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S prosincem

tiše a nenápadně vkročil

do našich všedních dnů vánoční čas.

Zanedlouho naše domovy zalije vůně
jehličí a vánočního cukroví.
Inu vánoce, vánoce přicházejí…
Ať chceme či nechceme, nejen dětí,
ale i mnohých z nás se pomalu
zmocní ta zvláštní, nevšední vánoční
nálada dětských let, kdy jsme
klíčovou dirkou nahlíželi do pokoje
a nedočkavě, ale přitom nesměle
jsme volali „Už můžeme...?“
Ano, vánoce jsou za dveřmi.
Přejeme vám milí čtenáři
a spoluobčané abyste je prožili co

PF

2000

nejkrásněji uprostřed svých drahých
a ve svém nejmilejším prostředí.
Zároveň připojujeme i přání osobního štěstí a úspěchů
do nového roku 2000.
— redakce —
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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 1999. Mnozí z nás si s tímto
datem spojují i konec našeho tisíciletí, i když ten
skutečný konec tisíciletí nastane až koncem roku
2000.
Konec kalendářního roku a ještě více blížící se
konec tisíciletí nás motivuje k tomu, abychom se
krátce zamysleli nad tím, jak jsme uplynulý rok
prožili. Pokusme se chvíli pozastavit v každodenním shonu a upřímně, jen tak každý pro sebe,
zhodnoťme své jednání v roce 1999. Dávali jsme
přednost honbě za penězi a majetkem, anebo se
nám podařilo udělat i něco navíc pro své blízké
a spoluobčany?
A protože se také blíží vánoce, svátky pokoje
a radosti, zapomeňme na hádky, vzájemné rozepře a těšme se s radostí obdarovaných dětí. Otevřme svá srdce a pomozme byť maličkostí těm, kteří
to momentálně nejvíce potřebují a tím obohaťme
především sami sebe.
Vážení spoluobčané, přeji vám radostné prožití
vánočních svátků a zároveň hodně zdraví, štěstí
a pohody v celém novém roce 2000.
Pokoj lidem dobré vůle.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

ODPADY
V roce 2000 zůstane zachován stejný systém odvozu komunálního odpadu jako v roce 1999. Vyváženy budou odpadové nádoby označené samolepícími známkami s označením firmy ASA, barevně
i textově rozlišenými, které určují interval svozu
a období na které jsou placeny. Připomínáme barvy
a význam samolepících známek:
červená — týdenní odvoz,
modrá — čtrnáctidenní odvoz,
žlutá (kombinovaný odvoz) — 1. a 4. čtvrtletí —
týdenní odvoz, 2. a 3. čtvrtletí čtrnáctidenní odvoz,
zelená — měsíční odvoz (čtyřtýdenní).
Upřesňujeme termíny odvozu komunálního
odpadu v roce 2000.

■
■
■
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u týdenního odvozu (červená barva známky)
každý pátek v měsíci
u čtrnáctidenního odvozu (modrá barva známky) každý sudý týden v pátek
u kombinovaného odvozu (žlutá barva známky) 1. a 4. čtvrtletí každý týden v pátek, 2. a 3.
čtvrtletí každý sudý týden v pátek

■

u měsíčního odvozu (zelená barva známky)
pro dolní konec obce:
14. 1., 11. 2., 10. 3., 7. 4., 5. 5., 2. 6., 30. 6., 28. 7.,
25. 8., 22. 9., 20. 10., 17. 11., 15. 12.,
pro horní konec obce:
28. 1., 25. 2., 24. 3., 21. 4., 19. 5., 16. 6., 14. 7.,
11. 8., 8. 9., 6. 10., 3. 11., 1. 12., 29.12.

Prodej známek na rok 2000
bude zahájen 8. prosince 1999 a občané si je
mohou zakoupit v úřední dny (pondělí a středa)
na obecním úřadě od 8 do 17 hod.
Ceny na rok 2000
Označení
svozu

Typ odvozu

počet pololetí
odvozů vč. DPH

A • 110 l
B • 110 l
D • 110 l
A • 240 l
B • 240 l
D • 240 l
B • 1100 l
D • 1100 l
pytel

