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Když pokryje hluboký bílý neposkvrněný sníh
celou okolní krajinu a v jasných dnech
jej pokrývá slunce svou září, až se všude rozjiskří,
když stromy na zahradě vztahují bílé ratolesti
k modrému nebi a když stromy v lese,
vznešené jedle, zvedají své vějíře obtížené sněhem,
jakoby tu Ježíšek už rovnou nasázel samé vánoční stromy,
které se třpytí cukrem a drahokamy,
tehdy lidské nitro vykročí vstříc slavnosti,
která užuž klepe na dveře.
Adalbert Stifter

Všem čtenářům přejeme příjemné prožití
vánočních svátků.
— redakce —

VáÏení spoluobãané,
přišel vánoční čas, čas, který nás všechny alespoň na chvíli vytrhne z všedních dnů běžné roční doby. Kromě
obyčejných každodenních starostí nám přibudou starosti příjemnější — příprava na nejmilejší svátky v roce.
Pokusme se kromě přípravy dárků a dobrého jídla, připravit svým blízkým v rodinách i ve svém okolí vánoční
chvíle plné pohody, porozumění a lásky. Jedná se o investici, která se nám jistě časem mnohonásobně vrátí.
Přeji Vám všem pokojné a radostné prožití vánočních svátků a také hodně zdraví a pohody v novém roce 2006.
Tomáš Hrubiš, starosta obce
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Zasedání zastupitelstva obce

Ohlédnutí a pozvání…

Předběžný termín konání XVII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice p. O. je stanoven na 15. prosince 2005 v 15.45 hodin. Bližší informace, popřípadě upřesnění, termínu konání zasedání budou
uvedeny na úřední desce a na vývěskách v obci.

Dne 25. listopadu 2005 se uskutečnil v kostele sv.
M. Magdaleny Adventní koncert, který zahájil období plné očekávání a radosti.
Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem účinkujícím, Farnosti v Kunčicích p. O. za zapůjčení
prostor v kostele a na faře, Obecnímu úřadu v Kunčicích p. O. za podporu kultury v obci a Místnímu
sdružení ODS za finanční příspěvek při konání tohoto koncertu.
17. prosince v 16 hodin Vás ještě jednou srdečně
zveme na již tradiční ŽIVÝ BETLÉM, v provedení
Kunčické „GALERIE“ pod vedením Mgr. Jiřího
Adámka.
Dovolte mi, abych za svoji osobu poděkovala
všem, kteří se kulturních akcí v obci zúčastňují,
členům komise za obětavou práci a popřála vám
všem krásné vánoce a do nového roku hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti. Těšíme se na shledání s vámi
při dalších akcích kulturní komise v roce 2006.

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Místní poplatek za likvidaci odpadu
Zastupitelstvo obce projedná na svém prosincovém zasedání úpravu výše poplatku za lividaci odpadu v roce 2006.
Výsledek jednání bude uveden v příštím čísle
Obecních novin a na úřední desce OÚ.
— obecní úřad —

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…
V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea tito
naši občané:
Jiřina Gurecká
Marie Tabášková
Jarmila Rysová
Štěpánka Krkošková
Žofie Mžiková
Milada Ondrušáková
Markéta Blažková
Jarmila Křenková
Evžen Valášek
Galdová Zdenka
Vrlíková Vlasta
Wildmannová Libuše
Jana Strnadlová

84 let
84 let
83 let
82 let
81 let
80 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
65 let

Svozový kalendář
komunálního odpadu
na 1. pololetí 2006
Kunčice pod Ondřejníkem
Svozový den: Čtvrtek
1 × za 2 týdny
12. leden
19. leden
26. leden
2. únor
9. únor
16. únor
23. únor
2. březen
9. březen
16. březen
23. březen
30. březen
6. duben

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

☞☛ obecní

Lenka Dobiášová
předsedkyně kulturní komise

horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní

13. duben
20. duben
27. duben
4. květen
11. květen
18. květen
25. květen
1. červen
8. červen
15. červen
22. červen
29. červen

dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní

Jarní sběr nebezpečného, velkoobjemového
odpadu a železa bude 22. dubna 2006.

