KVĚTEN 2006

Jarní
Odkud se vzalo
kouzelné jaro,
že přišlo zase
zpátky k nám?
Sluníčko svítí,
všude je kvítí,
skřivánek letí
k výšinám.

Děti jsou venku
každou chvilenku,
vždyť příroda je
jako ráj,
sluníčko hřeje,
všechno se směje,
vítáme krásný
měsíc máj!
M. K.

K

věten se vyznačuje nejen krásnými májovými dny plnými
slunce a rozličných květů, ale také několika svátky. 1. května
slavíme Svátek práce, 5. květen je zapsán jako významný den —
vzpomínáme Květnové povstání českého lidu a zároveň den
osvobození naší obce od fašismu. Státní svátek — Den osvobození slavíme 8. května.
Druhou květnovou neděli, která letos připadá na 14. května,
slavíme Den matek. Všem maminkám blahopřejeme.

Není nic půvabnějšího
než matka s dítětem
v náručí,
a nic důstojnějšího než matka mezi
mnoha dětmi.
J. W. Goethe
— redakce —
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Návrh programu hlavních činností
v Obci Kunčice pod Ondřejníkem
na rok 2006
Vážení členové zastupitelstva obce, vážení občané,
předkládám Vám návrh programu hlavních činností v Obci Kunčice p. O. v roce 2006, který je sestaven na základě předpokládaných finančních
příjmů obce v roce 2006.
Návrh rozpočtu obce na rok 2006 projednal finanční výbor a doporučuje jej zastupitelstvu obce
ke schválení. Je navržen následovně:
příjmy ve výši:
20 234 500 Kč
financování ve výši:
3 027 200 Kč
výdaje ve výši:
3 261 700 Kč
Podle rozpočtových pravidel se jedná o rozpočet
nevyrovnaný schodkový, neboť je do příjmové části
zapojen i zůstatek na běžném účtu obce z roku
2005. Dokumenty k rozpočtu obce také obsahují
orientační rozpočtový výhled na rok 2007 a 2008,
který má hlavně sledovat dlouhodobé závazky
obce.
Příjmová část rozpočtu je tvořena hlavně výnosy
z daní z rozpočtu státu, jedná se o systém přerozdělování státních daní, který vychází z počtu obyvatel každé obce. Jedná se o tyto příjmy:
výlučná daň obcí — daň z příjmů právnických
osob placená obcemi
— daň z nemovitostí výlučný příjem obcí
— místní a správní poplatky sdílená daň se SR
— daň z příjmů fyzických osob z podnikání
— daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
— daň z příjmů právnických osob
— daň z přidané hodnoty
— daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (např. z úroků)
Skutečná výše příjmu z uvedených daní je závislá
na celkové ekonomické situaci státu v daném roce,
proto se může v průběhu roku jejich výnos proti
předpokladu změnit.
Do příjmové části rozpočtu je také zahrnut další
podíl z prodeje plynovodů obce ve výši 801 100 Kč.
Další vyšší příjmy obce jsou tvořeny např. z prodeje stavebních pozemků a z nájmů nebytových prostor v budovách obce. Obec má také přislíbenou
státní dotaci na nákup požární cisterny ve výši
2 mil. Kč.
V roce 2006 bude dokončen rozestavěný vodovod
Hasičárna a prodloužení vodovodu Huťařství. Bude
zpracován projekt vodovodu na Bystrém (Pícha),
projekt přípojky vody pro hasičárnu a šatny TJ
a projekt vodovodu Pila (u Huťařství). Proběhne
kolaudace vodovodu Hasičárna a prodloužení vodovodu Huťařství. Bude provedena oprava vodovodu u Vašendů. Je plánována stavba vodovodu Břeští a na Černém kopci. Bude pokračovat uzavírání
věcných břemen na obecní vodovody. Vše v částce

