
C h u m e l e n i c e

Jednou padal celé hodiny z nebe sníh. Zpočátku se dala v dálce ještě vytušit vesnice, teď už neby-
lo vidět nic. Milióny vloček padaly v nejbláznivějším tanci vzduchem. Mnohé se houpaly, jiné kři-
žovaly a vířily divoce vzduchem a sedaly si drze lidem na nos, uši a vlasy. Děti se snažily holýma
rukama jich co nejvíce chytit. Dospělí se zlobili na chaotickou chumelenici, jiní se jako my těšili
z jedinečnosti zimy.

Roland Leonhardt
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Beseda s ministrem
V pátek 23. ledna 1998 proběhla na radnici v Novém

Jičíně beseda ministra průmyslu a obchodu Karla
Kühnla se zástupci OKD, a.s. Ostrava, starosty okolních
měst a obcí a s některými podnikateli z Frenštátu pod
Radhoštěm.

Zástupce obcí a podnikatele zajímalo stanovisko
vlády, resp. státu k těžbě uhlí v Beskydech. Ministr Kühnl
řekl, že osobně nemá žádný definitivní názor na to, zda
se má zahájit těžba ve Frenštátě. Zároveň řekl, že v tomto
případě je stát v jakési dvojroli, tzn. jako většinový vlast-
ník OKD by měl hájit zájmy této společnosti a současně
by měl být regulátorem činnosti, kterou tato společnost
provádí. Tuto dvojroli by měla vyřešit rychlá privatizace
OKD.

Ministr dále uvedl, že není dosud zpracována energe-
tická a surovinová koncepce státu. Výměnou vlád v sou-
časné době se její zpracování ještě oddálí. Podle jeho
slov nejsou důvody, proč obce těžbu uhlí odmítají, vždy
úplně rozumné, také doly ještě nezačaly s obcemi sku-
tečně seriózně jednat.

Ministr Kühnl dále řekl, že v demokratickém státě
musí do úvah o jakémkoli takovém velkém zásahu
kromě ekonomických, surovinových, ekologických, pří-
padně demografických a sociálních úvah, úplně rovno-
cenně vstoupit rovněž úvahy politické. Tedy úvahy počí-
tající s vůlí místních občanů vyjádřenou prostřednic-
tvím členů zastupitelstev, kteří mají mandát prezentovat
postoj občanů k tomuto problému. Také řekl, že proti
vůli obcí se v podhůří Beskyd nikdy těžit nebude.
Zároveň však vyzval obce, aby se jednoznačně proti
těžbě nestavěly.

Zatímco stát v současné době nemá jasno v tom, zda
těžbu uhlí v Beskydech podpoří nebo zamítne, těžební
společnost OKD se systematicky připravuje na zahájení
těžby. Podle zástupců OKD by těžba uhlí mohla být
zahájena v roce 2008.

Z celkové atmosféry besedy vyplynulo, že nás čekají
ještě náročná jednání. Úsilí obcí proti otevření dolů na
Frenštátsku mohou velmi ztížit někteří občané a majite-
lé pozemků v těžebních oblastech, kteří za vidiny rychlé-
ho a bezpracného zisku již teď prodávají své pozemky
těžební společnosti OKD.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Podnikatelé a živnostníci, nabídněte
své služby

Na obecní úřad se často obracejí občané nebo chataři
s dotazem, zda je v obci podnikatel či živnostník určité
profese. Bohužel tyto informace většinou nemůžeme
poskytnout, neboť je sami nemáme. Živnostenské úřady
neposkytují informace ani obecním úřadům. Jejich zve-
řejnění je podmíněno souhlasem každého podnikatele
nebo živnostníka.