1´ za 4 týdny
1´ za 2 týdny
1´ týdně
1´ za 4 týdny
1´ za 2 týdny
1´ týdně
1´ za 14 dní
1´ týdně
jednorázově

celý rok
vč. DPH

13
240 Kč
480 Kč
26
410 Kč
820 Kč
52
680 Kč 1360 Kč
13
380 Kč
760 Kč
26
670 Kč 1340 Kč
52 1200 Kč 2400 Kč
26 1760 Kč 3520 Kč
52 2860 Kč 5720 Kč
1
50 Kč

Změna: odvoz 1x měsíčně (12 odvozů) je nahrazen odvozem 1x za 4 týdny (skutečnost i v r. 1999).
Náhradní termíny odvozu komunálního odpadu
za pátek 24. prosince budou 23. prosince a za 31.
prosince — 30. prosince 1999. V případě, že komunální odpad v náhradní termíny nebude odvezen,
budou všechny popelnice odvezeny 24. prosince
a 31. prosince 1999.
Danuše Svobodová, pracovnice OÚ

SMUTEâNÍ OB¤ADNÍ SÍ≈ —
VYHODNOCENÍ ANKETY
Problematika smuteční obřadní síně, jak jsme
o ní informovali občany v předchozím čísle obecních novin, bohužel ne příliš vyburcovala občany
k vyjádření, i když na druhé straně přece jen přišlo
více odpovědí než k problematice územního plánu
uveřejněné na jaře, kterou považujeme za podstatně závažnější.
Do uzávěrky obecních novin se vyjádřilo celkem
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28 občanů, z toho:
k bodu 1. — generální oprava obřad síně — 0 hlasů
k bodu 2. — prodej nebo pronájem — 18 hlasů
k bodu 3. — demolice — 17 hlasů
Jiné řešení — 0 hlasů
Součet vyjádření ad 2) a ad 3) nesouhlasí s celkovým počtem, je to proto, že 7 občanů navrhlo bod 2
a nepodaří-li se realizovat, tedy bod 3, což je v podstatě v souladu s celou koncepcí jak byla navržena
k uveřejněné anketě.
Z uvedených anketních lístků plyne, že převážná
část občanů navrhuje prodej nebo demolici.
Na základě těchto vyjádření stavební komise navrhne do příštího zasedání obecního zastupitelstva
(dále jen OZ) tento postup: uveřejnit v regionálním
tisku nabídku prodeje nebo pronájmu objektu.
S ohleden na to, že není velká pravděpodobnost
prodeje ponechat nabídku po dobu 4 měsíců a pak
přistoupit k definitivnímu řešení.
Aby nedošlo k dalšímu zbytečnému prodlení pověřit zodpovědnou osobu nebo tým, který by pečlivě sledoval celou problematiku a zároveň připravil
konečné řešení.
Je zcela pochopitelné, že rozhodnout musí OZ na
veřejném zasedání. Pokud bude tento návrh stavební komisí akceptován, bude celá problematika
v příštím roce definitivně vyřešena.
V nabídce prodeje by měla být možnost prodat
pouze objekt bez pozemku, který by mohl zůstat
obci. Tento prodej nebo pronájem by byl na určitou
omezenou dobu s tím, že budoucí majitel by pak
po skončení užívání dodatečně mohl objekt zdemolovat.
Pokud by se dodatečně někdo z občanů chtěl
k uvedené problematice vyjádřit, má možnost tak
učinit do doby zasedání OZ, které proběhne
v druhé polovině prosince.
Ing. Jaroslav Menšík, člen OZ

INFORMACE
Vzhledem k tomu, že dodavatel pitné vody
pro Obec Kunčice pod Ondřejníkem SMVaK
Ostrava, a. s. zvyšuje od 1. ledna 2000 cenu
pitné vody, je předpoklad, že v průběhu měsíce ledna 2000 dojde k úpravě ceny vody
v obci. Zároveň bude proveden odečet stavu
vodoměrů pitné vody. Bližší informace v lednovém vydání Obecních novin.
— obecní úřad —

Mnoga ljeta zdrávi byli
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mnoga ljeta Ïivijó...
V měsíci prosinci oslaví svá životní
jubilea tito naši spoluobčané:
80 let
80 let
75 let
70 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
60 let

Bohumil Holuša
Vlasta Janáčová
Žofie Mžiková
Miroslav Střálka
Antonie Šipulová
Marie Ziková
PaedDr. Zdeněk Šrubař
František Dostálek
Břetislav Janáč
Jan Kuřec
Marie Tučková
Jarmila Kubečková

