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R

adostná mysl je jako jaro.
Otvírá květy lidské povahy.
Jean Paul

K

aždého dne v sadě uvidíte,
jak se otvírá za květem květ.
Všude čekání tiché a skryté,
jež se teď už nechce pozdržet.
Matthias Claudius

„Jaro krásné, všem tvorům spásné.“
„Zima je trýzeň, jaro je přízeň.“ —
Obzvlášť letos tuto pranostiku většina
z nás potvrdí. Kdo by se po tak dlouhé
zimě netěšil na slunečné jarní dny,
nejkrásnějšího období v roce.
— redakce —
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Návštěva Senátu

Nezákonný dovoz odpadů do ČR

V únoru 2005 předali členové Občanského sdružení Naše Beskydy a zástupci dotčených obcí prezidentské kanceláři, vládě, Poslanecké sněmovně
a Senátu „Petici za zavření a zasypání Dolu Frenštát“ zhruba s 22 tisíci podpisy. V polovině roku
2005 proběhlo na MěÚ ve Frenštátě p. R. k této záležitosti výjezdní zasedání několika senátorů za
účasti Občanského sdružení Naše Beskydy a zástupců obcí. Senátoři slíbili, že se tímto tématem
budou dále zabývat. Ve čtvrtek 9. února 2006 proběhla v Praze schůze Senátu, jejímž prvním bodem
bylo projednání již zmíněné petice. Na tuto schůzi
byli pozváni zástupci Občanského sdružení Naše
Beskydy a zástupci dotčených obcí starosta Trojanovic Drahomír Strnadel, starosta Frenštátu p. R.
Pavel Orlík, starosta Kunčic p. O. Tomáš Hrubiš
a místostarosta Rožnova p. R. František Šulgán.
Každý z pozvaných vystoupil s desetiminutovým
příspěvkem k danému tématu. Se svým příspěvkem vystoupil také zástupce OKD. Dále následovala bouřlivá rozprava senátorů, kteří až na jednu výjimku podpořili stanovisko netěžit uhlí na Frenštátsku. Na závěr jednání, které trvalo celé tři hodiny,
bylo přijato usnesení.
Senát nepřijal požadavek na zrušení a zasypání
Dolu Frenštát s odkazem na skutečnost, že bez souhlasu vlastníka by se jednalo o zásah do jeho vlastnických práv. V usnesení se dále zavázal zasadit se
o změnu zákonů ČR tak, aby byla v plné míře respektována práva občanů na rovnost ochrany soukromého vlastnictví ve vztahu k těžebním společnostem. Doporučil zachovat nerostné bohatství
v této lokalitě v nedotčené formě pro další generace.
Také pověřil předsedu Senátu, aby požádal vládu,
aby byl Senát informován o přípravě a realizaci zásadních záměrů týkajících se uvedeného území.
Důležité je, že se záležitostí případné těžby uhlí
na frenštátsku zabývá tak důležitý orgán jako je
Senát a že se zavázal zasadit se o změnu zákonů na
podporu občanských práv.

V pátek 24. 2. 2006 proběhla pravidelná schůzka
starostů obcí Zájmového sdružení Frýdlantsko —
Beskydy. Kromě běžného programu (např. rozpočet na rok 2006, propagace mikroregionů atd.) vystoupili na jednání také zástupci oddělení hospodářské kriminality Policie ČR z Frýdku-Místku.
Ve svém vystoupení upozornili na zvýšenou trestnou činnost v oblasti nelegálního ukládání odpadů, hlavně z Německa a Rakouska. Tím je porušován především zákon o odpadech č. 185/200 Sb.,
jeho prováděcí předpisy i předpisy EU. Není vyloučena ani možnost naplnění skutkové podstaty některého trestného činu.
Policie touto formou požádala zástupce obcí
a tím i občany, aby upozornili, všimnou-li si podezřelých aktivit hlavně v opuštěných objektech nebo
na odlehlých místech.
V naší oblasti prozatím nedošlo k nelegálnímu
uložení většího množství odpadu. Jedná se o preventivní opatření.
Na základě uvedených informací žádám všechny
občany, zjistí-li podezřelou aktivitu v této problematice na katastru obce, aby své poznatky neprodleně sdělili na Obecní úřad v Kunčicích p. O., tel.
556 843 194, popř. 556 850 154. Obecní úřad situaci
prověří a učiní patřičná opatření, včetně informování Policie ČR.
Chraňme si své životní prostředí! Předem děkuji
za spolupráci.
Ing. Tomáš Hrubiš,
starosta obce

