
Hody, hody, doprovody,

my k vám na pomlázku jdeme,

mnoho štěstí tomu domu

vinšujeme.

Nejmilejší panímámo,

slepičky vám nesou dávno,

pár vajíček nám dají

pěkně malovaný…

DUBEN 1999

Malování vajíček a Velikonoce patří nerozlučně k sobě. Podle historiků souvisí tento zvyk
s probouzením přírody po dlouhé zimě. Vejce se často objevovalo v mytologických představách
a také při slovanských a germánských pohanských oslavách jara. Svůj význam jakožto symbol
nového života si uchovalo i v křesťanství.

— redakce  —

S jarem přicházejí i Velikonoce…



O b e c n í  z a s t u p i t e l s t v o
1. Bere na vědomí:

a) kontrolu usnesení z ustavujícího zasedání OZ
b) zhodnocení roku 1998

2. Schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. P. Řezníček,

Ing. B. Vaněk
b) ověřovatele zápisu: Zd. Strnadel, L. Křenek
c) jednací řád OZ
d) vyúčtování hospodaření obce v roce 1998 s vý-

sledkem přezkumu  hospodaření obce v r. 1998
e) prodloužení rozpočtového provizoria na rok

1999 do konce dubna 1999 ve výši 1/12 rozpočtu
z r. 1998

f) provádění rozpočtových opatření obecní radou
během roku (z. č.  410/92 Sb. § 36, odst. 2) – o pro-
vedených opatřeních bude  podána informace
vždy na dalším zasedání OZ

g) členství Obce Kunčice pod Ondřejníkem ve
Svazu měst a obcí ČR

h) prodej stavební parcely č. 1209/143 paní Marii
Vašendové,  Kunčice pod Ondřejníkem 546

i) prodej p. č. 1/20 (120 m2) paní Jarmile Kokešo-
vé, Kunčice pod Ondřejníkem  432

j) prodej části p. č. 1209/9 (zhruba 74 m2) panu Ji-
římu  Papiorkovi, Kunčice pod Ondřejníkem 539
podle geometr. zaměření

3. Ukládá:
a) finanční komisi obecní rady provést rozbor po-

hledávek ve výši 1 209 396 Kč. Výsledek rozboru
předložit OR do dvou měsíců

b) obecní radě informovat OZ na zasedáních
o stavu pohledávek,  jejich vymáhání a úhradách

c) OR prověřit plnění všech nájemních smluv
uzavřených OÚ a podat  návrh na úpravy do dvou
měsíců od dnešního zasedání

d) stavební komisi zpracovat nezbytné podklady
na úpravu státní  silnice II/483 tak, aby požadavek
mohl být uplatněn u státní  správy – do 30. 4. 1999

e) stavební komisi navrhnout řešení příjezdové
komunikace ke staveb. parc. 1209/142, 1209/143
a informovat OZ o návrhu  řešení – do 31. 5. 1999

V Kunčicích pod Ondřejníkem 30. 3. 1999

Ing. Tomáš Hrubiš, v. r., starosta obce
Oldřich Harabiš, v. r., zást. starosty
návrhová komise:
Ing. Pavel Řezníček, v. r., Ing. Bohumír Vaněk, v. r.
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
U S N E S E N Í

Z II. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA V KUNâICÍCH POD OND¤EJNÍKEM
KONANÉHO DNE 30. 3.1999

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…
V dubnu oslaví svá významná jubilea tito občané:

89 let  Jaroslav Kalčík, č. p. 446
88 let  Jiřina Píchová, č. p. 208
81 let  Leopolda Michnová, č. p. 124
81 let  Jaroslav Gelnar, č. p. 359
80 let  Marie Kropáčová, č. p. 532
75 let  Vlasta Krkošková, č. p. 58
70 let  Božena Řezníčková, č. p. 255
70 let  Jaroslav Konvička, č. p. 404
60 let  Anna Mohylová, č. p. 220
60 let  Josefa Valentová, č. p. 348
60 let  Jan Kunáš, č. p. 583

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

Zároveň se omlouváme paní Marii Řezníčkové, č.
p. 75, které jsme nedopatřením v milulém čísle ON
přidali 4 léta. V měsíci březnu oslavila své 89. naro-
zeniny.