zhruba 700 000 Kč. Připravuje se stavba dešťové kanalizace a přeložka kanalizace na Černém kopci,
včetně odkupu kanalizace od občana obce.
V letošním roce bude pokračovat příprava stavby
tlakové kanalizace v obci. Projektová dokumentace
pro stavební řízení a příprava žádosti o dotaci z EU
na stavbu bude stát zhruba 2 mil. Kč. Na zpracování projektové dokumentace požádala obec MS kraj
o dotaci přibližně ve výši 1 mil. Kč.
Je plánována stavba plynovodu v Břeští a stavba
plynové přípojky k šatnám TJ. Bude zprovozněna
plynová kotelna v budově pily (u Huťařství).
Bude probíhat nutná údržba místních komunikací (MK), včetně jejích odvodnění, bude zpracován
projekt na MK na Černém kopci a projekt parkoviště u dřevěného kostela, popř. u ZŠ. Bude nutné zahájit přípravu opravy mostu u p. Ručky, proběhnou
pravidelné prohlídky na některých mostech. V letošním roce bude dokončeno územní řízení na
nové chodníky okolo státní silnice a MK k nádraží.
Budou pokračovat výkupy pozemků pod MK. Na
dopravní obslužnost přispěje letos obec firmě Connex Morava a.s. 21 756 Kč. Také proběhne příprava
rekonstrukce některých autobusových čekáren
v obci. Bude probíhat postupná výměna dopravního značení MK podle platné vyhlášky.
V letošním roce budou provedeny nutné výkupy
některých pozemků, např. u vodojemu nad Beskydským rehabilitačním centrem, pod prodejnou
a okolo prodejny před OÚ, areál smuteční síně, atd.
Je plánováno vypracování investičního záměru na
úpravu a zastřešení ZŠ, studie využití smuteční síně
a budovy MŠ u nádraží.
Obec připravuje zrušení skladové plochy pod
nádražím ČD a přemístění skladu materiálu pod
Obecním úřadem.
Kromě běžné údržby veřejného osvětlení v obci
dojde k jeho postupnému doplňování dalšími svítidly předně okolo hlavních komunikací a proběhne
projektová příprava na jeho další rozšíření. V letošním roce je plánována dostavba bezdrátového
obecního rozhlasu (BOR). Proběhne postupné vybavování obce informačním systémem — ukazateli
(mobiliář), bude instalována tabule s mapou cyklostezek.
V základní škole bude pokračovat výměna části
zastaralého vybavení (např. školní nábytek v učebnách, didaktická technika, modernizace PC učebny).
Proběhne nutná rekonstrukce elektroinstalace ve
školní jídelně. ZŠ plánuje zakoupení sněhové frézy.
V budovách mateřské školy bude prováděna běžná
údržba, bude doplněno potřebné vybavení.
V suterénu budovy OÚ bude vybudováno sociální zázemí a šatna pro pracovníky dělnických profesí.
Budou zhotovena nová garážová vrata v budově
OÚ. V případě získání požadované dotace bude
v budově OÚ vybudován bezbariérový vstup a WC
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včetně osobního výtahu, který má sloužit pro starší
a méně pohyblivé občany. Je plánována větší oprava obecního vozidla PICK –UP, včetně vybavení sypače sněhovým šípovým pluhem. Na obecních budovách bude probíhat běžná údržba, např. nátěr
oken (OÚ, DPS), oprava el. instalace bytu u DPS
a v garáži OÚ, oprava střech po dlouhé zimě (sněhové zábrany, okapy, atd.).
Bude pokračovat dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů v obci (SDH) potřebným materiálem. Probíhá příprava na zakoupení nové požární
cisterny (CAS) s finančním přispěním státu. Z tohoto důvodu bude nutné provést přeložku sloupu NN
vedení a úpravu prostoru před hasičárnou.
Dojde-li k dohodě s investorem a obec získá přislíbený úvěr, bude zahájena stavba víceúčelového
domu před obecním úřadem.
V obecních lesích budou prováděny práce podle
lesního hospodářského plánu za dozoru odborného lesního hospodáře.
Jako v předešlých letech bude obec spolupracovat s Pozemkovým spolkem Podbeskydí (ČSOP)
a památkovým ústavem v Ostravě na přípravě
oprav kulturních památek v obci. Připravuje se
velká oprava dřevěného kostela, je nutné odstranit
havarijní stav uchycení a pohonu historických
zvonů ve věži farního kostela. Rozpočet na odstranění tohoto havarijního stavu je 100 000 Kč, v rozpočtu obce je navržen příspěvek ve výši 60 000 Kč.
Začátkem roku začalo jednání se správcem farnosti a zástupcem biskupství v Ostravě o bezúplatném
převodu (nebo za symbolickou cenu) pozemku
hřbitova z vlastnictví Farnosti Kunčice p. O. do majetku obce. Správu hřbitova provádí obec. Při převodu hřbitova na obec bude možné žádat o dotaci
na jeho úpravu. Na urnovém háji bude obnoven
nátěr dřevěných budov.
Na základě kolaudačního rozhodnutí došlo
z kraje roku 2006 k zápisu tělocvičny v areálu TJ na
list vlastnictví obce. Pozemky v celém areálu TJ jsou
ve vlastnictví obce.
V letošním roce bude uskutečněno projednání
a schválení Změny č. 1 a č. 2 územního plánu obce.
Začátkem roku 2006 byly zprovozněny nové webové stránky obce, které budou postupně doplňovány. Také bude nabídnuta možnost prezentace společenským organizacím v obci na těchto stránkách.
Již tradičně bude obecní úřad podporovat kulturní aktivity v obci (folklorní soubory, pěvecké sbory,
knihovny), bude psána kronika obce. V rámci propagace obce budou znovu vydány Staré paměti
Kunčic pod Ondřejníkem, pohledy obce, budou
zhotoveny propagační předměty s názvem a znakem obce, atd. Obec bude podporovat podnikatelské aktivity, dále bude podporovat společenské organizace, hlavně ty, které pracují s mládeží, např. TJ
Sokol, turistický oddíl, mladé rybáře a hasiče,
ochránce přírody. V návrhu je i příspěvek na léčbu
včelstev v obci. Jako v předešlých letech obec podpoří mladé rodiny při narození dítěte finanční částkou 5 000 Kč.
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Obec bude zajišťovat povinné zvyšování odborné
způsobilosti svých zaměstnanců. Bude vyvíjet úsilí
k získání dalších krajských a státních dotací na rozvoj obce.
Jako každoročně proběhne v měsíci dubnu a září
sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
V dubnu i sběr železného šrotu.
V průběhu roku bude OÚ zajišťovat běžný chod
obce, tj. budou vydávány Obecní noviny, obecní
úřad bude přispívat zprávami z obce do regionálních novin, bude uspořádána pietní vzpomínka
u příležitosti 61. výročí osvobození obce od fašismu, je plánováno setkání s důchodci obce, s podnikateli a živnostníky obce. V případě zájmu zajistí
v červnu obecní úřad ve spolupráci se základní školou hostování zahraničního souboru v rámci mezinárodního folklorního festivalu ve Frýdku–Místku.
Obecní úřad bude spolupracovat při pořádání
dětského dne, budou zajišťovány úkoly v oblasti civilní obrany a ochrany státu.
Jako každý rok zaměstná obec 4 pracovníky (občany obce) evidované na úřadu práce s finanční
podporou státu i několik brigádníků — studentů,
kteří se budou hlavně podílet na úklidu obce, údržbě zeleně, na práci na údržbě místních komunikací a jejich okolí, budou pracovat při údržbě hřbitova a urnového háje.
Na obecním úřadě proběhne povinná týdenní
praxe studentů středních škol.
Bude pokračovat dovybavení obecního úřadu výpočetní technikou, potřebnými PC programy, bude
zprovozněn elektronický podpis, elektronická podatelna, dojde k využívání elektronické úřední desky.
V roce 2006 bude obecní úřad organizačně zajišťovat dvoje volby. Začátkem června proběhnou
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
a na podzim, zřejmě v listopadu, se uskuteční komunální volby do zastupitelstva obce. Bylo by
dobré, aby účast voličů z obce byla v obou volbách
co největší.
V současné době již probíhá jednání starosty
obce s notářem a katastrálním úřadem o převodu
areálu vodních nádrží do majetku obce.
Vážení členové zastupitelstva obce, vážení občané, předložený návrh programu hlavních činností
v Obci Kunčice p. O. na rok 2006 je podložen návrhem rozpočtu obce na rok 2006, který také projednal finanční výbor obce a doporučil zastupitelstvu
obce jeho schválení. Bude-li příjmová část rozpočtu během roku naplněna, závisí hlavně na ekonomické situaci státu. S ohledem na vývoj této situace a na aktuální potřeby obce je možné v průběhu
roku rozpočet obce upravovat.
Na závěr tohoto návrhu programu přeji vám
všem, aby se finanční situace obce stále zlepšovala
a aby se nám společně podařilo navržený program
činností na rok 2006 uskutečnit.
Děkuji za pozornost
V Kunčicích p. O. 30. 3. 2006
Tomáš Hrubiš
starosta obce