Žádám proto všechny, kteří máte oprávnění k jakéko-
liv činnosti a máte zájem nabídnout své služby, sdělte
prosím na Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem
(nejlépe písemně) své jméno nebo název firmy, předmět

podnikání nebo nabízenou službu, kontaktní adresu,
popř. telefon do 28. února 1998. Zároveň prosím sdělte,
zda souhlasíte s uveřejněním v Obecních novinách.
V případě souhlasu bychom zdarma v Obecních novi-
nách uveřejnili stručný přehled nabízených služeb
v obci.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Přihlášky k odběru plynu pro topnou
sezónu 1998–99

S ohledem na postupující plynofikaci a zvyšování
odběru v rámci rozvodné sítě zásobované z regulační
stanice Pstruží provádí Severomoravská plynárenská,
a. s. (SMP) provozní oblast Karviná posouzení opatření
k zajištění odběrů plynu na topnou sezonu 1998/99. Pro
tento účel vyzývá SMP občany a organizace, aby do
konce března 1998 požádali o odběr plynu na topnou
sezonu 1998/99. Žádost se podává na formulářích
k tomu určených.  Maloodběratelé (např. rod. domy)
mohou formulář vyplnit na Obecním úřadě v Kunčicích
pod Ondřejníkem u paní Svobodové (č. dveří 25), velko-
odběratelé přímo na rozvodně ve Frýdlantě nad
Ostravicí, Wolkerova 285, tel. 0658/71210. Žádost si podá
vlastník objektu, který se bude nově připojovat k provo-
zu na zimní období 1998/99.

Vychází se z předpokladu, že bude letos postavena III.
etapa plynofikace („dolní konec” obce), proto se uvede-
né opatření týká kromě již postavené I. a II. etapy
i zájemců o odběr plynu v dolní části obce.

Příslib vpuštění plynu do druhé etapy plynofikace
máme na květen 1998, proto je nutné, aby se zájemci
o plynofikaci v II. etapě pokud možno co nejdříve při-
pravili k odběru plynu. Skutečný termín vpuštění plynu
do potrubí je závislý na množství připravených odběr-
ních míst. SMP požadují připravenost minimálně 50 %
budoucích odběratelů z počtu vyvedených přípojek pro
HUP – hlavní uzávěr plynu.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Vyplácení jednorázové náhrady
ke zmírnění některých křivd způsobených
komunistickým režimem dle nařízení vlády
č. 165/1997 

Vláda České republiky na svém zasedání 25. června
1997 schválila usnesení č. 378, kterým schvaluje naříze-
ní vlády o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění
některých křivd způsobených komunistickým režimem
(č. 165/1997 Sb.). Nařízení nabylo účinnosti dne 1. ledna
1998.

Podle tohoto nařízení budou o náhradě rozhodovat
místně příslušné pověřené obecní úřady (v našem přípa-
dě Městský úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí).

Jednorázová náhrada se stanoví ve výši 625,– Kč za
každý započatý měsíc vazby, výkonu trestu odnětí svo-
body, doby strávené v táboře nucených prací nebo
v centralizovaném klášteře s režimem obdobným tábo-
rům nucených prací.

Obecní úřad
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Zpřístupňování svazků vzniklých
činností bývalé státní bezpečnosti

Realizace zpřístupňování svazků se provádí ve smyslu
zák. č. 140/1996 Sb., o zpřístupňování svazků bývalé StB,
který byl přijat Parlamentem ČR v dubnu 1996, jeho
účinnost nastala od 1. 12. 1996.

Vyhledávání a vlastní zpřístupnění svazků se provádí
bezplatně na základě písemné žádosti, kterou může
podat žadatel na sebe sama, případně může požádat
o zpřístupnění svazku vedeného na svého blízkého pří-
buzného, který již nežije (manželé, děti a není-li jich,
pak rodiče – nikoliv už sourozenci).

Žádost musí obsahovat jméno a příjmení žadatele
(včetně jmen předchozích), datum a místo narození,
rodné číslo, adresu trvalého pobytu včetně názvů krajů
předchozích trvalých pobytů na území České republiky.
Pokud se žádost týká blízkého příbuzného, viz předcho-
zí odstavec, je nutné uvést tyto údaje i o zemřelém
a předložit doklady prokazující příbuzenský vztah.

Žádost zasílaná poštou na níže uvedené adresy musí
z důvodu ochrany osobních údajů obsahovat úředně
ověřený podpis žadatele (notář, matriky obecních, měst-
ských a okresních úřadů) a musí být doložena dokladem
potvrzujícím jeho současné státní občanství České
republiky nebo státní občanství československé, resp.
občanství ČSR a SSR v rozhodném období, tj. od 25. 2.
1948 do 15. 2. 1990, resp. je nutno tuto podmínku státní-
ho občanství doložit u osoby zemřelé.