úřad informuje ☛☞

OBECNÍ NOVINY

STRANA 3

Oznámení o změně ceny vodného
Vážení obchodní přátelé,
na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly schváleny nové ceny vodného s účinností od 1. ledna 2006
Cena včetně DPH/m3: pitná voda (vodné) 21,84 Kč.
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu
měřidel následujícím po 1. lednu 2006, popřípadě
bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

PROSINEC 2005

Vzorky ovoce z Kunčických sadů jsme vystavovali
na třech výstavách. Ve Veselí nad Moravou, v Ostravě
na Černé louce a v Rožnovském skanzenu. Účast na
výstavách nám umožnila srovnání ovoce a upozornila na naše nedostatky v péči o staré ovocné stromy.

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
Ing. Albín Dobeš
ekonomický ředitel

Snažme se přírodě více dávat
než od ní brát
Ani letos jsme vedle likvidace křídlatek, bolševníku velkolepého, ochrany ohrožených druhů rostlin
a živočichů, nezapomněli na staré ovocné stromy.
Vždyť jde o dědictví po našich předcích ze kterého
byly vypěstovány současné moderní odrůdy.
Vysokokmeny starých krajových odrůd i bez náročného chemického ošetření nás bohatě odmění,
pokud jejich plody umíme využít. Proto i náš pozemkový spolek Podbeskydí, který pečuje o tři
ovocné sady starých stromů, bude vysazovat mladé
vysokokmeny těch nejlepších odrůd, kterým se
v naší podhorské oblasti daří.

Podzimní sběr úrody v sadech a jeho prodej v pálenici U Jakuba nám zajistil část finančních prostředků na potřebnou údržbu sadů, abychom
v příštím roce mohli sklízet ovoce kvalitnější.
Poděkování patří našim ochráncům přírody. Bezplatně odpracovali 130 hodin. Zároveň děkujeme
pracovníkům moštárny, kteří nám se sběrem pomáhali a zajistili jeho odvoz a výkup.
Snad se nám v příštím roce podaří rozšířit zpracování ovoce a vedle moštů a destilátů rozběhnout
také jeho sušení, abychom využili celou hodnotu
ekologického ovoce z našich zahrad a sadů.
Za Český svaz ochránců přírody
Miloslav Šrubař

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
Náv‰tûva stfiední zemûdûlské ‰koly
V pondělí 21. listopadu 2005 navštívili žáci 8. a 9.
třídy naší školy Střední zemědělskou školu ve Frýdku–Místku. Žáky zaujal film, který zde viděli a ve
kterém se mohli seznámit se všemi pracovišti studentů. Děvčatům se nejvíce líbila jízdárna a péče
o koně — zatím jen na filmu. Po zhlédnutí filmu se
žáci vydali na prohlídku školy. Nejzajímavějším
pracovištěm byla dílna, kde se opravují traktory
a další zemědělská technika. Děvčata zaujaly dobře
vybavené cvičné kuchyňky a školní jídelna. Příští
rok teprve uvidíme, kdo se pro tuto školu rozhodl.
Dana Heryánová

V˘tvarn˘ úspûch
Další ocenění práce našich žáků nedalo na sebe
dlouho čekat. V mezinárodní výtvarné soutěži Barevný svět se umístil na pěkném 6. místě Tomáš
Nevřiva, žák 7. třídy. Pro tuto soutěž jej připravoval
PaedDr. Zdeněk Šrubař.
E. Halatová.

