) manželům Adamcovým
z důvodu zabezpečení příjezdu k nemovitostem
č. 719/7 a 728/3.
4. Postupuje stavební komisi obce k posouzení
odprodej parcel č. 1748/8 a 1706/3 společnosti Stanislav Jurek JUREK S + R a část p. č. 1748/8 (u nádraží ČD) panu Jaroslavu Makovému podle zaměření z důvodu zabezpečení příjezdu k parcelám
č. 1814/12, 1814/11 a 1822/3 a předložení návrhu
řešení zastupitelstvu obce.
V Kunčicích pod Ondřejníkem 20. 12. 2000
návrhová komise:
Ing. Lumír Poledník, v. r.
Ing. Petr Tobolík, v. r.

Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.
starosta obce
Oldřich Harabiš, v. r.
místostarosta

Informace z demografie
obce za rok 2000
V minulém roce se narodilo 15 dětí, z toho 7 děvčat, zemřelo 23 občanů, z toho
12 žen. V obci bylo uzavřeno 15 manželství,
z toho 6 církevních.
Během roku 2000 proběhlo 5krát slavnostní
vítání občánků a jedna
zlatá svatba.
— obecní úřad —
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Oznámení

☛

I v naší obci proběhla „tříkrálová sbírka“
organizovaná Českou katolickou charitou. Vybralo
se 16 731,90 Kč, které převzal zástupce Charity
Frenštát pod Radhoštěm. Děkujeme všem, kteří se
sbírky zúčastnili a přispěli.
— obecní úřad —

☛ Od 1. února 2001 se uvolní nebytové prosto-

ry v budově lékárny. Jedná se o prostory v přízemí
a 1. poschodí o celkové výměře 142,1 m2. Obec zvažuje jejich další využití.
— obecní úřad —

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…
V měsíci lednu oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:

91 let
91 let
87 let
83 let
80 let
75 let
65 let
65 let
65 let
60 let

Ema Piesková
Jan Macura
Antonín Šigut
Marie Pavlisková
Helena Balcarová
Jarmila Macurová
Emil Oprštěný
Alois Chasák
Marta Horáčková
Jindřiška Fajčáková

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

Nabídka zamûstnání
Obecní úřad v Kunčicích p. O. přijme pracovníka
pro oblast investiční, stavební, životního prostředí
a částečně zemědělskou.
Jedná se o zaměstnání po dobu mateřské dovolené
pracovnice obecního úřadu, asi na dobu 1 a 1/2 roku.
Vzdělání: ÚSO nebo VŠ technického směru (nejlépe stavební zaměření).
Praxe: 5 let. — Platové podmínky: dle NV ČR č.
253/92 Sb. v platném znění.
Další podmínky: ŘP skupiny B, společenská bezúhonnost, umění pracovat s lidmi.
Zájemci se mohou přihlásit na OÚ v Kunčicích p.
O. Nástup nutný do 1. 2. 2001, je možné nastoupit
ihned.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
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VÝ TAH Z VYHLÁŠKY
O K R E S N Í V E T E R I N Á R N Í S P R ÁV Y
FRÝDEK–MÍSTEK Č.6/2000

o mimořádných veterinárních opatřeních
proti nebezpečné nákaze — bruceloze zajíců
Poučení o nákaze
Bruceloza zajíců je nebezpečná nákaza přenosná
ze zajíců na prasata a naopak. Onemocnění probíhá zpravidla vlekle, často bez zjevných klinických
příznaků. Pitvou zajíců se zjišťují bělavé nekrotické
uzlíky různé velikosti ve slezině, játrech a plicích
a zánětlivé zduření varlat, dělohy a vaječníků. Při
zacházení se zajíci s klinickými příznaky onemocnění a podezřelými z nákazy je nutno dodržovat
preventivní opatření k ochraně zdraví člověka. Preventivním vyšetřením chovů prasnic v okrese Frýdek–Místek nebyla bruceloza zjištěna.
Opatření v ohnisku nákazy
Jako
ohnisko
nebezpečné nákazy brucelozy za①
jíců se vymezují katastry obcí Brušperk, Hnojník,
Ropice, Třanovice, Palkovice. V pozorovací době (3
roky od posledního nálezu) přetrvávají ohniska
v katastrech Bystřice n. O., Sviadnov, Kunčice p. O.,
Staříč a Komorní Lhotka.