Státní občanství lze prokázat:
– osvědčením (potvrzením) o státním občanství ČR

vydaným podle zákona č. 140/1993 Sb. o nabývání
a pozbývání občanství ČR (vydává za správní poplatek
odbor vnitřních věcí okresního úřadu),

– osvědčením o československém státním občanství
vydaným kdykoliv v rozhodném období

– rodným listem v případě, že tento údaj je v něm
obsažen)

– platným cestovním dokladem ČR nebo občanským
průkazem (pouze při osobním styku)

Jako doklad o občanství se neuznávají kopie občan-
ských průkazů ani cestovních dokladů a to i v případě, že
jsou úředně ověřeny. V případě žádosti podávané osob-
ně na příslušném podávacím místě ověří státní občan-
ství na základě některého z výše uvedených dokladů
bezplatně příslušný pracovník ministerstva, rovněž tak
i podpis žadatele.

Podacími místy pro přijímání žádostí jsou pracoviště
Ministerstva vnitra:

a) v Praze – pro osobní styk – Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
Praha 7 – Letná
tel. 02/3120843
– pro poštovní styk – Ministerstvo vnitra
pošt. přihrádka 1109
111 21 Praha 1

b) v Pardubicích – pro osobní i poštovní styk
– Ministerstvo vnitra
Archivní služba
Zborovské náměstí 1028
530 00 Pardubice
tel. 040/31559

Obecní úřad

Mnoga ljeta zdrávi byli, 
mnoga ljeta živijó…

V únoru oslaví svá významná životní jubilea tito naši
občané:

98 let Marie Sosenková, čp. 133
92 let Ludmila Řezníčková, čp. 292
89 let Františka Tabášková, čp. 172
84 let Josef Kostelecký, čp. 0252
83 let Jan Herda, čp. 527
83 let Žofie Kuběnová, čp. 21
83 let Františka Tkáčová, čp. 163
82 let František Klimša, čp. 333
82 let Marie Uhrová, čp. 119
75 let Marie Brachniaková, čp. 233
75 let Jaroslava Chýlková, čp. 509
75 let Libuše Sošková, čp. 475
75 let Josef Stanečka, čp. 135
70 let Drahomíra Pustějovská, čp. 423
60 let Zdeňka Křenková, čp. 55

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky a opti-
mismu do dalších let života

@ Z demografie obce za rok 1997 •••
V roce 1997 se narodilo 14 dětí, v naší obci bylo uza-

vřeno 9 manželství z toho 5 církevních, zemřelo 26
občanů.

Během roku proběhlo třikrát vítání občánků do svazku
obce a dvakrát byla v obřadní síni obecního úřadu slave-
na zlatá svatba.

& Rozvoz propan – butanu ••••••
se uskuteční ve dnech: 2. 2., 16. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 15.

4.– středa, 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6., 8. 7.– středa, 20.
7., 3.8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9. 1998.

Kunčice pod Ondřejníkem
– potraviny 9.55–10.00 h
– hasičárna 10.05–10.10 h
– potraviny 10.15–10.20 h
– nádraží ČD (mimo zim. období) 10.25–10.30 h
– hospoda Skalka 10.35–10.40 h.

ČSAD Havířov
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Místní poplatky v roce 1998 •••••••
Koncem měsíce února budou rozeslány poštovní pou-

kázky na zaplacení poplatku ze psů a za ukládání
a odvoz tuhých komunálních odpadů. Termín úhrady je
do 30. 3. 1998.

Za kontejner nebo popelnici bude účtována poměrná
část za 1.–3. měsíc 1998.

Jestliže vlastníte psa a neobdrželi jste poštovní po-
ukázku na zaplacení poplatku ze psů, neprodleně svého
psa přihlaste na obecním úřadě.