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

V¯ZVA
Okresní archiv ve Frýdku–Místku připravuje publikaci, která by měla důstojným a reprezentativním
způsobem shrnout alespoň základní údaje o legionářích z okresu Frýdek–Místek. Součástí publikace
bude seznam všech legionářů. Aby tento seznam
byl úplný, žádáme vás o pomoc. Vyzýváme občany,
kteří by mohli podat informace o legionářích z l.
světové války z naší obce, aby se obrátili na pacovnice obecního úřadu paní Holušovou, nebo Martinákovou, které vaše informace předají. Informace
budou využity v připravované publikaci Státního
okresního archivu ve Frýdku—Místku. U jednotlivých jmen připojte životopisná data, z které legie
byli, popřípadě v jaké konkrétní jednotce byli zařazeni. Přivítáme rovněž doprovodný dokumentační
materiál (fotografie, vzpomínky). Vaše informace
prosím předejte do 15. ledna 2000 na Obecní úřad
v Kunčicích pod Ondřejníkem Děkujeme za spolupráci.
— obecní úřad —

INFORMACE K PROBLEMATICE
P¤ECHODU NA ROK 2000
Všichni jsme již četli nebo slyšeli ve sdělovacích
prostředcích o tom, že se změnou letopočtu (z roku
1999 na rok 2000) může dojít k problémům v provozu některé výpočetní techniky a jí řízeným oblastem. Všechny organizace používající výpočetní
techniku (i Obecní úřad) byly na možné problémy
spojené s přechodem na rok 2000 seznámeny
a byly poučeny, jak jim předejít. O problematice
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roku 2000 je možné se informovat na tzv. zelené
lince tel. č. 0800/112 000 (v pracovní dny od 8 do 16
hodin). Jsou připravena opatření, která by případné problémy řešila. Přesto může k dalším problémům dojít. V takovém případě (v prvních dnech
nového roku 2000) je možno volat na tel. č. 850 393
— starostu obce nebo 850 313 — zástupce starosty.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

ÎENITBA — ÎE BY SE P¤ECE JEN
BL¯SKALO NA LEP·Í âASY?
V průběhu necelého půl roku nabídla kulturní
komise při Obecním úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem svým spoluobčanům tři divadelní představení. V červnu a v říjnu to byli profesionálové
z opavské divadelní scény, kteří se snažili pobavit
kunčické diváky operetním žánrem. Určitě se jim to
povedlo, jen těch diváků, nejspíš spokojených,
když si pobrukovali známé melodie spolu s účinkujícími, bylo žalostně málo.
Zásadní změna, která snad překvapila i samotné
pořadatele, přišla 2. listopadu s divadelním představením ochotnického souboru Kotouč Štramberk, jenž si pro naše diváky připravil komedii klasika ruské literatury N. V. Gogola Ženitba. Téměř 70
přítomných, které neodradilo ani nevlídné listopadové počasí, zaplnilo sál a většina — alespoň podle
reakcí — se výborně bavila.
Organizátoři se po skončení představení na krátkém přátelském posezení mohli dozvědět od sdílných a dobře naladěných ochotníků celou řadu za-

☞☛ obecní
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jímavostí. Tak třeba: soubor má pětatřicetiletou
tradici, nacvičí minimálně jedno představení
ročně, součástí je i dětský soubor. Představitel pana
Nenažraného je kastelánem na štramberské Trúbě,
divadelníci se v minulosti účastnili jako komparsisté i filmových a televizních natáčení, a tak mohli
dát k dobru celou řadu „veselých historek z natáčení“. Spolupracovali i se současným ministrem kultury Pavlem Dostálem, to když ještě před revolucí
vedl přerovské ochotníky…
Organizátoři odcházeli z Huťařství mnohem spokojenější než z předchozích dvou představení, protože jejich snažení mělo tentokrát ten správný
dopad.
Že by se přece jen blýskalo na lepší časy?
Kulturní komise