Děkujeme za pochopení. — redakce —

UPOZORNùNÍ ! ! !
Na celém k. ú. Obce Kunčice pod Ondřejníkem

platí zákaz vypalování suché trávy !!
SDH Kunčice p. Ondř.

UPOZORNùNÍ ! ! !
Nová telefonní čísla na POLICII Frýdlant n. O.

0658/67 73 33, 67 90 02, 67 90 07,
fax 0658/67 77 41

P Ř I J M U  K U C H A Ř K U ,
i nevyučenou na 6 hod (i brigádnici).

Informace na tel. č. 0656/85 00 40 – restaurace Huťařství

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie

Po dobu provádění údržbových prací bude
přerušena dodávka el. energie takto:

dne 14. 4. 1999 od 6.00 do 7.00 hod. a od 15.00
do 17.00 celá obec

14. 4. 1999 od 6.00 do 17.00 v místní části Pod
Stolovou, Maralův kopec, Koliby a Stavbař.

SME Frýdlant nad Ostravicí, David Halata
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SBùR NEBEZPEâN¯CH ODPADÒ, VELKOOBJEMOV¯CH
ODPADÒ A ÎELEZNÉHO ·ROTU

Tak jako v loňském roce proběh-
ne i letos v naší obci jednorázová
akce – sběr nebezpečných a velko-
objemových odpadů.  Letos se tato
akce uskuteční ve dvou termínech,
na jaře a na podzim. Ve stejných
termínech zároveň proběhne sběr
velkoobjemových odpadů a sběr
železného šrotu (viz. dále).

Smyslem této akce je jednorázo-
vé vyčištění obce od všech druhů
odpadů, pro občany je jedinečnou
příležitostí zbavit se bezplatně
problematických odpadů.

Na jaře proběhne tato akce
v sobotu 24. 4. 1999.

Sběr nebezpečných odpadů
provede firma .A.S.A., spol. s r. o.,
provozovna Ostrava na následu-
jících stanovištích:

— u zastávky ČSAD „u lávky“
(dolní část obce) od 13.00 do
13.30  hodin

— u kostela (dolní část obce) od
13.45 do 14.15 hodin

— u Huťařství (aut. zastávka) od
14.30 do 15.00 hodin

— u čerpací stanice vody (po-
blíž autobusové točny–transfor-
mátoru) od 15.15 do 15.45 hodin.

V uvedené době bude moci
každý občan Obce Kunčice pod
Ondřejníkem bezplatně odevzdat
na tomto místě k likvidaci násle-
dující odpady: olejové automobi-
lové filtry, plechovky se zbytky
barev, monočlánky, autobaterie
i s elektrolytem, zářivky, znečiš-
těné láhve a sklo od chemikálií,
zbytky přípravků na hubení
škůdců a postřiky, staré kosme-
tické přípravky, staré léky, vyjeté
motorové oleje, mořidla a roz-
pouštědla, plastové obaly a ná-
doby od škodlivin, opotřebené
pneumatiky, hadry znečištěné
barvami, oleji a vazelínou, obaly
od sprejů, televizory, rádia, do-
mácí elektrospotřebiče. 

— Sběru se budou moci zúčast-
nit také majitelé rekreačních chat
v katastrálním území Kunčic pod
Ondřejníkem, avšak pouze ti,
kteří mají na obecním úřadě po-
danou „Přihlášku do systému na-
kládání s komunálními odpady

dle vyhlášky č. 1/1998 Obce Kun-
čice pod Ondřejníkem ze dne 30.
9. 1998.“ Jedná se o odpad vypro-
dukovaný na území Obce Kunčice
pod Ondřejníkem.

— Sběr bude provádět speciali-
zovaná firma za účasti pracovníků
obecního úřadu, popř. ochránců
přírody.

— Při této akci nebudou odebí-
rány odpady podnikatelů, vzniklé
při podnikatelské činnosti. Podni-
katelé se mohou s firmou, která
bude sběr provádět domluvit na
individuálním odvozu, popř. si li-
kvidaci odpadu uhradí přímo na
místě.