Jana Martináková

❋ Počasí ••••••••••••••••
Vážení občané, dovoluji si vám sdělit výsledky svého

sledování počasí za měsíc leden 1998. Tento měsíc se
vyznačoval nadměrnými teplotami, průměrná teplota
za celý měsíc dosáhla —1,2 °C. Ve stejném měsíci roku
1997 byla průměrná teplota —5,6 °C.

Jen 11 dní v lednu t. r. byly teploty pod bodem mrazu.
Dešťové srážky padaly jen jeden den a spadly 2 mm
deště. Taktéž sněhu spadlo málo. Ke konci měsíce spad-
lo celkem 32 cm sněhu. V lednu minulého roku spadlo
45 cm sněhu.

Jiří Ryška

MO Českého červeného kříže informuje
Na sklonku loňského roku jsme obdrželi opět děkov-

ný dopis za finanční příspěvek od Nadace pro trans-
plantaci kostní dřeně Plzeň. Současně nás informují
o práci nadace za uplynulý rok. 28. září byla podepsána
smlouva s USA o spolupráci s americkým národním pro-
gramem dárců dřeně. Od této chvíle je možné v České
republice transplantovat nemocným dřeň od jakéhoko-
liv dárce z celého světa včetně USA.

Vyslovují vděčnost za jakoukoliv podporu uvedeného
programu i v budoucnosti. Jejich přáním je zapojení
dobrovolných dárců do registru kostní dřeně. Pro naši
oblast je nejbližší registr na transfuzním odd. v Ostravě,
ul. 17. listopadu 1790, MUDr. Čermáková.

Předpoklady pro dárcovství:
– věk 18 – 50 let
– cítí se zdráv
– neprodělal v minulosti vážné choroby
– je ochoten podstoupit určité malé nepohodlí (odběr

krve, popřípadě odběr dřeně)

Dárcovství dřeně je považováno za vysoce humánní
čin, dar života druhému člověku v nouzi. Proto je u nás
stejně jako na celém světě bezplatné. Najde-li se v naší
obci někdo, kdo by byl ochoten zachránit život těžce
nemocnému, prosíme, přihlaste se.

Dále sdělujeme, že na měsíc březen připravujeme tra-
diční dětský karneval. Bližší bude oznámeno v příštích
Obecních novinách a plakátováno.

Za MO ČČK: Marie Lukešová

S Pomozte chránit naše ptáky •••
Ptáci jsou nedílnou součástí přírody a proto také

nepostradatelní i pro člověka. Hlavní měrou se podílejí
na likvidaci škůdců v našich zahradách a lesích, vždyť
jedna rodinka sýkor spotřebuje za jeden rok kolem 75 kg
hmyzu. Svým zpěvem obveselují naše okolí a ke konci
zimy tak vždy předznamenávají radostný nástup jara
a nového života.

Ptáci však potřebují naši pomoc. Pro ty, kteří hnízdí
v dutinách, můžeme pomáhat vyvěšováním budek.
Dutin v přírodě není nikdy dost – v mladších stromech
prakticky nejsou žádné a staré stromy se často kácí.
Budkami můžeme tak podpořit hnízdění ptáků a jejich
udržení v naší přírodě. Za to se nám odvděčí svým zpě-
vem, švitořením a očišťováním ovocných a lesních stro-
mů od nepříjemného hmyzu.

I bez chemických postřiků tak lze vyvěšováním budek
bojovat proti hmyzím škůdcům a jejich přemnožení.
Nejvíce budek bychom měli vyvěšovat v zahradách,
sadech a lesích pro sýkory a brhlíky. Polobudky rozmís-
těné na domech či kůlnách často obsazují užiteční rehci
domácí.

Aby ptáci zabránili přemnožení škodlivého hmyzu,
musíme vyvěsit větší množství budek. Ptáci však v bud-
kách nemusí zahnízdit. A to tehdy, když v okolí nemají
dostatek potravy, nebo jsou-li při hnízdění rušeni či
ohrožováni zejména kočkami.

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY v Kunčicích pod
Ondřejníkem

VYRÁBÍ PTAČÍ BUDKY A KRMÍTKA, které jsou v pro-
deji v DOZE.

