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Jaro přichází…
Měsíc březen otvírá dveře „kouzelníku jaru“, který jakoby
mávnutím čarovného proutku vymaňuje přírodu ze
zakletí zimního spánku. S prvními nesmělými doteky
sluníčka a zpěvem ptáků zároveň vchází i do našich
domovů. — redakce —



OBEC – ORGÁN ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ

V druhé polovině minulého roku byla znovu otev-
řena diskuse o územním plánu obce, a to i na strán-
kách obecních novin. Vzdor tomu, že došlo k ohla-
su jak mezi členy tehdejšího obecního zastupitel-
stva tak i mezi občany, byl tento ohlas dost spora-
dický a je nade vši pochybnost, že vyplýval z malé
informovanosti o významu územního plánu obce
jak pro rozvoj obce jako celku, tak také pro zájmy
jednotlivých občanů. Proto považujeme za nutné
se k této problematice znovu vrátit.

Předkládáme Vám několik stručných informací
z bulletinu vydaného Ministerstvem pro místní
rozvoj, odborem územního plánování.

Územní plán obce je základním dokumentem
pro usměrňování jejího rozvoje. Územní plán sta-
noví základní koncepci územního rozvoje a řeší
funkční využití ploch. Tím vytváří závazná pravidla
pro harmonický rozvoj území i pro soulad jednotli-
vých činností (při omezení jejich negativních vlivů
na přípustnou míru), zajišťuje tak předpoklady
zlepšení kvality životního prostředí.

Od 1. 7. 1998 je přenesen výkon státní správy na
všechny obce, bez ohledu na jejich velikost či vý-
znam. Výkon pravomocí orgánu územního pláno-
vání všemi obcemi odpovídá celoevropskému tren-
du k posílení úlohy územní samosprávy. Obce znají
lépe své aktuální i výhledové problémy, členové za-
stupitelstev jsou pod bezprostřední kontrolou
svých spoluobčanů. Tím, že obce získaly kompe-

tence orgánu územního plánování, posílila jejich
pravomoc při prosazování zájmů obecní pospoli-
tosti, a to nejen v dialogu se soukromým sektorem,
ale také v dialogu s orgány státní správy.

Novelou stavebního zákona jsou svěřeny obcím
významné pravomoci – a to na straně jedné. Na
straně druhé jim však také ukládá významné po-
vinnosti: obec jako orgán územního plánování sou-
stavně sleduje stav a využití území svého správního
obvodu.  Jedním z nástrojů územního plánování je
územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD).
Bez této dokumentace není např. možno koordino-
vat významnější novou výstavbu. ÚPD obce řeší
také vzájemné souvislosti sítí technické infrastruk-
tury a je podkladem pro rozhodování veřejně pro-
spěšné stavby, pro které lze pozemky, stavby
a práva k nim vyvlastnit.

ÚPD umožňuje vyznačit současně zastavěné
území obce, které bude důležité pro zjednodušení
vynětí pozemků ze zemědělského a lesního půdní-
ho fondu. Význam bude mít i pro stanovení výše
daně z nemovitostí.

Existence schválené ÚPD, nebo alespoň urbanis-
tické studie, je také podmínkou pro přiznání dota-
cí z programů Ministerstva pro místní rozvoj.

Je důvodné předpokládat, že fondy Evropské
unie na podporu rozvoje obcí budou ve stanove-
ných případech vázány na existenci ÚPD.

Z uvedeného je zřejmé, že harmonický rozvoj
obce bez ÚPD není možný a bude záležet na tom,
jak se obec k celé problematice postaví.

Ing. Jaroslav Menšík
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

B E S E DY  S O B â A N Y

Vážení spoluobčané,

Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem
uspořádá v měsíci březnu besedy s občany
v několika částech obce. Besed se zúčastní ve-
dení obce, pracovnice OÚ pro oblast stavební
a životního prostředí, dále členové obecního
zastupitelstva z dané části obce.

Účelem těchto besed je pohovořit si s Vámi
o problémech v obci, které Vás trápí a také
snaha společně najít řešení.