Pozvánka na Den otevfien˘ch dvefií
Ve středu 21. prosince 2005
zveme nejen rodičovskou veřejnost na

Den otevřených dveří
kunčické základní školy.
Návštěvníci se mezi 7.45 —12.20
hodinou mohou podívat přímo
do tříd na průběh vyučování.
Činnost žáků a učitelů bude tentokrát
zaměřená na vánoční témata.
Těšíme se na Vaši účast!
Mgr. Martin Majer
ředitel školy
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Z mateřské školy horní
Padá listí zlaté, rudé, je ho plná zahrada.
A co potom padat bude až to listí opadá?
Potom bude padat sníh …
Letošní listopad se vydařil podle této podzimní
básničky. Děti sbíraly na vycházkách krásně vybarvené listy, po vylisování je fantazie dětí při tvořivých hrách proměnila ve zvířata, motýly, postavičky, dále
z listů a plodů lesa nasbíraných na vycházce s názvem
Za poklady zvířátek sestavily
a nalepily společný obraz
s názvem Podzim. Nejdříve se
výsledkem pochlubily rodičům v mateřské škole, potom
odnesly dílo k vystavení do
obchodu Potraviny — pan
Homola. Protože je naše mateřská škola zaměřena na poznávání a ochranu přírody, odeslali jsme přihlášku ke spolupráci v projektu Pobeskydský sedmihlásek Občanského sdružení
LYSOHOR. Děti již plnily první úkoly, když pomohly
s péčí o okolí své školičky a začaly s krmením zvířat:
pravidelné doplňování ptačího krmítka, zanesení
žaludů, kaštanů a sena do krmelce v lesíku. Stopy na
sněhu prozradily, že zájemci o krmení už přicházejí.
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Radost dětem udělalo Divadélko s úsměvem tím,
že plnilo slib a děti shlédly nápaditě i vtipně podanou pohádku Hrnečku, vař.
Hned s pozorováním prvních sněhových vloček
se začaly děti těšit na návštěvu Mikuláše. Kreslení,
stříhání i lepení si procvičily při výrobě figurek mikulášů a čertíků. Nezapomněli jsme ani na program pro návštěvu (básničky, zpívání …)
V čase vydání těchto obecních novin budou děti žít
v očekávání Vánoc. V mateřské škole vánoční náladu navodí zdobení interiéru pracemi dětí (kapříci, sněhové
vločky), pečení, vyhotovení
přáníček, plánujeme tvořivé
odpoledne dětí a rodičů
s cílem vyrobit vánoční dekoraci, návštěvu Vánoční výstavy. Při posezení u vánočního
stromečku, ověšeného již tradičně dětmi vyhotovenými ozdobami, prožijí děti radostné chvíle nad
novými hračkami.
Ale ty opravdové Vánoce plné pohody a lásky
patří do rodinného kruhu. Právě takové přejeme
všem čtenářům tohoto příspěvku.
Pracovnice mateřské školy
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K mateřské škole horní
V úvodu strohé upřesnění údajů o mateřské škole
u nádraží: Kapacita je 40 dětí při provozu ve dvou
třídách. Mateřská škola reagovala na snížení počtu
dětí (ten je celostátním problémem) a má naplněnou jednu třídu na 28 dětí, z toho 6 dětí dochází na
5 dnů v měsíci. Tato situace se mění v průběhu školního roku nástupem maminek do stálého zaměstnání a i tyto děti pak mají možnost navštěvovat mateřkou školu denně. Počet dětí odpovídá stanoveným normám, proto obě paní učitelky i provozní
pracovnice mají celé pracovní úvazky plně placené
ze státního rozpočtu. Zavádějící údaj o nahodile
zjištěném počtu dětí v odpoledním čase pochází
z minulého školního roku, kdy situaci zavinila nemocnost.
Z dopisu pana starosty vyplývá, že rodiče jsou spokojeni s dolní mateřskou školou, také my rodiče
kladně hodnotíme tu „naši“. Výstižně svoji spokojenost vyjádřila paní Matwikowová na konci uplynulého šk. roku v dopise adresovaném p. starostovi.
Libí se nám vybavení i vzhled místností v mateřské
škole, schvalujeme a vítáme její zaměření na vedení
dětí k poznávání a ochraně přírody.
Tím, že děti vycházejí za poznáváním přírody do
okolí mateřské školy právě v části obce, kde s rodiči
žijí, vytváří se v nich pěkný vztah k naší vesnici,
předpokládejme, že z nich vyrostou občané Kunčic
pod Ondřejníkem.
Očekáváme, že otevřený dopis i petice adresované
panu starostovi a zastupitelům obce budou vyslyšeny jako názor a požadavek občanů, ale také jako
podnět k plodné diskusi mezi obecními zastupiteli