② Všichni ulovení zajíci v ohniscích nákazy musí
být vyšetřeni veterinárním lékařem, včetně provedení odběru krve k serologickému vyšetření.

③ V ohniscích nákazy se zakazuje přemisťování
a zužitkování živých i mrtvých zvířat bez předchozího veterinárního vyšetření.

LEDEN 2001

④ Uživatelé honiteb, v jejichž katastru jsou ohniska brucelozy zajíců jsou povinni trvale sledovat
zdravotní stav zvěře, vyhledávat uhynulou zvěř
a předávat ji k veterinárnímu vyšetření.
⑤ Vzhledem k tomu, že v okrese Frýdek–Místek je
bruceloza zajíců každoročně zjišťována, provádí se
preventivní vyšetření zajíců ulovených v honitbách, v jejichž katastru jsou chovy prasnic. Pro rok
2001 bude rozsah vyšetření upřesněn před zahájením lovu.
⑥ V obcích, kde jsou vymezena ohniska a v sousedních obcích se chovatelům prasnic ukládá:
— dodržovat obecná protinákazová opatření
— všechny chovy prasnic musí být řádně oploceny a to včetně výběhů a skladu krmiv
— při sklizni zelené píce provést taková opatření,
aby nedocházelo k usmrcování zajíců a tím potřísnění krmiva
— uskladnění slámy určené ke stlaní v chovech
prasat provést tak, aby k slámě neměla přístup
volně žijící zvěř
— zakazuje se zkrmování zeleného krmiva pocházejícího z ohniska prasatům
— provést vyšetření chovných prasnic, kanců
a chovných prasniček na brucelozu v I. čtvrtletí a následujících letech, pokud nebude stanoveno jinak.
Pozorovací doba se stanovuje na dobu 3 roky od
vyhlášení ohniska nákazy, pokud nebude zjištěn
další případ brucelozy zajíců a nebude vysloveno
podezření z této nákazy.
Vyhláška je vyvěšena na úřední desce obecního
úřadu.
— obecní úřad —

☞☛ obecní

úřad informuje ☛☞

Oznámení

su: Okresní úřad ve Frýdku–Místku, referát
školství, Komenského 437, Frýdek–Místek.

referátu kanceláře přednosty Okresního
úřadu ve Frýdku–Místku

❷ Rozhodnutím přednosty OkÚ ze dne 28.
12. 2000 došlo ke dni 31. 12. 2000 k zániku příspěvkové organizace „Hasičský záchranný sbor
okresu Frýdek–Místek“. Veškeré služby spjaté
s touto organizací bude nadále zajišťovat Hasičský záchranný sbor Ostravského kraje,
územní odbor Frýdek–Místek. Adresa: Frýdek–Místek, Pavlíkova 1479 a telefonní čísla
zůstávají nezměněna.

Vzhledem k celé řadě zákonů jež vstoupily
v platnost dnem 1. 1. 2001 a v souvislosti s postupující reformou veřejné správy, vezměte
prosím na vědomí tyto zásadní změny v působnosti a organizační struktuře OkÚ:

❶ K 31. 12. 2000 zanikl Okresní školský úřad
ve Frýdku–Místku. Jeho agendu počínaje dnem
1. 1. 2001 bude zabezpečovat referát školství
OkÚ. Stávající telefonní čísla na jednotlivé pracovníky zůstávají nezměněna. Veškerou korespondenci týkající se školství zasílejte na adre-

❸ S účinností od 1. 1. 2001 byla část agendy
referátu obrany a ochrany OkÚ, zejména veškeré připomínkové řízení, systém varování
a vyrozumění obyvatelstva, krizové plánování
a agenda spojená s ochranou obyvatelstva pře-
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vedena na Hasičský záchranný sbor Ostravského kraje. Veškerou korespondenci a dotazy
k této problematice směrujte na výše uvedenou adresu.

