
BŘEZEN 2003

J
aro je pro svou příslovečnou
křehkou zranitelnost a opoj-
nost vždy naplňovaného ví-

tězství jednoznačně označováno za
nejkrásnější období v roce. I u mo-
derního člověka pouhé vyslovení to-
hoto jména navozuje směsici těch
příjemnějších životních pocitů, uvo-
zovaných očekáváním.
Očekáváním na vesnou prostoupené
teplé dny a probouzející se novou
obnovu, právě proto věčného, živo-
ta. Pro své pronikavé vazby k přírod-
nímu času bylo jaro právem našimi
předky spojováno s opravdovým za-
čátkem roku.
V současném občanském životě do-
znalo největšího rozšíření tzv. astro-
nomické vymezení jara. Rozumí se
jím časový úsek od jarní rovnoden-
nosti (připadá buď na 20., nebo 21. 3.)
do letního slunovratu 21. 6. nebo
v nejbližších dnech kolem 21. 6.).
S ohledem na bioklimatický rytmus
a průběh a povahu fyziologických
procesů v lidském organismu zahr-
nuje tzv. biologické jaro období již
od 16. února do 31. května.
Při klimatologických šetřeních se pou-
žívá tzv. meteorologické jaro, které se
počítá od 1. března do 31. května.
Významné je také fenologické vyme-
zování ročních období. Podle něho
tzv. fenologické jaro začíná rašením
srstky obecné (angreštu) a končí
rozkvětem bezu černého.
Podle knihy Velký pranostikon, Zdeňka Vašků.

— redakce —

„Jaro krásné kvítí vynáší,
svlažuje a teplo přináší.“
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Usnesení

ze III. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva
obce Kunčice p. O. konaného dne 7. 2. 2003 v 16.
hodin 

Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)

I. Bere na vědomí
1. Informace o chráněném území ložiska zemního

plynu a těžbě uhlí v lokalitě Frenštát p. R.
2. Informace o jednání s občany o stavbě kanaliza-

ce v obci.

II. Schvaluje
1. Návrhovou komisi: Ladislav Křenek, Radomír

Martiňák.
2. Ověřovatele zápisu: Pavel Kahánek, Pavel Závod-

ný.
3. Účast starosty obce na dražbě části pozemku p.

č. 1872/4 (nová p. č. 1872/26) — nejnižší podání
90 000 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje radu
obce stanovením podmínek a postupu při draž-
bě.

4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2003, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Obce
Kunčice p. O. o místním poplatku za provoz

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů č. 2/2001.

5. Smlouvu o dílo na dodávku stavby „Polyfunkční
dům Kunčice p. O.“ a zmocňuje starostu obce
k podpisu smlouvy. Stavba bude zahájena po za-
jištění finančních prostředků na stavbu domu.
Zároveň schvaluje specifikaci a prodejní ceny
bytových jednotek.

III. Ruší
6. Usnesení zastupitelstva obce ze dne 20. 12. 2002

bod II. odstavec 8) členství Obce Kunčice p. O.
v Honebním společenstvu Kunčice p. O. a záro-
veň pověřuje starostu obce, v jeho nepřítomnos-
ti místostarostu zastupováním zájmů obce na
valných hromadách Honebního společenstva
Kunčice p. O. — není splněno ustanovení § 38,
odst. 3, písm. d) z. č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a do-
plňků.

V Kunčicích p. O. 7. 2. 2003

Návrhová komise:
Ladislav Křenek, v. r. starosta obce:
Radomír Martiňák, v. r. Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.

místostarosta:
Zdeněk Strnadel, v. r.

Očkování psů
Oznamujeme Vám, že ve čtvrtek 27. března 2003

proběhne 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 ve čtvrtek
3. dubna 2003. Cena vakcinace cca 50 Kč.

Rozpis míst, kde bude prováděno očkování
(27. března 2003)

Rakovec u Lančů . . . . . . . . . . . . . . . . . od 14.00 hod.
bývalá samoobsluha „Jarmila“  . . . . . od 14.15 hod.
U kostela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 14.30 hod.
restaurace Huťařství  . . . . . . . . . . . . . . od 14.45 hod.
prodejna býv. Šodek  . . . . . . . . . . . . . . od 15.15 hod.
restaurace Skalka  . . . . . . . . . . . . . . . . od 15.30 hod.
prodejna pod Stolovou  . . . . . . . . . . . .od 16.00 hod.
hospůdka Na Maraláku . . . . . . . . . . . .od 16.15 hod.

V náhradním termínu (3. dubna 2003) bude pro-
bíhat očkování jen na třech stanovištích:

restaurace Skalka. . . . . . . . . . . . . . . . . od 12.15 hod.
restaurace Huťařství . . . . . . . . . . . . . . od 12.45 hod.
U kostela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 13.00 hod. 

Sběr nebezpečných odpadů,
velkoobjemových odpadů

a železného šrotu
Připomínáme občanům, že v měsíci dubnu pro-

běhne v naší obci sběr nebezpečných odpadů, vel-
koobjemových odpadů a železného šrotu. Předběž-
ný termín sběru — sobota 26. 4. 2003.
Tento sběr proběhne ve stejném rozsahu jako v mi-
nulém roce. Podrobné informace o termínu a prů-
běhu celé akce budou uvedeny v příštím čísle
obecních novin.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2003, kterou se
mění a doplňuje vyhláška Obce Kunčice pod Ond-
řejníkem, č. 2/2001, o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, která nabyla účinnosti 1. 1. 2002.

Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem
schválilo dne 7. 2. 2003 podle ustanovení § 15 zá-
kona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usta-
novením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaz-
nou vyhlášku.

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 Sb., o míst-
ním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, se mění takto:

1) Čl. 5 — Sazby místního poplatku
1. Poplatek za komunální odpad činí v kalendář-

ním roce pro:
a) Fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 

300 Kč.
Poplatek je tvořen:
— částkou stanovenou ve smyslu ust. § l0b odst.

3 písm. a) zákona o místním poplatku ve výši 
110 Kč za kalendářní rok,

— částkou stanovenou ve smyslu ust. § l0b odst.
3 písm b) zákona o místním poplatku ve výši 
190 Kč za kalendářní rok. Tato částka je sta-
novena podle skutečných nákladů obce
z předchozího kalendářního roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu.

b) Fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,
nacházející se na území obce, ve které není hlá-
šena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 300
Kč. 
Poplatek je tvořen:
— částkou stanovenou ve smyslu ust. § l0b odst.