a námi občany — vašimi voliči. Každý z vás při zvolení slíbil, že bude usilovat o zvyšování kvality života občanů v obci. K tomu patří i dostupnost mat.
školy bez vinění rodičů z pohodlnosti, ale s ohledem
na ranní vstávání malých dětí. Mluvme o dostupnosti ráno při cestě do zaměstnání a odpoledne při
návratu. Rodiny jsou v dnešní uspěchané době časově vytížené, každá chvíle věnovaná dětem má cenu
zlata, nenuťme proto rodiče, aby trávili podstatně
více času cestováním. Spočtěme také náklady na cestovné (cesta tam a zpět asi 14 Kč, denně 28 Kč + 6 Kč
za dítě, měsíčně 680 Kč) a nabízená částka za placení školného vyzní jako hospodárná. Navíc, rodiče
dětí z MŠ horní hlasovali jednotně pro školné (je
běžné ve všech okolních obcích) a v našem případě
za více času pro své děti.
Pro pochopení situace matky z oblasti horní části
obce a zejména „z podstolovské“ by možná pomohlo, aby obecní zastupitelé, kteří mají v úmyslu hlasovat za uzavření zmíněné mat. školy, zkusili celou
trasu absolvovat spolu s malým dítětem. To znamená: vyjít s ním za ruku na autobusovou zastávku,
například k restauraci Skalka, cestovat na dolní
konec obce, potom cestovat zpět, jít domů nebo pokračovat dále do zaměstnání a odpoledne toto pod-
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stoupit znovu. V představách je třeba zakotvit procestované peníze a podmínky horské obce v zimě.
Nebo snad v naší obci bude platná podmínka pro
mladé rodiče: nejdříve auto, potom děti?
Výroky pana starosty o povinnosti či nepovinnosti
OÚ zřizovat školky v obci ukazují na jeho odtržení
od problémů běžných občanů. On voličům řekl: rozhodl jsem o jedné školce a vy berte či nechte být.
Jestliže je jednání skutečně vedeno myšlenkou na
hospodárnost, naskýtají se i jiné alternativy. Naše
vesnice je specifická rozložením do délky. Občané
z dolní části obce dojíždějí za prací ve směru na
Frenštát p. R., z horní části ve směru opačném.
Místo plánované přestavby u ZŠ za statisíce korun
zachovat obě mat. školy a každou z budov v jednom
podlaží využít k jiným účelům. Např. v přízemní
části horní mateřské školy, kde děti uvolněnou třídu
využívají jako malou tělocvičnu, zřídit bytovou jednotku či umožnit podnikání. Je tomu tak i v jiných
obcích např. v Pržně.
Tímto zásahem by náklady vydávané za provoz
budovy klesly téměř o polovinu a mateřská škola
může existovat dále, aniž by byla špatným svědomím p. starosty po školení v Klimkovicích a občané,
Vaši voliči kladně ohodnotí péči o rodiny s dětmi
a znovu stojí za zdůraznění ohled na děti.
Po tři volební období p. starostovi provoz mateřských škol nedělal starosti. V době, kdy jsou optimálně naplněny, pracovnice platí stát, stravu dětem
rodiče a v čase — dá se říci — za pět minut dvanáct
před volbami, vytváří nátlak na uzavření mateřské
školky v horní části obce.
Navíc: mat. škola není jen místem na „odložení „
dětí v čase zaměstnání rodičů. Dává dětem dnes již
nepostradatelný základ do života, proto stát umožňuje i maminkám na mateřské dovolené umísťovat
děti do mateřské školky, od ledna 2006 dojde ke
změnám a děti budou moci docházet do MŠ častěji.
Doufáme, že při řešení bodu jednání o mateřské
škole u nádraží na zasedání obecních zastupitelů
vznikne diskuse o tom, jak danou situaci vyřešit
s ohledem na klidný život rodin s dětmi a zdravý
život dětí. Doufáme, že dá obecní úřad jednáním
najevo úmysl vážně se zabývat názory občanů
v horní části obce, kteří podpisy pod petici řekli své
„ano“ zachování mateřské školy v jejich oblasti, protože tato neslouží jen dětem a rodičům v tomto časovém údobí, ale je třeba vidět do příštích let. Statistiky ukazují na stoupající porodnost v tomto roce
(ČR) a tento trend má pokračovat několik let.
Věříme, že zastupitelé zodpovědně zváží uvedené
návrhy i argumenty, ponechají mateřské školy pracovat ve stávajících podmínkách, ať další roky prověří správnost rozhodnutí, a v závěru společného
jednání si řekneme, že se financování péče o děti
v horní části obce vyplatí.
Za rodiče
Mgr. Šárka Urbánková
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Poděkování