Název a sídlo firmy: .A.S.A.,
spol. s r.o., provozovna Ostrava,
ul. Frýdecká 740, 739 32 Vrati-
mov  tel. č.: (069) 673 27 75—6

Tato akce je pořádána a hrazena
obcí již čtvrtý rok a bude provádě-
na pravidelně i v příštích letech
(zřejmě dvakrát za rok). Žádáme
proto občany, aby s touto službou
již každoročně počítali a svůj ne-
bezpečný odpad (podle specifika-
ce uvedené v ON) si během roku
doma ukládali na vhodném
místě, nedávali jej do popelnic
a jiných sběrných nádob v obci
a vyčkali na jednorázový sběr
těchto odpadů pořádaný obcí.

Vá ž e n í  o b č a n é ,
využijte prosím této jedinečné

příležitosti jak se bezplatně zba-
vit problematických odpadů. Vě-
říme, že každý z nás pochopí po-
třebu uložení těchto odpadů tak,
aby neznečišťovaly prostředí
a krajinu v našem okolí a neo-
hrožovaly zdraví nás, našich dětí
a příštích generací.

Proto žádáme všechny občany,
dokažme, že nám na zdraví a čis-
totě v obci záleží a využijme
v maximální míře službu nabíze-
nou obcí v sobotu 24. 4. 1999. 

Sbûr velkoobjemov˘ch odpadÛ
Za účelem likvidace velkoobje-

mových odpadů, který nelze ulo-
žit do běžných popelnic na do-

movní odpad, zorganizoval obec-
ní úřad sběr těchto odpadů rov-
něž na sobotu dne 24. 4. 1999.

Do přistavených kontejnerů je
možno bezplatně uložit např.
matrace, hadry, které nejsou zne-
čištěné ropnými produkty, části
nábytku, WC mísy, umyvadla, ko-
berce, linolea, kočárky a pod.

Do kontejnerů nesmí být uklá-
dána stavební suť, tráva, větve
stromů, uhynulá zvířata a jiný or-
ganický odpad. Železný šrot bude
sbírán samostatně.

U každého sběrného místa
bude pověřený pracovník, který
v případě potřeby upřesní sklad-
bu ukládaného odpadu. Respek-
tujte prosím jeho pokyny.

Kontejnery na velkoobjemový
odpad budou v sobotu 24. 4. 1999
brzy z rána rozmístěny na těchto
stanovištích:

1. u zastávky ČSAD „u lávky“ na
dolním konci

2. parkoviště u kostela
3. Rakovec, na odbočce k Poled-

níkům
4. u obecního úřadu
5. asfaltová plocha na odbočce

do Ondřejníka, pod penz. Zátiší
6. čerpací stanice vody u točny

(u transformátoru)
7. za žel. přejezdem směrem

k RS Stavbař
8. u vodní nádrže v Kolibách
9. směrem pod Stolovou, nad

čp. 99 (dříve p. Ondrušák)
Kontejnery se začnou z jednotli-

vých stanovišť postupně odvážet
v sobotu 24. 4. 1999 v 17 hodin.

Sbûr Ïelezného ‰rotu
Souběžně se sběrem nebezpeč-

ného a velkoobjemového odpadu
proběhne v Obci Kunčice pod
Ondřejníkem dne 24. dubna 1999
sběr a odvoz železného šrotu.
Sběr provedou členové místního
Sboru dobrovolných hasičů. Že-
lezný šrot nebude vykupován,
odvoz bude proveden zdarma.
Veškerý nepotřebný železný šrot
mohou občané uložit k silnici,
odkud bude naložen a odvezen.
Sběrné vozidlo bude projíždět po
těchto trasách:
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Křižovatka u nemocnice, kolem
dřevěného kostelíka k prodejně
pod Stolovou. Zpět kolem p. V. Bě-
čáka čp. 100, p. Fr. Běčáka čp. 570,
p. L. Oprštěného čp. 500, dále
kolem p. Zavadila čp. 280, p. So-
senkové čp. 133 až pod les. Od
penziónu Karolína přes Koliby
k prodejně na Maralovém kopci,
zpět k železničnímu přejezdu
kolem penziónu Stavbař. Odtud
přes autobusovou točnu k nádra-
ží ČD, dále pak okolo prodejny

