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V fiíjnu halí Ondfiejník pestr˘ kabát
do doby neÏ zmûní se
v zimní bíl˘ ‰at.

„¤íjen na jednom konci
je‰tû hfieje, ale na druhém
jiÏ mrazí.“

Prvá část října zpravidla povětrnostně náleží do období jasného a ještě poměrně teplého
období babího léta. V průběhu měsíce ráz počasí získává stále více podzimní charakter.
Kromě celkového poklesu teplot dochází ke zvětšení oblačnosti a častějšímu výskytu mrazíků
a mrazů .
28. říjen — státní svátek, Den vzniku samostatného československého státu.

— redakce —
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Usnesení

Oznámení

ze VI. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice p. O.
konaného dne 1. 10. 2003 v 17.00 hodin.

Předkládáme občanům sdělení Ministerstva životního prostředí ČR ve věci „Posuzování vlivů na
životní prostředí“ podle zákona č. 100/2001 Sb. —
zveřejnění dokumentace vlivů záměru
„Stanovení hranice zvláštního dobývacího prostoru Trojanovice I pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje“ n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í
podle § 8 odst. 1 citovaného zákona.
Dokumentace „Zvláštní dobývací prostor, hořlavý zemní plyn Trojanovice I — hodnocení vlivů na
životní prostředí“ je k nahlédnutí na Obecním
úřadě v Kunčicích pod Ondřejníkem u p. Svobodové v úřední dny (pondělí a středa) od 8 —17 hodin
do 22. října 2003.

Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z V. zasedání zastupitelstva
obce ze dne 30. 6. 2003.
2. Informace o jednáních rady obce.
II. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení: PaedDr. Dana Heryánová, Ladislav Křenek.
2. Ověřovatele zápisu: Pavel Kahánek, Lenka Dobiášová.
3. Rozpočtové opatření — úpravu rozpočtu obce
č. 2/2003.
4. a) odkoupení PK parcely č. 2166 o výměře 76 m2,
p.č. 2167/2 o výměře 66 m2 a p. č. 2154/1 o výměře 30 m2 (část MK a příkop) od paní Renaty
Klimešové, Kunčice p. O. 626,
b) odkoupení p. č. 1893/7 ost. plocha o výměře
731 m2 (pro MK) od pana Dalibora Chamrada,
Kunčice p. O. 641.
7. Podání žádostí o dotace ze státního rozpočtu na
rok 2004 (popř. 2005) na následující akce:
— rekonstrukce veřejného osvětlení
— regenerace ZŠ
— stavba „Domu v náručí Beskyd“
— Program obnovy venkova na r. 2004
b) obnova čekáren na zastávkách hromadné
dopravy
c) oprava místních komunikací
d) dotace na úroky z úvěru
K uvedeným akcím zajistit dokumentaci nebo doklady krealizaci díla (zák. 50/1976) — zajistí rada obce.
8. Zakoupení nového vozidla Octavie Combi Elegance 4´4 TDI včetně závěsného zařízení formou finančního leasingu (délku leasingu stanoví
rada obce).
V Kunčicích p. O. 1. 10. 2003
Návrhová komise:
PeadDr. Dana Heryánová, v.r.
Ladislav Křenek, v. r.

starosta obce:
Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.
místostarosta:
Zdeněk Strnadel, v. r.

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Oznámení o přejmenování
zastávek autobusů
V novém jízdním řádu autobusové dopravy došlo
ke změně názvu zastávek:
— Kunčice p. O., nákup. středisko (bývalý Šodek)
se mění na Kunčice p. O., Holubjanka,
— Kunčice p. O., Jednota se mění na Kunčice p. O.,
Hučadlo

Nové jízdní řády Českých drah
V současné době připravují České dráhy nový
jízdní řád, který bude platit od 14. 12. 2003 do 11.
12. 2004. Návrh jízního řádu je k nahlédnutí na
obecním úřadě u místostarosty Z. Strnadla. K uvedenému jízdnímu řádu můžete podat své připomínky na OÚ do 13. 10. 2003.
Zdeněk Strnadel
místostarosta

UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad informuje řidiče o zákazu stání na „žlutých klikatých čarách“ vyznačujících plochu, kde je
zakázáno stání na komunikaci před obecním úřadem
(Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb
§ 22, odst. 2, písm. a). Úprava dopravního značení byla
provedena v důsledku neopatrnosti řidičů při couvání
z parkoviště pod obecním úřadem, když docházelo
k poškození vozidel parkujících na komunikaci.
Zdeněk Strnadel, místostarosta

Nepřehlédněte!
Žádáme čtenáře, aby urychleně vrátili
vypůjčené knihy z knihoven v Kunčicích p. O.
s označením „REG“
(regionální knihovna Frýdek–Místek).
Děkujeme.
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Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…
V měsíci říjnu oslaví svá významná životní jubilea
tito naši občané:

84 let
84 let
82 let
82 let
82 let
75 let
75 let
60 let
60 let
60 let

Irena Kociánová
Josef Křenek
Marie Macurová
Narcisa Kojdová
Miroslav Valášek
Jarmila Drongová
Miloslav Pícha
Irena Mičulková
Jana Stillerová
František Mýlek
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Upozornění — očkování lišek
V době od 6. do 12. 10. 2003 bylo prováděno očkování lišek proti vzteklině pokládáním návnad
s očkovací látkou. Tyto oblasti jsou označeny letáky
a je nutné dodržovat v nich následující pokyny:
— nedotýkat se návnad
— nepoužívat k výkonu práva myslivosti lovecké psy
— v případě potřísnění očkovací látkou, která je
v plastikovém obalu uvnitř návnady, vyhledat lékaře
— poučit své děti
— obecní úřad —

Poslední rozloučení
V měsíci září jsme se naposledy rozloučili
s panem JANEM JAKUBOU a panem JOSEFEM LANGREM.

Pietní vzpomínka na zesnulé

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

a vsyp zpopelněných ostatků zesnulých se bude
konat v sobotu 1. listopadu 2002 ve 13.30 hodin
na urnovém háji v Kunčicích pod Ondřejníkem.
— obecní úřad —

KULTURNÍ KOMISE OBECNÍHO ÚŘADU V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM
VÁS ZVE K PROŽITÍ PŘÍJEMNÉHO VEČERA POD NÁZVEM

SWING
A
POEZIE
ÚČINKUJÍ:

LADISLAV PILAŘ

FRANTIŠEK MIXA

MARTIN TRUBAČ

POZOUN

KLÁVESY

VERŠE

PÁTEK 24. 10. 2003 V 19.00 HODIN
VE VINÁRNĚ HOTELU ONDŘEJNÍK V KUNČICÍH POD ONDŘEJNÍKEM
U KOSTELA VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

☞☛ obecní

úřad informuje ☛☞

Beskydské rehabilitační centrum
Čeladná, s.r.o.

RESTAURACE „U SESTŘIČEK“
VÁS ZVE OD ŘÍJNA 2003 DO DUBNA 2004
NA
ZABIJAČKOVÉ HODY
(každý druhý víkend v měsíci, včetně pátků)
ZVĚŘINOVÉ HODY
(každý čtvrtý víkend v měsíci, včetně pátků)

Základní škola Karla Svolinského
Kunčice pod Ondřejníkem
provede od 1. do 31. října 2003