Schválený rozpočet Obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2006 — příjmy

Schválený rozpočet Obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2006 — výdaje

Schválený rozpočet Obce Kunčice pod Ondřejníkemna rok 2006 — financování

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR v roce 2006
Rozhodnutím ze dne 30. 1. 2006 vyhlásil prezident republiky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Tyto volby se uskuteční v pátek 2. června 2006
a v sobotu 3. června 2006.
Volby proběhnou podle zákona o volbách do Parlamentu České republiky č. 247/1995 Sb. Hlasování
do Parlamentu ČR proběhne v obci ve stálých volebních okrscích č. 1 (volební místnost na obecním
úřadě) a č. 2 (volební místnost v restauraci Skalka).
Starosta obce stanovil minimální počet členů
okrskových volebních komisí — 8 členů a jmenoval
zapisovatelky volebních komisí.
Do Parlamentu České republiky se volí na základě
všeobecného, rovného a přímého volebního práva
tajným hlasováním. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se volí podle zásad poměrného zastoupení.
Dále uvádíme potřebné informace k průběhu voleb.

Volební kampaÀ
Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě,
zejména nesmí být o kandidátech a politických
stranách a koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.
Pro volební kampaň mohou volební strany využívat své vývěsní skříňky a označené plakátovací plochy v čekárnách autobusů, které budou označeny
16 dnů přede dnem voleb.
Tyto plochy jsou určeny všem účastníkům volební kampaně. Žádám volební strany, aby k volební
kampani využívaly pouze určené plochy. Nevylepujte plakáty a nepiště na autobusové zastávky,
sloupy el. vedení a podobně, neboť volební strana,
jejíž volební materiály budou umístěny mimo uvedené plochy, se vystavuje nebezpečí uložení pokuty
a bude muset na vlastní náklady tuto plochu uvést
do původního stavu.

Stál˘ seznam voliãÛ
Na obecním úřadě (č. dveří 23) je k nahlédnutí seznam voličů Obce Kunčice p. O. Každý volič může
do seznamu nahlédnout, zda je v něm správně uveden, popřípadě udaje upřesnit. Do seznamu je
možno nahlédnout v pracovní dny v těchto hodinách:
Pondělí středa 8.00 — 12.00 13.00 — 17.00
Úterý, čtvrtek 8.00 — 11.30 12.00 — 14.00
Seznam voličů se uzavírá ve středu 31. května
v 17 hodin.
Volební lístky budou voličům doručeny prostřednictvím České pošty.

Právo volit
Voličem je státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Překážkami ve výkonu volebního práva jsou
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu
b) zbavení způsobilosti k právním úkonům

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou
politickou stranu, politické hnutí nebo koalici. Hlasovací lístky budou doručeny voličům poštou nejpozději tři dny přede dnem voleb. V případě, že voličům nebudou z jakéhokoliv důvodu hlasovací
lístky doručeny, budou si je moci vyzvednout
přímo ve volební místnosti.

Pfienosná volební schránka
Občan, který se bude chtít zúčastnit voleb a bylo
by pro něj ze zdravotních důvodů obtížně přijít
k volbám osobně, může požádat obecní úřad nebo
v den voleb volební komisi o zajištění přenosné volební schránky. Členové příslušné volební komise
je pak v den voleb navštíví s přenosnou volební
schránkou doma.
Požadavek sdělte telefonicky (tel. 556 850 154),
případně písemně na obecní úřad nebo prostřednictvím poštovních doručovatelek.

Zásady hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
ČR. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise prázdnou obálku
opatřenou otiskem úředního razítka. Na žádost voliče mu volební komise dodá za chybějící nebo
jinak označené hlasovací lístky jiné. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude
mu hlasování umožněno.
Ve volební místnosti si volič prohlédne vyvěšený
hlasovací lístek označený jako vzor, kde budou vyznačeni ti kandidáti, kteří se případně vzdali své
kandidatury nebo byli svou volební stranou odvoláni. Při zjišťování výsledku voleb se k takovým kandidátům nebude přihlížet.
Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží do úřední
obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku,
který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 (možná i 4 —
podle toho zda bude v termínu schválena novela
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volebního zákona) kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů
dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího
lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče který není schopen
vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však
člen okrskové volební komise. Nepoužité volební
lístky může volič odložit do označené schránky.
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
Členové okrskových volebních komisí nemohou
poskytovat informace o průběhu voleb, a to až do
podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování.
Zákaz se nevztahuje na údaje o počtu voličů, kteří
již hlasovali.
Podrobné informace o způsobu hlasování budou
voličům doručeny poštou s hlasovacími lístky.
Vážení občané využijte své občanské právo a přijďte
k volbám v hojném počtu.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v Obci Kunčice p. O. v roce 2006
Starosta Obce Kunčice pod Ondřejníkem podle
§ 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do
Parlamentu České republiky,
oz n a m u j e :
1. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v Obci Kunčice pod Ondřejníkem se uskuteční:
v pátek 2. června 2006 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 3. června 2006 od 8.00 do 14.00 hodin
2. Místo konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 — dolní a střední část
obce po pana Jiřího Janáče, paní Elišku Pustkovou a provozovnu č. 158 na Maralovém kopci —
je volební místnost v zasedací síni na Obecním
úřadě v Kunčicích pod Ondřejníkem, čp. 569,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu.
ve volebním okrsku č. 2 — horní část obce — je
volební místnost v sále v restauraci Skalka
v Kunčicích pod Ondřejníkem., čp. 310, pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

☞☛ obecní
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4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky prostřednictvím České pošty, s.p. V den voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Kunčicích p. O. dne 2. května 2006
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Oznámení
Ke dni dětí bude uspořádáno zábavné odpoledne
a NESTLE SHOW viz strana 12 Obecních novin.
— redakce —

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…
V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea tito naši
občané:
90 let Oldřich Šrubař
88 let Anna Kokešová
83 let Anna Kalabusová
83 let Zdenka Kadlecová
83 let Ludmila Pospíchalová
82 let Jindřiška Daňková
82 let Karel Jurek
65 let Jaroslav Čtvrtníček
60 let Hana Heczková
60 let Jiří Uhlář
60 let Jindřich Havrlant
60 let Pavel Tichavský
60 let Ludmila Procházková
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky
a optimismu do dalších let.

