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JARU VSTŘÍC

Jako by políbila

obloha tiše zem,

jako by země žila

jenom tím polibkem.

ť už je počasí jakékoliv, s březnem, alespoň podle kalen-
dáře, přichází jaro. Když jaro zavoní, všechno nás láká ven.
Čekají na nás odpočinuté zahrady, louky a na vysušených
cestách přibude cyklistů. Podvědomě cítíme, že se zároveň
s přírodou probouzíme i my.

a



OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Film o obci
Společnost BAYERVIDEO ve spolupráci

s Obecním úřadem v Kunčicích pod Ondřejníkem
natočilo sedmadvacetiminutový film o Obci
Kunčice pod Ondřejníkem. Jeho účelem je přiblížit
turistům i ostatním zájemcům zajímavosti obce
a okolí. Komentář k filmu zpracovala paní Eva
Blažková.

Film začíná přehledem historie obce. Dále uka-
zuje zajímavá turistická místa, sportovní možnosti
a některá ubytovací zařízení.

Film byl natočen v české, německé a anglické
jazykové verzi.

Videokazetu s filmem o obci je možno zakoupit
na Obecním úřadě v Kunčicích pod Ondřejníkem
Cena kazety je 300,– Kč.

Kazeta může být vhodným dárkem.
Na zhotovení kopií filmu se vztahují autorská

práva.
Tomáš Hrubiš, starosta obce

Očkování psů – nepřehlédněte !
Oznamujeme Vám, že v úterý 24. 3. 1998 proběh-

ne pravidelné očkování psů proti vzteklině.
Přineste s sebou očkovací průkaz.

Pes má mít náhubek a doprovod osoby starší 15
let!

Náhradní termín pro očkování bude v úterý 31. 3.
1998.

Cena vakcinace je 45,– Kč.

Rozpis míst, kde bude prováděno očkování (24. 3.
1998)

Rakovec u Lančů od 14.00 hodin
prodejna „Jarmila“ od 14.15 hodin
u kostela od 14.30 hodin
restaurace „Huťařství“ od 15.00 hodin
prodejna býv. „Šodek“ od 15.30 hodin
restaurace „Skalka“ od 15.45 hodin
prodejna pod Stolovou od 16.15 hodin
prodejna Maralův kopec od 16.30 hodin

V náhradním termínu (31. 3. 1998) bude očková-
ní probíhat jen na třech stanovištích a to:

restaurace „Skalka“ od 12.30 hodin
restaurace „Huťařství“ od 12.45 hodin
u kostela od 13.00 hodin

Mnoga ljeta zdrávi byli, 
mnoga ljeta živijó…

V měsíci březnu oslaví svá významná životní jubi-
lea tito naši spoluobčané:

89 let  Jaroslav Šrubař, čp. 369
88 let  Marie Řezníčková, čp. 75
85 let  František Kokeš, čp. 560
85 let  Bernarda Maralíková, čp. 428
84 let  Ludmila Křenová, čp. 305
82 let  Gabriela Tomengová, čp. 563
75 let  Jindřiška Krkošková, čp. 143
75 let  Marie Šrubařová, čp. 301
70 let  Josef Kahánek, čp. 44
65 let  Vlasta Štefková, čp. 363
65 let  Marie Tománková, čp. 20
60 let  Božena Píchová, čp. 286

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky
a optimismu do dalších let života.
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Nov í  o b č á n c i

V sobotu 28. 2. 1998 jsme
slavnostně přivítali tyto nové
občánky do svazku naší obce:

Richarda Cvička,
Kateřinu Horečkovou, Petru

Ruckou, Jana Majera
a Tomáše Křenka.
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Trocha historie – po stopách sv. Floriána 
Svatý Florián je ochráncem všeho živého – proti

ohni a vodě. Florián byl římským důstojníkem
a správcem provincie Norioum (Rakousko) za vlády
římského císaře Diokleciána, který pronásledoval
křesťany. Věřícího Floriána strašně mučil a v r. 304
ho s kamenem na krku nechal shodit do řeky Enže
vlévající se do Dunaje. Tělo se zachytilo na skále
a bylo křesťany pohřbeno.