Oznámení
Sběr železného šrotu, velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 22. dubna
2006.
— obecní úřad —

Ing. Tomáš Hrubiš,
starosta obce

Setkání dříve narozených
Oznámení
Zásedání zastupitelstva obce proběhne 30. března 2006 v 16.30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program jednání bude uveden na úřední
desce a na vývěskách v obci.
— obecní úřad —

SPOZ v Kunčicích pod Ondřejníkem opět připravuje společné setkání dříve narozených,
které se uskuteční v pátek 21. dubna 2006
ve 14 hodin v sále restaurace Huťařství.
Bližší informace v dubnových obecních novinách.
— obecní úřad —
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Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...
V měsíci březnu oslaví svá životní
jubilea tito naši občané:
90 let
82 let
82 let
81 let

Gabriela Tomengová 75 let Josef Blažek
Františka Kerberová 75 let Ludvík Piska
Marie Šmiřáková
70 let Pavla Gvardová
Jindřiška
65 let František Kokeš
Ondrušáková
60 let Marie Vašendová
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky
a optimismu do dalších let.

Poslední rozloučení
V měsíci únoru jsme se naposledy rozloučiti s
panem L ADISLAVEM B ALCAREM a
panem PAVLEM M IARKOU .

☞☛ obecní
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Kulturní komise při Obecním úřadě
v Kunčicích pod Ondřejníkem
ve spolupráci s MS ODS
Vás zve k prožití příjemného večera
s hudební skupinou

„SWINGBEN“
a s francouzským šansonem
v podání šansoniérky

SIRMY ZIDARO
v pátek 31. března 2006 v 19 hodin
restaurace Skalka v Kunčicích p. O.
vstupné 30 Kč

úřad informuje ☛☞

O činnosti Rybářského sdružení
v Kunčicích pod Ondřejníkem
za období roku 2005
Od doby poslední výroční schůze se 12 členů sdružení scházelo na pravidelných schůzkách 1× měsíčně, kde se projednávaly aktuální problémy, ale také
jejich řešení. V lednu 2005 díky teplému počasí a vypuštěné horní nádrži se nám podařilo s velkým nasazením a obětavostí některých členů opravit horní
stavidlo a v jarních měsících přístupové šachtice
a víka pro vstup osob. Bylo jen dobře, že se to podařilo, protože po letošních mrazech by už hrozilo
zborcení stavidla s katastrofálními následky. Náklady na tyto opravy byly hrazeny z prostředků RS.
Teplý leden nám sice umožnil dokončit některé práce,
ale pro celou přírodu to mělo následky po celý rok.
Další velkou akcí bylo vypuštění dolní nádrže, její
vyčištění a roztřídění obsádky. Podařilo se odlovit
a prodat 4 000 ks candáta a tím snížit škody na budoucích násadách lína a kapra, což by se mělo projevit již v letošním roce.
Neúspěchem jarních měsíců v chovu byl velký
úhyn, odhadem asi 400 kg kapra na dolní nádrži
způsobený jarní virózou, která se objevuje výjimečně, pravděpodobně v souvislosti s teplým lednem.
Člověk se musí učit celý život, tak i nás život a příroda neustále překvapuje a svými projevy reaguje na
zásahy člověka.
V dalších měsících loňského roku jsme udržovali
areál vodních nádrží pravidelným sečením trávy,
vlastními silami a vlastními stroji tak, aby procházky a posezení u vody bylo příjemné všem návštěvníkům nejenom rybářům. Neznám jiné místo v naší
obci kde by lidé chodili na procházky v takovém
počtu jako k vodním nádržím. Návštěvníci jsou