3 písm. a) zákona o místním poplatku ve výši 
— 110 Kč za kalendářní rok,
— částkou stanovenou ve smyslu ust. § l0b odst.

3 písm. b) zákona o místním poplatku ve výši 
— 190 Kč za kalendářní rok. Tato částka je sta-

novena podle skutečných nákladů obce
z předchozího kalendářního roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu.

2. Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netří-
děného komunálního odpadu na fyzickou
osobu a kalendářní rok je stanoveno v příloze
č. 4 této vyhlášky.  

2) Čl. 6 — Úleva z místního poplatku
Správce poplatku může u domácností, které mají

zavedeno ekologické topení tj. plynové, el. energii,
dřevoplyn apod., snížit poplatek na základě čestné-
ho prohlášení podaného správci poplatku do 30
dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky (viz příloha
č. 2), z částky 300 Kč na částku 260 Kč/osobu a ka-
lendářní rok.

3) Příloha č. 4 — Rozúčtování nákladů obce na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na
fyzickou osobu a rok.

Náklady na sběr a svoz netříděného
odpadu za rok 2002: ............ celkem 830 061,50 Kč

Počet obyvatel trvale žijících
v Obci Kunčice pod Ondřejníkem: ......... 1980 osob

Počet zpoplatněných
rekreačních chat a domů: ....................... 897 (osob)

Celkový počet
zpoplatněných osob:....... 1980 + 897 = 2877 (osob)

Sazby místního poplatku dle § 10b zák. 565/1991
Sb. v platném znění o místních poplatcích. 

— 110 Kč/osobu a kalendářní rok — (tříděný
odpad aj.) — částka je stanovena ve smyslu ust.
§ 10b odst. 3 písm. a ) zákona o místním poplatku 

— 190 Kč/osobu a kalendářní rok — částka je sta-
novena ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm.b) je vy-
počtena z nákladů na sběr a svoz netříděného od-
padu za rok 2002 (830 061,50 : 2877 = 288,52 Kč sta-
noveno na 190 Kč/osobu a kalendářní rok ) 

Poplatek za komunální odpad:
110 + 190 = 300 Kč na osobu a kalendářní rok.

(tzn. součet částek tříděného a netříděného
odpadu na osobu a rok)

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
dnem vyhlášení.

Zdeněk Strnadel, v. r. Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.
místostarosta starosta obce

O B E C  K U N Č I C E  P O D  O N D Ř E J N Í K E M
O B E C N Ě  Z Á V A Z N Á  V Y H L Á Š K A
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Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...

V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:

87 let Gabriela Tomengová
83 let Jaroslav Šrubař
80 let Marie Šrubařová
70 let Marie Tománková
65 let Božena Píchová
60 let Jindřiška Fojtíková
60 let František Kokeš
60 let Josef Kaděra
60 let Alena Bularzová

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

Oznámení
Tradiční „Setkání dříve narozených“ se uskuteční

25. dubna 2003 ve 14 hodin. Bližší informace uve-
deme v příštím čísle Obecních novin.

Taťána Holušová

Oznámení o provedení
kominických prací
v obci Kunčice p. O.

Vzhledem k požadavku starosty obce Kunčice p. O.
ing. Hrubiše na zajištění kominických prací pro
majitele a uživatele rodinných domků a bytů dle
vyhl. MV č. 111/81 oznamuji, že v průběhu měsíce
března a dubna 2003 provedou pracovníci naší
firmy Pavel Kuběna a Petr Pavlát:
— Čistění komínů pro tuhé palivo
— Termínovou prohlídku komínů na plynné palivo

Pracovníci navštíví všechny objekty s trvalým
bydlištěm v celé obci. Pokud nebudou občané za-
stiženi doma, bude ve schránce zanechán telefonní
kontakt k dohodnutí vhodného termínu. Připomí-
nám, že odpovědnost za objednání kominických
prací mají vlastníci objektu.

Rudolf Pavlát — Komínservis        
Trojanovice — Lomná 499, 744 01 Frenštát p. R.         
mobil: 777 940 440, 777 333 242, tel/fax: 556 836 203
e–mail: kominservis@centrum.cz

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích v roce 2003

Při rozmluvách s vlastníky lesa se často setkávám
s názorem, že příspěvky na hospodaření v lesích (li-
dově dotace) již neexistují. Opak je pravdou.

Z přílohy č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb., o státním
rozpočtu České republiky na rok 2003, ve které jsou
příspěvky rozepsány, Vám přiblížím ty, které se vás
mohou týkat.

1. Za provedenou prořezávku (provádí se v poros-
tech cca 7— 17 let věku) máte nárok získat přís-
pěvek 4 000 Kč/1 ha.

2. Za provedenou probírku (do 40 let fyzického
věku porostu) dostanete 3 200 Kč/1ha.

3. Za zalesnění holiny melioračními a zpevňujícími
dřevinami (např. buk, jedle, dub, jasan, javor,
lípa atd.) máte nárok na získání 9 Kč/1ks.

4. Pokud odtěžíte horní etáž porostu nad života-
schopným kvalitním zmlazením (platí opět jen
pro meliorační a zpevňující dřeviny), pak máte
nárok na proplacení 12 000 Kč za 1 ha takto od-
těžené plochy.

5. Zajištění lesních porostů (meliorační a zpevňující
dřeviny) — 20 000 Kč/ha.

6. Odstraňování lesních porostů v rámci rekon-
strukce — 10 000 Kč/ha.

Pozn.: Existují další druhy příspěvků na hospoda-
ření v lese (např. Příspěvek na ekologické a k příro-
dě šetrné technologie), ale pro obecné seznámení
se s touto problematikou jsem vybral ty prakticky
nejžádanější.

Předpoklady získání příspěvku
a) Jedná se o hospodářský les.
b) Práce byly provedeny v odpovídajícím množství

a odpovídající kvalitě.
c) Po zalesnění je nutno druh a počet sazenic doložit

„Listem o původu“ (na požádání vám jej vystaví
při nákupu sazenic).

d) Zásah v porostu souhlasí s výpisem z hospodář-
ské knihy.

e) Žádost o příspěvek musí být podán do tří měsíců
od data ukončení prací v lese.

