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P

aní kmotra nemeškejte,
barevná vajíčka dejte.
Jest-li jste jich nebarvila,
také jsou nám bílá milá.
Schováme je pěkně v ranci,
srovnají se tam s mazanci.

VELIKONOCE – nejvýznamnější svátky křesťanské církve, zasvěcené památce umučení a vzkříšení Ježíše Krista
– se slaví pravidelně první
neděli po jarním úplňku.
Vedle církevních slavností se
mezi lidem udržovala celá
řada národních zvyků a obyčejů v souvislosti s oslavou
jarního slunovratu, zániku
zimy, probouzející se přírody
a víry v obnovení sil a zdraví
člověka. Původním smyslem
tradičního koledování bylo
přinést blaho a štěstí v rodinném životě a zdar v hospodářství. Dokonce již ve 14.
století se u nás objevilo první
šlehání a polévání vodou,
které zase mělo zajistit čerstvou svěžest a zdraví.
– redakce –
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Usnesení
z XV. zasedání Obecního zastupitelstva v Kunčicích
pod Ondřejníkem, konaného dne 31. 3. 1998
Obecní zastupitelstvo
1. Bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z XIV. zasedání ze dne 16. 12.
1997
b) zhodnocení činnosti v obci v roce 1997
c) informaci o dodatku č. 1 a č. 2 ke smlouvě č.
06399421 (EKOGAS – SFŽP) – bez námitek
2. Schvaluje
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. J. Menšík, Ing. R.
Šigut
b) ověřovatele zápisu: Č. Kubečka, L. Dobiášová
c) program hlavních činností na rok 1998
d) vyúčtování hospodaření obce v roce 1997
e) rozpočet obce na rok 1998: příjmy: 10 018 500,–
výdaje: 14 846 700,–
financování: 4 828 200,–
f) přísedící okresního soudu – p. Jan Adamec, Kunčice
pod Ondřejníkem 397, p. Jindřich Chýlek, Kunčice p. O.
509, paní Helena Jurková, Kunčice p. O. 204 a ing. Josef
Briš, Kunčice p. O. 447
g) uzavření smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. FrýdekMístek o poskytnutí úvěru na plynofikaci obce ve výši:
do 5 mil. Kč s poskytnutím záruky – ručením: budoucími příjmy – rozpočtem
nebo nemovitostmi obce
h) prodej parcel č. 3515/16, 3515/19, 3515/20, o celkové výměře 1295 m2, manželům Řezníčkovým, Kunčice
pod Ondřejníkem č. 75 – vyrovnání v rámci vypořádání
úpravy místní komunikace parcely č. 3438
i) prodej části p. č. 1881/6 manželům Němcovým,
Kunčice pod Ondřejníkem 656 – podle zaměření (GP)
V Kunčicích pod Ondřejníkem 31. 3. 1998
Návrhová komise:
Ing. R. Šigut, v. r. Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.
Ing. J. Menšík, v. r. starosta obce
Oldřich Harabiš, v. r., zást. starosty

UPOZORNĚNÍ !!!
Dokončovací práce – terénní úpravy po kladení dálkového optického telefonního kabelu
Na základě četných připomínek občanů, jejichž
pozemky byly
dotčeny při výkopových pracech pro kladení dálkového optického telefonního kabelu, svolává Obecní úřad
v Kunčicích pod Ondřejníkem schůzku se zástupcem
firmy Michlovský, která práce prováděla. Majitelé
pozemků, na kterých nebyly terénní úpravy dokončeny,
mají možnost dojednat konkrétní podmínky dokončení
úprav přímo se zástupcem uvedené firmy.
Schůzka proběhne v zasedací místnosti obecního
úřadu ve středu 15. dubna 1998 v 16,00 hod.
Oldřich Harabiš, zástupce starosty
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❢ Stromy v tísni •••••••••••••