Poslední rozloučení
V měsíci dubnu jsme se naposledy rozloučili
s panem F RANTIŠKEM C HAMRADEM .

Náhradní termín pro očkování psů
Připomínáme Vám náhradní termín: čtvrtek
18. května 2006 pro pravidelné očkování psů proti
vzteklině. Přineste s sebou očkovací průkaz.
Pes má mít náhubek a doprovod osoby starší 15 let!
Cena vakcinace cca 80 Kč.
Rozpis míst, kde bude prováděno očkování:
restaurace Skalka . . . . . . . . . . . . . . . . . od 12.15 hod
restaurace Huťařství . . . . . . . . . . . . . . od 12.30 hod
U kostela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 12.45 hod

úřad informuje ☛☞
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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
V˘mûnn˘ pobyt rakousk˘ch dûtí

Galerie Karla Svolinského
pfii Z· v Kunãicích pod Ondfiejníkem
zahájila
u pfiíleÏitosti oslav Dne Zemû

v˘stavu
prací ÏákÛ kunãické ‰koly.
(Vystavované práce byly vytvofieny
za vyuÏití odpadového materiálu.)
V˘stava potrvá do 31. kvûtna 2006.
MÛÏete si ji prohlédnout
kaÏdou stfiedu od 13 do 15 hodin.
Jste srdeãnû zváni.

Skokan na lyÏích mezi kunãick˘mi dûtmi
V úterý 25. dubna 2006 měli žáci ZŠ K. Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem možnost strávit
hezké chvíle s naším významným a velmi úspěšným sportovcem Jakubem Jandou, držitelem Světového poháru ve skocích na lyžích. Ten se velmi
ochotně podělil s dětmi o své bohaté zkušenosti
z dvacetileté sportovní činnosti, vzpomínal na své
skokanské začátky i školní léta a rád odpovídal
dětem na jejich spontánní dotazy. Velké nadšení
u dětí vyvolal, když předvedl svoji nejcennější trofej, kterou se mu podařilo v letošním roce za své výkony získat. V závěru tohoto příjemného setkání
Jakub Janda věnoval všem zájemcům své fotografie
s podpisem.
Za zprostředkování této zdařilé akce děkujeme
panu Ladislavu Šigutovi.
M. Jurková

Letos se již počtvrté uskutečnil reciproční pobyt
rakouských dětí v rodinách kunčických žáků.
Ve středu 5. dubna přijela v pozdních odpoledních
hodinách skupina rakouských dětí na pětidenní výměnný pobyt k nám do Kunčic pod Ondřejníkem
— sedm dětí, ale také pět dětí do Palkovic a čtyři do
Frýdlantu n. O. Jejich cesta autobusem nebyla jednoduchá, počasí se opravdu neumoudřilo. Záplavy
na severu Rakouska a u nás v povodí Moravy vystřídalo husté sněžení v našich Beskydech. Přivítání
z autobusu a rozdělení do rodin u naší školy proběhlo srdečně v bílé, téměř vánoční krajině.
Druhý den jsme se všichni sešli hned ráno na naší
škole. Šestnáct rakouských dětí a jejich pedagogický doprovod bylo přivítáno ředitelem školy Mgr.
Martinem Majerem a našimi žáky německého jazyka. Ti je také provedli učebnami a celou naší školou. Ve školní galerii si prohlédli umělecká díla
a potleskem ocenili vystoupení folklórního souboru Holubjanka pod vedením p. Dany Svobodové
a také souboru Muzička.
Další část dopoledne byla zaměřena na velikonoční dílny — workshopy. Rakouští žáci, v doprovodu hostitelských dětí a našich komunikativních
němčinářů i angličtinářů, byli rozděleni do tří skupin a postupně se vystřídali ve třech workshopech.
Keramická dílna pod vedením Mgr. Jitky Jurkové
děti velmi zaujala. Všechny si z hlíny vytvořily jarní
symboly a byly odměněny již připravenými pozdravy jara — ptáčky na špejli.
V další dílně se pekla a zdobila velikonoční perníková vajíčka. V naší školní kuchyňce to pod vedením p. uč. Marie Kahánkové a Zdeňky Žídkové neodolatelně vonělo a děti si na svých perníčcích
opravdu pochutnávaly.
Ve třetí dílně — školní družině si děti vyráběly dle
pokynů p. uč. Markéty Jurkové vkusné velikonoční
dekorace. Všechny své výrobky si pak odnesly jako
upomínky s sebou.
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Po obědě odjely rakouské děti spolu s kunčickými
hostitelskými studenty za doprovodu p. uč. Ludmily Krupové na prohlídku automobilů a veteránů do
Regionálního muzea v Kopřivnici.
Tento den byl naplněn různorodými aktivitami
a při odpoledním návratu bylo znát, že společně
prožité chvíle vedou děti ke spontánní komunikaci
— ať už verbální — německé, anglické, ale přiznejme si i české — a samozřejmě k té gestikulační.
A právě to byl hlavní záměr pobytu. Ať naše děti
překonají jazykové bariéry a dokáží se pobavit s kamarády z jiné země.
Další den v pátek jely „naše“ rakouské a kunčické
děti do Palkovic. V nové tělocvičně této školy proběhlo zábavné sportovní zápolení v netradičních
sportovních disciplínách. Po obědě pak děti odjely
do Ostravy na vyhlídkovou věž nové radnice a výstavu „Miniuni“. Sobotu strávily děti v hostitelských rodinách. Ty si pro ně připravily program, ať
už kulturní — Štramberk, kde na náměstí probíhal
pokus o světový rekord v upečení největšího ucha,
či rožnovský skanzen, anebo sportovní jako např.
plavecký bazén, výšlap na Pustevny, Radhošť apod.
Sobotní počasí bylo nádherně prosluněné, takže se
návštěva konečně mohla nasytit naší krásné beskydské přírody.
A v neděli dopoledne nastalo loučení s příslibem
výměnného pobytu, tentokrát našich dětí do rakouského Kilbu.
L. Krupová — za org. pobytu
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Den Zemû
Dne 27. dubna 2006 se děti zúčastnily netradičního vyučování, aby si připomenuly Den Země, který
v letošním roce připadl na sobotu 22. dubna. Tomuto dni předcházely v průběhu celého školního
roku činnosti, během kterých děti získávaly informace o Zemi, přírodě i péči o ně. Od října začaly
sbírat plastové láhve, kterých bylo do konce dubna
odvezeno již 350 kg a soutěž ještě nekončí. Celoročně děti třídí odpad a ve výtvarné výchově
a v pracovních činnostech tvoří za využití obalového aj. odpadového materiálu. Vyvrcholením jejich
snažení je právě probíhající výstava v Galerii K.
Svolinského. V dubnu a květnu probíhá také sběr
starého papíru. V hodinách informatiky žáci druhého stupně vytvořili velmi pěkné prezentace s tématikou odpadů. Ty nejlepší budou zveřejněny na
webových stránkách školy www.zskuncice.wz.cz
Během čtvrtečního netradičního vyučování
mladší žáci vyslechli velmi zajímavé povídání
o plazech, jejich životě i chovu a s podivem největší zájem měli o přímý kontakt s hady. Poté děti
zhlédly přírodovědný film o africké zvířeně. Počasí
nám přálo, a tak jsme mohli část vyučování věnovat
i praktické pomoci přírodě, úklidu v okolí školy.
V týdnu od 24. dubna do 28. dubna se také žáci
druhého stupně podíleli na úklidu areálu školy. Na
závěr týdne v pátek 28. dubna se i oni zúčastnili besedy o plazech.
Poslední akcí v tomto dni byla pro ně prezentace
projektů o odpadech a výběr těch nejlepších prací.
B. Zemánková