Odborný lesní hospodář
Ing. Tomáš Svoboda

Kontakt :
ul. Záhuní 324, Frenštát p. R.
telefon: 603 867 494

Poslední rozloučení
V měsíci únoru jsme se naposledy rozloučili
s paní OLDŘIŠKOU MENŠÍKOVOU, paní MARIÍ

KRPCOVOU a panem JAROSL AVEM PUSTKOU.
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Městský úřad
ve Frenštátě pod Radhoštěm

Odbor sociálních vûcí
Přístavba radnice — Javorník, 3. patro

Vedoucí odboru: Ing.  Anna Hrachovcová
Tel. 556 833 170

Od 1. 1. 2003 je odbor sociálních věcí samostat-
ným odborem MěÚ, má dvě oddělení.

Oddělení sociální péče (staří a zdravotně posti-
žení občané, nezaměstnaní jednotlivci, pečovatel-
ská služba, sociální kurátorství dospělých a mla-
distvých atd.)

Oddělení péče o rodinu a děti (sociálně právní
ochrana dětí a mládeže, nezaměstnané rodiny, ná-
hradní rodinná péče, kolizní opatrovnictví, soudní
dohledy atd.). 

Odbor má celkem 11 pracovníků a zabezpečuje
hlavně výkon státní správy ( pro město Frenštát p. R.,
spádové obce Trojanovice, Tichá, Bordovice, Lich-
nov, Veřovice a nově obec Kunčice p.O.).

Odbor sociálních věcí je situován do 3. patra
v přístavbě radnice (vchod z Havlíčkovy ulice),
k dispozici je výtah a bezbariérové vstupy. Došlo
také k přečíslování telefonních linek. Přímé telefo-
ny na jednotlivé pracovníky odboru začínají stejně:
556 83 31 a pak se přidává dvojčíslí volené klapky
(u našeho odboru od čísla 70 do čísla 80). 

Na úseku péče o rodinu a děti, sociálně–právní
ochrany dětí a mládeže mohou občané nově
uplatnit např. žádost o příspěvek na výživu nezl. dí-
těte. Na tomto oddělení se mimo jiné činnosti rea-
lizují opatření na ochranu dětí, tj. podávání návrhů
soudu na omezení, zbavení nebo pozastavení vý-
konu rodičovské zodpovědnosti, na nařízení, pro-
dloužení nebo zrušení ústavní výchovy, podávání
návrhů soudu na vydání předběžného opatření,
jestliže se dítě ocitlo bez jakékoliv péče, výkon
funkce opatrovníka a poručníka dítěte , podávání
vyjádření soudu v řízení o svěření dítěte do pěs-
tounské péče a v řízení o osvojení, plnění úkolů
v trestním a přestupkovém řízení proti mladistvým,
péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost atd.. 

Na úseku péče o starší a zdravotně postižené ob-
čany mohou občané hlavně nově vyřídit dávky so-
ciální péče pro starší a zdravotně postižené občany,
o které doposud žádali u Okresního úřadu v Novém
Jičíně. Jde hlavně o následující typy dávek: 
— jednorázové příspěvky na opatření zvláštních

pomůcek (pro občany s těžkými vadami nosné-
ho nebo pohybového ústrojí, nevidomým a ne-
slyšícím občanům),

— příspěvek na zakoupení, celkovou opravu
a zvláštní úpravu motorového vozidla,

— příspěvek na provoz motorového vozidla,
— tzv. mimořádné výhody (průkazky TP, ZTP

a ZTP/P),
— příspěvek na úpravu bytu.

Na úseku péče o občany společensky nepřizpůsobivé: 
Do konce roku 2002 se navrátilci z výkonu trestu

a vazby kontaktovali u sociálního kurátora v Novém
Jičíně u Okresního úřadu, nyní — nově od 1. 1. 2003
mohou tyto osoby kontaktovat sociálního kurátora
zdejšího úřadu — paní Papákovou Bronislavu, tel.:
556 833 171. O pomoc mohou žádat u našeho
úřadu mj. i občané propuštěni ze školských zaříze-
ní pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosa-
žení zletilosti atd.

Pracovníci odboru sociálních věcí :

Bučková  Alena — zpracovává agendu nezaměst-
naných jednotlivců (Frenštát pod Radhoštěm),
tel.: 556 833 173 (osoby evidované u úřadu práce —
svobodní, rozvedení).

Válková Markéta — zpracovává agendu nezaměstna-
ných jednotlivců (Tichá, Trojanovice, Lichnov, Bordo-
vice, Veřovice a nově Kunčice p.O.), tel.: 556 833 174
(osoby evidované u úřadu práce – svobodní, rozvedení).

Vlčková Zuzana — zpracovává agendu péče o rodi-
nu a děti s nezaměstnanou osobou, osobami, druh
a družka — nezaměstnané osoby, neinvestiční ná-
klady MŠ a ŠJ, tel.: 556 833 177.

Kociánová Milena — zpracovává agendu dávek
péče o rodinu a děti, sociálně–právní ochrana dětí,
příspěvek na výživu dítěte, apod., vedoucí oddělení
péče o rodinu a děti, tel.: 556 833 176.

Nová Svatoslava — zpracovává agendu starších
a zdravotně postižených občanů, DPS a KD, vedou-
cí oddělení sociální péče, tel.: 556 833 180 (příspě-
vek při péči o osobu blízkou nebo jinou, příspěvek
na individuální dopravu, příspěvek na zvýšené ži-
votní náklady v souvislosti s používáním ortope-
dických, kompenzačních aj. pomůcek, příspěvek
na úhradu za užívání bezbariérového bytu atd.). 

Janák Jiří — terénní sociální pracovník, sociálně—
právní ochrana dětí a mládeže — problémové děti
a mládež, manažer prevence kriminality, kontaktní
místo, správce azylové ubytovny, tel.: 556 833 178.

Tomanová Božena — zpracovává agendu starších
a zdravotně postižených občanů (hlavně dávky
soc.péče, které dosud řešil Okresní úřad Nový Jičín
— např. průkazky TP, ZTP a ZTP/P, příspěvek na
provoz auta pro zdravotně postižené občany, přís-
pěvek na zakoupení auta, na úpravu bytu, atd.),
tel.: 556 833 172.

Papáková Bronislava — sociální kurátor pro děti
a dospělé, sociální šetření, tel.: 556 833 171.