různí, někteří také přinášejí odpadky, nepořádek
a také pytlačení. Se vším jsme se museli nějak vypořádat a budeme v tom pokračovat i v letošním roce
i s pomocí mladých rybářů jejichž podíl na tomto
prostředí je viditelný.
Od července jsme zakoupili první pstruhy pro
muškařský lov s cílem rozšířit komerční rybaření,
protože náklady na provoz nádrží, krmivo a násady
jsou stále vyšší a již v prvních týdnech se ukázalo, že
se jedná o akci úspěšnou, která z velké části nahradí
ztráty na násadě lína přemnožením candáta.
Muškaři si náš areál oblíbili a uspořádali první
soutěže, které nám přinesly finance za pronájem
a za občerstvení. Je třeba říci, že při všech víkendových akcích byla nutná účast alespoň jednoho člena
na vypsání povolenek a dozor čehož se v největší
míře zúčastnil předseda.
Hlavní společenskou akcí byly již tradiční rybářské
hody, které s krásným počasím byly příjemně prožitým dnem jistě pro všechny zúčastněné. I v letošním
roce se budeme těšit na návštěvu stálých i nových
příznivců rybářských specialit a příjemného posezení.
Kromě těchto akcí jsme pokračovali i v tradičních
soutěžích pro děti o putovní pohár a spoustu cen
s přispěním Obecního úřadu a dárců pana Jahody
a Světelského, za což patří poděkování. Právě
v tomto nejkrásnějším období roku mezi soutěžemi
nás navždy opustil jeden ze zakládajících členů
MUDr. Richard Jemelík, na kterého se nedá zapomenout a jeho moudré slovo a přátelské jednání
nikdo nenahradí.
Rybářský rok jsme ukončili v prosinci přátelským
posezením s občerstvením v rybářské chatě s rodinnými příslušníky a rybářskými přáteli, kteří se také
podíleli svou pomocí na naší činnosti.
Za RS Miroslav Šretr
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Zpráva o činnosti
výjezdové jednotky za rok 2005
Výjezdová jednotka měla v loňském roce 25 členů, z toho
jsou 4 strojníci, 2 zástupci velitele a velitel. Tyto počty se
v letošním roce změní. Do výjezdové jednotky jsou zařazeni členové sboru starší 18 let, kteří splňují zdravotní podmínky dané předpisem. Zdravotní prohlídky se obnovují co
2 roky, u nositelů DT pak každý rok. Členové musí také procházet školením. Toto provádíme pravidelně v zimních měsících.
Byla proškolena tato témata:
— bezpečnost při výjezdu jednotky
— bezpečnost práce na požářišti
— bezpečnost při návratu od požáru
— důležitost záchrany lidí, zvířat a majetku
— práce s dýchacími přístroji
— povinnosti a práva velitele zásahu a jak se určuje
— požární taktika teorie
— požární taktika — praktická cvičení
— požární prevence
— první pomoc při úrazech — 20. 1. 2005 školila Lenka
Dobiášová
Zápisy a presenční listiny jsou uloženy na obecním úřadě.
Všichni řidiči vlastní profesní průkaz.
Ve dnech 17.— 18. února se dva strojníci zúčastnili školení
v Janských Koupelích, zde také oba zástupci velitele strávili
týdenní školení 9.—13. května.
Dne 26. 3. na Bílou sobotu nositelé dýchací techniky jeli
na školení na učiliště PO do Frýdku-Místku. Tam instruktor
naplnil polygon bílým dýmem a vytopil tělocvičnu na 32
stupňů a pak nás 2 hodiny trápil v tělocvičně a na trenažéru. Zde se prověřuje, jak hasiči snášejí stísněné podmínky,
stres, strach a zakouřené prostory, kde není vidět na krok.
Teplé jarní měsíce jsme dále využívali k výcviku s motorovou pilou, elektrocentrálou a osvětlovacími tělesy. Nejvíce
času jsme však věnovali útokům s PS–12 a CAS–25.
Celé výcvikové období bylo zakončeno ukázkovým námětovým cvičením. Toto se konalo 4. června a proběhlo při oslavách MDD na rekreačním středisku Mládí.
Cvičení se zúčastnily jednotky: Kunčice, Ostravice, Čeladná, Staré Hamry a Frenštát p. R., dále pak Policie ČR a Záchranná zdravotní služba Frýdek–Místek.
Nacvičoval se příjezd k požářišti, průzkum a hašení ve výškách pomocí automobilového žebříku, dálková doprava
vody, vnikání do zakouřených prostor pomocí dýchací techniky, vyprošťování zraněných lidí. Tyto nám záchranná služba dokonale namaskovala, takže přihlížející si nebyli jisti,
zda jde o cvičení nebo skutečnost. Toto cvičení až na malé
chybičky lze hodnotit velmi kladně, a právě z těchto chyb
budeme vycházet při dalším výcviku.
Zásahová jednotka v roce 2005 zasahovala 16×, 3× se jednalo o požár, v ostatních případech se jednalo o různé
druhy technické pomoci. U jedné z těchto pomocí bych se
chtěl zastavit, neboť si na ni budeme všichni pamatovat.
Byla sobota 16. 7. , kdy k nám rozpačitě dorazila zpráva, že
v Ondřejníku spadli koně do studny. Dotaz na HZZ FM —
ti zprávu potvrdili, ale moc toho také nevěděli. Proto jsme
urychleně do Ondřejníka vyjeli. Na místě jsme zjistili, že vše je
pravda, místo nehody je dokonalá past. Nepřístupný les, svažitý terén a nad studnou elektrické vedení. Nastal boj s časem.
Jednoho koně se nám podařilo ze studny dostat pomocí
bagru, který si musel cestu prokopat. Druhý kůň se však ve
studni udusil. Bohužel i zachráněný kůň druhého dne zranění podlehl. Problém byl v tom, že do oblasti přijela sice těžká
technika z Ostravy, nebyla však pro nepřístupnost použita.
V září a říjnu probíhala v hasičárně velká akce.
Po delších přípravách nechal OÚ pomocí firmy Install vybudovat plynové topení do celé budovy. I když byla tato
akce i s pomocí státní dotace velmi finančně náročná, velmi
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sboru pomohla. Tepelná pohoda v budově umožňuje v zimě
tréninky družstva, opravy techniky i různé kulturní akce.
Členové jednotky po celý rok odpracovali spoustu hodin
při údržbě a opravách naší techniky, výzbroje a vybavení.
Tento trend však bude neustále narůstat, protože různé
techniky přibývá, ale zub času neustále hlodá. Proto obecní
úřad požádal ministerstvo vnitra a pak i kraj o přidělení dotace na nový zásahový automobil, avšak v minulém roce
bezúspěšně. Snad se to letos podaří.
V minulém roce byly zakoupeny 4 kalhoty Fireman, 2 sady
hadic, savice , nová spojovací technika, výzbroj nutná k zásahu a další pomocné nářadí, protože pro jednotku plánujeme
další rozšíření její schopnosti — lezecký výcvik. Proto v rámci
možností pořizujeme základní pomůcky. Nemalé prostředky byly vloženy do PS 12 a dopravního vozidla.
Doufám, že tento trend vyzbrojování se nám podaří spomocí OÚ
udržet, abychom byli nadále schopni pomoci občanům v nouzi.
— hasiči —