výprodej
školního nábytku
(vyřazené lavice, židle apod.)
Ceny dohodou dle stavu nábytku
Informace na tel. 556 850 117,
nebo u pana školníka J. Klimeše.
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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
Zahájení školního roku
Školní rok 2003/2004 v kunčické škole započal
1. září 2003. K jeho slavnostnímu zahájení se shromáždili žáci opět ve školní tělocvičně a zúčastnili se,
jak už to bývá zvyklostí, také milí hosté z řad rodičovské veřejnosti i představitelů obce. K dětem postupně
promluvili ředitel školy Mgr. Martin Majer, starosta
obce Ing. Tomáš Hrubiš a zástupce ředitele školy Mgr.
Ivo Fišer. Všichni popřáli dětem hodně školních
úspěchů a hezké dny strávené ve škole spolu se svými
učiteli i kamarády. Nejvíce se však do školy těšilo 16
prvňáčků, které letos povede paní učitelka Mgr. Eva
Sladká. Jsou to: Šimon Bartoníček, Veronika Čajánková, Lenka Hrubišová, Emil Hučík, Simona Janotová,
Denis Kravčík, Radek Kuchař, Markéta Maroszová, Taťána Parýzková, Julie Poláchová, Lucie Řezníčková, Jiřina Siváková, David Šenk, Jakub Štefek, Viktorie Šupolová a Dominika Závodná. Celkem do školy letos
nastoupilo 168 žáků z toho 94 na I. stupni ZŠ a 74 na
II. stupni ZŠ. Pedagogický sbor tvoří Mgr. Martin
Majer, ředitel školy, Mgr. Ivo Fišer, zástupce ředitele,
Mgr. Eva Sladká, uč. 1.tř., Mgr. Eva Halatová, uč. 2.tř.,
Mgr. Markéta Jurková, uč. 3.tř., Mgr. Ludmila Dunděrová, uč. 4.tř., Mgr. Pavla Fišerová, uč. 5.tř., Mgr. Petra
Krpcová,uč. 6.tř., Mgr. Marie Kahánková, uč. 7.tř.,
Mgr. Blanka Skýpalová, uč. 8.tř., Paed.Dr. Dana Hery-

Dětský folklórní soubor Holubjanka
a ohlédnutí za prázdninami
Ve dnech 22.— 25. srpna 2003 se děti z folklórního
souboru Holubjanka zúčastnily letního soustředění
v Trojanovicích pod Javorníkem a pilně se připravovaly na festival „Frenštátské slavnosti“. Děti se učily nejenom nové tance a písničky, ale užily si i spoustu her
a soutěží. Co se naučily, předvedly 29. a 30. srpna 2003
ve Frenštátě pod Radhoštěm. Právě tady se konal Mezinárodní festival „Frenštátské slavnosti“. Záštitu nad
slavnostmi převzal Ing. Milan Balabán, předseda výboru do hospodářství, zemědělství a dopravu PČR,
a Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. Dětský folklórní soubor Holubjanka společně s cimbálovou muzikou byl jedním ze 6 dětských
souborů, který se tohoto, již tradičního festivalu zúčastnil. V pořadu „Co dovedů děcka“ se děti představily s pásmem „Spi, Janíčku, spi“, se kterým v letošním roce postoupily na regionální přehlídku do
Zubří. Letos poprvé se uskutečnil pořad dětských
zpěváčků z Valašska s názvem „Jede, jede vláček“.
Pomyslný vláček vyjel ze stanice Kunčice pod Ondřejníkem a směřoval na jih, až do Valašských Klobouků.
V něm cestovalo „načerno“ asi 20 pasažérů, kteří za
svou jízdu museli zaplatit písničkou. Z našeho souboru
se této jízdy zúčastnila 3 děvčata: Monika Ondruchová,
Hana Svobodová a Lukrécie Pustějovská.
Dana Svobodová
vedoucí Holubjanky

ánová, uč. 9.tř. a výchovná poradkyně, paní Ludmila
Krupová a Mgr. Alena Charbuláková. Ve školní družině s dětmi pracuje paní Radomíra Boráková. Aby se ve
škole děti cítily příjemně, o to se stará také kolektiv
provozních zaměstnanců, který řídí paní Drahoslava
Zavadilová, vedoucí školní jídelny a pan Jaroslav Klimeš, školník.
Novým posilám pedagogického sboru p. uč. Dunděrové a p. uč. Charbulákové přejeme hodně zdaru při
jejich práci v kunčické škole.