Jurečková Dana — kolizní opatrovnictví, sociál-
ně–právní ochrana dětí, předpěstounská péče,osvo-
jení, soudní dohledy, atd., tel.: 556 833 175.

Hrnčářová Emilie — kolizní opatrovnictví, sociál-
ně–právní ochrana dětí, předpěstounská péče,osvo-
jení, soudní dohledy, atd., tel.: 556 833 179. 

Nová Svatoslava, oddělení soc. péče
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Aktuální vývoj —
příprava na vstup do Evropské unie

v regionu Moravskoslezsko 

Společný regionální operační program (SROP)
V prosinci 2002 byl dopracován Společný regionál-

ní operační program. V měsíci lednu je předložen
k projednání vládě ČR a následně bude poslán k po-
souzení Evropské komisi. V současné chvíli je SROP
zveřejněn na webových stránkách Ministerstva pro
místní rozvoj, které je řídícím orgánem programu.
SROP obsahuje kromě analýzy současného stavu re-
gionů soudržnosti především priority a opatření
v jejichž rámci budou moci být po vstupu ČR do EU
předkládány projekty s žádostí o spolufinancování,
dále obsahuje finanční rámec programu a vymezení
finančních prostředků pro jednotlivé regiony, v ne-
poslední řadě také popis administrace či imple-
mentace programu — tj. role ministerstva, regionu
a dalších subjektů při realizaci programu.

Regionální rada
Roli regionální rady vykonává v našem regionu

zastupitelstvo kraje. V období před vstupem do EU
se vyjadřuje k přípravám na čerpání ze strukturál-
ních fondů, připomínkuje SROP a bude se podílet
na přípravě programu Phare 2003.

Výbor regionálního rozvoje
Působí v regionu již v současné době. Vyjadřuje

se k SROP, připravuje připomínky, posuzuje přípra-
vu regionu na vstup do EU. 

Sekretariát regionální rady 
Jedná se o oddělení integrace a strukturálních

fondů v rámci odboru regionálního rozvoje kraj-

ského úřadu Moravskoslezského kraje. Oddělení
bylo zřízeno v prosinci 2002. Oddělení bude zabez-
pečovat přípravu na strukturální fondy, bude zapo-
jeno do přípravy a realizace programu Phare 2003
a po vstupu do EU (1. 5. 2004) bude kontaktním
místem pro předkládání projektů v rámci SROP. 

Phare 2003
V současné době probíhá příprava na implemen-

taci programu Phare 2003 (hospodářská a sociální
soudržnost — investiční část). Smyslem tohoto
programu, je příprava dotčených orgánů na čerpá-
ní prostředků ze strukturálních fondů, s důrazem
na využití Společného regionálního operačního
programu.

Na tomto projektu participuje vedle Ministerstva
pro místní rozvoj — řídící orgán SROP, i Minister-
stvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo průmys-
lu a obchodu, jakožto řídící orgány příslušných
sektorových operačních programů. Celkový objem
prostředků, který bude v průběhu programu Phare
2003 alokován činí cca 56 mil. eur (na tyto tři oblasti).

Jsou stanoveny intervenční oblasti:
— zvýšení produktivity výrobního sektoru (MPO),
— posílení rozvoje lidských zdrojů (MPSV)
— zlepšení úrovně infrastruktury spojené s podniká-

ním (MMR).

Prostředky v rámci programu Phare 2003 budou
moci využít všechny regiony soudržnosti vyjma
Prahy. Vyhlášení programu se předpokládá na pře-
lomu roku 2003 — 2004. Bližší informace k progra-
mu budou známy ve druhém čtvrtletí 2003.

Ing. Josef Jalůvka
Náměstek hejtmana kraje

e-mail:josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

Restrukturalizace
Severomoravské plynárenské, a. s.

k 1. 1. 2003 
Dřívější místně příslušné rozvodny v Karviné, Ha-

vířově, Orlové, Bohumíně, Českém Těšíně, Třinci,
Frýdku–Místku a Frýdlantě n. O., kde úřední styk
s veřejností probíhal, byly nahrazeny mistrovskými
okrsky. Ředitelství oblasti Karviná na ul. Ostravská
737 v Karviné, do jehož působnosti výše uvedené
rozvodny patřily, bylo nahrazeno útvarem provoz-
ního střediska. Veškerý úřední styk vyplývající z do-
tčení provozované distribuční plynárenské sítě
(např. vyjádření k existenci sítí) byl převeden
z úrovně výše uvedených rozvoden na úroveň pro-
vozního střediska v Karviné. Naše pracoviště býva-
lých rozvoden, nyní mistrovských okrsků, jsou na-
dále oprávněna pouze žádosti o vyjádření přijímat
ale postupují je k centrálnímu vyjádření do Karvi-
né. Proto je vhodné a rychlejší písemné žádosti
o vyjádření adresovat právě na výše uvedené

pracoviště provozního střediska v Karviné. Rovněž
veškeré správní úkony ve stavebním řízení (včetně
vzdání se práva odvolání) je oprávněn činit pouze
vedoucí provozního střediska v Karviné.

Obchodní styk s našimi odběrateli plynu před-
stavuje jinou sféru služeb a prozatím zůstává na
našich zákaznických kancelářích ve Frýdku-Míst-
ku, Třinci, Havířově a Karviné. Pro veškerý tele-
fonní kontakt je vhodné používat zákaznickou
linku 840 111 115.

V případě potřeby projednání záležitostí souvise-
jících s nájmem plynárenských zařízení ve vlastnic-
tví obcí obraťte se prosím na mé pracoviště v Karviné,
tel.: 595 302 000.
Dalšími kontaktními osobami jsou:
Ing. Baron Jaroslav, vedoucí technik mistr. okrsků,
zástupce ved. prov. střediska, tel: 595 302 200.
Ivan Sniegoň, vedoucí technik provozu, zástupce
ved. prov. střediska, tel.: 595 302 400.