Doporučení Krajské veterinární správy
pro Moravskoslezský kraj při neškodném
odstranění jednotlivě nalezených
uhynulých ptáků
V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáku v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území
nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.
Občan má tyto možnosti:
1. Zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí).
2. Spálení v kotli na pevná paliva.
3. Oznámení nálezu obecnímu úřadu obce, na jejímž katastrálním území místo nálezu leží.
Obecní úřad může:
• kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik, nebo
• kontaktovat k odvozu osoby, které mají povolení k výkonu veterinární asanační činnosti (např. osoby, které provádějí dezinfekci, dezinsekci, deratizaci), nebo
• doporučujeme dohodu mezi obcí a privátním veterinárním
lékařem o možnosti využití kafilerního boxu (u ordinace
nebo ošetřovny) pro uložení nalezených uhynulých ptáků.
Obec je zodpovědná za neškodné odstranění uhynulých
ptáků a úhradu vzniklých nákladů ( § 40 zák. 166/1999 Sb.).
Veterinární asanace je řešena § 39 až 42 zákona č. 166/1999
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky
• k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším
ochranné rukavice, roušku a pevné boty, čepici zakrývající vlasy,
• po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem.
Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo
i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy.
Tel.: MVDr. Baštinská
558 631 316, mobil 607 545 382
MVDr. Kurcová
723 485 699
MVDr. Noga
728 468 231
Další informace týkající se chřipky ptáků jsou umístěny na adrese:
http://www.svscr.cz/files/pt.html
MVDr. Jaromír Polášek
ředitel Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
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Z Š K a r l a S v o l i n s k é h o v Ku n č i c í c h p . O . i n f o r m u j e
Cirkusov˘ zápis do 1. tfiídy v Kunãicích p. O.