Budky jsou ve třech velikostech:
1. pro menší druhy sýkor (modřínky) průměr vletové-

ho otvoru 28 mm – do budky nemůže vrabec
2. pro sýkory, brhlíky, rehky, krutihlavy průměr vleto-

vého otvoru  32–35 mm
3. pro strakapoudy, brhlíky, rehky, špačky průměr vle-

tového  otvoru 47–50 mm.

Za jednotnou cenu 100,– Kč za kus.
Na požádání členové ČSOP zhotovenou budku, nebo

krmítko na vhodné místo upevní.

Miloslav Šrubař,  předseda
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Rada starších Církve československé husitské v Kunči-
cích pod Ondřejníkem svolává

shromáždění náboženské obce

na neděli 22. února 1998 v 8 hodin do modlitebny ve
Frenštátě pod Radhoštěm Účastníci posoudí zprávu
o životě a hospodaření obce za rok 1997 a plán činnosti
i rozpočet obce na rok 1998.

Bude provedena doplňovací volba do rady starších.

K hojné účasti zvou všechny věřící
farář a rada starších

• Poděkování ••••••••••••••
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým,

kteří se přišli rozloučit s panem Jindřichem Chýlkem.
Zvláště pak děkujeme MUDr. Chovančíkové za zdravot-
ní péči a Elišce Pustkové za její smuteční projev.

R o d i n a  C h ý l k o v a

• Oznámení •••••••••••••••
Honební společenstvo Kunčice pod Ondřejníkem

oznamuje všem majitelům honebních pozemků, že ve
dnech 22. 2. 1998 a 1. 3. 1998 bude prováděna úhrada
nájemného a to v restauraci Ondřejník vždy od 10.00 do
12.00 hodin

Honební společenstvo
Kunčice pod Ondřejníkem
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Soukromé osmileté gymnázium, s. r. o.
28. října 1598, Frýdek-Místek, tel. fax 0658/33572
(sídlící v nových prostorách na Střední průmyslové

škole v Místku)

N A B Í Z Í :

– studium na střední škole již po 5. třídě ZŠ, po 9.
třídě možnost volby studijní větve: humanitní, příro-
dovědná, výpočetní technika

– klíčovým úkolem školy je nadstandardní přístup při
výuce cizích jazyků a informatiky. Můžete se o tom pře-
svědčit v novinách MF Dnes ze dne 16. ledna. 1998, kde
je uveřejněna tabulka nadstandardní výuky v těchto
předmětech v ČR. Naše škola se zde umístila na 2. a 16.
místě v České republice.

– po 8. třídě naše škola umožnila roční bezplatný stu-
dijní pobyt studentovi na škole v USA a jeho studijní
výsledky jsou výborné.

V Ý Z V A
všem živnostníkům – podnikatelům

Obracíme se s výzvou na všechny občany naší obce,
kteří nějakým způsobem podnikají a mají zájem o zve-
řejnění své živnosti v telefonním seznamu u frenštátské-
ho regionu, popř. i v telefonním seznamu v rámci naší
obce, nechť se přihlásí u ing. Stanislava Jurka, Kunčice
pod Ondřejníkem 304, tel.850032, 850108. Základní
údaje, které budou zveřejněny jsou: obor činnosti,
název firmy, majitel, adresa, tel., fax a provozní doba.
Telefonní seznam se bude skládat ze dvou částí:

– Jmenný seznam firem seřazených abecedně
– Seznam firem podle oborů činnosti v abecedním

seřazení

V obou částech bude mít každý zájemce dva řádky.
Poplatek za uvedení v tomto telefonním seznamu
(Frenštát a okolí) v jeho obou částech v rozsahu dvou
řádků v každé části bude 100,– Kč + DPH 5 %. Kromě
toho lze v rámci tohoto seznamu zveřejnit i reklamu
vlastní v rozsahu formátu A5 nebo A6 dle vlastních pod-
kladů.

Současně s tímto, telefonním seznamem v podobě
brožury, kterou obdrží, každý kdo v něm bude mít zve-
řejněný kontakt, bezplatně domů poštou, vyjde tento
seznam i v internetové podobě. Pro ty, kteří by měli
zájem o další reklamu, je připravena i nabídka reklamy
na internetu.