❹ Referát dopravy OkÚ převzal počínaje dnem
1. 1. 2001 některé agendy Police ČR. Zatím se
jedná o:
— přezkušování řidičů
— zkoušky adeptů o řidičské oprávnění
— evidence (vydávání) řidičských průkazů.

❺ Dnem 2. 1. 2001 zahájil činnost Krajský
úřad v Ostravě. Občané se mohou s tímto úřadem kontaktovat přes podatelnu na adrese:
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.
Ing. Jan Hlisnikovský, vedoucí referátu

Informace Okresní veterinární
správy o evidenci skotu
Podle § 5, odst. 1, písm. f) zák. č. 166/1999 Sb.
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů jsou chovatelé skotu, ovcí, koz, koní
a zvěře ve farmových chovech povinni plnit povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy
k identifikaci a evidenci těchto zvířat, a v souladu
s tím vést vlastní záznamy o druhu, pohlaví, identifikačních číslech, počtech a přemisťování zvířat.
Pro chovatele skotu je stanovena povinnost zajišťovat vedení záznamů v průvodním listu skotu.
Tento průvodní list vydává organizace pověřena vedením ústřední evidence zvířat t. j. Českomoravský
svaz chovatelů s. r. o., 252 02 Hradišťko pod Medníkem. Zprostředkování mezi chovateli a touto organizací v okrese Frýdek–Místek provádí plemenářská organizace Genoservis v Dobré (telefon
0658 / 64 13 93).
Od 1. 1. 2001 bude možno přemisťovat skot pouze
řádně označený identifikačními čísly přidělenými
Českomoravským svazem chovatelů (resp. Genoservisem) a při přemísťování musí být provázeno
průvodním listem skotu. Zvířata, která nebudou
mít platná identifikační čísla a průvodní list skotu,
nemohou být přijata na porážku a pokud se bude
jednat o přemístění mezi chovateli, nebude OVS
Frýdek–Místek potvrzovat veterinární osvědčení.
Vzhledem k tomu, že ústřední evidence skotu je zavedena jen u chovatelů, kteří mají zvířata v kontrole užitkovosti, je v okrese Frýdek–Místek velký počet
zvířat, která identifikační čísla nemají přidělena. Tito
chovatelé se musí obrátit na Genoservis Dobrá,
který je zavede do evidence a čísla jim přidělí.
S případnými dotazy se můžete obracet na privátní veterinární lékaře a provozovatele jatek.
MVDr. Pavel Paciorek,
ředitel Okresní veterinární správy Frýdek–Místek
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Základní škola Karla Svolinského
informuje
Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2001—2002
proběhne dne 6. února 2001 (úterý)
náhradní termín 15. února 2001
O podrobnostech budou rodiče informováni plakáty.

✦ V pondělí 11. prosince 2000 proběhlo i na naší
škole základní kolo soutěže „Olympiáda v českém
jazyce“. Soutěžili žáci 8. a 9. třídy v celkovém počtu
39. Nejúspěšnější řešitelkou se stala Jana Kotková
z 8. třídy a postupuje do okresního kola soutěže.
✦ 13. 12. 2000 proběhla na naší škole „předvánoční šou“ — cvičení aerobiku. Pod vedením
bývalé žákyně naší školy Renaty Macurové si děvčata 7.—9. třídy zacvičila ve svižném tempu. Slečně
Macurové moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
✦ 15. 12. 2000 uspořádali žáci 9. třídy florbalový
turnaj pro druhý stupeň. Po dvou hodinách zapálených bojů zvítězily v kategorii děvčat žákyně
7. třídy a v kategorii chlapců žáci 8. třídy. Karolína
Křenková a Jana Čechová odměnily hráče sladkou
odměnou.
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„Stromky se strojí a píseň svoji zpívají
v každé chaloupce...“
Vánoční koncert žákovského pěveckého sboru
konaný v místním kostele ve středu 20. 12. 2000 pro
mládež a děti z obou mateřských škol a ve čtvrtek
21. 12. 2001 pro veřejnost přispěl k příjemné předvánoční atmosféře. Členové pěveckého sboru zpívali pod vedením pí uč. Jarmily Konečné a pí uč.
Marie Kahánkové.
Ředitelství školy oběma paním učitelkám vyslovuje poděkování. Touto cestou děkuje řed. školy
i panu faráři P. Karlu Slívovi za poskytnutí prostor
kostela za účelem této vánoční akce.