K této formě spolupráce se vracíme hlavně
proto, abyste poznali, že obecní zastupitelstvo
má zájem a také chce řešit problémy, které se
nejvíce dotýkají všech občanů. Na veřejných
zasedáních obecního zastupitelstva nelze v ta-

kové míře diskutovat, neboť toto jednání má
svá přesně daná pravidla.

Besedy se uskuteční v následujících místech
a termínech:

v úterý 16. 3. 1999 v sále kina od 18.00 do
20.00 h

ve středu 17. 3. 1999 v zasedací místnosti OÚ
od 18.00 do 20.00 h

ve čtvrtek 18. 3. 1999 v sále rest. Ondřejník od
18.00 do 20.00 h

Vážení spoluobčané, využijte možnosti do-
zvědět se jaké akce připravuje obecní zastupi-
telstvo na rok 1999, také sdělit své problémy,
ale i náměty na další činnost v obci.

Všichni jste srdečně zváni.
Za obecní zastupitelstvo

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce



OBECNÍ NOVINY STRANA 3 BŘEZEN 1999

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…

93 let  Marie Řezníčková, čp. 75

90 let  Jaroslav Šrubař, čp. 369

86 let  František Kokeš, čp. 560

86 let  Bernarda Maralíková, čp. 428

85 let  Ludmila Křenová, čp. 305

83 let  Gabriela Tomengová, čp. 563

80 let  Antonie Holušová, čp. 214

80 let  Josef Maralík, čp. 73

75 let  Františka Kerberová, čp. 215

70 let  Ludmila Krkošková, čp. 143

60 let  Jaroslav Lukeš, čp. 585

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

PRODEJ PYTLÒ NA ODPAD
Prodej pytlů s označením A.S.A. na komunální

odpad pro chataře a chalupáře bude probíhat v ná-
sledujících termínech:
každé pondělí a středu na Obecním úřadě v Kun-
čicích pod  Ondřejníkem od 8 do 17 hod.
v sobotu 13. března 1999
8,00 – 9,15 hod. – obchod na Maralovém kopci
9,30 – 11,30 hod. – nádraží ČD
v sobotu 27. března 1999
8,00 – 9,15 hod. – obchod pod Stolovou
9,30 – 11,30 hod. – nádraží ČD
v sobotu 10. dubna 1999
9,00 – 12,00 hod. – OÚ Kunčice pod Ondřejníkem
v pátek 30. dubna 1999
15,00 – 17,30 hod. – OÚ Kunčice pod Ondřejníkem

v sobotu 15. května 1999
9,00 – 12,00 hod. – OÚ Kunčice pod Ondřejníkem
v pátek 25. června 1999
15,00 – 17,30 hod. – OÚ Kunčice pod Ondřejníkem

Tomáš Hrubiš, starosta obce

UPOZORNùNÍ
Opravte si chybné datum uvedené v minulém

čísle ON u měsíčního odvozu (zelená barva znám-
ky) pro dolní konec obce namísto 13. března patří
správně pátek 12. března. D. Svobodová

OâKOVÁNÍ PSÒ – NEP¤EHLÉDNùTE!
Oznamujeme vám, že v úterý 23. března 1999

proběhne pravidelné očkování psů proti vzteklině.
Přineste s sebou očkovací průkaz a známku psa!
Jestliže známku pro psa nemáte, bude vám přiděle-
na nová.

Pes má mít náhubek a doprovod osoby starší 15
let! Náhradní termín pro očkování bude ve čtvrtek
1. dubna 1999. Cena vakciance je cca 50 Kč.

Rozpis míst, kde bude prováděno očkování (23.
března 1999)

Rakovec u Lančů od 14.00 hodin
prodejna „Jarmila“ od 14.15 hodin
U kostela od 14.30 hodin
restaurace „Huťařství“ od 14.45 hodin
prodejna býv. „Šodek“ od 15.15 hodin
restaurace „Skalka“ od 15.30 hodin
prodejna pod Stolovou od 16.00 hodin
prodejna Maralův kopec od 16.15 hodin

V náhradním termínu (1. dubna 1999) bude oč-
kování probíhat jen na třech stanovištích, a to:

restaurace „Skalka“ od 12.15 hodin
restaurace „Huťařství“ od 12.45 hodin
U kostela od 13.00 hodin

Obecní úřad

Jedním z nejzávažnějších faktorů, jež ovlivňují
kvalitu a růst dřevin, je správně provedená výsadba
sazenic. Kromě výsadby se zalesňování méně často
provádí také síjí a v nejmenší míře přirozenou ob-
novou.