Klíněnka jírovcová je v posledních letech značným škůdcem
na jírovci maďalu (kaštan koňský). V loňském roce napadla
jírovce na většině území České republiky.
Klíněnka jírovcová je drobný, okrově hnědý motýlek s bílou

kresbou na křídlech. Měří se složenými křídly 4 mm, v rozpětí
7 mm. Dospělé klíněnky se líhnou kolem 0.–25. dubna z kukel
přichycených na spadaném listí a soustřeďuje se na kmenech
jírovců do výšky 2–3 m po dobu 1 týdne. V tomto okamžiku lze
škůdce nejcitelněji zasáhnout postřikem.
Larvy škůdce dosahují velikosti až 5–6 mm. Uvnitř listí si
spřádají hedvábně jemný kokon, ve kterém přežívá kukla.
Z těchto kukel se mezi 10.–30. červnem líhnou motýli 2. generace, kteří se opět po dobu asi 1 týdne sdružují na kmeni stromu. Toto je poslední příležitost jak zasáhnout škůdce.
K odpadu listů na stromech zasažených 2. generací klíněnky
jírovcové dochází již v červenci.
Poškozeným kaštanům raší nové listy až začátkem září
a tento jev stromy značně vysiluje.
To by se mohlo stát podnětem k domněnce, že stromům na
jaře již listy neobrazí a že je nutné je skácet.
Jírovce, i když oslabené, se mohou na jaře znovu olistit
a kvést.
Protože kukly přečkávají zimu na spadaném listí, je velice
důležitou ochranou stromů shrabování listí, jeho spálení nebo
kompostování.
Danuše Svobodová
B y d l e n í . Rodina s ročním chlapcem hledá ze zdravotních důvodů bydlení v Kunčicích pod Ondřejníkem.
Máme zájem o koupi, popř. pronájem, bytu nebo domku.
Možná je i výměna za byt 2+1 ve Frýdku–Místku. – Nabídněte. tel: 0658/238 39

➲ Odvoz kovového odpadu •••••••

Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem organizuje
sběr a odvoz kovového odpadu. Sběr bude proveden
v sobotu 25. dubna 1998.
Kovový odpad nebude vykupován, odvoz bude proveden zdarma.
Veškerý nepotřebný kovový odpad mohou občané
uložit k silnici, odkud bude naložen a odvezen. Sběr
kovového odpadu bude zahájen od 9.00 hodin po těchto
trasách:
křižovatka u nemocnice, kolem dřevěného kostelíka
k prodejně pod Stolovou. Zpět kolem p. V. Běčáka čp.
100, p. Fr. Běčáka čp. 570, p. L. Oprštěného čp. 500, dále
kolem p. Zavadila čp. 280, p. Sosenkové čp. 133 až pod
les. Od penziónu Karolína přes Koliby k prodejně na
Maralovém kopci, zpět k železničnímu přejezdu kolem
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penziónu Stavbař. Odtud přes autobusovou točnu
k nádraží ČD, dále pak okolo prodejny „Šodek“ po Valašské cestě k penziónu Vítkovice, k obecnímu úřadu a jeho
okolí. Průjezd po okresní komunikaci od nemocnice po
Tichou, od zastávky ČSAD U lávky po pravé straně
Tichávky, Rakovcem na Frenštát p. R. po p. Rudolfa Slaninu. Dále pak okolo Mateřské školy Dolní ke kostelu.
Oldřich Harabiš, zástupce starosty
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V případě zájmu se obraťte na obecní úřad, zde Vám budou
poskytnuty další informace a můžete nahlédnout do provozního řádu. V případě zájmu uzavřete písemnou dohodu o zapůjčení sálu. Získáte zde zároveň i podrobnosti o způsobu platby.
Přejeme si, aby se kultura v obci více rozvíjela a v opraveném
sále se Vám líbilo.

Pracovní příležitost
Restaurace Huťařství přijme ihned uklízečku.
Informace na tel: 0602/728762

Pozor! Změna uzávěrky obecních novin!
Upozorňujeme Vás na změnu termínu uzávěrky
Obecních novin. Uzávěrka každého čísla bude vždy
25. dne předcházejícího měsíce; to znamená, že
příspěvky např. do květnového vydání Obecních
novin můžete podat do 25. dubna.
– redakce –

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta živijó…
V dubnu oslaví svá významná životní
jubilea tito naši občané:
88 let J a r o s l a v K a l č í k , čp. 446
87 let J i ř i n a P í c h o v á , čp. 208
86 let A l o i s Z á t o p e k , čp. 61
84 let R u d o l f P o k l u d a , čp. 311
84 let J i ř i n a Š i g u t o v á , čp. 97
80 let J a r o s l a v G e l n a r, čp. 359
80 let L e o p o l d a M i c h n o v á , čp. 124
75 let Vo j t ě c h K o n v i č k a , čp. 561
75 let V l a s t i m i l a K r k o š k o v á , čp. 319
70 let M a r i e Ř e z n í č k o v á , čp. 60
65 let J i ř í M e n š í k , čp. 579
60 let M i l a n Vr b a , čp. 625
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky a optimismu do dalších let života.