„Šodek“ po Valašské cestě k penzi-
ónu V. K. (dříve Vítkovice), k obec-
nímu úřadu a jeho okolí. Sběrné
vozidlo bude dále projíždět po
okresní komunikaci od nemocni-
ce po Tichou, od zastávky ČSAD
„u lávky", zpět po pravé straně
potoka Tichávka, Rakovcem na
Frenštát p. R. po p. Rudolfa Slani-
nu, zpět přes Humbarek okolo
Mateřské školy Dolní ke kostelu.

Předem děkujeme všem,
kteří přispějí k ochraně ži-

votního prostředí v naší obci.
Poznámka: Začíná 2. čtvrtletí

běžného roku a mnozí z vás si bu-
dete kupovat barevnou známku
na odvoz komunálního odpadu
na další období. Žádáme vás
proto, abyste novou známku na-
lepili přímo na známku původní,
aby pak nedocházelo ke zbyteč-
ným omylům.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
Oldřich Harabiš, zástupce starosty

ZAJI·TùNÍ INTEGRACE OSOB
S P¤IZNAN¯M POSTAVENÍM

UPRCHLÍKA V âESKÉ REPUBLICE
Vláda ČR ve svém usnesení č. 847 ze dne 16. 12.

1998 „o zabezpečení integrace osob s přiznaným
postavením uprchlíka a cizinců, kterým bylo v dů-
sledku jejich zdravotního postižení uděleno povo-
lení k trvalému pobytu na území České republiky
v roce 1999“ schválila uvolnění příslušných rozpo-
čtových prostředků na zabezpečení integrace ma-
ximálního počtu 180 oprávněných osob.

Současně vláda v citovaném usnesení souhlasí
s poskytováním finančních příspěvků na zajištění
bydlení a na rozvoj obce ve stejné výši jako v r. 1998.

Výše příspěvku na bydlení na uprchlíka budoucí-
ho nájemce bytu 150 000 Kč a 50 000 Kč za každou
další osobu, která bude s uprchlíkem – nájemcem
bytu žít ve společné domácnosti. Obec, ve které
bude uprchlík žít obdrží na rozvoj obce částku 100
tisíc Kč za nájemce bytu a 10 000 Kč za každou další
s ním společně žijící osobu s přiznaným postave-
ním uprchlíka. Podmínkou je uzavření smlouvy
o nájmu bytu na 10 let a jeden den. Byt může být
poskytnut jak fyzickou tak právnickou osobou,
vždy se souhlasem obce.

Prioritou je i nadále řešení situace cizinců, kte-
rým bylo v důsledku jejich zdravotního postižení
uděleno povolení k trvalému pobytu na území
České republiky.

Nabídky, popř. návrhy a připomínky zašlete píse-
mně do 21. dubna 1999 na obecní úřad v Kunčicích
pod Ondřejníkem. — obecní úřad —

VZPOMÍNKOVÁ SLAVNOST
Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem

a Sbor pro občanské záležitosti Vás srdečně zvou ve
středu 5. 5. 1999 v 17.00 hodin na vzpomínkovou
slavnost u příležitosti 54. výročí osvobození naší
obce a vítězství nad fašismem, v prostorách před
obecním úřadem.

Po vzpomínkové slavnosti přibližně v 17.30 hodin
proběhne v sále na Huťařství vernisáž III. ročníku
výtvarné soutěže „Za zdravější a šťastnější život
v naší obci". Všichni jste srdečně zváni.

— obecní úřad —

SETKÁNÍ D¤ÍVE NAROZEN¯CH
Opět připravujeme společné setkání s důchodci,

které se letos uskuteční již tradičně v květnu v sále
na Huťařství.