Nejrychlejší je čas
S počátkem nového školního roku se roztočil i kolotoč sportovních soutěží, kterých se žáci naší školy
pravidelně účastní. Ve čtvrtek 11. září se ve Pstruží konalo okrskové kolo v přespolním běhu žáků 1. stupně.
Reprezentovali nás Lucie Řezníčková a Emil Hučík z 1.
třídy, druháci Barbora Petrová a Marcel Zajac, Romana Knapková a Kryštof Střálka ze 3. ročníku, Hana Poledníková a Lukáš Borák za čtvrťáky a nejstarší páťáci
Nikola Tichá a David Benda. Naše výprava byla velice
úspěšná. Pět závodníků se probojovalo k medajlím na
pomyslné stupně vítězů. Na 3. místě doběhli Lucie
Řezníčková a Kryštof Střálka. Emil Hučík, Romana
Knapková a Nikola Tichá byli ještě o stupínek lepší,
skončili na druhém místě a postoupili do okresního
kola. Zbývající kunčičtí běžci se umístili vždy v první
polovině startovního pole. Všem dětem, které se závodu zúčastnily, děkuji za výbornou reprezentaci.
Mohu zodpovědně říct, že se vydaly ze všech sil a naší
škole ani obci určitě ostudu neudělaly.
Ve středu 24. září zamířila tříčlenná kunčická výprava
do Jablunkova, kde se konalo okresní kolo. Emilek, Romanka a Nikol obsadili ve svých kategoriích 7., 9. a 8.
místo. Je to velice hezké umístění, obzvlášt když si uvědomíme, že mnozí jejich soupeři už navštěvují atletické
oddíly a trénují třikrát týdně. Ještě jednou jim moc děkuji a blahopřeji k takovému úspěchu. Na zpáteční cestě
jsem se ovšem přesvědčila, že ani ten nejrychlejší atlet
neutíká tak rychle jako čas. Marně jsem očima brzdila
ručičky hodinek. Autobus do Kunčic nám ujel o 5 minut!
Pavlína Fišerová, učitelka TV
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ČSOP v Kunčicích p.O.
Nad kfiídlatkou mÛÏeme zvítûzit!
Jde o invazní rostlinu z Asie, nositelku zlaté medaile, která jí byla udělena v 18. století „Zahradnickou a zemědělskou společností“ v Holandsku za
nejkrásnější a nejužitečnější rostlinu roku.
V současné době aspiruje na medaili za rychlost
vzrůstu (15 cm za den), za bezohlednou likvidaci
druhové rozmanitosti, vzácných společenstev
a schopnost dokonale zakrýt veškerý komunální,
velkoobjemový a nebezpečný odpad.
Zatím tento nepřítel vítězí téměř na všech frontách. Bezohledně dobývá rozsáhlá území hlavně
okolo řek, silnic, železnic, ale také postupně proniká
do polních kultur, kde se šíří závratnou rychlostí.
Ale nejen u nás! V Evropě se šíří od Finska a norského pobřeží po severní Portugalsko, Itálii až
k Černému moři, je už i v okolí Moskvy. Dobývá
však i Severní Ameriku a vtrhnul i na Nový Zéland.
Tímto zákeřným vetřelcem je křídlatka japonská,
sachalinská a česká (bohemica) což je kříženec
dvou předešlých. Je nejzdatnější, neboť se začíná
šířit i semeny, pokud v některých příznivých letech
dozrají a jsou roznášeny ptáky, větrem nebo vodou.
Likviduje a udusí vše, co jí stojí v cestě. Svou dravostí si poradí i s porosty olší, vrb a dalšími dřevinami,
které svými kořeny zpevňují břehy potoků a řek.
Dovede rozrušit zvětralý beton a poradí si se starší
asfaltovou silnicí. Bohužel velmi často se objevují
názory, že nad křídlatkou (která je u nás
dominantní mezi invazními rostlinami) se nedá zvítězit. Pokud ano, tak ne trvale. Naše dlouholetá praxe
však dokazuje, že trvalá likvidace křídlatky je možná.
Ovšem za přísného dodržení těchto podmínek:
• Nesmíme ji v průběhu vegetace vytrhávat a kosit
nebo jinak mechanicky poškozovat.
• Musíme začít s chemickou likvidací až v květu —
ne dříve, abychom využili zpětného toku mízní
tekutiny do kořenů.
• Musíme herbicid dokonale rozprášit, aby nestékal,
ale aby zasáhl kromě květenství i listovou část lodyhy.
• Musíme postřik provádět za příznivého počasí,
aby nám jej déšť nesmyl.
• Musíme postřik po 10—14 dnech opakovat až do
opadnutí olistění
• Nesmíme odumírající porost likvidovat předčasně, ale až je úplně suchý.
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Proč? Protože nechceme likvidovat jen nadzemní
část křídlatky, ale hlavně rozsáhlý kořenový systém.
Pokud přežijí kořeny, došlo jen k tlumení a ne k likvidaci křídlatky. Když dodržíme výše uvedené zásady, budeme úspěšní. Na některých místech
(skládky, naplaveniny) mohou sice oslabené rostliny ještě vyrazit, ovšem ty v příštích letech definitivně
zlikvidujeme cíleným postřikem.
Naše úspěšné výsledky je možno si ověřit v Kunčicích p. O., Čeladné, Raškovicích a na Pstruží. Jsou
to tisíce m2, kde jsme již zvítězili nad tímto TERORISTOU v naší přírodě.
Za kolektiv ČSOP Pozemkového spolku Podbeskydí
Miloslav Šrubař