Poděkování

Děkuji všem rodičům za přízeň, finanční a věcné
dary pro mateřskou školu. Děkuji také všem sponzorům, kteří byli štědře nakloněni naší MŠ.
Všem rodičům i sponzorům přeji do nového roku
2006 hodně zdraví, štěstí, pohody a těším se na
další dobrou spolupráci.

všem dětem a p. učitelkám z mateřské školky
dolní, kterým se podařila naprosto úžasná a velice
kreativní mikulášská besídka.
Všem se nám to velice líbilo. Malí a velcí čertíci
velké díky.
Za rodiče M. Zádrapová

Ředitelka MŠ Kunčice p. O.

„Bylo, nebylo, věřte, nevěřte, jedno docela malé
peklíčko a v něm pěkně teplíčko! Protože není lepší
na tom světě, jako čertům v pekle, ve dne v noci přikládají, leží pěkně v teple. Ale víte co? Půjdeme se
tam podívat.“
Tak začíná pohádka, kterou si připravily děti
z dolní školky pro své rodiče. Pozvaly je 2. prosince
na „Mikulášskou nadílku“ a představily se se svým
„čertovským národním divadlem“.
A jak to bylo dál? Otevřela se opona a ve třídě,
přeměněné na opravdické peklo spalo kolem
opravdického kotle čtyřicet skoro opravdických
čertíků. A tak jako se nechce vstávat dětem na
Zemi, tak se nechtělo vstávat ani jim. Ale dobrá lentilková snídaně a diskotéková písnička všechny
probudila a rozehřála. Mlsat a tancovat, to se čertíkům určitě líbilo, ale čekalo je nejhorší — „Pekelná
škola“. Ředitelka Luciferka přišla se svou čertovskou knihou a začala přísně zkoušet. Čerti ukázali,
že se umí spočítat, rozpočítávat se, přednášet, zpívat, tancovat ukolébávat. Když měla začít všemi
čerty obávaná matematika, zazvonil zvonec a ten
pekelné vyučování ukončil. S radostným „hurá“
čertíci svou Luciferku vyprovodili a teprve pak
začal ten pravý pekelný rej. Čerti se bavili a rodiče
si mohli dopřávat občerstvení, které jim jejich čertí
děti připravily. Všem chutnaly ďábelské klobásky,
černý pekelný chleba a voňavý čertovský čaj.
A tak jako v každé pohádce, tak i v pekle zazvonil
zvonec a čertovinám byl konec!
Pak už si rodiče sedli ke svým dětem a všichni
společně očekávali slavnostní chvíle s Mikulášem.
Avšak stalo se to, co ani pamětníci v naší školce
nepamatují. Se svatým Mikulášem nepřišli čerti,
ale při krásné romantické hudbě vešli do třídy tři
andělé. Anděl zlatý, stříbrný a malý andílek přinesli
do školky vánoční náladu. Svatému Mikuláši děti
přednášely, zpívaly a každé se dočkalo pohlazení
od Mikuláše a dárečku od andělů.
Děti nakonec společně Mikuláši a andělům poděkovaly, rozloučily se a všichni si slíbili, že zase za
rok....
„Mikuláši, andílku,
děkujem za nadílku!
A ty čerte chlupatý,
jen si zůstaň za vraty.
Věra Kahánková
Naděžda Svobodová