PLYNOFIKACE — DA≈ Z NEMOVITOSTÍ
Občané, kteří v letošním roce zplynofikovali své
rodinné domky, mohou (podle zákona č. 174/1995
Sb. § 9 písmeno r) požádat o osvobození od daně ze
staveb (týká se pouze zplynofikované budovy) na
dobu 5 let. K tomu je potřeba vyplnit dílčí daňové
přiznání (které je možno vyzvednout na finančním
úřadě ve Frýdlantě n. O. nebo na Obecním úřadě
v Kunčicích pod Ondřejníkem ). K tomuto přiznání
je potřeba přiložit kopii revizní zprávy odběrového
plynového zařízení a protokol o montáži měřidla.
Vyplněné daňové přiznání s přílohami zašlete nebo
osobně předejte na Finančním úřadě ve Frýdlantě
n. O. do 31. 1. 2000.
— obecní úřad —

úřad informuje ☛☞

POLICIE âESKÉ REPUBLIKY OOP FR¯DLANT N.AD OSTRAVICÍ — INFORMUJE
V měsíci říjnu letošního roku bylo v obci spácháno celkem 12 trestných činů, z toho počtu bylo 8
případů krádeží vloupáním do víkendových chat
v prostoru chatovišť pod rekreačním zařízením
Dřevař, nad Zátiším a Pekliska. Ve víkendových
chatách jsou v některých případech odcizeny
pouze potraviny, alkoholické nápoje a ošacení,
v některých jsou odcizeny předměty vyšší hodnoty
a ve větším množství, z toho lze usuzovat, že jsou
odváženy motorovými vozidly, jedná se především
o elektroniku a různé nářadí.
Dále byly spáchány 2 trestné činy krádeže vloupáním do rodinného domku, jedna krádež věcí
vyšší hodnoty z kůlny a jako poslední byl šetřen případ přejetí jalovice vlakem.

Z těchto výše uvedených trestných činů došlo
v poslední době v některých případech k jejich objasnění a zjištění pachatelů, kdy u vloupání do víkendových chat se podařilo zadržet dvojici pachatelů z frýdlantska a u vloupání do rodinných
domků došlo k zadržení pachatelů z Dobré.
Na úseku přestupků došlo v říjnu v obci ke třem
případům, jednalo se o krádež peněženky v prodejně, rozbití okna u víkendové chaty a poškození
dveří víkendové chaty.
Od začátku letošního roku bylo v obci 21 dopravních nehod, při kterých byla jedna osoba usmrcena, tři zraněny těžce a jedna osoba utrpěla lehké
zranění.
mjr. JUDr. Čeněk Šrubař
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Z· KAR L A SVO LI N S K É H O V K U N â I C ÍC H P O D O N D ¤ E J N ÍK E M I N F O R M U J E
Výsledky prvního čtvrtletí školního roku zhodnotila pedagogická rada v pondělí 22. listopadu. Potěšující je závěr, že většina žáků přistupuje k práci
zodpovědně a dokáže vykonat řadu dalších činností ku prospěchu školy i v mimovyučovacím čase.
Patnáct žáků pracuje v Žákovském parlamentu
ZŠ s takovým zápalem, který by překvapil mnohého
z poslanců Parlamentu naší republiky. 12 chlapců
a děvčat se podílí na vydávání školního časopisu
Zvonek.

Kam jsme vyjeli za kulturou?
V říjnu navštívili žáci 5.—9. roč. v nově vybudovaném Loutkovém divadle v Ostravě divadelní představení Strakonický dudák, klasickou pohádku Josefa Kajetána Tyla. Téměř celé divadlo patřilo kunčickým dětem. Nové pojetí této báchorky upoutalo
všechny mladé diváky.
V tomtéž měsíci jsme zhlédli neméně zdařilou
akci ve Frýdku–Místku. Vystoupení národopisného
souboru Ostravica — dětského souboru i dospělých zpěváků a tanečníků — trvající 100 minut
mělo přesvědčit mladé posluchače slovem, písní
i tancem o tom, že na žebříčku lidských hodnot na
nejvyšším místě je láska a přátelství.
V pondělí 29. 11. odjely do ostravského divadla
děti z 1. st. ZŠ na pět pohádek Fr. Hrubína.

dovánky připravené pro všechny žáky školy dětmi
ze 7. a 9. tř.
V předvánočním čase proběhnou na škole i dvě
soutěže — jazyková Olympiáda v českém jazyce
pro žáky 8. a 9. roč. a sportovní soutěž v aerobicu
pro všechny, kteří mají rádi pohyb s hudbou.
A než se rozejdeme na vánoční prázdniny, 17.
prosince uspořádáme Malý vánoční koncert s vystoupením dramatického kroužku — pásmo Valašský Betlém, koledami pěveckého sboru a programem dětského národopisného souboru Holubjanka.