Mikulášskou nadílku a veselé rozloučení se
h
starým rokem si vzala letos na starost 7. třída. Programem „Betlém trochu jinak“ a diskotékou udělala tečku za rokem 2000.
Ředitelství školy děkuje
✌ p. J. Čtvrtníčkovi za
darování stromečku pro
vánoční výzdobu
✌ p. L. Řezníčkovi za úpravu školního pozemku
✌ p. ing. St. Jurkovi za sponzorský dar — zajištění
dopravy pro účely Galerie K. Svolinského
S poděkováním rodičům 3. třídy p. M. Byrtusové,
p. M. Štefkové a p. D. Bartošíkové se připojuje i tříd.
učitelka pí Eva Halatová. Výše jmenované maminky
pomáhají pravidelně při akcích 3. třídy.
— vedení školy —

SRPDŠ při ZŠ Karla Svolinského
v Kunčicích pod Ondřejníkem
Vás co nejsrdečněji zve na

RODIČOVSKÝ PLES
který se koná v sále restaurace Huťařství
20. ledna 2001.
Začátek v 19 hodin. Občerstvení zajištěno.
Bohatá tombola.
K tanci a poslechu hraje Diantus.
Vstupné 30 Kč.

Charita Frenštát pod Radhoštěm

přijme do pracovního poměru
pečovatelku pro práci v terénu.
Požadavek: řidičský průkaz sk. B.
Zájemci se mohou hlásit u ředitele p. Struminského
na tel. č. 83 16 09 nebo 0604 66 49 03.
Rostislav Struminský

„ Be s k yd y b ez h r a n i c ! “
Je název mezinárodního projektu, který zvítězil
ve výběrovém řízení Regionálního centra pro země
střední a východní Evropy.
Hlavním cílem je záchrana beskydských
studánek, jejich vyčištění, označení a zpřístupnění na česko—
slovensko—polském
území Beskyd.
Smyslem této činnosti
je nabídnout obyvatelům Beskyd, návštěvníkům a turistům, širokou síť studánek zatím
nedoceněného zdroje
pitné vody, jedné z nejdůležitějších podmínek života na zemi.
V současné době probíhá jejich vyhledávání, chemické a bakteriologické rozbory vody a zaznačení
do turistických map.
Je radostné zjištění, že máme ještě dostatek vydatných přírodních zdrojů vysoce kvalitní pitné
vody, ale bohužel jsou i studánky s vodou závadnou. Údaje o kvalitě vody se postupně objeví na
zpřístupněných a vyčištěných studánkách. Jejich
okolí chceme upravit, některé zastřešit a doplnit lavičkou. Celkové zvelebení závisí na materiálové
a finanční spoluúčasti obecních úřadů, sponzorů
a snad i občanů, kterým budou sloužit. Spolupráci
na jejich záchraně nám nabídly Lesy České republiky a správa CHKO Beskydy. Na území celé České
republiky již druhým rokem probíhá záchrana studánek inspirována ČSOP — Centrem pro děti
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a mládež jejímž cílem je záchrana zanikajících přírodních zdrojů pitné vody. Spojením těchto aktivit
se nám jistě podaří zajistit i budoucí péči o tyto životodárné prameny. O spolupráci požádáme školy
a nevládní organizace v jednotlivých oblastech, aby
bylo zajištěno jejich udržování a zvelebování.
V naší základní organizaci ČSOP se tato aktivita
zrodila a Ing. Aleši Bernatíkovi, který projekt zpracoval a mezinárodně jej realizuje, budeme jistě
všichni podle svých možností pomáhat.
Miloslav Šrubař, ZO 68/01 ČSOP
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Oznámení České pošty,
s. p. obvod Frýdek–Místek, provozní ředitelství

O ZMĚNĚ PROVOZNÍ DOBY POŠTY
Od 1. 1. 2001 došlo u pošty Kunčice pod Ondřejníkem ke změně hodin pro veřejnost.
Pondělí — pátek: 8.00 —10.45 a 13.30 —15.45
K této změně dochází v návaznosti na novelizaci
Zákoníku práce a provedení rozboru dosavadního
využití služeb pošty v jednotlivých hodinách.
Věříme, že pochopíte důvody této změny a budete i nadále se službami České pošty spokojeni.