Dopravní soutûÏ mlad˘ch cyklistÛ

Podûkování
Děkujeme všem zapojeným kolegyním za přípravu bohatého programu pro hosty z družební školy,
dále děkujeme všem rodičům, kteří ubytovali
a pečlivě se starali během celého pobytu o rakouské žáky a děkujeme také kunčickému Obecnímu
úřadu za finanční a materiální podporu při zajišťování akce.
M. Majer — za vedení školy

V týdnu od 24. — 28. 4. 2006 proběhlo v naší škole
školní kolo dopravní soutěže.
Žáci 4. — 9. třídy absolvovali znalostní test (kategorie 4.— 6. třída a 7. — 8. třída) z dopravních předpisů a na základě jeho výsledků bylo stanoveno pořadí pro jízdu zručnosti. Poté žáci absolvovali ještě
test ze zdravovědy. Nejlepší dvě dívky a dva chlapci
z každé kategorie postupují do okrskového kola.
VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:
I. Kategorie
II. Kategorie
1. Pokorný P.
5. tř.
1. Lanča J.
8. tř.
2. Telváková A.
6. tř.
2. Zpěvák T.
8. tř.
3. Daníček L.
6. tř.
2. Střálka M.
8. tř.
4. Holušová A.M. 5. tř.
3. Roztočil V.
8. tř.
4. Jurková L.
8. tř.
5. Tichá N.
7. tř.

Pfiipomínáme si tradice a zvyky
Morena čili Smrtka představuje zimu, kterou už
lidé chtějí mít za sebou, těší se na jaro, slunce
a teplo. Proto se symbolicky odnáší ze vsi . Na dřevěnou hůl obalenou slámou se navlékne košile, namaluje se obličej a celá „postava“ se zdobí pentle-
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mi a věncem z vajec. Podle tradice se vynáší ze vsi
a ničí několika způsoby (upálením, utopením ). I my,
žáci čtvrté třídy, jsme se se zimou rozloučili tímto
obyčejem za zvuků bubínků a básniček .
Měsíc duben jsme zasvětili kouzlům a čarodějnictví. V neděli 23. dubna 2006 jsme navštívili v Cinestaru v Ostravě filmové představení „Letopisy
Narnie“. Film byl velmi pěkný a protkaný kouzly.
Jednou z hlavních postav byla čarodějnice. To nás
přivedlo na myšlenku, dodržet další lidový zvyk
„pálení čarodějnic.“ Patří k doposud živým zvykům. Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května
bývala jednou z magických nocí, kdy prý měly zlé
síly větší moc než jindy a daly se nalézt četné poklady. Na obranu před čarodějnicemi se na různých
místech pálily ohně. I my jsme se tedy vydali hledat
poklad. Podle daných map jsme došli k cíli. Během
cesty jsme plnili spoustu úkolů. Najít poklad nebylo lehké. Kdo se ale dobře orientuje v lese, ten poklad určitě najde. Spravedlivě jsme se rozdělili. Poté
jsme z nasbíraného chrastí vytvořili čarodějnice —
„košťata“ a ty jsme na ohni u školy upálili. Tím jsme
ochránili naši vesnici, úrodu i všechna hospodářství.

KVĚTEN 2006

Fotbalov˘ turnaj na Hukvaldech
I v letošním roce se chlapci z 6. — 9. třídy zúčastnili fotbalového turnaje Coca–cola cup, tentokrát
na Hukvaldech. Jejich soupeři byla družstva z Palkovic, Čeladné a Hukvald. Cílem našich chlapců
bylo nebylo vítězství, ale účast, což se podařilo splnit.
Velký dík patří ochotným rodičům paní Roztočilové a panu Borákovi a také panu starostovi, kteří
ochotně zajistili dopravu chlapců na tento turnaj.
A hlavně díky jejich vstřícnosti se nám podařilo splnit náš hlavní cíl zúčastnit se. Poděkování patří také
panu Zajacovi, který chlapce na turnaj doprovodil
a poskytl chlapcům cenné rady a hlavně podporu.
Blanka Zemánková

Nav‰tívily nás dûti ze Z· v Tiché

Chtěla bych poděkovat paní Magdoňové za hodnotný dárek, sloužící jako poklad. Děkujeme.