Všem rodičům a přátelům školy přejeme,
aby vánoční svátky
prožili v lásce a porozumění v kruhu
svých nejbližších,
aby je pohoda,
štěstí a zdraví provázely i po celý
příští rok.

Ve čtvrtek 25. 11. proběhla v budově ZŠ
beseda o cestování v Peruánských Andách, zejména o hoře Huaskarán. Pan
Jiří Mynář se tak v kunčické škole podělil o své zážitky s více než 50 přítomnými žáky a jejich rodiči.
V pátek 3. 12. přišel i do naší školy Mikuláš. Jeho příchod tak zahájil mikulášské ra-

ADVENTNÍ KONCERT VS MUSIC
J A R O S L AV VA Š E N D A
D N E 17. P R O S I N C E 1 9 9 9 V 17 . 15 H O D I N V K O S T E L E S V . M . M A G D A L É N Y
VYSTOUPÍ
DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR — FLÉTNOVÝ SOUBOR
VIOLONČELO — JIŘÍ MERTA
V PROGRAMU ZAZNÍ:
PÍSNĚ ADVENTNÍ, KOLEDY, HUDBA STARÝCH MISTRŮ
VÝTĚŽEK Z DOBROVOLNÉHO VSTUPNÉHO
BUDE VĚNOVÁN POSTIŽENÝM DĚTEM.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI — POŘADATELÉ
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BRNO 1999
V pátek 22. října jako již několik
let i letos výherci soutěže „Co
děláš pro budoucnost přírody na
naší planetě?“ se vydali do Brna.
Zvolit cíl cesty, aby se líbil především dětem prvního stupně, nebylo lehké, a tak jsme nakonec vybrali ZOO Brno. Leží na okraji
Brna na nevelkém kopečku. I přes
nepříjemný vítr jsme si prohlédli
velkou část ZOO. Děti nejvíce zajímala zvířata savan: žirafa, zebry
a pštrosi, také pavilon s hady
a s opicemi. Po prohlídce ZOO
jsme se vydali na asi hodinovou
prohlídku obchodního domu
a poté následovala cesta za překvapením.
Vydali jsme se na farmu Bolka
Polívky nedaleko Brna do Olšan.
I přesto, že tam Bolek nebyl,
mohly si děti farmu dobře prohlédnout, podívat se, kde se točí
televizní pořad „BOLKOVINY“
a jak vypadají Bolkovy koně. Tak
jsme završili ,náš další ekologický
zájezd.
Dana Heryánová,
Ekocentrum Ondráš
Druhá polovina účastníků zájezdu zamířila na výstaviště. Ochránci přírody se odebrali na 8. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí.
Hlavní pozornost věnovali moderním způsobům čištění odpadních
vod, ochraně půdy a krajiny, zpracování a využití odpadů a dalším
zařízením pro zlepšení životního
prostředí. Je toho mnoho, co bychom v naší obci uplatnili, abychom nemuseli čím dál více platit
za vyvážení septiků a v potocích
teklo méně saponátů a fekálií. Vyřešení tohoto celoobecního problému nás čeká, jestli chceme
s čistým svědomím do Evropy.
Pracovníci kunčické pily si prohlédli 6. mezinárodní veletrh
strojů a materiálů pro dřevozpracující průmysl. Moderní stroje,
nástroje a zařízení pro obrábění
dřeva porovnali s vybavením
svého provozu.
Všech čtyřicet účastníků zájezdu využilo příjemné prostředí

k občerstvení na ranči našeho
beskydského krále.
Domů nás bezpečně dovezl
BESKYDBUS kunčického podnikatele Petra Glembka.

Hodně nových poznatků, které
jsme získali na veletrhu, budeme
moci uplatnit při zlepšování života v naší obci.
Miloslav Šrubař, ZO 68/01 ČSOP

Český svaz ochránců přírody 68/01 ZO ČSOP
v Kunčicích pod Ondřejníkem PSČ 739 13
Děkujeme všem občanům, našim příznivcům
a sponzorům, kteří pochopili, že rozumná ochrana
přírody je současně i ochranou lidstva