Vzpomínková slavnost
Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem a Sbor pro
občanské záležitosti Vás srdečně zve v úterý 5. 5. 1998
v 17.00 hodin na vzpomínkovou slavnost u příležitosti
53. výročí vítězství nad fašismem, v prostorách před
obecním úřadem.
Po vzpomínkové slavnosti v 17,30 hodin proběhne
v sále na Huťařství vernisáž II. ročníku výtvarné soutěže
„Za zdravější a šťastnější život v naší obci“.

Firma DAMZUâ nabízí:
vedení jednoduchého úãetnictví, mezd, daní
a fakturace na vlastním poãítaãi.
Informace na tel. ã. 0656/835022 – dopoledne
0656/835854 – po 17 hodinû

Setkání důchodců
Opět připravujeme společné posezení důchodců.
Uskuteční se v krásném měsíci probouzení jarní přírody
– v květnu.
Zveme ve čtvrtek dne 14. 5. 1998 ve 14.00 hod. na
Huťařství
všechny, kteří dosáhli k 31. 12. 1997 starobního důchodu (nikoliv předčasného nebo invalidního) a mají trvalý
pobyt v Kunčicích pod Ondřejníkem
Oproti uplynulým rokům nastala letos malá změna
v programu. Po zahájení bude podáváno pohoštění, po
kterém vznikne čas a prostor na Vaše vzájemné radosti,
stesky, rady starosti, zkrátka volná zábava, během niž
proběhne malá úprava míst k sezení, abyste mohli nerušeně sledovat program, který pro Vás připravili herci
a zpěváci z opavského divadla.
Jelikož není v našich možnostech získat zcela úplný
seznam starobních důchodců, prosíme Vás o následující spolupráci:
ten, kdo přijme naše pozvání, ať vyplní níže otištěnou
pozvánku a zašle ji do 7. 5. 1998 na obecní úřad. Prosíme
Vás o včasné dodržení termínu odevzdání.
Samostatné pozvánky nebudou rozesílány.
Děkujeme a na Vaši účast se těšíme.

✄

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti
. . . . . . . . . . . . zde odstřihněte . . . . . . . . . . . . . . . .

Pozvání na setkání s důchodci
Zúčastním se setkání s důchodci 14. 5. 1998

Informace o možnosti využití sálu na
Huťařství
Protože v obci delší dobu nebyla možnost pořádat žádnou
kulturní akci (kromě diskoték), pronajal obecní úřad dlouhodobě sál s jevištěm a místnostmi vedle jeviště i pod jevištěm.
V sále od jeho otevření (po opravě) v červenci 1997 bylo do
konce března 1998 uspořádáno 25 akcí.
Obecní úřad nabízí také občanům výše uvedené prostory k využití. Lze zde pořádat různé kulturní, tělovýchovné
a společenské akce, rodinné oslavy, životní jubilea, srazy
jubilantů, absolventů, svatby, plesy, taneční zábavy,
reklamní prodej, besedy, přednášky, výstavy apod.

Jméno(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................
adresa ...................................................................................
.................................................
Počet celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•••••••••••••••••••••
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VÁ Ž E N Í R O D I Č E P O Z O R !

Zabezpečení integrace osob
s přiznaným postavením uprchlíka
Vláda České republiky ve svém usnesení č. 806 ze dne 17.
prosince 1997 „o zabezpečení integrace osob s přiznaným
postavením uprchlíka a cizinců, kterým bylo v důsledku jejich
zdravotního postižení uděleno povolení k trvalému pobytu na
území České republiky v roce 1998“ schválila uvolnění příslušných rozpočtových prostředků na zabezpečení integrace maximálního počtu 280 oprávněných osob.
Současně došlo k úpravě výše finančních příspěvků na zajištění bydlení a rozvoj obce. V Instrukci Ministerstva vnitra ze
dne 27. května 1994 č. j. U– 1027/94 o postupu okresních úřadů
při zajišťování integrace osob s přiznaným postavením
uprchlíka v České republice, se tak v čl.IV. odst. 1, částka
100.000,– Kč /výše příspěvku na bydlení na uprchlíka – budoucího nájemce bytu/ nahrazuje částkou 150.000,– Kč.
Prioritou je řešení situace cizinců, kterým bylo v důsledku jejich zdravotního postižení uděleno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. V roce 1998 bude tedy
nezbytné, aby bylo zajištěno více nabídek.
Nabídky, popř. návrhy i kritické připomínky zašlete písemně
nejpozději do 20. dubna 1998 na referát sociálních věcí Okresního úřadu ve Frýdku–Místku, tel. 0658/604387.
Ing. Jiří Kajzar, v. r.
přednosta Okresního úřadu ve Frýdku–Místku