V úterý 18. dubna přijeli do naší školy čtvrťáci
a páťáci z Tiché. S našimi žáky 4. a 5. třídy se utkali
ve vybíjené a zasoutěžili si v netradičních závodivých hrách. Po občerstvení ve školní jídelně si prohlédli celou školu. Závěrečná zastávka je čekala
v Galerii K. Svolinského, ve které byl pro ně formou
soutěže připraven vzdělávací a prožitkový program.
Věříme, že se dětem u nás líbilo. Byli bychom rádi,
kdybychom se s některými z nich mohli už za rok
potkávat na chodbách 2. stupně.
O zdárný průběh celé akce se postarali pan zástupce Fišer, paní učitelky Jurková, Mynářová a Fišerová a paní kuchařky.

P. Mynářová, tř. uč.

Pavlína Fišerová

žáci IV. tř. s třídní učitelkou
Pavlou Mynářovou

Z mateřské školy Horní
Zápis dětí
do obou mateřských škol
v Kunčicích pod Ondřejníkem
Ve čtvrtek 18. května 2006 od 13 do 16
hodin bude probíhat zápis do obou mateřských škol v Kunčicích pod Ondřejníkem .
Na jiném termínu je možno se telefonicky
domluvit na čísle:
556 850 185 — MŠ Dolní Kunčice p. O. 316,
Renata Klimešová
556 850 062 — MŠ Horní Kunčice p. O. 425,
Hana Šrubařová
Podle zákona 204/2005 Sb. „ jestliže matka
pobírá rodičovský příspěvek, může dítě ve
věku od dvou do tří let navštěvovat MŠ pět
dnů v měsíci, ve věku od tří do čtyř let čtyři
hodiny denně.“
Přiveďte své dítě mezi nové kamarády
a budoucí spolužáky. Moc se na Vás těšíme.
— vedení MŠ —

První polovina dubna probíhala ve znamení očekávání Velikonoc. Děti uplatnily na zkrášlení školičky obrázky s jarními a velikonočními motivy,
kraslice. Z břízky vsazené do květináče se zavěšením vajíček, květinek a stužek stal velikonoční stromeček — to aby měl zajíček kam připravit pomlázkovou nadílku při velikonočním tvořivém odpoledni. V jeho úvodu děti zpívaly, tančily i přednášely.
Všichni přítomní upřímně zatleskali děvčátkům,
která zahrála jarní písničky na zobcové flétny a klavír. Hlavním cílem ale bylo vyhotovení dekorace
pro velikonoční stůl za spolupráce dětí a jejich blízkých. Pozvání přijali rodiče, sourozenci, prarodiče.
Atmosféra byla skutečně tvořivá a za krásné papírové
slepičky se zavěšenou kraslicí si děti odnášely sáček
s čokoládovými sladkostmi od velikonočního stromečku.
Za pohádkami cestovaly děti hned dvakrát. Krásné provedení je podněcovalo k vyprávění, dramatizacím, pod dojmy z pohádky O ztraceném míčku
vytvořily společnou koláž.
Část programu s názvem S Dádou do pohádky
připravovaného pro besídku určenou maminkám
předvedly děti na setkání dříve narozených.
Mateřská škola vede děti k poznávání přírody
a její ochraně, proto jsme na vycházkách pozorovali
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její další jarní probouzení. Přijali jsme vyzvání
Sdružení Mladých ochránců přírody k účasti v celostátní akci Hledání jara a zaslali dopis na patřičnou
adresu s oznámením, že i do okolí mateřské školy
zavítalo opravdové jaro, když zmizel sníh, vykvetly
modříny a děti mohly sledovat mravence při jejich
neúnavném pospíchání. U příležitosti Dne Země se
děti přiměřeně zapojily do úklidu zahrady, pomohly s výběrem místa pro umístění ptačí budky na
školní zahradě a přihlížely jejímu zavěšení — tady
děkujeme za spolupráci panu Martinu Urbánkovi.
Péče o přírodu a zážitky z jejího pozorování jsou
častými náměty dětských výtvarných činností. Výtvarné práce dětí vystavujeme v mateřské škole, některé odešleme do výtvarných soutěží.
Pracovnice mateřské školy
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Hasiči v pevnosti Boyard
Během prvního dubnového víkendu se naši
mladí hasiči objevili na pustém ostrově v pevnosti
Boyard. Tedy alespoň jsme si na to hráli. Při dvoudenním pobytu v Trojanovicích, kdy nám místní
hasiči umožnili pobyt v jejich hasičárně, soutěžily
spolu dva týmy o získání co největšího počtu klíčů
a indicií, aby je pak konečné slovo dovedlo k vítězství. V průběhu dvou dnů plnily různé úkoly, a to
jak na suchu, tak i ve vodě (krytém bazénu), soutěžily v hasičských a sportovních disciplínách. Na
pevnosti Boyard skládali pod dohledem starosty
sboru a velitele jednotky i zkoušky odbornosti.
Ti jim kladli mnohdy nepříjemné otázky, ale všichni zkoušky úspěšně složili.
Počasí nám přálo, nálada byla výborná, takže se
dětem v neděli po obědě nechtělo vůbec domů.
Pevnost Boyard byla dobyta, vítězný tým — Hadí
armáda i poražený tým otroků — Zmijezelů se vrátil do „obyčejného života“.
Věra Kahánková, vedoucí mládeže

Plamen 2006

O činnosti rybářského sdružení
v dubnu 2006
Po prvním oteplení, kdy zima ukončila svoji
vládu, jsme zahájili hlavní sezónu soutěží pro děti.
Soutěž byla otevřená nejen členům kroužku,
ale i dětem, které rybaření zajímá a fascinuje. Putovní pohár našel svého nového majitele a ostatní
účastníci se dočkali hodnotných cen. Hlavní bylo,
že děti prožily účelně jedno dopoledne a doufáme,
že se budou rády vracet na další akce, které v letošním roce ještě uskutečníme.
Nejen děti jsou příznivci rybářského cechu,
ale i některé ženy posedí rády s prutem v ruce.
Proto i pro ně uspořádáme zvláštní soutěž poslední sobotu v květnu.
Tu hlavní akci, čištění dolní nádrže máme za sebou.
Bez pomoci rybářských kamarádů z jiných organizací, ale také dětí, členů kroužku pod vedením Marušky Jalůvkové a Lukáše Klimši bychom to jen těžko
zvládli za což jim patří poděkování. Touto cestou děkujeme také za pomoc s použitím techniky pánům
Petrovi, Cochlarovi a Turoňovi, kteří odpočinkovou neděli prožili těžkou prací při odvozu kalového sedimentu.
Pro představu hodnoty provedeného díla uvedeme několik čísel:
Celé akce se zúčastnilo ve třech dnech 15—20
lidí, což představuje cca 500 odpracovaných hodin.
Odvezeno bylo cca 260 m3 sedimentu.
Za RS Šretr Miroslav