Podûkování

Tak, jako každoročně, žila naše škola — žáci i učitelé zápisem dětí do 1. třídy. Ten letošní proběhl
1. 2. 2006 v cirkusovém prostředí. Na budoucí prvňáčky čekala nedočkavě spousta zvířátek, akrobatů, klaunů, krotitelů šelem. Děti si zkusily hned
v úvodu, jak se připravují a cvičí akrobaté. Pomocí
geometrických tvarů se dostaly do pavilonu šelem,
kde hlasově napodobovaly zvířata a zkusily si rytmickou hru na tělo. Bez problémů pokročily do
arény matematiky. Tam však na děti čekal velký
problém. Klaun, který měl hlídat zvěřinec, si na
chvíli zdřímnul a zvířata se mu rozutekla. Bylo
nutné je najít a pochytat, spočítat a připravit pro
vystoupení. Děti tak nenásilně předvedly své matematické představy a všechny vědomosti z této oblasti. Závěr cirkusového představení strávily děti
s klauny a zvířátky ve své budoucí třídě. S nadšením se seznámily se lvem, kterému zarecitovaly
básničku, medvídkovi složily puzzle a s p. učitelkou
si povídaly o lavině novinek, které se na ně od
1. září 2006 ve škole pohrnou.
A co se dětem ve škole líbilo nejvíce? Třída, paní
učitelky i budoucí spolužáci.
Přejeme budoucím prvňáčkům bezproblémový
vstup do 1. třídy, kde se na ně už teď těší třídní učitelka Eva Halatová.
Poděkování za zdárný průběh zápisu patří p. řediteli
M. Majerovi, p. zástupci I. Fišerovi, p. učitelkám I.
stupně, provozním zaměstnancům i dětem naší školy.

V článku Zimní sportovní den se můžete dočíst
o bruslení na kluzišti u školy. Kluziště bylo vybudováno na školním hřišti a sloužilo žákům i široké veřejnosti. Naše poděkování za kolektivní přípravu
a udržování ledové plochy v mrazivých dnech patří
SRPdŠ, zejména Jiřímu Řezníčkovi, Radovanu Kuchařovi a dalším nadšencům. Za vstřícnost dále děkujeme panu starostovi Ing. Tomáši Hrubišovi
a panu školníkovi Jaroslavu Klimešovi.

E. Halatová

Zimní sportovní den

— vedení školy —

POZVÁNÍ
SRPdŠ při ZŠ K. Svolinského v Kunčicích p. O.
pořádá dne 18. března 2006 v 15 hodin
v tělocvičně základní školy

Dûtsk˘ ples
s ukázkou a výukou tanců, připraveny
budou různé hry a soutěže.
Občerstvení pro děti a rodiče zajištěno.
Srdečně zve výbor SRPdŠ.

Byli jsme v pekárně
Pekař peče housky,
uždibuje kousky.
Pekařka mu pomáhá, …

V pátek 10. února děti využily letošní bohaté sněhové nadílky k zimnímu sportování. Nevěnovaly se
však jen upevnění těla, ale i ducha. Na I. stupni byl
tento den zároveň vyvrcholením mini projektu,
který jsme věnovali Olympijským hrám v Turíně.
Děti byly seznámeny s historií olympijských her
a s jejich myšlenkou. Vyráběly symboly — olympijskou vlajku, znak i maskota, zapamatovaly si také
olympijské heslo. Dověděly se skutečnost, že olympijských her se účastní sportovci z pěti osídlených
světadílů a všichni by měli soutěžit v duchu olympijské myšlenky čestně a spravedlivě. Formou různých sportovních materiálů a tiskovin se děti také
blíže seznámily s našimi reprezentanty i zimními
sporty, ve kterých soutěží. Po těchto činnostech se
už všichni velmi těšili na vlastní zimní hry, které se
uskutečnily na školním hřišti. Mohli si zabruslit na
krásném kluzišti, které u školy mohlo vzniknout
díky obětavé práci rodičů, nechybělo ani skákání,
slalom, běh a střelba na branku, sáňkování a bobování. I když malé děti při běhu na sněhu lyže neměly, závodily stejně statečně, jako skuteční sportovci na olympijských hrách a také radost z medailí, byť jen čokoládových, byla obrovská. Děti II.
stupně už mohly vyjet na pořádný zasněžený svah
a zalyžovaly si na sjezdovce v Čeladné.