Budeme se věnovat samotné výsadbě, která je
v našich podmínkách roztroušených lesů ponejví-
ce využívána.

Výsadba se provádí převážně do jamek, nejčastě-
ji 25´25 cm, pro vzrostlejší sazenice větších (35´35
až 50´50 cm). Úprava jamky je rozdílná podle toho,
jaký je kořenový systém vysazovaných sazenic. Pro
sazenice s plochým kořenovým systémem (zejmé-
na smrk) se na dně jamky upraví mírný kopeček
z humusové zeminy, na který se rozprostřou kořeny
sazenice. Hloubka jamky se pochopitelně řídí dél-

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
PORADNA PRO VLASTNÍKY LESA â. 7 ZALES≈OVÁNÍ HOLIN
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ník povinen holinu zalesnit do dvou let od jejího
vzniku.

Chtěl bych Vás informovat o změnách v otázce
příspěvků na hospodaření v lesích (dotace). Sazba
příspěvku na zalesnění melioračními a zpevňujícími
dřevinami se zvýšila ze 6 Kč na 7 Kč za jednu sazeni-
ci. Příspěvek na přirozenou obnovu a umělou obno-
vu síjí pro meliorační a zpevňující dřeviny činí 12
000 Kč/ha. Za odstranění lesních porostů v rámci re-
konstrukce je sazba 10 000 Kč/ha. Za zajištění les-
ních porostů (meliorační a zpevňující dřeviny) 8000
Kč/ha. Za prořezávku dostanete 4000 Kč/ha a za
probírku do 40 let 3200 Kč/ha. Tyto sazby platí pro
tento rok.

(Příští kapitola: Péče o kultury a nánosy.)

Kontakt: adresa – ul. Podříčí 48, Frenštát p./R.
telefon – 0656/83 10 88 (ráno a večer) mobil –

0603/867 494
úřední hodiny: OÚ Kunčice pod Ondřejníkem –

pondělí 15,00 – 17,00
OÚ Palkovice – středa 15,00 – 17,00

RODIâE POZOR!!
ZÁPIS DO OBOU MATE¤SK¯CH ·KOL
Zveme všechny zájemce o umístění dětí v mateř-

ské škole pro příští školní rok 1999 – 2000, aby se dne
18. března 1999 od 13,00 do 15,30 hod. dostavili do
vybrané mateřské školy k zápisu (MŠ Horní, MŠ
Dolní v Kunčicích pod Ondřejníkem).

Své děti mohou přihlásit na 3 dny v měsíci i ma-
minky, které pobírají mateřský příspěvek na toto dítě.

Vaše účast na zápisu v daném termínu je nutná
pro zajištění finančního krytí provozu v příštím škol-
ním roce.

Srdečně zveme všechny, kteří chtějí přivést své
děti mezi vrstevníky a nové kamarády.

vedení mateřských škol

kou kořenů sazenic. V případě nadměrné délky ko-
řenů je možno provést jejich zkrácení ostrým
nožem. V žádném případě se nesmějí kořeny ohý-
bat či deformovat, nebo sazenice vysazovat příliš
mělce. Důsledky kořenové deformace se projevují
ještě i po řadě let špatným vzrůstem stromů a jejich
sníženou stabilitou.

Doba výsadby je nejvhodnější na jaře, před vyra-
šením sazenic. Listnaté dřeviny a modřín je možno
vysazovat i na podzim, po opadu asimilačních or-
gánů (listí, jehličí).

Na půdách nezabuřeněných, lehkých (hlinitopís-
čitých), je možno vysazovati jednoleté semenáčky
(např. borovice, modřínu, dubu) a místo sadby
jamkové použít sadbu štěrbinovou. Při ní je ovšem
nutná spolupráce dvou osob. První pracovník vy-
tváří v půdě asi 20 cm hlubokou štěrbinu, a to buď
rýčem nebo speciálním sazečem klínovitého tvaru.
Druhá osoba pak do štěrbiny vsune semenáček,
upraví mu kořeny (např. potřásáním) a přidrží jej
pak dalším vbodnutím rýče (sazeče) šikmo do
země, asi 10 cm od semenáčku a přitlačením zemi-
ny k němu štěrbinu zavře.