V sobotu 3. června se do naší obce sjede asi 350
mladých hasičů z celého okresu, aby změřili své síly
v poslední části celoroční hry Plamen 2006. Soutěžit se bude v těchto disciplínách: štafetovém běhu
4 × 60 m s překážkami, přeboru jednotlivců a hlavně v královské disciplíně — požárním útoku
s vodou.
Jestliže budete mít trochu času, přijďte se podívat, co mladí hasiči (5 — 15 let) dokáží. Hlavně však
přijďte podpořit dvě naše kunčická družstva.
Závody budou probíhat na hřišti u ZŠ K. Svolinského od 8 hodin.
Věra Kahánková, vedoucí mládeže

Revír ve druhém vydání
Všem Kunčičanům, kteří mají zájem o mou dosud
už rozebranou knihu Revír mého srdce (2001),
mohu konečně sdělit, že právě vychází ve druhém
vydání. Pražské nakladatelství Euromedia Group —
Knižní klub ji na trh dodává společně s dalšími díly
volné trilogie o přírodě, zvěři a lidech, prózami
Moře plné srnců (2004) a Země černých rytířů
(2006). Ve všech knížkách, ilustrovaných barevnými
akvarely Mirko Hanáka, se objevují také reálie naší
obce a krásné beskydské přírody. Jsou k dostání na
pultech knihkupectví. Členové Knižního klubu si je
mohou také objednat za výhodnou cenu jako celý
komplet. Nad jejich stránkami všem kunčickým čtenářkám a čtenářům přeji hodně hezkých chvil.
Dr. Arnošt Tabášek
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ODBOR KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
p o ř á d á v s o b o t u 2 7 . k vě t n a 2 0 0 6
v e ře j n ě p ř í s t u p n o u t u r i s t i c k o u a k c i

Kunčický pochod
po stopách partyzánů
— pochod navazuje na již tradiční pochody
a dálkové běhy pořádané
v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Po p i s t r a s p o c h o d u :
trasa 30 km
Z místa startu (nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejníkem) po modré turistické značce na Horní Čeladnou.
Z modré odbočíme doleva (po vlastním značení) k památníčku J. Ušiaka, pak se vrátíme zpět na modrou turistickou značku, po které pokračujeme ke kapličce —
kontrola — K1. Odtud po červené tur. značce doleva,
pak doprava úbočím Smrku až na Polanu (rozcestí turistických značek). Zde odbočíme doprava na modrou tur.
značku, po níž dojdeme na Kociánku — K2. kde bude
malé občerstvení. Po modré turistické značce pokračujeme až na Martiňák, chatu míjíme a po zelené turistické
značce dorazíme na rozcestí Bařiny — K3. Po zelené
značce pokračujeme vzhůru na Čertův mlýn — K4.
Z Čertova mlýna sestoupíme po červené turistické značce na sedlo Maňáky, kde přejdeme na zelenou turistickou značku, která nás dovede úbočím Noříčí hory přes
Bystré až téměř k nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejníkem. Před nádražím se napojíme na vlastní značení,
které nás dovede do cíle pochodu, k chatce „U žabáka“
(nad hřištěm TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem)
Převýšení na trase 30 km — cca 980 m.

trasa 15 km
Z místa startu (nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejníkem) po žluté turistické značce (směr Malá Stolová).
Během stoupání Malou Stolovou narazíme na kontrolu
— K1, za kterou odbočíme doprava na šikmo stoupající
lesní cestu. Po vlastním značení obcházíme Velkou Stolovou na rozcestí ke kontrole — K2. Pokračujeme po
vlastním značení k zeleně značené turistické cestě,
(dáme se ostře doprava), po níž dojdeme přes Bystré až
téměř k nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejníkem. Před
nádražím se napojíme na vlastní značení, které nás dovede do cíle pochodu, k chatce „U žabáka“ (nad hřištěm
TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem).
Převýšení na trase 15 km — cca 460 m.
trasa 7 km
Z místa startu (nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejníkem) po žluté turistické značce k Ruskému kostelíku,
kde odbočíme vpravo směr Koliby. Po cca 400 m u vily
Šárka se dáme doleva — směr Velká Stolová a po vlastním značení až na spodní okrajovku Velké Stolové — ke
kontrole K1. Okrajovou cestou nad chatoviště ke kontrole K2 a dále chodníkem mezi chatami, kde narazíme na
zelenou turist. značku, která nás dovede na Maralův
kopec ke kontrole K3. Po asfaltové cestě (zelená turistická značka) dojdeme před viadukt u nádraží ČD a dále po
vlastním značení do cíle pochodu, k chatce „U žabáka“
(nad hřištěm TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem).
Převýšení na trase 7 km — cca 180 m.
St a r t a c í l :
Start pochodu všech tras je od chatky TURIST u nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejníkem. Start je průběžný
od 7.00 — 9.00 hod.
Cíl pochodu — chatka „U Žabáku“ — areál vodních nádrží nad hřištěm TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem.