Ing. Březina Antonín
vedoucí provozního střediska Karviná
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Obec která se nepoučí z minulosti, musí ji prožívat znovu

„V důsledku postavení železné dráhy uzemím obce v roce 1888 staly se Kunčice p.O. známým a velmi
vyhledávaným letoviskem hostů nejen z blízké Ostravy plné kouře, sazí a velkoměstského hluku,
ale i z Brna, z Prahy a jiných vzdálenějších míst republiky, ba i ze zahraničí. 
… překrásný pohled na věnec okolních hor do nichž je jen skok, zdravý lesní vzduch jsou pěkné pod-
mínky pro hosty, kteří většinu roku musejí trávit v městě kde nefalšované přírody je velmi málo. 
Mnozí si pobyt v Kunčicích tak oblíbili, že si zakoupili pozemky a postavili vilky…“ 

Tolik ze Starých pamětí Kunčic p.O. od pantáty
Pustky.

Od této doby v obci přibyly stovky rodinných
domků, chat a desítky rekreačních středisek bez
čističek a ekologického vytápění. 
Od 60. let se v celé ČR začaly projevovat značné
problémy vyvolané znečištěním životního prostře-
dí. Postupná kontaminace vedla v průběhu 70.
a 80. let k nevratnému narušení stability přiroze-
ných ekosystémů.

Začaly se také výrazněji projevovat poruchy zdra-
votního stavu obyvatel způsobené znečištěným
prostředím. Životní prostředí se stalo rozhodujícím
faktorem sociálně ekonomického rozvoje společnosti.

V těchto letech se v Kunčicích p. O. nepodařilo
nastartovat celoobecní úsilí k zlepšení životních
podmínek… Ale hodnocení minulosti není zámě-
rem tohoto příspěvku.

Optimistická perspektiva rozvoje naší obce se
otevřela schválením Územního plánu, výstavbou

víceúčelového domu a přípravou k vybudování
kanalizace a čističky odpadních vod. V současné
době jde o souhlas majitelů se vstupem na pozem-
ky a o uzavření smluv „o zřízení věcného břemene
pro stavbu kanalizace“.

Po úspěšné likvidaci černých skládek pravidel-
ným odvozem komunálního, velkoobjemového
a nebezpečného odpadu, zavedením ekologického
vytápění, výstavbou obecního vodovodu se situace
v naší obci značně zlepšila. Máme naději se v bu-
doucnu zase dočkat čistých potůčků a povrchových
vod k zalévání našich zahrádek, ovocných stromů,
snad i ke koupání. 

Věřím, že se nenajde nikdo z majitelů pozemků,
kdo by tuto ekologickou stavbu nepodpořil. Vždyť
v Kunčicích p. O., kde pramení Tichávka a Frýd-
lantská Ondřejnice čistička odpadových vod měla
být již dávno v provozu.

Za ČSOP
Miloslav Šrubař
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Vztah člověka ke stromům
vypovídá o jeho vztahu k lidem

a k životu
Bohužel jsme v současné době často svědky bez-

ohledného kácení vzrostlých stromů stojících
mimo les. Mnohdy jde o staré stromy jejichž hod-
notu pro životní prostředí a naše zdraví neumí-
me docenit.

Vzrostlý strom pro nás vyprodukuje až
300 litrů kyslíku za den. Dospělý člověk
v klidu spotřebuje asi 360 litrů, ale při
námaze až 900 litrů kyslíku.

Stromy nás zbavují prachu, škodli-
vých plynů, nadměrného hluku, ně-
které dokáží usmrcovat bakterie stejně
dobře jako antibiotika. Ale hlavně posilují
naši psychiku, dovedou nás uklidnit, osvěžit,
dodat sílu a odvahu k dalšímu životu ve zdra-
vém prostředí. Zpevňují břehy a zabraňují jejich
vymílání, chrání před bleskem…

Vzpomínám na svého souseda, který v 60. letech
minulého století se slzami v očích počítal ptačí
hnízda na pokácené hrušni, pod kterou již před 200
lety hledali osvěžení vozkové — formani vezoucí
zboží z Krakova a Těšína do Prešburka, Vídně nebo
Lipska. Ani tehdy udělená značná pokuta nám
nikdy neuhradila způsobenou škodu na životním
prostředí.

Každoročně řeší OÚ v Kunčicích p. O. desítky žá-
dostí o povolení ke kácení dřevin podle zák. č. 114
a vyhlášky 395/92 Sb.

Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhod-
nocení funkčního a estetického významu dřevin.

Ke kácení se povolení nevyžaduje pro stromy do
obvodu kmene 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad
zemí) nebo souvislé keřové porosty do celkové plo-
chy 40 m2.

Tedy má-li někdo na svém pozemku strom o prů-
měru kmene přes 25,5 cm ve výši 1,3 m nad

zemí, tak je povinen podat na obecní úřad
„žádost o povolení ke kácení dřevin ros-

toucích mimo les“. V žádosti uvede veli-
kost, druh a počet stromů nebo velikost
plochy keřů a zdůvodnění žádosti. Ti-
skopis žádosti vydá na obecním úřadě
paní Svobodová. Za povolené kácení

totiž často bývá uložena náhradní vý-
sadba ke kompenzaci ekologické újmy

vzniklé pokácením dřevin. Současně může být
uložena péče o vysazené dřeviny, nejvýše však

na dobu 5 let.
Toto jsou podmínky dané zákonem, který sleduje

zachování udržitelných podmínek k životu na
zemi, zachování přírodních rozmanitostí všech
rostlinných a živočišných druhů včetně člověka.

Současný život v demokratické společnosti roz-
krývá vztahy mezi lidmi a životním prostředím.
Buďme optimisté a věřme že drtivá většina nás ro-
zumných dokáže usměrnit ty, kteří nemají úctu
k sobě, ani ke svému okolí a obvykle pochopí živo-
todárnou funkci stromů a zeleně až při vlastních
zdravotních problémech.

Miloslav Šrubař
strážce přírody a krajiny

Společně budeme chránit přírodní
a kulturní dědictví

Dne 24. 1. 2003 rokovali kunčičtí ochránci přírody
v zasedací síni obecního úřadu. Na výroční schůzi
zhodnotili pestrou činnost organizace, přijali 12
nových členů a schválili rozvojový projekt Pozem-
kového spolku Podbeskydí.

Rozšíření činnosti o ochranu nejcennějších
území a obnovu kulturních památek značně rozší-
řilo rozsah působení organizace proto byl jedno-
myslně schválen návrh na její rozdělení.