Ve dnech 30. 4. – 10. 5. 1998
MUDr. Chovančíková – řádná dovolená
Zástup MUDr. Šimečková
4. 5. 1998 8 – 12 h, 6. 5. 1998 8 – 12 h

Dětský karneval
Dne 15. 3. 1998 byl uspořádán v sále na Huťařství tradiční Dětský karneval s velmi početnou účastí dětí, rodičů a prarodičů. K jeho zdárnému průběhu přispěli místní podnikatelé svými sponzorskými dary k velké radosti
našich dětí. Všem sponzorům, obecnímu úřadu, hudebníkům pod vedením p. Václavíka, p. Milanu Střalkovi
jako konferenciérovi touto cestou děkujeme.
Chtěli bychom vyzvednout příspěvek do tomboly od
postižených dětí ze Školy života ve Frýdku–Místku –
ředitelka p. Kuboňová, kterým zašleme jako poděkování
menší dárek.
Šlo o dobročinnou akci, takže z výtěžku zašleme příspěvek na program – Kostní dřeň.
Před časem jsme přispěli na Lekslerův gama nůž na
Homolce a dnes Vás můžeme již seznámit s tím, že jeden
z našich spoluobčanů byl touto metodou léčen.
Rovněž z konta naší skupiny ČČK i od občanů byla
poskytnuta pomoc postiženým při povodních.
Tato akce tedy spojuje zábavu s užitkem.
Výbor ČSČK

VÁ Ž E N Í R O D I Č E P O Z O R !

Zápis dětí do obou mateřských škol
v Kunčicích pod Ondřejníkem
Ve čtvrtek 16. 4. 1998 se bude konat zápis dětí do obou MŠ na
školní rok 1998 – 1999. Rodiče, kteří chtějí v příštím školním
roce umístit své dítě v předškolním zařízení, nechť se v daný
den dostaví do MŠ v době od 14 do16 hod. Komu tento termín
nebude vyhovovat může své dítě ještě přihlásit v náhradním
termínu a to od 20. 4. 1998 – 24. 4. 1998 od 13 do16 hod.
Připomínáme rodičům, že podle zákona mají možnost
umístit své dítě na 3 dny v měsíci i ty rodiny, kde matka pobírá
rodičovský příspěvek na dítě.
Přiveďte i vy své dítě mezi nové kamarády.
Ředitelství obou MŠ

Vlastníkům lesa
Od 1. 7. 1997 je pověřen výkonem funkce odborného lesního
hospodáře na katastrálních územích Kunčice pod Ondřejníkem, Kozlovice, Palkovice, Měrkovice, Lhotka, Sklenov, Myslík,
Metylovice (část), ing. Tomáš Svoboda.
Vlastník lesa je podle Lesního zákona povinen zajišťovat
hospodaření na svém lesním majetku v součinnosti s odborným lesním hospodářem, který zabezpečuje odbornou úroveň
hospodaření v lese podle lesního zákona a právních předpisů
vydaných k jeho provedení.
Náklady na činnost odborného lesního hospodáře, pověřeného orgánem státní správy lesů, hradí stát.
Kontakt na odborného lesního hospodáře
Osobně: každé pondělí od 15,00 do 17,00 hod na OÚ Kunčice pod Ondřejníkem
každou středu od 15,00 do 17,00 hod na OÚ Palkovice
Písemně: Podříčí 48, Frenštát p. R., PSČ 744 01
Telefonicky: 0656/831088 – ráno a večer
Odborný lesní hospodář mimo jiné schvaluje vlastníkovi
těžbu v lesích bez schváleného lesního hospodářského plánu
nebo bez převzatých osnov, vede evidenci o prováděných
odborných úkonech a činnostech, průběžně sleduje stav lesa,
poskytuje vlastníkům poradenskou činnost v oblasti dotací,
provádí instruktáž k vyznačení výchovných zásahů v porostech, vyznačuje obnovní těžbu, potvrzuje správnost podání
žádosti o dotace atd.
Všechny tyto služby, ale i jiné, jež souvisí s činností odborného lesního hospodáře, jsou hrazeny státem.
Pokud máte zájem být informováni o stavu Vašeho lesa formou venkovní pochůzky, pak by bylo dobré dohodnout se
s časovým předstihem.
ing. Tomáš Svoboda