EKOCENTRUM ONDRÁŠ ZO ČSOP

Ing. Libuše Bajerková, ředitelka

vyhlašuje 5. ročník výtvarné soutěže
a 3. ročník literární soutěže,

tentokrát na téma:
Kunčice pod Ondřejníkem — zdravá obec třetího
tisíciletí
Výtvarná část:
libovolná technika, doporučujeme používat materiály vhodné pro recyklaci, vítáme kolektivní díla.
Kategorie: 1. — mateřské školky
2. — žáci 1. a 2. třídy
3. — žáci 3.—5. třídy
4. — žáci 6. a 7. třídy
5. — žáci 8. a 9. třídy
Soutěž je určena dětem školek a školy v Kunčicích
pod Ondřejníkem
Uzávěrka soutěže bude 31. 3. 2001.
Bližší informace o soutěži budou zaslány jednotlivým školám.
Literární část: libovolný slohový útvar.
Soutěžní kategorie:
1. děti od 6 do 9 let (1.—3. ročník)
2. děti od 9 do 11 let (4.—5. ročník)
3. děti od 12 do 13 let (6.—7. ročník)
4. děti od 14 do 15 let (8.—9. ročník)

ŘIDIČI POZOR
Místní skupina ČČK pořádá ve středu 24. 1. 2001
v 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
školení řidičů v první pomoci. Zároveň proběhne
beseda s příslušníkem České policie na téma nová
vyhláška a bezpečnost silničního provozu. Srdečně
zveme především všechny ty, kteří usedají za volant
automobilu, hlavně začínající řidiče, kdy potvrzení
o školení v první pomoci je jedním z předpokladů
k získání řidičského průkazu. A nejen je. Vědět jak
pomoci při nehodě potřebujeme všichni. Přijďte se
obohatit o nové poznatky.
Výbor ČČK

Pf

U každé práce je třeba uvést jméno a příjmení autora, věk, třídu, soutěžní kategorii, adresu bydliště,
název práce.

Zveme Vás na
přátelské setkání
všech příznivců přírody!
Do zasedací místnosti obecního úřadu
Kunčice pod Ondřejníkem na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
V pátek 26. ledna 2001 v 17 hodin.
Těší se na Vás český svaz ochránců přírody

Vážení spoluobčané,
Přejeme Vám i Vašim rodinám
vše nejlepší do nového roku
i do nového tisíciletí, splnění
všech přání, mnoho pohody,
lidského porozumění a lásky.
Sbor dobrovolných hasičů
Kunčice p. O.
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Koupím
rodinný dům
s garáží
a zahradou
v Kunčicích p. O.
(horní konec)
Tel. 0656 – 85 03 69,
069 – 692 53 85
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PLYNOSERVIS
Opravy plynových kotlů, bojlerů, sporáků –
Atoma, Ariston, Dakon, Destila, Fais, Feroli,
Junkers, MCN Karma, Radiant, Termona,
Proterm, Odra, Oceán, Nord Gas
Jiří Kovalský, Veřovice 361
Telefon: 0603 81 68 47, 0656 85 72 44

VIII. roãník mezinárodní v˘stavy

INFOTERMA 2001
Ekologické a ekonomické vytápûní
a úspory energie v rodinn˘ch
domcích, chatách, dílnách,
provozovnách, restauracích,
odchodech, rekreaãních stfiediscích
a dal‰ích mal˘ch
a stfiedních objektech
23.—25. ledna 2001 9.00 —18.00 hod.
ve Fr˘dlantû n. O.
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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, Dobrá. — V Ý T I S K Z D A R M A