Nově vzniklá organizace se bude věnovat Mla-
dým ochráncům přírody, studánkám, vyvěšování
ptačích budek a environmentální výchově.
Stávající organizace bude pokračovat v likvidaci in-
vazních rostlin, záchraně obojživelníků a lesních
mravenců. Velkým úkolem budou aktivity nově
vzniklého Pozemkového spolku Podbeskydí!

Společně budou obě organizace usilovat o zlep-
šování životního prostředí a vytváření podmínek
pro rozvoj turistického ruchu.

Cennou devizou je podpora široké veřejnosti naší
ekologické činnosti. Významná je rovněž stejná
podpora od některých místních podnikatelů. Tra-
diční dík patří panu V. Němcovi, majiteli kunčické
pekárny VIAL za bohatý a velice chutný sponzorský
dar pro naši Výroční členskou schůzi.

David Fojtík, Miloslav Šrubař
ZO 68/01 ČSOP
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Zpráva o činnosti
výjezdové jednotky SDH Kunčice p. O.

za rok 2002

Podle § 68 Sb. zákonů č. 91/1995 obec zřizuje
a spravuje jednotku SDH obce. Velitele této jedno-
tky, po vyjádření krajského úřadu k jeho způsobi-
losti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává
starosta obce.

Základní úkoly jednotek požární ochrany:
a) provádí požární zásah podle příslušné organiza-

ce PO,
b) provádí záchranné práce při živelných pohro-

mách a jiných mimořádných událostech,
c) podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zá-

sahu hasičskému záchrannému sboru okresu,
d) zvyšuje stále svou akceschopnost,
e) dosahuje stálé organizační, technické a odborné

způsobilosti k plnění úkolů.

Místní výjezdová jednotka má k dnešnímu dni 30
členů, z toho jsou 4 strojníci, dva velitelé družstev
a velitel. 

Aby jednotka byla akceschopná, musí se činovní-
ci účastnit pravidelného školení. Velitel vloni ab-
solvoval pětidenní periodické školení v Jánských
Koupelích. Zástupci byli na dvoudenním školení
na HZS ve Frýdku-Místku. Školení strojníků musí-
me vyřešit během letošního roku, neboť u nich jde
i o průkaz odborné způsobilosti pro řízení vozidel
nad 7,5 tun a majáků, což rozhodně není žádná
levná záležitost. 

Po celé zimní a jarní období probíhalo v hasičár-
ně cyklické školení jednotky SDH. Toto školení ob-
sahovalo:
1. Bezpečnost při výjezdu jednotky SDH.
2. Bezpečnost práce na požářišti.
3. Byla vysvětlena důležitost záchrany lidí, zvířat

a evakuace majetku při zásahu. Způsob prová-
dění. Co ve které oblasti je prvotní a co druhotné

4. Práce s dýchacími přístroji.
5. Povinnosti a práva velitele zásahu a jak se určuje
6. Zdravotní příprava.
7. Byly projednány některé otázky týkající se po-

žární prevence.
8. Bylo provedeno několik taktických cvičení s po-

žární technikou, kterou vlastníme. Zápisy
o těchto cvičeních jsou uloženy na OÚ.

V roce 2002 jednotka zasahovala celkem 20 krát a to:
02´ požár — saze v komíně

— chata Solárka
01´ zatopený sklep
02´ dopravní nehoda
01´ havárie kanálu

02´ požární asistence u ohňostroje
11´ likvidace obtížného a nebezpečného hmyzu
01´ likvidace spadlého stromu, který shodou okol-
ností spadl na hasičárnu.

Byly provedeny ukázky při oslavách na Starých
Hamrech. S cisternou CAS 25 jsme prováděli ukáz-
ku hašení kombinací vodního děla a hadicemi. 

Zabezpečili jsme první kolo okrskové soutěže
mužů a závěrečné kolo Plamen 2002. 
Řidiči jednotky zajistili celkem 23 odvozů na soutě-
že žáků, mužů, starších mužů a ostatní akce sboru. 

Největší podíl naší práce však připadá na údržbu
a ošetřování naší techniky. V měsíci únoru jsme od-
strojili celou CAS 25, kterou jsme odvezli do Ostra-
vy — Vítkovic (firma REPAIRN), kde byla provede-
na generální oprava přední nápravy a brzdové sou-
stavy. Tyto opravy nebylo možné provést v našich
podmínkách, hodnota opravy je 57 OOO Kč. Sou-
časně s opravou CAS 25 probíhalo dokončení DA
12 Furgon. V měsíci květnu proběhly úspěšně jejich
technické kontroly. Nyní obě vozidla plní svou
funkci.

Provedli jsme technickou úpravu na věži, kde
jsme namontovali naviják na zavěšování mokrých
hadic. Toto zařízení zajišťuje bezpečnost zejména
mladých hasičů. 

V současné době řešíme problém stroje PS 12. Do
tohoto stroje jsme v minulém období namontovali
motor z vyřazené Š 1203 obecního úřadu. V praxi
jsme zjistili, že předpokládané parametry neodpo-
vídají skutečnosti, stroj je slabý a pro soutěže nedo-
stačující. Řešení tohoto problému je pro nás zásad-
ní, neboť nelze nahánět kluky po trávníku a pak je
nechat vědomě prohrávat díky nedostačující tech-
nice. Je pro nás velmi důležité tento problém vyře-
šit i z hlediska spoluzodpovědnosti za mládež. Ti se
za sezónu zúčastní i 10 soutěží, při kterých musí
mít vlastní stroj. Nemá smysl je posílat na soutěž
sice natrénované, ale s vědomím, že stroj nebude
stačit konkurenci.

V loňském roce k 20. 12. bylo proinvestováno
245 377 Kč. Největší podíl na této částce tvoří opra-
vy CAS 25 asi 57 000 Kč, oprava střechy na hasičár-
ně 48 000 Kč, z toho 40 000 hradí pojišťovna. Po-
honné hmoty 19 500 Kč, el. energie 19 200 Kč. Dále
bylo zakoupeno 10 kompletních staničních obleků
21 000 Kč, nákup materiálu potřebného pro čin-
nost jednotky 36 000 Kč. Podrobnější rozpis nákla-
dů výjezdové jednotky je k nahlédnutí u velitele.
V současné době přišla zásilka 4 plášťů FIREMAN 5,
v částce 44 000 Kč. Veškeré uvedené výdaje jednot-
ky jsou plně hrazeny z rozpočtu obce. Vyšší správní
jednotky pak proplácejí pouze zásahy mimo obec,
v roce 2002 to bylo 10 000 Kč.