Před samotnou výsadbou je nutno dbát na zaklá-
dání sazenic tak, aby nedošlo k zaschnutí kořenů.
Semenáčky a sazenice se zakládají na stinných
místech do vyhloubených příkupků a zahrnou se
jim kořeny zeminou. Nikdy se sazenice nezakládají
do vody a před výsadbou se nemáčejí ve vodě.

V poslední době se používají k výsadbě krytoko-
řenné (obalené) semenáčky a sazenice, pěstované
v rašelinocelulózových a jiných kelímcích.

Sazenice se zpravidla vysazují v pravidelných
sponech (čtvercový, obdélníkový, trojúhelníkový).

Pro každou dřevinu jsou v příloze vyhl. č. 82/1996
Sb. uvedeny minimální počty sazenic vysázených
na 1 ha nezalesněné plochy. Pro převážnou část
lesů platí tyto minimální počty: smrk – 4000 ks/ha,
jedle bělokorá – 5000, borovice lesní – 8000, modřín
– 3000, buk – 9000, dub – 10000, lípa, javor, jasan –
6000 atd.

Nutno ještě dodat, že dle lesního zákona je vlast-

LYÎA¤SK¯ KURS
SE LETOS VYDA¤IL

V příjemném prostředí Podola-
nek na Kociance zvládali nadšeně
všichni kursisté základy správné-
ho lyžování. Bylo to báječné! Ná-
klady na dopravu a výcvik byly
zčásti pokryty příspěvkem z po-
kladny rady rodičů (dříve SRPŠ),
a to částkou 100 Kč na 1 žáka.

O průběhu kursu informují Jana
a Karolína.

ZÁKLADN Í ·KOLA KARLA SVOLI NSKÉHO I N FORM U J E:

LYÎA¤SK¯ V¯CVIK
7. T¤ÍDY

25. ledna se uskutečnil první den
lyžařského výcviku 7. třídy na Ko-
ciánce. Ze 17 žáků se zúčastnilo
pouze 13 dětí. Lyžařský výcvik trval
5 dní. Pod vedením bývalé paní
ředitelky Julie Kubalové a Rudolfa
Svobody jsme se 4 dny tvrdě učili
lyžovat. Na lyžařském výcviku se
o nás starali manželé Boubelovi,
kteří nám každý den vařili dobré

polévky. Na poslední den byl při-
chystaný kloboučnický karneval
a závody ve sjezdu a slalomu.

Když jsme poslední den přijeli
na svah, rozlyžovali jsme se a na-
staly závody. Byli jsme rozděleni
na děvčata a chlapce.

Výsledky závodu:
Z děvčat se na 1. místě umístila

Jana Čechová, na 2. místě Karolí-
na Křenková a na 3. místě Lucie
Motyková.
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Z chlapců se na 1. místě umísti-
li Gustav Stiller, na 2. místě Petr
Navrátil a na 3. místě Patrik Krpe-
la a Vojtěch Kahánek.

Náš výcvik se obešel bez úrazu
a rádi bychom si ho zopakovali.

Jana Čechová a Karolína
Křenková, 7. tř. ZŠ

VESELÉ ZPÍVÁNÍ
I tak bychom mohli nazvat pře-

hlídku dětských pěveckých sborů,
která se uskutečnila ve středu 3.
února t. r. v okresním městě Frýd-
ku-Místku. Dětský pěvecký sbor
naší školy překvapil příjemně po-
rotu a zaujal posluchače. Výko-
nem se zcela vyrovnal pěveckým
sborům městských škol.

Nyní se sólisté připravují na další
pěveckou soutěž „Loutnička”.