Počasí za měsíc březen 1998 •••••
❅Dovoluji
si Vám sdělit poznatky o stavu počasí za měsíc březen 1998. Tento měsíc byl výrazně teplotně nižší než březen
roku 1997.
Průměrná teplota dosáhla pouhých – 0,1 °C oproti loňskému
březnu, kdy to bylo + 2,8 °C.
Začátek měsíce nás přivítal přímo jarním počasím, ale již
v druhém týdnu klesly teploty opět hlouběji pod bod mrazu.
Dešťových srážek spadlo celkově 10 mm, což je o 5 mm méně
než loni. Oproti loňským 31 cm sněhu napadlo letos více než
jednou tolik a to 72 cm.
I přes nepříznivé březnové počasí očekáváme, že následující
měsíce budou natolik teplotně na výši, že celková úroda se
vyrovná ostatním rokům.
Jiří Ryška

❦

Vzpomínka

•••••••••••••

Dne 17. dubna uplyne 100 let od narození našeho drahého tatínka, dědečka, pradědečka, tchána a bratra,
pana Otakara Válka.
Vzpomíná rodina
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
v Kunčicích pod Ondřejníkem

II. ročník výtvarné soutěže
„ZA ZDRAVĚJŠÍ A ŠŤASTNĚJŠÍ ŽIVOT
V NAŠÍ OBCI“

jde do finiše
Po mimořádně úspěšném 1. ročníku,
kterého se zúčastnilo 124 výtvarníků a finanční částka na
odměny přesáhla 10 tisíc Kč.
Již v pátek 17. dubna je poslední den k odevzdání soutěžních prací. Týž den odpoledne budou hodnoceny.
21. dubna vítězné práce představíme účastníkům členské
schůze ochránců přírody v zasedací síni obecního úřadu.
Dne 5. 5. 1998 v 17,30 hodin (po ukončení vzpomínkové
slavnosti před obecním úřadem, pořádané u příležitosti 53.
výročí vítězství nad fašismem) proběhne slavnostní vernisáž
výstavy v sále na Huťařství.
Úspěšní mladí výtvarníci převezmou z rukou starosty obce
ing. T. Hrubiše a předsedy MO ČSOP p. Miloslava Šrubaře
odměny a na ty nejlepší čeká opět zájezd a výlet.
Současně budou vystaveny i oceněné práce z loňského I.
ročníku, které nám pravdivě odhalily kde a jak přírodě ubližujeme a vyzvaly nás k činům. Téměř polovina těchto prohřešků
proti životnímu prostředí je odstraněna nebo je řešena. Bohužel některé jsou zatím nad naše síly a finanční možnosti.
Stále nám ubývá kouřících komínů, letos máme naději, že
většina kontejnerů přestane „zdobit“ naši obec a poskytovat
možnost ukládání odpadu z širokého okolí včetně Ostravy.
Nebezpečí zničení našich Beskyd nám začalo hrozit pokračováním důlní činnosti, kterou nesmíme dopustit. Když
k tomu přidáme emisemi poškozené lesy, bezohledné znečišťování vodních toků, spalování karcinogenních odpadů, pohozené autobaterie v přírodě .....
Je nutné spojit síly se všemi, kterým jde o trvale udržitelný
život a mají odvahu přiložit ruce k dílu. Naděje je, že i nejmenší děti z obou mateřských škol, velká většina základní školy,
včetně dospívajících mladých ochránců přírody nám jdou příkladem. Uznání si zaslouží učitelé a rodiče, kteří rozvíjejí tolik
potřebný a správný vztah k přírodě.
Přijďte shlédnout zdařilá výtvarná dílka svých sourozenců,
dětí, vnoučat, popř. pravnoučat.
Miloslav Šrubař, MO ČSOP