Setkání se uskuteční v pátek dne 7. 5. 1999 ve
14.00 hod. na Huťařství, srdečně zveme všech-
ny, kteří dosáhli k 31. 12. 1998 starobního důchodu
(nikoliv předčasného nebo invalidního) a mají tr-
valý pobyt v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Jelikož není v našich možnostech získat zcela
úplný seznam starobních důchodců, prosíme Vás
o následující spolupráci: ten, kdo přijme naše po-
zvání, ať vyplní níže otištěnou pozvánku a zašle ji
do 3. 5. 1999 na obecní úřad. Prosíme Vás o dodr-
žení výše stanoveného termínu odevzdání.

Samostatné pozvánky nebudou rozesílány.

Děkujeme a na Vaši účast se těšíme.

Obecní úřad a Sbor pro občanské záležitosti

Pozvání na setkání s důchodci Zúčastním se setkání s důchodci 7. 5. 1999

Jméno(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Počet celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

zde odstřihněte

✃



V˘kup
koÏeka pefií

Fa Josef Sosík, SPOS
742 56 Sedlnice 284

Bude u Vás pravidelně provádět výkup

Výkup proveden 1. sobotu v měsíci

u kostela – 13.15—13.25
u Huťařství – 13.30—13.45
Cena dle kvality do 8 Kč.

OBECNÍ NOVINY STRANA 5 DUBEN 1999

Poděkování. MO ČČK děkuje OÚ v Kunčicích p. O.
a všem sponzorům za poříspěvej do tomboly pro
dětský karneval. S vaší pomocí se podařilo zajistit
pěkné odpoledne pro děti. Ze zisku odešleme přís-
pěvek na program Transplantace kostní dřeně. Jeli-
kož zastoupení se v současné době zřizuje na Mo-
ravě při PV v Olomouci, chceme příspěvek zaslat
regionálně. Výbor ČČK.

FINANâNÍ P¤ÍSPùVEK MÎP V RÁMCI
PROGRAMU PÉâE O KRAJINU V R. 1999

Ministerstvo životního prostředí ČR opět pro rok
1999 vyhlásilo dotační titul Program péče o krajinu,
který je určen k podpoře následujících cílů:

A) Ochrana krajiny proti erozi
Úpravy terénu, stabilizace přírodních prvků, protie-

rozních a břehových porostů, zakládání ochranných
travnatých pásů  a ochranných dřevinných porostů.

B) Udržení kulturního stavu krajiny
Šetrné kosení travních porostů a rákosin, obnova

skladby  lučních společenstev, likvidace náletových dře-
vin, údržba  travních porostů šetrnou pastvou, šetrné
využívání vodních  ploch, likvidace dřevin s epidemicky
se šířícími chorobami,  vytváření remízků v zemědělské
krajině, opatření k podpoře  přírodě blízkého hospoda-
ření v lesích prováděná nad rámec  opatření stanove-
ných zákonem o lesích

C) Podpora druhové rozmanitosti
Speciální opatření na podporu ustupujících a ohrože-

ných  populací živočichů i rostlin, prohlubování a vytvá-
ření tůněk a umělých drobných vodních ploch, zprů-
chodnění překážek na  vodních tocích a liniových stav-
bách, které znemožňují migraci  volně žijících živočichů.

Žadatelem o příspěvek může být fyzická nebo právnic-
ká osoba či obec, která je vlastníkem (nájemcem) po-
zemků, na nichž je třeba realizovat konkrétní ochranná
opatření. Z pověření vlastníka může být žadatelem i jiná
fyzická či právnická osoba. Příspěvek může být poskyt-
nut až do výše 100 % nákladů. Protože se jedná o peníze
ze státního rozpočtu, musí být vyúčtovány v roce 1999.

Žádost o příspěvek se podává na předepsaném for-
muláři a s předepsanými přílohami do 30. června 1999
sběrnému místu: buď příslušné správě chráněné krajin-
né oblasti, pokud lokalita leží v CHKO a nebo Agentuře
ochrany přírody a krajiny.

Adresy sběrných míst:
— Správa CHKO Beskydy, 756 01 Rožnov pod Radhoš-

těm., tel. 0651/65 42 93
— Správa CHKO Poodří, Trocnovská 2, 700 00 Ostrava,

tel.  069/613 30 14
— Agentura ochrany přírody a krajiny, Trocnovská 2,

700 00  Ostrava, tel. 069/613 36 73

Podrobnější informace poskytne každému zájemci re-
ferát životního prostředí Okresního úřadu Frýdek–Místek.