NOV¯ ·KOLNÍ ROK
ZAâAL UÎ V ÚNORU,
a to 3. února slavnostním zápi-
sem dětí do 1. třídy. Po pravdě ře-
čeno letošní „zápis” našim před-
školákům záviděl mnohý ze star-
ších žáků školy. Stálo to hodně
hodin volného času, hodně práce
navíc, aby se školní prostory pro-
měnily v bezstarostný svět dět-
ských her, soutěží a zajímavých
činností, při nichž děti zcela za-
pomněly na to, že je někdo zkou-
ší, hodnotí, testuje. Vesele si zaz-
pívaly v pořadu „Zpívánky”, bez
jakýchkoliv zábran předvedly své
malířské umění a svou obratnost,
nakoupily i slušivé kloboučky.
Procházka školou pak byla ukon-
čena oceněním dětí, každé z nich
si na tento výjimečný den odneslo
pamětní list.

Budoucí l. třída bude mít více
než 20 žáků.

POKUSY MAL̄ CH
SPISOVATELÒ

Kocourek

Náš kocourek maličký

nerad chytá myšičky –

radši spinká na křesílku

nebo skočí na postýlku.

Náš kocourek zrzavý

s blechami si vypráví.

Má jich plný kožíšek,

nosí si je od myšek.

A já volám: „Juchuchú!”

blechy už jdou z „kožuchu”!

ŠIMON KOŘENÝ, II. TŘÍDA ZŠ

NÁ· BRIX
Moje nejmilejší zvířátko se jme-

nuje Brix. Je to německý ovčák.
Máme ho všichni moc rádi. Patří
k nám už přes pět let. Má bare-
vnou srst – tedy černou, hnědou
a žlutou.

Jeho největší radostí je, když si
hraje s kamením. Protože bydlí-
me jen pár metrů od potoka,
může si s nimi hrát pořád. Nejra-
ději ho pozoruji, když ponoří
čumák do vody a to pak kolem
sebe bublá a kýchá a prská tak
dlouho, až kámen, který jsem mu
hodila, vyloví. Každé ráno, když
jdeme do školy, čeká u dveří, aby
nám dal pac. A když se pak vrací-
me, sedí v rohu zahrady a vesele
skáče.

Říká se, že pes a kočka nejsou
dobrými kamarády, ale u Brixe
a Mourka je to přesný opak. Leží
spolu a pořád dovádějí. Mají se
moc rádi. Až do té doby, co Brixo-
vi přinesu jeho porci žrádla. Tu si
pak nechává jen pro sebe a Mour-
kovi nenechá ani hlt.

Mít takového kamaráda je velké
štěstí.

MICHAELA MALIŠOVÁ,
6. TŘÍDA ZŠ

vedení školy
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INFORMACE OBVODNÍHO ODDùLENÍ
POLICIE âESKÉ REPUBLIKY

VE FR¯DLANTù NAD OSTRAVICÍ
Od 1. ledna 1999 došlo v obci ke dvěma přestup-

kům majetkového charakteru, jedná se o poškoze-
ní rekreační chaty, kdy způsobená škoda nepřesá-
hla částku 2000 Kč a krádež dokladů o restituci.
Oba případy byly klasifikovány jako přestupek
podle §50 odst. 1, písm. a), zákona č. 200/90 Sb.

Za stejné období letošního roku došlo v obci k 12
trestným činům, kdy se jednalo o 6 případů kráde-
ží vloupáním do rekreačních chat, dva případy
krádeží stavební míchačky od rodinných domků,
vloupání do kanceláří pily, vloupání do restaurace
Skalka a dva trestné činy zanedbání povinné výživy,
kterou si dva otcové nechtěli plnit vůči svým
dětem.

Na základě požadavku jednoho z čtenářů Obec-
ních novin Vás ještě seznámím se statistikou do-
pravních nehod v obci v roce 1998, kdy došlo cel-
kem k 26 dopravním nehodám, které si vyžádaly
jedno těžké zranění a dvě zranění lehká, mimo
hmotnou škodu na motorových vozidlech. Statisti-
ku dopravní nehodovosti za měsíc leden uvedeme
v následujícím vydání Obecních novin společně
s další informací o přestupcích a trestných činech
v obci za měsíc únor.

Za vedení OO PČR Frýdlant n. O.
mjr. JUDr. Čeněk Šrubař

KDYÎ ZATOPÍ POÎÁR
(Pokračování z minulého čísla.)