Na tomto místě se zachránil uhlíř před uhořením
a to byl zázrak a podnět k uctívání. Místo se stalo
poutním, byla zde postavena kaplička, později
u Linze klášter. Ostatky byly převezeny do Říma,
kde byl Florián prohlášen za svatého. Církev ho
určila za ochránce proti ohni, protože zachránil

1111888899998888 ––––1111999999998888

jubilejní rok Sboru

dobrovoln˘ch hasiãÛ
v Kunãicích p. O.

U pfiíleÏitosti 100. v˘roãí zalo-
Ïení Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
v Kunãicích pod Ondfiejníkem
bude v nedûli 3. kvûtna 1998
v 9.30 hodin slouÏena m‰e

svatá v kostele
sv. Marie Magdalény.

PrÛbûh oslav bude upfiesnûn
v pfií‰tím ãísle Obecních novin.

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ

uhlíře, a také proti vodě, že zemřel mučednickou
smrtí za víru ve vodě.

Sv. Florián má ve svém atributu (znaku) nádobku
s vodou. Legenda o něm se rozšířila do Polska
a Čech, zde je patronem hasičů, zedníků, sklářů
a kominíků. Hasiče a kominíky chrání před ohněm
a hasičům navíc pomáhá hasit. Zedníkům přináší
vodu do malty. Sklářům taví sklovinu a chrání je
před ohněm. Když se na ně zlobí, ani dílo se jim
nedaří. Od sklářů nedostane loknout pěnivého
moku. A naopak – skláři sošku polévají pivem.
Obvykle je umístěna ve výklenku nad tavicí pecí.
I sv. Florián rozumí legraci, vždyť byl původně vojá-
kem.

podle Hasičských novin

❢ Upozornění!  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vážení občané,
vzhledem k letošní mírné zimě, ačkoliv ještě v žádném případě nekončí, svádí nás toto poměrně teplé

počasí k jarnímu úklidu na zahrádkách.
Přesto, že sdělovací prostředky každý rok upozorňují na nebezpečí požárů, které vznikají vypalováním

trav, stále to někteří občané neberou vážně a pokračují v tomto nešvaru aniž si uvědomují, jaké škody
mohou způsobit.Věříme, že se nad tímto varováním zamyslíte a od těchto akci ustoupíte, za což Vám děku-
jeme. Sbor dobrovolných hasičů Kunčice pod Ondřejníkem



Informace občanům ••••••••••
Od 1. 5. 1993 dochází postupně k výměně občan-

ských průkazů knížečkového typu za nový typ tzv.
identifikační karty. Na těchto nových občanských
průkazech již nelze změnit v důsledku krycí fólie
žádný údaj ani vyznačit omezení platnosti občan-
ského průkazu.

Vyzýváme proto občany, kteří mají nový typ
občanského průkazu a u kterého bude již končit
doba platnosti (týká se to zejména občanských
průkazů vyhotovených v roce 1993 s dobou plat-
nosti na pět let), ať se dostaví ve vlastním zájmu,
nejméně 2 měsíce před ukončením platnosti OP, na
obvodní oddělení Policie ČR v místě bydliště nebo
okresní ředitelství Policie ČR – oddělení správní
služby k vyhotovení nového OP.

V případě, že se občan dostaví k výměně svého
občanského průkazu těsně před nebo po ukončení
platnosti OP, občanský průkaz se mu odebere
a vystaví se mu náhradní doklad o OP, který nahra-
zuje občanský průkaz jako doklad o totožnosti do
doby, než bude vyhotoven jeho nový OP. Doklad
o OP nenahrazuje občanský průkaz k vyřizování
náležitostí v jiných institucích jako např. pošta,
banka, spořitelna apod., kde je vyžadován pouze
platný OP.

Policie ČR, Okresní ředitelství, Frýdek-Místek

❅ Stav počasí za měsíc únor ••••••
Vážení občané,  dovoluji si Vás seznámit se sta-

vem počasí za měsíc únor. Tento měsíc se vyznačo-
val značnou anomálií, kdy teploty byly značně pod
očekávání. Průměrná teplota dosáhla 2,8° Celsia.
Sněhové srážky nebyly žádné a pršelo pouze 5 dnů,

kdy spadlo celkem 14 mm srážek. V prvních pěti
únorových dnech byly mrazy. 1. února dosáhla
dokonce průměrná denní teplota —12° C.
Nejteplejším dnem byla neděle 15. 2., kdy byla tep-
lota 9° C. Můžeme proto konstatovat, že tento
měsíc byl velmi suchý a teplotně nadprůměrný.