Děti z mateřské školy Horní se těšily na návštěvu
pekárny v Kunčicích p. O.
V obchůdku pekárny, kde to krásně vonělo pečivem, je přivítala paní Němcová, a ochotně je provedla celým provozem. Tak se děti dozvěděly, jak
takový proces pečení od mouky, másla, vajíčka a jiných přísad až po hotový chutný výrobek probíhá,
a jak lidem pomáhají při práci stroje. Děti nahlédly
do velikánských díží, které slouží k mísení těsta.
Nachystané pytle mouky jim připomněly písničku
Jedna dvě, Honza jde. Prohlédly si stroje na výrobu
chlebů, rohlíků, vánoček místnost, kde výrobky
kynou a čekají na pečení, i velikánské pece, které
byly po pečení ještě zahřáté.
Děti si všimly dřevěné lopaty k sázení chleba do
pece, kterou jistě šoupl Jeníček ježibabu do pece
v pohádce O perníkové chaloupce.
Vyplatilo se jim nahlédnutí do výrobny zákusků,
kde pozorovaly cukrářku při práci a také ochutnávaly.
Když se vrátím k úvodnímu říkadlu, při návštěvě
pekárny neuždibovali pekaři, ale mlsaly děti.
Pracovnice a děti mat. školy děkují za umožnění
nahlédnutí do provozu pekárny, protože děti se
nejvíce poučí při přímém pozorování.

M. Jurková

Zdeňka Zelová, pracovnice MŠ
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Únor v Mateřské škole Horní

ČČK pořádal dětský karneval

Víte, že v Pekárně VIAL mají pekaři k sázení chlebů do pece zrovna takovou dřevěnou lopatu, jako
ježibaba v pohádkové perníkové chaloupce? Přesvědčily se o tom děti při exkurzi do zmíněné pekárny, kde viděly stroje a další zařízení za pomoci
kterých pracovníci denně pečou voňavé a křupavé
pečivo.
Na přelomu měsíce ledna a února jsme v mateřské škole přivítali šitou panenku z organizace UNICEF Estelku — tak ji pojmenovala její autorka.
Z dopisu, odeslaného na adresu tvůrkyně uvedenou v rodném listě panenky, se tato dověděla, kdo
její Estelku „adoptoval“. Že se dětem líbí — o tom ji
jistě přesvědčily přiložené kresby a drobný dárek.

Dne 26. února 2006 proběhl na Huťařství Dětský
karneval.
Zúčastnily se převážně menší děti a když probíhal
rej masek, bylo se na co dívat! Rozdováděné děti
zaujal soutěžemi pan Milan Střalka. Radostnou
atmosféru umocňovala kapela p. Zdeňka Václavíka
se zpěvačkou paní Lenkou Koutnou. K jejich písničkám se přidával celý sál.
Dominantou celého karnevalu byla bohatě sponzorovaná tombola. Proto posíláme velký dík našim
milým sponzorům, bez nichž bychom nemohli rozdat tolik radosti!
Bylo příjemné vidět rozzářené dětské oči.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci
Výbor ČČK

Charita vyhlašuje sbírku
na pomoc obětem sesuvu půdy
na Filipínách
(PRAHA) Sdružení Česká katolická charita vyhlašuje sbírku na pomoc postiženým mohutným
sesuvem půdy na ostrově Leyte v centrální části
Filipín.
V pátek 17. února sesuv půdy, vyvolaný patrně silnými dešti, zavalil vesnici Guinsaugon s přibližně
1800 obyvateli. Přírodní katastrofu přežilo pouze
dvacet osob.
Přívaly sněhu mnohdy nepřály dlouhým vycházkám, takže děti plně využívaly své oblíbené hračky
a pomůcky k námětovým i tvořivým hrám, ve volné
místnosti v přízemí budovy je k pohybovým aktivitám lákaly tunely, trampolína, odlehčená švédská
bedna, žíněnka, barevná skluzavka atd. O rozmanitosti her a činnosti dětí vypovídá fotonástěnka ve
vstupním prostoru mateřské školy.
Děti, které dovršily patřičný věk, byly u zápisu do
1. třídy ZŠ a všechny nastoupí v září t.r. školní docházku.
V měsíci únoru skončila skupina dětí přijetím
„mokrého vysvědčení“ kurz plaveckého výcviku,
který probíhal v krytém bazénu ve Frenštátě p. R.
Učitelky mateřské školy i rodiče dětí uvítali ochotu
ředitelství ZŠ v Kunčicích p. O. umožnit autobusovou přepravu dětí mateřské školy na bazén a zpět
spolu se školáky. Velmi děkujeme.
Pracovnice mateřské školy

Sbírkové konto Charita pro Filipíny:

369 – 369369369/0800
u České spořitelny Praha 1 (při platbě složenkou
prosíme uvádějte číslo účtu ve tvaru
3690369369369/0800) variabilní symbol: 133 — Filipíny.
Vybrané peníze budou použity ve spolupráci
s mezinárodní federací národních Charit — Caritas
Internationalis a s filipínskou Charitou (NASSA—
Caritas Philippines).
„S tím, jak se postupně dozvídáme o rozsahu této
tragédie, setrváváme v našich modlitbách s lidmi
na ostrově Leyte a s Filipínci,“ uvedl generální sekretář Caritas Internationalis Duncan McLaren
a dodal: „Také chceme ujistit filipínskou Charitu
NASSA naší solidaritou a podporou při reakci na
tuto tragédii, zvláště pak jejím obětem.“
Více informací o práci Sdružení Česká katolická
charita na adrese: www.charita.cz.
Jan Oulík, tiskové oddělení SČKCH
mobilní telefon: 603 895 984

Oznámení
Místní sdružení ODS oznamuje změnu termínu Zábavného odpoledne pro děti a rodiče
z 27. 5. na 20. května 2006. Začátek akce je ve 13
hodin. Konání akce v areálu TJ Sokol.
Stanislav Jurek

Ztráta. Dne 3. března 2006 se ztratila tmavě
modrá taštička, ve které byl glukometr typu
FREE–STYLE (přístroj na měření hladiny cukru) +
píchátko na měření + pudélko s inzulinovými
proužky. V případě nalezení, prosím odevzdejte
na obecní úřad. Děkujeme.
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Střípky z frenštátského
informačního centra
Frenštátské Informační centrum slouží turistům
a občanům města již dvanáctým rokem. Za celou
tu dobu se kolektiv pracovníků Informačního centra neustále snaží zlepšovat a rozšiřovat své služby
tak, aby svým návštěvníkům poskytl nejkvalitnější
servis. Požadavky našich klientů jsou rok od roku
náročnější a naším cílem je, aby i tyto požadavky
byly splněny a zákazník od nás odcházel spokojený.
V návaznosti na rostoucí poptávku po různých
službách se nám ve velice krátké době podařilo zajistit tři nové služby.
Tou první je rezervace letenek přes internet.
Pokud se chystáte někam do zahraničí a rozhodli
jste se využít leteckou dopravu, tak neváhejte a rezervujte si letenku přes náš webový server
www.frenstat.info. Program na rezervaci je velice
rychlý, spolehlivý a jednoduchý. Pokud nemáte přístup k internetu, přijďte k nám do Informačního
centra a my Vám rádi pomůžeme.
Dále nabízíme prodej mezinárodních autobusových jízdenek se společností Student Agency
(www.studentagency.cz). Zakoupit si můžete za
velmi výhodnou cenu jízdenky do celé Evropy. Cestování autobusem s touto společností je velice po-
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hodlné a nabízí širokou škálu služeb, mezi které
patří např. promítání filmů, nápoje, denní tisk, WC,
klimatizaci a další.
Obdobné služby nabízí i společnost Connex Morava a.s. (www.connexmorava.cz), jejímž prostřednictvím nabízíme mezinárodní autobusové linky
do Německa.
Zajímavou novinkou služeb Informačního centra
je předprodej vstupenek na kulturní a sportovní
akce v rámci České i Slovenské republiky přes internetový server www.ticketportal.cz . Vstupenky si
můžete zarezervovat a vyzvednout na všech pobočkách nebo si je přímo zakoupit v Informačním centru.
Z nejbližších akcí Vám doporučujeme např.:
DEPECHE MODE — koncert legendární skupiny,
11. 6. 2006 na stadionu INTER v Bratislavě;
SHAOLIN — fascinující 2 hodiny, které poukazují na lidskou odolnost a podstatu ovládání sebe
sama, 21. 2. 2006, Hala Sareza Ostrava Poruba;
ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS, MONKEY BUSINESS, SEPULTURA, a další….
Pro ty nejmenší Agentura Pragokoncert uvádí
KOUZELNOU ŠKOLKU S MAJDOU A FRANTIŠKEM, která k nám do Frenštátu zavítá 11. 3. 2006.
Za ICM Frenštát pod Radhoštěm
Radka Pustková, Anna Vlková
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Mûsíãní pau‰ál:
802.512K radiolink RD . . . . . . . . . 399 Kã + DPH