ZO 68/01
ČSOP

PODAŘÍ-LI SE NÁM I V TOMTO ROCE ZACHRÁNIT KOUSEK PŘÍRODY, NEBUDEME ŽÍT MARNĚ
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HASIâI
P¤EDSTAVUJÍ:
(Pokračování)
AVIA — 30 — rok výroby 1978 —
byla přestavěna na DVs 12. Toto
vozidlo jsme získali od obecního
úřadu v r. 1994. Členové odpracovali mnoho hodin na jeho opravě
a přestavbě.
Jedná se o lehké vozidlo, vybavené čerpadlem PS 12 nebo PS 8.
Na korbě pod bočnicemi je uložena sada hadic B a C, savice
a ostatní technika nutná k zásahu.
Používá se k dopravě druhého
sledu hasičů k zásahu, dále k dopravě mužstva a žáků na soutěže.
Požární stříkačka PS — 12 —
jedná se o čerpadlo — rok výroby
1974, používá se buď k přímému
zásahu nebo k plnění cisteren
z přírodního vodního zdroje. Čerpadlo s motorem Š 1203 má
výkon 1200 l/min.
Požární stříkačka PS — 8 — rok
výroby 1964. Toto starší čerpadlo
s dvoudobým motorem o výkonu
800 l/min používáme převážně
k technickým zásahům.
Vážení spoluobčané,
blíží se doba vánoc a zvláště pak přelom tisíciletí. Brzy budeme prožívat sváteční chvíle u rozzářených stromečků, na kterých budou svítit nejen
kvalitní elektrické svíčky, ale i svíčky nevalné jakosti, koupené na tržišti. Právě tyto mohou zapřičinit požár, a tím nejen zkažené vánoce, ale
i značné škody.
Snad ještě rizikovější budou oslavy roku 2000.
Již dnes se lidé zásobí různými ohňostroji, raketami a jinou zábavnou pyrotechnikou. Ta však

může zapřičinit velké nepříjemnosti. Vypálená
raketa do pokoje, či na půdu se senem vykoná své.
Žádáme všechny občany, aby s touto pyrotechnikou zacházeli podle návodu a nevystavovali sebe
i své blízké nebezpečí.
Velice si přejeme, aby během letošních vánoc
bylo co nejméně vyhořelých stromečků a co nejméně výjezdů k požárům, způsobeným nedbalostí a neopatrností.
Vážení spoluobčané, přejeme vám klidné a ničím nerušené vánoce a šťastný nový rok 2000.
Hasiči

POZOR — zmûny ordinaãní doby
v obvodní ambulanci MUDr. Chovančíkové
Čtvrtek 23. prosince 1999 8—12 hod.,
pondělí 27. prosince 1999 až čtvrtek 30. prosince 1999 8—12 hod.,
pátek 31. prosince 1999 se neordinuje.
Lékařka MUDr. Miluše Adamcová
v pátek 31. prosince 1999 neordinuje

Středisko Českých drah
v Kunčicích p. Ondřejníkem

nabízí zdarma
za odvoz

větší množství
4 litrových
skleněných lahví
(na stavbu skleníku apod.)
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Setkání po 46 letech
V sobotu 30. října 1999 se uskutečnilo setkání
spolužáků šedesáti– a jednašedesátiletých. Setkali
jsme se po šestačtyřiceti letech, kdy jsme opustili
školu v roce 1953 v bývalé Šebelově vile.
Setkali jsme se u Ruského kostelíka. Naše setkání
jsme zahájili mší svatou za zemřelé spolužáky,
zemřelé učitele, pana faráře Huga Schneidera,
pana Ing. Dr. Eduarda Šebelu a za nás žijící a naše
rodiny. Děkujeme panu faráři Slívovi, PhDr. Karlu
Jurkovi a panu Alešovi, že nám umožnili důstojné
zahájení našeho setkání.
Po mši nás pan Glembek převezl autobusem
k obecnímu úřadu. Zde za přítomnosti pana starosty jsme položili věnec k pomníku padlých za
zemřelé spolužáky, učitele i občany, kterým jsme
projevili úctu a vzpomínku.
Starosta obce pan Ing. Tomáš Hrubiš nás pozval
na obecní úřad, kde nás seznámil s děním a životem
v obci. My místní, i ze vzdálenějších míst republiky
jsme se zájmem naslouchali poutavému vyprávění
pana starosty. Na rozloučenou nám věnoval propagační materiál o vývoji obce. Přejeme obci, aby nadále vzkvétala. Pane starosto, děkujeme!
Po návštěvě obecního úřadu jsme odjeli do Základní školy Karla Svolinského. Na místní škole nás
uvítal její bývalý žák a nynější ředitel pan Mgr. Martin Majer, dále nás přivítal bývalý učitel a zakladatel Galerie Karla Svolinského pan PaedDr. Zdeněk
Šrubař. Ředitel školy nás seznámil s perspektivou
školy, klady i problémy, které ji trápí. Pan PaedDr.
Zdeněk Šrubař nás zaujal vyprávěním o založení
galerie. Seděli jsme ve školních lavicích a s velkým
zaujetím jsme poslouchali, aniž si uvědomili svá
léta. Spolu s panem PaedDr. Šrubařem a ředitelem
školy jsme si prohlédli galerii. Moc Vám děkujeme
pane řediteli a pane učiteli, přejeme hodně zdraví
a úspěchů při vychovávání naší nové generace.
Totéž přejeme i celému učitelskému sboru.