Pro srovnání – v roce 1997 byla průměrná denní
únorová teplota 3° C. Bylo však více srážek a to 21
milimetrů a spadlo celkem 15 cm sněhu. Měsíc
únor 1996 byl ještě příznivější. Průměrná měsíční
teplota dosáhla –5,4° C a spadlo 72 cm sněhových
srážek.

Jiří Ryška

Náboženská obec Církve Československé
husitské v Kunčicích pod Ondřejníkem

Pořad bohoslužeb ve velikonoční dny:

Květná neděle 5. 4. 1998 v 8.30 h Kunčice pod
Ondřejníkem

Zelený čtvrtek 9. 4. 1998 v 17.30 h Frenštát p. R.
Velký pátek 10. 4. 1998 v 15.30 h Kunčice pod

Ondřejníkem
Bílá sobota 11. 4. 1998 v 17.00 hodin Frenštát p. R.
Boží hod velikonoční, neděle 12. 4. 8.00

hodin Frenštát p. R.
10.00 h Frýdlant nad Ostravicí
neděle po velikonocích 19. 4. 1998 8.30

hodin Kunčice pod Ondřejníkem
Přijďte s námi křesťansky oslavit svátky!

Václav Křesina, farář
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Knihovny
Pro přehled uvádíme údaje z výkazu o činnosti knihoven střediska

Frýdlant nad Ostravicí za období od 1. 1. 1997 – 31. 12. 1997

Vysvětlivky:
DN = naučné pro dospělé DK = beletrie pro dospělé
MN = mládež naučná MK = beletrie pro mládež

náv- výpůjčky z celku nové
knihovna čtenáři štěv- časopisy knihy

celkem nost celkem DN DK MN MK nákup

Pod Stolovou 73 949 5348 1797 2388 570 593 2018 168

U kostela 50 431 3009 1132 1461 219 197 1106 110



Dopravu palivového dříví nejčas-
těji zajišťují:
Alfréd Turoň tel. 850218 nebo
mobil  0602-709805
Bohdan Petr tel. 850425
Odvozní dny po objednání: středa,
sobota
Turoň – středa, sobota
Petr – individuelně
Objednat dříví si můžete u
dopravců, ale také kdykoliv na
telefonu se záznamníkem  číslo
850100
Uvedené ceny platí do 31. 3. 1998P
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Bohoslužby Římskokatolické církve
v Kunčicích pod Ondřejníkem
o velikonocích:

Zelený čtvrtek 9. 4. 1998 v 17.00 hodin ve farním
kostele.

Velký pátek 10. 4. 1998 v 17.00 hodin ve farním
kostele.

Bílá sobota 11. 4. 1998 v 18.00 hodin ve farním
kostele.

Boží hod velikonoční 12. 4. 1998 v 9.30 hodin ve
farním kostele.

v 10.45 hodin v dřevěném kostele.
Pondělí velikonoční 23. 4. 1998 v 9.30 hodin ve

farním kostele,  v 10.45 h v dřevěném kostele
P. Jan Valiga

Místní organizace Českého červeného
kříže informuje

Tradiční dětský karneval se uskuteční dne 15. 3.
1998 od 14 hodin v sále Huťařství. Proběhne volba
nejlepších masek. Denní bar k dispozici, vstupné
dobrovolné.

Srdečně si dovolujeme pozvat všechny maminky,
tatínky, babičky a dědečky včetně ratolestí.

Za MO ČČK Kunčice pod Ondřejníkem
Marie Lukešová
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SOUKROMÁ VETERINÁRNÍ AMBULANCE
MVDr. ZBYNùK KONVIâKA

ST¤ELNIâNÍ 964
744 01 FREN·TÁT P. R.

(u pekárny Lomná)

PETR
nabízí:
➤ zemní práce strojem:

JCB 3CX, UNC–060,
Ostrowek

➤ doprava:
Multikár M25,
PV3S – sklápěč

➤ pneu podvrtávač –
protlaky

➤ řezání asfaltu
➤ vibrační válec VVW
➤ práce kompresorem

739 13 Kunčice p. Ondř. 598
tel. 0656/85 00 15, 85 04 25
0602/73 37 58

palivové dříví
v těchto množstevních a cenových variantách:

2 balíky za 400,-Kč
3 balíky za 570,-Kč
4 balíky za 740,-Kč
5 balíků za 900,-Kč

OZNAMUJEME ZMùNU ORDINAâNÍCH HODIN
PO – PÁ: 9.00 – 11.00, 16.00 – 19.00

SO: 10.00 – 12.00

PROVÁDÍME:
– ve‰keré veterinární úkony
– RTG vy‰etfiení kyãelních kloubÛ
– doplÀkov˘ prodej krmiv pro psy

Tel.: 0656/83 66 76
Mobil.: 0603/54 09 86
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1 balík odřezků obsahuje
1,5 až 2 m3.
Při odběru 5 balíků nakou-
píte 8–10 m3

dřeva za 900,– Kč!