U spotřebičů na plynná a kapalná paliva a u elek-
trických topidel si nebudeme dokazovat, co dove-
deme sami, ale prohlídku a případné opravy vždy
svěříme odborníkům. Peníze ušetřené na odborné

prohlídce jsou pochybnou úsporou, jestliže požár
vzápětí způsobí statisícovou škodu.

Při instalaci nového tepelného spotřebiče bude-
me věnovat náležitou pozornost dodržení bezpeč-
ných vzdáleností od hořlavých materiálů, pokud
jsme už topidlo umístili, nebude na škodu přesvěd-
čit se o tom, zda jsme se díky neznalosti nedostali
do rozporu s normou, která u kamen na tuhá pali-
va předepisuje vzdálenost alespoň 80 cm ve směru
hlavního sálání a 20 cm v ostatních směrech, u spo-
třebičů na kapalné a plynné palivo a elektřinu
vzdálenost 50 cm ve směru hlavního sálání a 10 cm
v ostatních směrech. Tyto hodnoty jsou opravdu
minimální a raději je zvětšíme nebo použijeme te-
pelně izolující stínící desku. Při použití ochranné
clony lze předepsanou bezpečnou vzdálenost
zmenšit nejvýše o polovinu. Majitelé kamen na
tuhá paliva nesmějí zapomenout na ochrannou
podložku přesahující půdorys na straně popelníko-
vého a přikládacího otvoru nejméně o 30 cm a na
ostatních stranách 10 cm, u krbu 80 cm ve směru
kolmém na otevřenou (otvíratelnou) stranu a 40
cm ve směru souběžném s touto stranou. Používá-
na mohou být pouze topidla, která prošla zkouška-
mi a byla schválena.

Ke každému spotřebiči musí být dodán návod
k obsluze, který obsahuje pokyny pro obsluhu a re-
gulaci topidla, pokyny pro bezpečné umístění
a připojení ke komínu, předepsané palivo, dovole-
né opravy a seřízení, které smí provádět uživatel
a další nezbytné údaje pro bezpečný provoz. Bude-
me-li jej respektovat, omezíme nebezpečí vzniku
požáru na minimum. Nesmíme však zapomínat na
to, že kamna slouží k vytápění a ne k sušení prádla
či jiným potřebám, zahrnutým posléze ve statistic-
ké rubrice „nesprávné používání”.

SDH Kunčice pod Ondřejníkem, Miloš Macura

MOP ÎABÁCI
Náš kolektiv Žabáků se schází

obvykle v pondělí v naší klubovně
v areálu vodních nádrží. Je nás
okolo 15 členů, ale naše řady ros-
tou.

Na schůzkách hrajeme různé
hry, učíme se poznávat obojživel-
níky, rostliny, stopy, značky, atd.
Dále se učíme vázat uzly, stavět
stany, ohniště, chodíme na pro-
cházky do přírody. Hlavně se při-
pravujeme na letošní ročník Indi-
ánské stezky.

Dne 19. 9. 1998 se uskutečnilo
celostátní kolo Indiánské stezky
ve Ždánicích. Naše mladé ochrán-
kyně přírody Jana Čechová, Karo-
lína Křenková, absolvovaly tuto
akci, protože byly vybrány na zá-
kladě vynikajících výsledků
z okresního kola Indiánské stezky
uskutečněného ve Štramberku.
Ačkoliv dívky nebyly na prvních
místech, umístily se ve velmi dob-
rém průměru. Pro nás ale není
důležité vyhrát, hlavně se zúčast-
nit různých soutěží.

Dále jsme se loni pustili do úkli-
du obce a letošní Den Země chce-
me zase přivítat ještě větším úkli-
dem.

V červenci jsme si uskutečnili
letní tábor. Všech 15 členů odjelo
na chatu Hubertku na Smrk.
I když to byl náš první tábor jen
na pět dnů, tak se nám moc vyda-
řil a moc se nám i dětem líbil.
Letos bychom opět chtěli tento
tábor uskutečnit.

vedoucí MOP Žabáků,
Monika Káňová

Z V ¯ R O â N Í  â L E N S K É  S C H Ò Z E
â E S K É H O  S VA Z U  O C H R Á N C Ò  P ¤ Í R O DY
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ZBOJNÍK ONDRÁ· NÁM
DÁVÁ ODVAHU
K DAL·ÍMU BOJI ZA
NA·I P¤ÍRODU

Po dvouletém úsilí se nám po-
dařio získat akreditaci našeho
EKOCENTRA ONDRÁŠ.