Hasiči Kunčice p.O.
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Zápis dûtí do 1. tfiídy
Den 4. únor se stal slavnostním dnem pro 17 bu-

doucích prvňáčků, kteří přišli se svými rodiči k zá-
pisu do 1. třídy ZŠ Karla Svolinského v Kunčicích
p.O. Aby tomu tak opravdu bylo a první skutečný
přímý kontakt se školním prostředím byl pro děti
příjemný, o to se postaraly všechny vyučující první-
ho stupně. Nápomocni jim i tentokrát byli žáci,
kteří své budoucí kamarády chtěli také přivítat.
Také v letošním roce probíhalo slavnostní zapiso-
vání v již tradičním zábavném duchu. Po malém
pohoštění se děti vydaly na prohlídku zoologické
zahrady kde navštěvovaly jednotlivé pavilony a pl-
nily zajímavé úkoly. V PAVILONU OPIC radostně
zvládaly řadu překážek, aniž by si uvědomily, že
prokazují své dovednosti v oblasti hrubé motoriky.
V POPLETENÉM PAVILONU je čekala celá řada zví-
řátek — dětí v převleku, které chtěly slyšet pěknou
básničku, nabídly obrázky k obkreslování, chtěly si
s budoucími spolužáky popovídat o tom, jak se do
školy těší. V PAVILONU PTACTVA děti předvedly
své pěvecké a hudební schopnosti a pak, když se
jim podařilo nakreslit postavu jednoho z rodičů,
mohly směle vstoupit do PAVILONU MEDVĚDŮ.
Zde se však nemusely ani trochu bát, neboť med-
vědům pomáhaly jen počítat včelí úly a včelky po-
letující kolem nich. I když si děti ve škole jen hrály
a snad se jim slavnostní odpoledne líbilo, bylo jim
také připomenuto, že ve škole si budou nejen hrát,
ale i počítat, číst a psát, což je také docela zábavné
a je prima, když si umíme přečíst jakoukoliv po-
hádku, když můžeme babičce z výletu poslat hezký
pozdrav a když si umíme spočítat, kolik korun nám
v pokladničce ještě chybí na nový míč. Za své výko-
ny děti dostaly drobné dárečky i sladkou odměnu
a k tomu příslib od každé paní učitelky, že se na ně
už teď moc těší.

Mgr. Markéta Jurková

Fren‰tátsk˘ Sedmihlásek
V pátek 14. 2. se pět děvčat z folklorního souboru

Holubjanka působícího v kunčické škole zúčastni-
lo pěvecké soutěže, kterou již tradičně pořádá fren-
štátský Dům dětí a mládeže Astra. Počet soutěží-
cích byl ovlivněn zvýšeným výskytem chřipkového

ZZZZ ŠŠŠŠ     KKKK aaaa rrrr llll aaaa     SSSS vvvv oooo llll iiii nnnn ssss kkkk éééé hhhh oooo     vvvv KKKKuuuu nnnn čččč iiii cccc íííí cccc hhhh     pppp .... OOOO ....     iiii nnnn ffff oooo rrrr mmmm uuuu jjjj eeee
onemocnění, ale i tak děvčata bojovala v silné kon-
kurenci s dětmi okolních škol. V kategorii do 10 let
soutěžily Anna-Marie Holušová, Alena Telváková,
a Denisa Rybářová, v kategorii nad 10 let pak Kate-
řina Telváková a Monika Ondruchová. 

Podmínky soutěže byly jasně stanoveny, co nejlé-
pe zazpívat dvě lidové písně pokud možno krajové,
dodržet patřičnou melodii i výslovnost regionál-
ních výrazů. To vše hodnotila odborná porota.

Děvčata se sešla ráno ve školní hudebně, rozezpí-
vala se, přijala poslední dobré rady.
O zodpovědném přístupu a velké snaze našich sou-
těžících svědčí výsledky: 
Anna–Marie Holušová  . . . . . 3. místo
Denisa Rybářová . . . . . . . . . . 2. místo 
Alena Telváková  . . . . . . . . . . 2. místo

Zpěv našich děvčat a výběr písní se velmi líbil,
proto porota rozhodla o postupu tří děvčat. Alena
Telváková a Monika Ondruchová postoupí do pře-
hlídky za Valašsko, Kateřina Telváková do přehlídky
za Lašsko.

Všem zpěvačkám děkujeme za reprezentaci
a přejeme k dalšímu zpívání hodně chuti, elánu,
zdraví a čistotu hlasu. 

Mgr. Marie Kahánková

Úãast v dûjepisné olympiádû
Žák 9. třídy kunčické školy Tomáš Byrtus obsadil

ve velmi silné konkurenci pěkné 9. místo v okre-
sním kole dějepisné olympiády. Soutěže se zúčast-
nilo 35 žáků z regionu F–M. Blahopřejeme. 

Mgr. Petra Krpcová 

Pfiebor v ‰achu
ve středu 5. února pořádala Beskydská šachová

škola ve Frýdku–Místku okresní kolo přeboru zá-
kladních škol v šachu. Za naši školu soutěžili v 1.
kategorii Jan Mrkva (3. tř.), David Benda (4. tř.), De-
nisa Rybářová (4. tř.), a Matěj Rybář (5. tř.). Ve 2. ka-
tegorii Adam Sladký (6. tř.), Miloslav Hrdý (8. tř.)
a Jakub Hrubiš (8. tř.).