Prodej se provádí (s vlastním odvozem)
Po—Pá: od 6.30 do 14.00
So: od 8.00 do 10.00



Hlavní 1376, 739 11 Fr˘dlant nad Ostravicí
tel. Fr˘dlant n. O. 721 24, âeladná 720 47

VODA – TOPENÍ – PLYN
TYLEâEK A SYN

Provádí komplexní sluÏby v oblastech montáÏe
nov˘ch zafiízení, rekonstrukce star˘ch zafiízení
montáÏ rozvodu vody – montáÏ ú. t. topn˘ch
systémÛ – plynofikace objektÛ.

◆ MONTÁÎ ROZVODU VODY
vodoinstalace provádíme v plastu (Hostalen),
v kovu - vnitfiní, venkovní kanalizaci, montáÏ
i s dodávkou zafiizovacích pfiedmûtÛ.

◆ MONTÁÎ Ú.T., TOPN¯CH SYSTÉMÒ
MontáÏe topn˘ch systémÛ provádíme v kovu,
v plastech nebo mûdi. Dále instalujeme podlaho-
vé vytápûní, v˘mûníkové stanice, kotelny, vãetnû
kompletní dodávky.

◆ PLYNOFIKACE OBJEKTÒ
Plynofikace objektu provádíme s kompletní
dodávkou a poradenskou sluÏbou, revizí zafiíze-
ní, uvedení do provozu. Provádíme montáÏ prÛ-
myslov˘ch plynovodÛ, domovních regulaãních
stanic, kotelen a domovních pfiípojek.

Nabízí obãanÛm a podnikatelÛm ‰irokou
nabídku sluÏeb, a to:

dopravu:
– nákladními automobily T 815 S3, Liaz a Multikár
– odvoz fekálií vozidlem IFA na ãistiãku odpadních

vod
– zapÛjãení a odvoz velkoobjemov˘ch kontejnerÛ

(5 m3) vozidly  T815 a LIAZ na skládku odpadÛ

práce:
– strojními mechanismy UZS 050 a to s podkopy

a radlicí, vãetnû  ko‰e u DH
– vysokozdviÏnou plo‰inou Avia MP 13
– zametacím vozem s vysáváním vût‰ích vrstev

neãistot
– vibraãním válcem
– motorovou pilou
– kfiovinofiezem
– sekaãkou trávy
– fiezaãkou asfaltu a betonu
– ruãním pûchem na zhutnûní povrchu a pod.
– v blízkém okolí zámeãnické a zednické práce

A  TO  V · E  S  O D B O R N ¯ M I  P R A C O V N Í K Y

Tyto i dal‰í práce jsme pro Vás schopni zajistit i o
sobotách a nedûlích, dle dohody.

V‰e za v˘hodné ceny, u vût‰ích rozsahÛ prací je
moÏná sleva. Odvoz odpadu na skládku za bez-
konkurenãní cenu.

Podrobnûj‰í informace Vám rádi poskytneme na adrese
na‰í spoleãnosti:

FRYMES – TECHNICKÉ SLUÎBY s. r. o.
Dr. Polívky 31, 739 11 Fr˘dlant nad Ostravicí
tel./zázn. 0658 71378 nebo tel./zázn./fax 0658 67557
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Kunčice pod Ondřejníkem 2. března 1998, ročník VIII, číslo 3/98, šéf-
redaktor 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.

NEVYHAZUJTE
PENÍZE OKNY

tel. ã. 0656 / 85 02 60
0603 / 21 39 04

SIDOT
Kunãice pod Ondfiejníkem 453

Provádíme montáÏe
dvefiních, okenních

tûsnûní,
horizontálních –

vertikálních Ïaluzií,
venkovních rolet

a sítí
proti hmyzu

KVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI
= VA·E SPOKOJENOST