PROSINEC 1999

Po skončení prohlídky školy jsme se přesunuli do
„Penzionu Karolína“, kde nám kolektiv střediska
pod vedením pana Krpely připravil slavnostní tabuli. Ještě jednou dík za připravené pohoštění.
Místo posezení jsme zvolili v bývalé Šebelově vile,
abychom si připomněli školní léta, která pro nás
byla v tomto místě školou v přírodě.
I když od této doby uplynulo čtyřicet šest let, na
mnohých z nás bylo vidět pohnutí: „Ty jsi seděla
tam, s tou spolužačkou, která již není mezi námi.
Kdo z kluků seděl v první lavici nebo u okna, kdo
vyvedl nějakou lumpárnu“. Byli jsme také školáci
jako ti dnešní, jen s tím rozdílem, že jsme neměli
takové podmínky. Mnozí z nás museli doma těžce
pracovat a pomáhat rodičům. Vzpomínky doprovázel smích a připadali jsme si jako kdybychom byli
ještě žáky.
Na našem setkání jsme přivítali paní učitelku Helenu Poláškovou, která přes svůj věk je velice svěží
a čilá. Přijela za námi dokonce až z Prahy.
Paní učitelka Gabriela Šimonová, ač má zdravotní problémy, přišla také mezi nás. Obdivovali jsme,
že po tolika letech každého z nás poznala. Prozradila nám na sebe, že chtěla být učitelkou a ještě teď
ve vysokém věku učí děti hudbě a to hře na klavír.
Ať Vám to paní učitelko ještě dlouho vydrží.
Také paní učitelka Eva Brišová přišla mezi nás,
i když měla setkání s žáky mladších ročníků. Za to ji
moc děkujeme. Škoda jen, že paní učitelka Marie
Pavlisková onemocněla chřipkou a nemohla se zúčastnit. Přesto jí za příslib účasti děkujeme.
Vážené paní učitelky, děkujeme Vám a přejeme
všem ještě hodně krásných a slunných dní ve
Vašem životě.
Vám drazí spolužáci přejeme hodně zdraví a úspěchy v práci i v rodinném životě. Na shledanou na
příštím setkání — snad v příštím roce. Snad přijdou
i ti, kteří na první setkání nepřišli.
Zdeňka Kytková, Veronika Matušková
a Zdeněk Konvička
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BOHOSLUŽBY ŘÍMSKO–K ATOLICKÉ CÍRKVE V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM
VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ:
Pátek 24. prosince 1999 — 24.00 dřevěný kostel — půlnoční
Sobota 25. prosince 1999 — 5.30 farní kostel — jitřní
Neděle 26. prosince 1999 — 9.30 farní kostel, 10.45 dřevěný kostel
Pátek 31. prosince 1999 — 16.00 — farní kostel
Sobota 1. ledna 2000 — 9.30 — farní kostel, 10.45 dřevěný kostel
V neděli 19. prosince 1999 v 15 hodin bude sloužena ve farním kostele v Kunčicích pod Ondřejníkem ekumenická bohoslužba.
Milostiplné prožití vánočních svátků přeje všem