MÛÏeme b˘t na svou obec hrdí?
Se vším asi nikdo nikdy spokojen nebude. Ale my
ochránci přírody vidíme postupné zlepšování životního prostředí. Mizí černé skládky, ubývá spalování biologického odpadu, mizí znečišťování vodních toků. Na některých loukách začínají zase růst
vstavače — naše orchideje a v nížinách se objevují
lesní borůvky.
To vše svědčí o snižující se kontaminaci půdy,
která nás živí, vzduchu, který dýcháme a vody,
která je základem života. Další důvod k radosti je
pokračující příprava kanalizace na kterou v minulosti nedošlo. Největší devizou jsou naši občané,
kteří si uvědomují, že zdraví nás všech je podmíněno nepoškozenou přírodou, jejíž jsme součástí. Bohudíky těch správných lidí je v Kunčicích p. O. drtivá
většina. A jistě zásluhou všech těchto kladů se zvyšuje kvalita života a prodlužuje se jeho průměrný věk.
Na druhé straně musíme být nespokojení s těmi,
kteří nám lámou mladé stromky, bez povolení kácejí staleté lípy, natírají dřevěné ploty vyjetými automobilovými oleji, spalují rakovinotvorné umělé
hmoty a vypouštějí fekálie do potoků. K tomu je
nutno přičíst shořelé kontejnery a taky neplatiče za
odvoz odpadů, kterých je v letošním roce kolem 50
(z toho 20 chatařů). Celková dlužná částka, se kterou rozpočet obce počítal, činí 23 745 Kč, jenž
mohla být využita ke prospěchu všech občanů.
Snad si ještě někteří neplatiči vzpomenou a dlužnou částku uhradí. U těch zbývajících uvažujeme
o zveřejnění v dalších Obecních novinách.
Za Komisi životního prostředí OÚ
Miloslav Šrubař, strážce přírody a krajiny

Výstavka ovoce a zeleniny
Zahrádkáři z Kunčic p. O. uspořádají výstavku výpěstků všech (i „starých“) odrůd ovoce a zeleniny.
Žádáme všechny pěstitele, aby se pochlubili se svými výpěstky a zúčastnili se také této výstavky.
Výpěstky prosím dodejte v pátek 17. 10. 2003 od 15—20 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu v Kunčicíh p. O.
Nejmenší počet dodaných výpěstků jednotlivé odrůdy je 6 kusů. Ovoce prosím neotírejte a neleštěte.
Některé výpěstky bude možno i ochutnat. Přivítáme také květiny na dokrášlení celé výstavky.
Výstavka proběhne 18. a 19. října 2003
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kunčicích p. O. od 9 do 18 hodin.
Srdečně zvou zahrádkáři
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Oznámení
Dne 27. 10. 2003 v pondělí bude ordinace obvodní
lékařky MUDr. Chovančíkové uzavřena.

ŘÍJEN 2003

DOZA domov zahrada
prodejna Frenštát p. R., Nádražní 934
a prodejna Kunčice p. O. Huťařství

MUDr. Františka Chovančíková

nabízí od 9. 10. 2003 růže k výsadbě.