Tříkrálová sbírka 2006

Stalo se již tradicí, že počátkem ledna vycházejí
do ulic koledníci, aby přinášeli lidem radost a koledovali pro ty nejpotřebnější.
Mnoho z Vás projevilo svou štědrost a přispělo
koledníčkům přestrojeným za Tři krále do pokladniček nebo jste svůj dar poslali složenkou. Díky
Vaší solidaritě tak mohla Charita pomoci potřebným, kteří žijí mezi námi — starým, nemocným,
opuštěným nebo maminkám s dětmi v nouzi.
Také na počátku příštího roku vyjdou do ulic skupinky Tří králů, aby do Vašich domovů přinesli radostné poselství Vánoc a přání všeho dobrého do
nového roku. Jako pozornost za Vaši štědrost Vám
předají malý dárek.
Charita použije prostředky získané z Tříkrálové
sbírky v roce 2006 na vybavení těchto projektů:
Centrum denních služeb — Klubíčko, Etopedická
poradna — poradna pro výchovu a rodinu, Domov
pokojného stáří a Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba.
Úspěch Tříkrálové sbírky závisí na dobré spolupráci a je založen na ochotě lidí dobrovolně pomoci s její přípravou. Obracíme se na všechny, kteří by
s přípravou a realizací sbírky rádi pomohli, aby se
obrátili na Charitu ve Frenštátě p. R., kde jim na
níže uvedených telefonních číslech budou poskytnuty podrobné informace.
Všem lidem dobré vůle srdečně děkujeme a vyprošujeme Boží požehnání.
Bližší informace:
Charita Frenštát pod Radhoštěm
Kostelní 15
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Tel. č. 556 836 937, 556 831 711
M. Tvrdá
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Vánoční bohoslužebné
shromáždění
církve Československé husitské

Oznámení zubního lékaře

bude ve sboru v Kunčicích 26. prosince 2005
v 8,30 hodin.

Bolestivé případy ošetří:
Pondělí až pátek od 7 do 12 hodin MUDr. Kašperová
na poliklinice ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Soboty, neděle a svátky od 8 do 14 hodin LSPP —
zubní ve Frýdku v areálu nemocnice.

Václav Křesina, farář

Bohoslužby římskokatolické
církve v Kunčicích pod Ondřejníkem
ve vánočním období
Sobota 24. 12. 2005 (Štědrý den)
21.00 h — dřevěný kostel (půlnoční)
24.00 h — farní kostel (půlnoční)
Neděle 25. 12. 2005 (1. svátek vánoční)
9.30 h — farní kostel
Pondělí 26. 12. 2005 (2. svátek vánoční— Štěpán)
9.30 h — farní kostel
10.45 h — dřevěný kostel

Ve dnech 12. — 31. prosince 2005
MUDr. Dobiáš neordinuje.