Bližší informace na výše uvedené adrese.
Na Váš zájem a dotazy se těší ing. Stanislav Jurek.

NEMOCNICE ČELADNÁ
přijme fyzioterapeuty.  Inf.: 0658/675104

N E P Ř E H L É D N Ě T E !

Fa JUREK S+R
Přijme do hlavního pracovního poměru ženy

v profesi šička, švadlena, dámská popř. pánská
krejčová pro naši výrobu oblečení do přírody, popř.
i pro výrobu stanů. Možnost přijetí i žen nevyuče-
ných, které mají zkušenosti popř. praxi se šitím
a chtějí pracovat. Tyto zaučíme. – Pracovní doba
8 hodin, jednosměnná, začátek a konec lze indivi-
duálně upravit podle potřeb pracovníka. Po zapra-
cování práce v úkolu. Výdělkové možnosti po
zapracování a získání zručnosti 35,– až 50,–
Kč/hod. podle šikovnosti pracovníka.

Vážní zájemci, kteří chtějí pracovat se mohou
hlásit, popř. získat další informace na adrese:

fa JUREK S+R
ing. Jurek Stanislav
ing. Jurek Radim
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 304
tel. 0656/850032

Možnost nástupu od února 1998.

Z A M Ě S T N Á N Í

V Ý Z V A
všem živnostníkům – podnikatelům



Kunčice pod Ondřejníkem 3. února 1998, ročník VIII, číslo 2/98, šéfre-
daktor Jana Martináková, zástupce šéfredaktora Tomáš Hrubiš. Obecní
noviny vydává Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem, povoluje
OkÚ, referát kultury Frýdek-Místek: dne 14. 1. 1991, Reg. zn. FMt 3.
Sazba Beatris Čeladná, tel. 0658/601412, tisk ŠOT Frýdek-Místek.
Uzávěrka vždy 1. den v měsíci. Cena inzerce: 2,50 Kč/cm2.
Adresa redakce: Obecní úřad, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, č. p. 569

VÝTISK ZDARMA.

Prodej hnojiv
Ledek amonn˘ 27% N cena 600,– Kã/q

tel. 0603/241789
Nabízím

zprostředkování
– penzijního spoření se státním

příspěvkem 40, 50, 120, 150 Kč
měsíčně u silného fondu s ročním
úročením okolo 12 % s možností
výběru částky v 50 letech a po
12měsících spoření

– stavebního spoření se státním
příspěvkem 25 % z uspořené částky
ročně a až 5 % roční úrok s možností
čerpání úvěru s 5 % úrokem

– pojištění majetku

– životní a úrazové pojištění

Ludmila Palová,
Kunčice pod Ondřejníkem 25,

tel. 850339

OBECNÍ NOVINY STRANA 6 ÚNOR 1998

âESKÁ POJI·ËOVNA, a.s.
Oznamujeme svým klientům, že v prostorech Obecního úřadu v Kunčicích pod Ondř. je
každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 14 do 16.30 hodin v provozu
jednatelství České pojišťovny

Po j i š t ě n í  o b č a n ů :

☛ Kapitálová životní pojištění ☛ Pojištění rekreačních domác.

☛ Důchodová pojištění ☛ Odpovědnostní pojištění

☛ Sdružené pojištění mládeže ☛ Zelené karty

☛ Věnové a stipendijní pojišť. ☛ Léčebné výlohy do zahraničí

☛ Úrazové pojištění ☛ Penzijní fond České pojišť.

☛ Pojištění staveb ☛ Pojištění zdraví

☛ Pojištění domácnosti) (připojištění k nemocenskému pojištění 

Při sjednání kapitálového a důchodového pojištění poskytuje Česká pojišťovna
až 21 % slevu.

NEVYHAZUJTE
PENÍZE OKNY

tel. ã. 85 02 60

SIDOT
sdruÏení ·tulc Jan a ·tulc Hynek

Kunãice pod Ondfiejníkem 453

Provádíme montáÏe
dvefiních, okenních

tûsnûní,
horizontálních –

vertikálních Ïaluzií
a venkovních rolet