P. Karel Slíva

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ OZNAMUJE VĚŘÍCÍM POŘAD BOHOSLUŽEB
V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH DNŮ:
Sobota 25. prosince 1999 — 8.30 Kunčice pod Ondřejníkem
Neděle 26. prosince 1999 — 7.45 Frenštát pod Radhoštěm, Orlovna
Neděle 26. prosince 1999 — 10.00 Frýdlant nad Ostravicí, Základní umělecká škola
Sobota 1. ledna 2000 — 7.45 Frenštát pod Radhoštěm
Neděle 2. ledna — 8.30 Kunčice pod Ondřejníkem
Přeji všem, aby v čase svátků prožili klid, štěstí i pravou křesťanskou radost z příchodu Spasitele do
tohoto světa. Kéž Vás i v příštím roce provází Boží požehnání.
Václav Křesina, farář

Zákonné poji‰tûní

motorov˘ch vozidel,

tzv. povinné ruãení
využijte služby na OÚ — výběr z několika silných pojišťoven
Penzijní připojištění
— spoření se státním příspěvkem
— do konce roku je možno sepsat smlouvu
podle nynějšího zákona, tzn. vybrat
naspořenou částku už v 50 letech nebo
po 1 až více letech spoření (podle nového
zákona to bude až v 60 letech a po pěti
letech).
Stavební spoření
— nejjistější spoření u nás
— nezdaněné výnosy kolem 14 %
— nabízím: – uzavření smlouvy
– výpověď smlouvy
– ukončení smluvního vztahu po
60 měsících a veškerý servis
a další poradenství v rodinných
financích.
Ludmila Knapková
Obecní úřad pondělí a středa 14.30 —17 hod.
nebo na tel. č. 0656 / 85 03 39
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Autodoprava — autoslužby Čeladná
nabízí

přepravy nákladním vozidlem
valníkovým a sklápěcím do 5 t.
Valník 5,5 m dlouhý, možno s plachtou,
přeprava nákladu včetně stěhování,
ceny smluvní.
Přejeme příjemné prožití vánočních svátků
a hodně štěstí do nového roku 2000.
Tel.: 0658 / 68 40 65, mobil: 0604 / 80 62 11

Prodej proutěného nábytku
a bytových doplňků
na objednávku.
Dodací lhůty 10 dnů, výběr dle katalogu.
Prodejna HOSPODYŇKA
Kunčice pod Ondřejníkem 547
(rozcestí k nádraží, u Teperů)
pátek 14—17 hod.
sobota 8—14 hod.
Informace na tel. č. 0656 / 85 00 31
ve večerních hodinách

Fa TREBUNA,
Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 677
Vám nabízí k zakoupení

výběr zimního zboží a textilu
v prostorách Maryčky č. p. 677
o sobotách a nedělích od 14 hod.
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FA — JI¤Í KOHUT — BENERS
Rovněž v tomto roce jsme pro všechny
naše spokojené zákazníky připravili

vánoční nabídku výrobků:
Trubičky máslové . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.—
Trubičky–korpus bez náplně . . . . . . . . . 3,—
Ruličky punčové v čokoládě . . . . . . . . . . 4,—
Rakvičky 1. jakost . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50
Rakvičky 2. jakost . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,—
Koláče (makové, tvarohové, jablkové) . 4,50
Beskydský frgál (mák, tvaroh, jablko) . 35,—

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Výrobky si můžete objednat osobně
nebo telefonicky na čísle:
0658 / 68 43 16 nebo 0603 / 54 25 41
Poslední termín objednávky 13. prosince1999
Čerstvé výrobky Vám připravíme
na 23. a 30. prosince 1999 od 7 do 18 hod.
přímo ve výrobně Čeladná 634.
Příjemné prožití vánočních svátků
s našimi výrobky Vám přejí
Jiří, Tomáš a Martin Kohutovi

Knihkupectví Globus

s.r.o.
v prostorách nákupního střediska Kyčera
ve Frenštátě pod Radhoštěm
Vás zve k předvánočním nákupům knih
pro Vaše blízké

Obchod

„ T E R C I E “ u kostela

Vás zve k předvánočním nákupům
za výhodné ceny.
Také oznamujeme, že od 15. listopadu 1999
vyměňujeme propan–butanové láhve:
2 kg — 58 Kč
10 kg — 197 Kč
Otvírací doba:
pondělí—pátek 7.30 —17 hod.
sobota 7.30 —16 hod., neděle 8 —12 hod.
Využijte nabídky
sobotního a nedělního prodeje!
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv „TERCIE“.

Prodám frézu
na železo FWA 39
Informace na tel. č. 0656 / 85 01 70 po 18. hodině
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