Program oslav 100. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v Kunčicích
pod Ondřejníkem
3. května v 9,30 hod. bude ve farním kostele sloužena mše
svatá za zesnulé členy hasičského sboru
6. června v 15.30 hod. proběhne ukázkové cvičení – zásah na
budovu Obecního úřadu za účasti okolních hasičských sborů
a červeného kříže
3. července – slavnostní členská schůze na Huťařství
4. července – tento den bude věnován hasičům a jejich technice, od 15 hod. uvidíte hašení požáru historickými i nejmodernějšími prostředky. Od 19 hod. budeme pokračovat taneční
zábavou u Hasičárny.
Vážení občané,
zveme Vás všechny na tyto akce. Budete mít možnost seznámit se s prací i technikou těch, kteří jsou připraveni Vám
pomoci proti ohni i dalším živelným pohromám.
Srdečně zve Hasičský sbor Kunčice pod Ondřejníkem

AUTODOPRAVA MACURA OLD¤ICH
Nabízím pfiepravu s AVIÍ s plachtou.
tel. 0656/850 197, ceny smluvní
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„Výstupy na šest beskydských vrcholů“
organizuje odbor KČT Kunčice p. Ondřejníkem. Tímto zajímavým, přitažlivým a přiměřeně náročným způsobem se
organizátorům dařilo a nadále daří zapojit do pravidelně prováděné turistiky i širokou veřejnost.
I. cyklus výstupů se uskutečnil v letech 1983–84 (účast celkem 2688 turistů), II. cyklus výstupů se uskutečnil v letech
1988–89 (účast 2108 turistů), III. cyklus výstupů se uskutečnil
v letech 1993–94 (účast 1295 turistů). IV. cyklus je pořádán
k 75. výročí založení Klubu Českých turistů v Kunčicích p. O.
a zároveň ke 110. výročí organizované turistiky na území ČR.
Pořadatelé předpokládají, že výstupy v letech 1998–99
absolvuje opět vysoký počet turistů. Účastníci, kteří vystoupí
na všech šest vrcholů, obdrží další ze sady odznaků (v barvě
zelené, s obrysem hory V. Javorníku). V. cyklus výstupů by se
měl uskutečnit v letech 2003–04. VI. cyklus (závěrečný) uskutečníme v letech 2008–09.
Příjemný pobyt ve zdravém prostředí, svěžest a výdrž přejí
kunčičtí turisté.
Upozornění pro účastníky výstupů:
1. Do záznamníku si po jeho získání vepište své jméno
a adresu (pro případ jeho ztráty).
2. Při výstupu na vrchol má účastník nárok na získání razítka
jen do vlastního záznamníku. Neztěžujte proto prosím práci
organizátorům!
Termíny výstupů
II.
18. 4.
7. 6.

Ondřejník
Skalka
Velký
Javorník

19. 4.

Radhošť

17. 5

Kněhyně

6. 6.

Smrk

16. 5

Lysá hora

Rok 1998
III.
IV.

Rok 1999
II.
III.
11. 7.
10. 10. 27. 3
26. 9.
25. 4.
19. 9. 6. 12. 20. 2 6. 6.
5. 9

5. 12

I.

21. 2

12. 7.
15. 8
11. 7
6. 9.
16. 8.
20. 9. 11. 10. 28. 3.

24. 4.

4. 9

5. 6.

10. 7.
8. 8
7. 8.
25. 9.

22. 5.

5. 9.

23. 5

Hlavní zásady:
❶ Do hor nechoďte bez správné výstroje a nikdy ne sami.
❷ Nepodceňujte nebezpečí, která mohou hory připravit.
❸ Podmínkou účasti dětí a mládeže do patnácti let je doprovod
rodičů nebo pověřené dospělé osoby. ❹ V horách dodržujte
čistotu a chraňte krásy naší přírody. ❺ Nezkracujte značené
cesty a neničte lesní porosty. ❻ Jako organizovaní turisté buďte
ostatním návštěvníkům příkladem. ❼ Výstup na vrchol je
možno uskutečnit v kterýkoliv uvedený termín. ❽ Vystoupit
i sestoupit můžete po libovolné turisticky značené cestě. ❾ Kontrola na vrcholech bude ve stanovené dny vždy od 9 – 15 hodin.
Beskydy jsou chráněnou krajinnou oblastí!
Informace: Alois Molata, U nemocnice 540, 739 12 Čeladná,
Ing. Boleslav Stanečka, Tylova 31, 700 30 Ostrava–Zábřeh
Šťastnou cestu a hodně pěkných zážitků všem účastníkům přeje
Odbor KČT Kunčice pod Ondřejníkem a sponzoři akce
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