PŘEHLED DOSTUPNÝCH SLUŽEB
PRO PŘIPOJENÍ DO INTERNETU
V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM
802.WIFI
SluÏba 802.WiFi nabízí bezdrátové pfiipojení k internetu max rychlostí 800/200Kbps In/Out s agregací
1: 3, vefiejná IP pfiidûlována DHCP. Pfiipojení 24
hodin dennû, 365 dní v roce za pau‰ální poplatek
a bez omezení dat. Zákazník není vázán Ïádnou
smlouvou na dobu urãitou, staãí kdyÏ se zaregistruje a pokud vlastí zafiízení standartu Wi-Fi mÛÏe se
ihned pfiipojit. Pfiedpokládá se pouÏití vlastní
technologie klienta. Pokud uÏivatel toto zafiízení
nevlastní doporuãíme mu rádi na‰e externí pracovníky, ktefií se o instalaci postarají. Cena za instalaci
se pohybuje od 2000 do max. 6000 Kã podle vzdálenosti od vysílaãe, pouÏité antény a typu zafiízení.
UÏivatel spou‰tí sluÏbu uhrazením prvního provozního poplatku.
Mûsíãní pau‰ál:
802.WiFi 1 mûsíc . . . . . . . . . . . . . 399 Kã + DPH
802.KABEL DOMA
SluÏba 802.kabel doma je urãena k pfiipojení panelov˘ch domÛ nebo objektÛ s více bytov˘mi jednotkami. Nabízené rychlosti pro jednotlivé úãastníky se
pohybují od 512/192Kbps In/Out bez agregace. To
v‰e za pevn˘ mûsíãní pau‰ál. Nepotfiebujete pevnou
telefonní linku, abyste se mohli pfiipojit na Internet.
V‰ichni uÏivatelé sluÏby 802.Kabel v panelovém
domû mají kromû Internetu k dispozici také pfiipojení ke sv˘m sousedÛm rychlostí 100 Mbps! Zfiizovací poplatek (ZP) pfii souãasném pfiipojení napfi.
3 zákazníkÛ je 2 000 Kã + DPH, pro jednoho
v obytném komplexu je ZP 6 000 Kã + DPH.

802.VOX
Jedno telefonní ãíslo Zdarma.Volání v rámci sítû je
ZADARMO. Telefonní hovor je úãtován po sekundách. Za minutu ve ‰piãce 0,67 Kã a mimo ‰piãku
0,35 Kã. Minuta hovoru do zahraniãí od pouh˘ch 0,67 Kã. Podrobn˘ ceník najdete
navox.802.cz/ceník, vox.802.cz. Telefonovat mÛÏete
prostfiednictvím telefonního pfiístroje standardu SIP
nebo Va‰eho PC se SIP free softwarem a zvukovou
kartou. Na‰e volání lze vyuÏít i u jiného poskytovatele internetu. Zfiizovací poplatek je 100 Kã + DPH.
Pro uÏivatele internetu 802.cz BEZ zfiizovacího
poplatku.
Mûsíãní pau‰ál:
802.VOX. ãíslo . . . . . . . . . . . . . . . 0,84 Kã + DPH
802.ADRL
Internetové pfiipojení za velmi v˘hodn˘m pomûrem
cena/v˘kon urãeno nejen pro firmy a organizace.
SluÏby ADRL nabízíme v nûkolika variantách, tarify
je moÏné mûnit bez dal‰ích nákladÛ podle aktuálních potfieb va‰í kanceláfie. SluÏba je nezávislá na
pevné telefonní lince, tedy dostupnost je i v místech
bez podpory technologie ADSL. Standardní zfiizovací poplatek je 5 900Kã + DPH.
Mûsíãní pau‰ál:
802.ADRL 1000/200 Kbps 1:1 . . . 555
802.ADRL 2000/300 Kbps 1:1 . . 1 100
802.ADRL 3000/450 Kbps 1:1 . . 1 490
802.ADRL +2000/700 Kbps 1:1 1 890
802.ADRL+3000/1000 Kbps 1:1 2 950
802.ADRL+4000/1500 Kbps 1:1 4 990

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

+
+
+
+
+
+

DPH
DPH
DPH
DPH
DPH
DPH

BliÏ‰í informace: p. ing. Krko‰ka, tel.: 775 802 738,
558 608 128.

Mûsíãní pau‰ál:
802.101.MEGA DOMA . . . . . . . . . 399 Kã + DPH
Pro rodinné domky je kromû Wi-Fi sluÏeb moÏnost
vyuÏít i sluÏbu 802.512K radiolink RD. Rychlost
sluÏby 512/192 Kbps In/Out bez agregace. Dohledovaná linka pfiímo z na‰í centrály. Zfiizovací poplatek je 8 990 Kã + DPH.
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