Poděkování
V sobotu dne 19. listopadu 2005 se vypravil zájezd
poutníků do Polska.
Dopravu zajistil soukromý dopravce pan Glembek. Děkuji mu touto cestou za bezpečnou a ohleduplnou jízdu, pěkný přístup ke všem účastníkům
zájezdu a v neposlední řadě i za dostupnou cenu.
Ještě jednou děkuji.
L. Kaštovská

Poděkování
Děkujeme všem blízkým, přátelům a známým,
kteří se přišli rozloučit s panem A RNOŠTĚM K RPCEM ,
především hasičům a Věrce Kahánkové za pomoc.

Sobota 31.12. 2005 (Silvestr)
18.00 — farní kostel

Manželka s rodinou

Neděle 1. 1. 2006 (Nový rok)
9.30 h — farní kostel
10.45 h — dřevěný kostel
Karel Slíva, farář

TISKOVÁ ZPRÁVA

FRENŠTÁTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
JE NEJLEPŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Ordinační doba
MUDr. Chovančíkové o vánocích
POZOR ZMĚNA
Čtvrtek 22. 12. 2005 . . . . . 8 — 12 hod.
Pátek 23. 12. 2005 . . . . . . . dovolená
Sobota 24. 12. 2005 . . . . . volno
Neděle 25. 12. 2005 . . . . . volno
Pondělí 26. 12. 2005 . . . . . volno
Úterý 27. 12. 2005 . . . . . . . 8 — 12 hod.
Středa 28. 12. 2005 . . . . . . 8 — 12 hod.
Čtvrtek 29. 12. 2005 . . . . . 8 — 12 hod.
Pátek 30. 12. 2005 . . . . . . . dovolená
Sobota 31. 12. 2005 . . . . . volno
Neděle 1. 1. 2006 . . . . . . . . volno

VE ČTVRTÉM ROČNÍKU SOUTĚŽE „NÁŠ KRAJ“,
VYHLÁŠENÉ ČASOPISEM COT BUSINESS, ZÍSKAL FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM PRVNÍ MÍSTO
V KATEGORII NEJLEPŠÍ INFORMAČNÍ CENTRUM
ČESKÉ REPUBLIKY. DRUHÉ VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ
JIŽ ICM FRENŠTÁT ZÍSKALO V ROCE 2003,
KDY SE UMÍSTILO NA TŘETÍM MÍSTĚ.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ SE VŠAK MŮŽE PYŠNIT I DALŠÍMI ZÍSKANÝMI CENAMI. MSK
OBSADIL DRUHOU PŘÍČKU V KATEGORII NEJLEPŠÍ PROPAGAČNÍ MATERIÁL A STEJNÉHO
UMÍSTĚNÍ DOSÁHLO OSTRAVSKÉ INFORMAČNÍ
CETRUM V KATEGORII NEJLEPŠÍ IC.
ICM FRENŠTÁT SI VELICE VÁŽÍ TOHOTO
ÚSPĚCHU A BUDE SI SVÉ PRVENSTVÍ SNAŽIT
OBHÁJIT I V DALŠÍCH LETECH.
ZA INFORMAČNÍ CENTRUM
VLKOVÁ ANNA, VEDOUCÍ ICM

OBECNÍ NOVINY

STRANA 8

PROSINEC 2005

NOVĚ OTEVŘENA PRODEJNA

Hanka
VONNÉ SVÍČKY • HISTORICKÉ SKLO
HRNKOVÉ I ŘEZANÉ KVĚTINY
RUČNÍ KERAMIKA • DÁRKOVÉ ZBOŽÍ
ČESKÉ KVALITNÍ PONOŽKY
PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ • KUSOVÝ TEXTIL

Prodejna v budově lékárny, zastávka — točna,
Kunčice p. O., Telefon 775 311 682
Přijďte se podívat, těším se na Vaši návštěvu. Hanka
Kunčice pod Ondřejníkem 5. 12. 2005, ročník XV, číslo 12/2005, šéfredaktor Jana Martináková, zástupce šéfredaktora Tomáš Hrubiš.
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