Z téměř 400 organizací ČSOP
požádalo o registraci 50 a přísné
podmínky splnilo je 26 EKOCEN-
TER v České republice. V okrese
Frýdek-Místek jsme jediní, a to nás
povzbuzuje v našich aktivitách.

Na výroční členské schůzi kun-
čických ochránců přírody bylo
rušno. 62 členů, Mopíků a hostů
hodnotilo, co se nám podařilo
a kde musíme ještě přidat. Je toho
ještě mnoho, z čeho nás srdce
bolí. Stačí se podívat na soubor
obrazů vítězů prvních dvou roč-
níků výtvarné soutěže „Za zdra-
vější a šťastnější život v naší obci”.
Téměř polovina zobrazených pro-

hřešků proti přírodě a našemu
zdraví čeká na řešení. Některé vy-
řešila plynofikace, část snad od-
straní nový způsob likvidace ko-
munálního odpadu, ale největší
část čeká na nás, občany. Uhlídá-
me své okolí před černými sklád-
kami? Nebudeme sypat popel
a vypouštět fekálie do potoků!
Spalovat umělohmotný odpad
a páchat další neřesti na přírodě,
svých sousedech a především na
svém zdraví !!!

Dobré sousedské vztahy
mohou být prvním krokem k od-
stranění některých škodlivých ná-
vyků a společně nám to půjde
všechno snadněji.

Největším problémem je obec-
ní kanalizace, kterou tolik potře-
bují naše dříve čisťoučké potůčky.
Zlepší se voda ve studních
a ubude škodlivých látek v zeleni-
ně pěstované na našich zahrád-
kách.

Kanalizace nám pomůže vyřešit
koupání ve vodní nádrži, kde
chceme zbudovat rekreační FIT
CENTRUM s celoročním provo-
zem. Zlepšení životních podmínek
a zajištění rekreačních možností
nám pomůže vrátit hosty do zavře-
ných penzionů a umožní pracovní
uplatnění našich obyvatel.

Příchod jara nám odhalí co je
třeba udělat a doplní naše síly.

Miloslav Šrubař
předseda ZO ČSOP

BOHOSLUÎBY ¤ÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE
V KUNâICÍCH POD OND¤EJNÍKEM
O VELIKONOCÍCH:
Velikonoce – svátky smrti a vzkříšení Pána Ježíše
Na Zelený čtvrtek si připomeneme ustanovení mše
svaté Pánem Ježíšem ve farním kostele bohosluž-
bou v 16 hodin.
Na Velký pátek budou obřady také v 16 hodin. Je to
den smutku, vzpomínáme na smrt Krista.
Na Bílou sobotu pak v 18 hodin oslavíme slavnost-
ní bohoslužbou vzkříšení.
V neděli pak pokračuje oslava zmrtvýchvstání mší

svatou v 9.30 hodin ve farním kostele a v 10.45
hodin v dřevěném kostele v Kunčicích. Přeji všem
farníkům a občanům požehnané Velikonoce.

P. Karel Slíva, farář

CÍRKEV âESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Bohoslužby a pobožnosti v Kunčicích pod Ondřej-
níkem ve velikonočním týdnu:
Velký pátek – 2. dubna 1999 v 15 hodin
Hod Boží velikonoční, neděle – 4.dubna v 8,30
hodin.

Farní úřad Církve československé husitské
Václav Křesina – farář

Přijďte si pro 25% státní úspory
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Zveme Vás na

KLASICKOU A REFLEXNÍ
MASÁŽ!

Otevřeno: podnělí – sobota
od 9 do 19 hodin

Lze se objednat na čísle: 0602/72 55 87
Kunčice pod Ondřejníkem 705

Najdete nás u hlavní silnice
nedaleko od  autobusové zastávky.

Nákupní středisko, směr
Frenštát pod Radhoštěm.