Mgr. Ivo Fišer
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Jak nám to „kopalo“
v loňském roce

Jaký byl loňský rok z pohledu našich fotbalistů?
Lze jej rozdělit na tři období. Na jaře vypadlo druž-
stvo mužů z okresního přeboru do nižší soutěže. Po
mizerných výkonech skončili na posledním místě
tabulky, když nebyli schopni zvítězit ani v jediném
utkání. A skóre, kterého jsme dosáhli, aspirovalo na
zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Okresní pře-
bor jsme dohrávali pouze z povinnosti a tým jsme
„lepili“, jak se dalo. Žáci, kteří odehráli bez větších
problémů okresní přebor, skončili na pěkném
8. místě. Úspěchem dorostenců byl postup do vyšší
soutěže. Po této slávě však přišlo velmi rychlé vy-
střízlivění. Tréninková morálka a přístup k utkáním
byl u dorostenců katastrofální. Trenéři si proto dali
za cíl zkvalitnit přípravu i přístup k jednotlivým
hráčům, aby znovu získali pocit, že netrénují zby-
tečně a jejich „práce“ má smysl. V létě jsme se za-
měřili na přípravu hřiště pro podzimní část nového
soutěžního ročníku 2002 — 2003. Díky finanční po-
moci naší obce a nezištné půjčce pana Karla Svě-
telského se nám podařilo zakoupit kvalitní motoro-
vou sekačku. Pravidelné sekání trávníku a jeho za-
vlažování je již na hrací ploše znát. Bývalé „drno-
viště“,na kterém jsme hráli ještě před několika lety,
se začíná měnit ve kvalitní travnatou plochu. S ur-
čitým časovým odstupem můžeme proto konstato-
vat, že celková generální oprava hřiště byla správ-
ným krokem. Největší díky za péči o hřiště náleží
panu Káňovi, panu Zajacovi st. a panu Zajacovi ml.
V tomto období naše družstva rovněž pilně tréno-
vala, aby se připravila na novou sezónu. Žáci a do-
rostenci trénovali dvakrát týdně a nově se tvořící
družstvo mužů jedenkrát týdně. Na podzim se roz-
běhl nový ročník soutěží. Žáci začali velmi dobře
a po podzimní části jsou na krásném 2. místě. I do-
rostenci měli dobrý start. Postupně se však znovu
projevila tréninková nekázeň a nedisciplinovanost,
v důsledku čehož klesli na předposlední místo v ta-
bulce. Muži s podstatně obměněným kolektivem
dokazují, že mohou hrát dobrou kopanou a zcela
jistě se pokusí opět vybojovat vyšší soutěž. Až další
vývoj soutěže nám však ukáže, nakolik je tento cíl
reálný.

Podzim loňského roku byl důležitý i z jiného hle-
diska. Do práce kolem kunčického fotbalu se poda-
řilo zapojit daleko více našich spoluobčanů. Spo-
lečně jsme si dali za cíl obnovit dobře fungující
oddíl kopané. To by mělo mimo jiné přispět i ke
zkvalitnění hry tak, aby na naše zápasy začalo opět
chodit větší množství diváků. Platí totiž i nadále, že
„dobrý fanda je dvanáctým hráčem na hřišti“.

Oddíl kopané TJ Sokol 

pořádá dne 19. dubna 2003

Poml�zkovou

z�bavu
v restauraci „Skalka“

hudba — duo „Lenka a Petr“

teplá kuchyně

občerstvení

tombola • peklo

vstupné 40 Kč včetně místenky

Z důvodu omezené kapacity sálu

si vstupenky zajistěte včas,

buď osobně v restauraci,

nebo na tel. číslech

737 803 221, 605 269 422,

603 868 641, 556 850 114

Sledujte plakáty!

POZOR ZMĚNA

DĚTSKÝ KARNEVAL
SE Z DŮVODU ROZŠÍŘENÍ CHŘIPKY

PŘESOUVÁ NA 16. BŘEZNA 2003
VE 14 HODIN V SÁLE NA HUŤAŘSTVÍ.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST.
ČČK — VÝBOR
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Úvûry
Nabízíme zprostfiedkování úvûru

vãetnû hypotéãního pro úãely bydlení
Stanislava Závodná, tel.: 608 822 710

Prodejna Macurová
přijme prodavačku

Informace na tel.: 556 850 126

Nabízím práci
s pojízdným výsuvným žebříkem, délka 9 m.
Janda Rostislav, Trojanovice Bystré č. p. 311

mob.: 603 275 704, tel.: 556 835 339 

Prodám sněžnou frézu, starší, opravenou.
Janda Rostislav, Trojanovice Bystré č. p. 311

mob.: 603 275 704, tel.: 556 835 339 

Vzpomínky
S láskou a velkou bolestí v našich srdcích

vzpomeneme 5. dubna 2003 první smutné
výročí, kdy od nás navždy odešel manžel,

tatínek, dědeček a občan Kunčic pod Ondřej-
níkem pan RY Š K A J I Ř Í .

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Božena Ryšková s rodinouP

Dne 10. března 2003 uplynou 2 roky od úmrtí
paní Z D E N K Y M A Z O C H O V É , stále vzpomíná
a nikdy nezapomene celá rodina. Kdo jste ji

znali, věnujte jí tichou vzpomínku.
manžel

Fa Piskoř Petr —
uhelné sklady Frýdlant n. O.

558 677 708, 604 701 767

Ceník paliva
hnědý ořech 2 — 149 Kč/q
hnědý ořech 1 — 175 Kč/q
hnědá kostka — 185 Kč/q

černý ořech a kostka — 328 Kč/q
koks ořech 2 (drobný) — 380 Kč/q

otopová směs — 415 Kč/q
brikety lisované — 39 Kč/10kg

topná směs kaly — 149 Kč

Ceník štěrku, písku
písek — 39 Kč/q

štěrk 04 — 50 Kč/q
štěrk 022 — 45 Kč/q
struska — 30 Kč/q

Ceny včetně DPH 22%

Provozní doba
pondělí až středa 7.00 —13.00 hod.

čtvrtek 7.00—15.00 hod.,
pátek 7.00—14.00 hod.

Od května do září prodej i v sobotu
08.00—11.00 hod.

s POKRÝVAČSKÉ A KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE 

s TESAŘSKÉ PRÁCE A KROVY

s INTERIÉROVÉ OBKLADY — SÁDROKARTON
„KNAUF“, PALUBKY, DŘEVOŠTĚPKA

s PRODEJ STŘEŠNÍCH KRYTIN — PROFILPLÖT,
LINDAB, RANNILA, SATJAM, KB BETA, 
BRAMAC, TONDACH, ONDULINE, ŠINDEL

s STŘEŠNÍ OKNA — FAKRO, VELUX

s VZORKOVÁ PRODEJNA (OBJEKT BÝVALÉ
LÉKÁRNY VE FRÝDLANTE, NAPROTI INVY)

s OTVÍRACÍ DOBA:
PONDĚLÍ AŽ PÁTEK OD 13,00 DO 17,00

tel.: 605 265 986, 604 896 633
P. O. BOX 41 fax: 558 679 046
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

STŘECHY ŠNYTA s.r.o.