Pre z e n t a c e :
Vyplněním přihlášky v sobotu 27. května 2006 v době
od 6.45— 9.00 hod. v místě startu — chatka TURIST
u nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejníkem.
St a r t ov n é :
Trasa 7 a 15 km — dospělí 20 Kč, mládež do 15 let 10 Kč,
Trasa 30 km — 30 Kč.
Členové KČT sleva 20 %.
Charakter tras:
Všechny trasy jsou vedeny převážně po značených turistických cestách v horském terénu, část tras vede po
lesních cestách s vlastním značením.
Větší část pochodu vede chráněnou krajinnou oblastí
Beskydy, turistické cesty jsou značeny na turistické
mapě Beskydy — 96. Plánek s popisem obou tras obdrží
startující při prezentaci.
Ča s ov ý l i m i t :
Pro trasu 30 km — 8 hodin, pro trasu 15 km — 5 hodin,
pro trasu 7 km — 5 hodin.
Po d m í n k y ú č a s t i :
Dobrý zdravotní stav účastníka. Pro účast na 30 km
trase pochodu dovršení 15 let věku. Trasy 7 a 15 km —
mládež do 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby.
Z a va z a d l a :
Zájemcům budou zdarma uschována při prezentaci.
Ob č e r s t ve n í :
Všichni účastníci pochodu obdrží v cíli teplé jídlo,
účastníci pochodu 30 km obdrží na trase při kontrole K3
— malé občerstvení.
V cíli bude možnost dalšího občerstvení v připraveném bufetu.
Odměny:
Všichni účastníci, kteří projdou předepsanými kontrolami svých tras a absolvují pochod v předepsaném časovém limitu, obdrží účastnický list a malou pozornost,
kterou věnoval Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem.
Pro nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího účastníka pochodu jsou připraveny věcné odměny. Největší
odměnou pro všechny účastníky bude pobyt spojený
s pohybem v jarní přírodě a navázání nových přátelství.
Organizační:
Akce se uskuteční za každého počasí — každý účastník
pochodu absolvuje trasy na vlastní nebezpečí. V ceně
startovného není pojištění proti nehodě či úrazu. Členové KČT jsou pojištěni v rámci klubu.

Bližší informace možno získat na adrese:
manželé Martiňákovi
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 405
tel.: 556 850 274, mobil: 603 548 526
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Setkání dříve narozených
Jako každý rok, tak i letos 21. 4. jsme prožili milé
a pohodové odpoledne v sále na Huťařství, kde
nám pobyt zpříjemnily obě mateřské školy a ZŠ K.
Svolinského.
Dík patří i za chutné občerstvení.
Zároveň chceme poděkovat za otevření prodejny
„Hanka“ v budově lékárny. Je to „oáza“ pohody
a vkusu.
Horňáci z Čeladné

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
pro dûti, rodiãe a voliãe
VáÏení spoluobãané!
MS ODS v Kunãicích pod Ondfiejníkem Vás co
nejsrdeãnûji zve dne 20. kvûtna 2006 od 13 hodin
na Zábavné odpoledne v areálu TJ Sokol Kunãice p. O.
Pfiipravili jsme pro Vás bohat˘ program:
1. Ukázky fiemesel a dovedností „Ze Ïivota
star˘ch SlovanÛ“, vãetnû rÛzn˘ch soutûÏí
a her pro dûti, ochutnávek medoviny a jídel.
2. Ukázky v˘cviku pejskÛ ãleny kynologického
klubu Fr˘dlant nad Ostravicí.
3. MoÏnost setkání a seznámení se s nûkter˘mi kandidáty ODS z na‰eho regionu za
Moravskoslezsk˘ kraj. K dispozici budou
také nejrÛznûj‰í informaãní materiály ODS
k volbám do PS âR.
Program mÛÏe b˘t je‰tû roz‰ífien.

SRPdŠ při ZŠ Karla Svolinského
pořádá dne 17. června 2006
od 15 —18 hodin RS Mládí

NESTLE SHOW
Pro děti budou připraveny
různé hry a soutěže o ceny
a ukázky dobrot od firmy Nestle.
Zváni jsou také rodiče
Občersvení zajištěno
Od 20.00 — 2.00 hod. Disco zábava.
Srdečně zve výbor SRPdŠ

Hledám dlouhodobý pronájem bytu, části
domu, nebo celoročně obyvatelné chaty
v Kunčicích p. O. Tel. 777 840 468

Nabízím pronájem bytu 2+1 v Čeladné u Beskydského rehabilitačního centra, dlouhodobě.
Tel. 731 566 206

Ocenění nemovitostí
pro převod, dar, dědictví a daně rychle a levně
Bohuslav Pešl, Kunčice p. O. 667,
mobil: 605 452 122

Obãerstvení a odmûny do soutûÏí pro dûti
je zaji‰tûno.

Koupím staré pohledy Kunčic p. O.,
tel. 556 850 059

Na veãer máme pfiipraven˘ táborák s opékáním ‰pekáãkÛ. Pro lep‰í náladu bude zaji‰tûna
k poslechu Ïivá hudba v podání kapely Ostrá tráva
a reprodukovaná hudba pro v‰echny generace.

firma Jiří Fluksa– Mattys Group,

BliÏ‰í informace naleznete
http://www.odskpo.wz.cz

Příborská 12/1585, Frýdek-Místek,

hledá zedníky
(zdění, omítky, fasády,
obklady, dlažby, zateplení fasád) a klempíře—
pokrývače pro práce
ve FM a okolí. Praxe
v oboru nutná, řidičský
průkaz sk. B vítán.
Schůzku si domluvte na
tel. 775 637 265.
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Prodejna DOZA
DOMOV • ZAHRADA
nabízí:
• zeminy všeho druhu
• nářadí – zahrada i kutilství
• hnojiva
• truhlíky i květináče
• hrnkové a balkonové květiny
• krycí plachty – výhodná cena
• krmiva N2 , KWP, BR2 , KK+, KK-,
KKO, DD, psi, kočky, andulky atd.
služby:
přijímáme objednávky na sadbu
• žampionú
• hlívy ústřičné
TEL.: 556 850 059

KVĚTEN 2006

Fa Piskoř Petr —
uhelné sklady Frýdlant n. O.
558 677 608, 602 443 669, 606 182 392
Ceník paliva
hnědý ořech 2 — 160 Kč/q
hnědý ořech 1 — 200 Kč/q
hnědá kostka — 210 Kč/q
černý ořech a kostka OKR — 364 Kč/q
černý ořech a kostka PL — 340 Kč/q
koks ořech II. — 460 Kč/q
otopová směs — 510 Kč/q
topná směs (granulát) — 155 Kč/q
brikety — 290 Kč/q
Ceník stavebního materiálu
písek — 39 Kč/q
štěrk 04 — 50 Kč/q
štěrk 022 — 45 Kč/q
struska — 33 Kč/q
oblázky, kamení — 45 — 65 Kč/q
Provozní doba
pondělí — čtvrtek 7.00 —14.00 hod.
pátek 7.00 —15.00 hod.
sobota 8.00 —11.00 hod.
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