Na Vaši návštěvu se těší masér
Řehoř Mazal

Firma D A M Z U Č
nabízí vedení jednoduchého účetnictví,
mezd, fakturace a daňového přiznání

na vlastním počítači.

I N F O R M A C E
na tel. č. 0656/835022 dopoledne

0656/835854 po 17. hodině.

Služby občanům – finanční poradenství
1. Stavební spoření: bezpečné a vysoké zhodnocení
Vašich vkladů.
Výnos až 14%, státní podpora 25% ročních  úspor.
Při uzavření smlouvy nyní máte výjimečnou  možnost zís-
kat navíc krásný dárek a zařadit  se do slosování o 2000
cen. Máte šanci  získat navíc ještě jeden roční vklad – až
18 000 Kč.
Další výhody pro mladší a střední generaci  nad 50 let.
Vyřídím úvěr na bytové a jiné potřeby.
Úrok z úvěru pouze 6%.

2. IPB pojišťovna, která dosáhla nejlepších výsled-
ků za rok 1998  Vám nabízí:
– kapitálové pojištění dospělých osob
– pojištění dětí  – úrazové pojištění dětí a dospělých
– výhodné pojištění budov a domácnosti
– penzijní pojištění

3. Triangl leasing:
zboží do domácnosti a pro Vaši potřebu.
Na  splátky, bez navýšení ručitele, dovoz zboží
a pojištění zdarma.
Zboží si vyberete dle  barevného katalogu v pohodlí
Vašeho domova.
Ušetříte čas i peníze.

Informace, sepsání smlouvy a vyřízení – vše zdarma
Vám nabízí:

Josef Mohyla
Čeladná č. 542
tel. 0656/83 10 01 přes den
0658/68 44 02 večer

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
PRODEJNA „TERCIE”

u kostela Kunčice pod Ondřejníkem
Vás zve k nákupu
širokého sortimentu zboží za velice
příznivé ceny.
Z naší nabídky uvádíme několik
aktuálních cen:
pivo Radegast 12°  . . . . . . . . . . 10,70 Kč
pivo Radegast 10°  . . . . . . . . . . . 7,10 Kč
pivo Klasik  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,— Kč
pivo Braník 10°  . . . . . . . . . . . . . . 4,90 Kč

minerálka Hanácká slazená  . . . . 5,— Kč
minerálka Korunní  . . . . . . . . . . . 4,80 Kč
minerálka Mattoni  . . . . . . . . . . . 5,20 Kč
minerálka Magnesia . . . . . . . . . . 5,20 Kč

mouka hladká 1 kg . . . . . . . . . . . 8,20 Kč
mouka polohrubá 1 kg . . . . . . . . 8,20 Kč

káva zrnková  . . . . . . . . . . . . . . . 8,— Kč
sýr Apettito 180 g  . . . . . . . . . . 22,50 Kč

video kazety 1 ks  . . . . . . . . . . . 79,— Kč
audio kazety 1 ks  . . . . . . . . . . . 27,80 Kč

toaletní papír 1 ks  . . . . . . . . . . . 3,90 Kč

Otevírací doba: Po – Pá 7.30—17.00
So 7.30—16.00
Ne 8.00—12.00

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv
prodejny „TERCIE”.

PRODEJNA SECOND HAND A DROGERIE NA HUŤAŘSTVÍ
oznamuje dočasnou

slevu použitého textilu o 50% = 100 Kč/1kg
dále výrazné slevy nového textilu, slevy stáčených čistících
např.: prostředků:

zimní bundy od  . . . . . . . . . . . 250 Kč jar  . . . . . . . . . . . . . . 19 Kč/1 l
košile různé od  . . . . . . . . . . . . 70 Kč aviváž . . . . . . . . . . . . 19 Kč/1 l
roláky od  . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Kč koupel. pěna  . . . . . . 27 Kč/1 l
slipy od  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Kč tekuté mýdlo  . . . . . . 29 Kč/1 l
dětské kalhotky . . . . . . . . . . . . . 8 Kč atd.

Tato nabídka platí od 15. 3. do 31. 3. 1999
Otevírací doba – pondělky, středy a pátky od 9.30 – 15.30 hod