Sdělení zubního lékaře rodičům
Stávající zubní ošetření v průběhu školního roku
(2´ ročně) bude nahrazeno ošetřením na objednání
v doprovodu rodičů. Děti, které mají zavedenou dokumentaci a v rámci školní docházky navštěvovaly
MUDr. Dobiáše, budou v následujících měsících
písemně pozvány. V případě nevyhovující doby objednání lze dohodnout změnu na tel. č. 556 850 139.

Náboženská obec
Církve československé husitské
v Kunčicích pod Ondřejníkem
zve věřící na bohoslužebná shromáždění se vzpomínkou na zesnulé, která se konají v pátek 31. října
2003 v 15.00 hodin a v neděli 2. listopadu v 8.30
hodin ve sboru CČSH v Kunčicích p. O.
Václav Křesina, farář

V římskokatolickém kostele sv. Máří Magdalény
proběhnou bohoslužby v pátek 31. 10. 2003 v 18.00
hodin, v neděli 2. 11. 2003 v 9.30, v neděli v dřevěném kostele v 10.45 hodin.
P. Karel Slíva

Dne 30. 10. 2002 od 13.00 — 15.00 hodin proběhne u farního kostela prodej kytic a věnců k Památce
zesnulých. Objednávky přijímáme na telefonním
čísle: 603 945 999 nebo na adrese Kunčice p. O. 245.
p. Marian Šrámek

Více informací v prodejnách na tel. číslech:
Frenštát p. R. 556 836 318 • Kunčice p. O. 556 850 059
Jste již připraveni na zimu?

AGRO — MÁĎA

Trojanovice — Kopaná 144
744 01 Frenštát p. R.
Vám nabízí k prodeji
Vše za výhodných cenových podmínek
— oleje motorové, převodové, hydraulické — ze sudů
— oleje polosyntetické, syntetické, mazivo
— destilovanou vodu, autožárovky 12 V, 24 V, včetně Halogenů
— brzdové kapaliny, zimní aditivy proti zamrznutí benzínu a nafty
— nemrznoucí směsi do chladičů — ze sudů ANTIFRÉZE G11
modrá do litinových i hliníkových motorů cena 66 Kč/l vč. DPH,
množstevní slevy, ALYCOL — D12 červená, životnost
5 let nebo 250 000 km a jiné
— autobaterie viz ceník, možnost množstevních slev, ceny s DPH
napět
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V

TAB
Ah
40
45
55
60
70
75
90
100
143
150
180
220

Cena
997
1060
1395
1592
1945
2035
2334
2734
3371
3420
3775
5452

napětí
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V

6V
6V

PERION
Ah
40
44
55
60
62
66
71
74
88
100
MOTOBATERIE
6 Ah
12 Ah

Cena
789
880
1095
1195
1234
1315
1410
1475
1758
1998
220
379

Kontakt, informace:
Tel/Fax: +420 556 835 830, +420 732 149 617

AMI KAMENOSOCHA¤STVÍ
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Oznamuje obãanÛm, Ïe dne 15. 10. 2003 od 14.00 —16.30 hodin
A
si mÛÏete na místním hfibitovû v Kunãicích p.O. objednat zakázky na tyto kamenické práce:

V˘roba pomníkÛ a renovace star˘ch pomníkÛ
• brou‰ení, le‰tûní terasa pomocí nové bezpra‰né technologie pfiímo na místû +
ochranné nátûry proti mechu • sekání, zlacení, stfiíbfiení a barvení písma • ãi‰tûní
pískovcÛ soch a mramoru • prodej lamp, váz a vitrín z le‰tûného antikora • prodej
terasov˘ch ãi Ïulov˘ch doplÀkÛ, napfi.: rámy, cokly, krycí desky, parapety a schody.
Privat: ZdeÀka Fibicha 1202
SLEVA 15 — 20%
757 01 Val. Mezifiíãí
TEL.: 604 972 171
Práce provádíme v nejkrat‰ích moÏn˘ch termínech.
Kunčice pod Ondřejníkem 3. 10. 2003, ročník XIII, číslo 10/2003, šéfredaktor Jana Martináková, zástupce šéfredaktora Tomáš Hrubiš.
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