Žádosti o příspěvek mimo chráněné krajinné oblas-
ti, je možno podávat na referát životního prostředí,
který je postoupí i se svým vyjádřením Agentuře OPK
Ostrava.

RNDr. Alena Kacířová, vedoucí referátu ŽP
Okresní úřead ve Frýdku–Místku

OBVODNÍ ODDùLENÍ POLICIE âESKÉ
REPUBLIKY INFORMUJE

V měsíci únoru letošního roku šetřilo obvodní odděle-
ní v obci 5 případů. Jednalo se o trestný čin krádeže,
který byl nahlášen 2. 2. 1999 a to krádež nákladního pří-
věsného vozíku za osobní automobil od prodejny potra-
vin pod Stolovou, dále trestný čin krádeže vloupáním do
víkendové chaty v místě pod restaurací Huťařství ve
směru na Frenštát p. R., kde pachatel odcizil varnou
konvici, motorovou pilu, lyže, radiomagnetofon, láhev
alkoholu, kartón trvanlivého mléka a kanystr s 5 litry
benzínu, vše v celkové hodnotě 17 600 Kč. Dále dne 18.
2. 1999 byla šetřena jedna sebevražda oběšením a téhož
dne byl oznámen trestný čin krádeže okrasných strom-
ků. Dne 19. 2. 1999 bylo oznámeno vloupání do rodin-
ného domku, které je šetřeno jako trestný čin krádeže
vloupáním, kdy pachatel odcizil 4 kusy elektrických pří-
motopných těles, kompletní záchod Combi, keramické
umývadlo, vanovou míchací vodovodní pákovou baterii,
elektrický kondenzační vysoušeč zdiva, elektrickou vr-
tačku, lyže, elektrickou napařovací žehličku, mosazný
hmoždíř, starý dřevěný mlýnek, mosazný mlýnek na
kávu, elektrická teplovzdušná kamna, elektrickou řetě-
zovu pilu a dámskou zimní bundu, to vše v ceně 82 150 Kč.

Na úseku přestupku podle zákona č. 200/90 Sb. nebyl
v měsíci únoru zaznamenán ani jeden případ.

V měsíci lednu došlo v obci ke dvěma dopravním ne-
hodám, které se obešly bez zranění, ale byla způsobena
hmotná škoda na motorových vozidlech. Údaje o počtu
dopravních nehod v obci jsou dávány se zpožděním vzhle-
dem k tomu, že tyto nešetří a nezpracovává naše oddělení.

mjr. JUDr. Čeněk Šrubař

F A  T R E B U N A
zahajuje prodej jarního a letního zboží

v prostorách „Maryčky“ č. p. 677
v těchto dnech: pátek a sobota 17—20 hod.
Ostatní dny na telefonické zavolání k večeru

tel. 0656/85 03 05
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KONTROLA A âI·TùNÍ KOMÍNÒ
Podle vyhlášky č. 111 / 1981 Sb. o čištění komí-

nů je správce objektu v němž jsou zapojeny spo-
třebiče paliv do komínových průduchů povinen:

a) umožnit kominickému podniku řádné čištění a
kontrolu komínů,  zejména volný a bezpečný pří-
stup ke komínům, jejich jistícím  zařízením a spo-
třebičům paliv,

b) odstranit závady komínů a spotřebičů paliv,
které byly  kominickým podnikem zjištěny při čiš-
tění, kontrole nebo  zkoušení komínů a to ve lhůtě
dohodnuté s kominickým podnikem,

c) zajistit, aby se nepoužívalo komínů a spotřebi-
čů paliv u nichž  byla zjištěna závada bránící bez-
pečnému užívání, a to do doby  jejího odstranění,

d) zajistit, aby ve spolupráci s kominickým podni-
kem byly  nepoužívané komínové průduchy uza-
vřeny a označeny v místech  čištění,

e) požádat kominický podnik o zkoušení komínu
před připojením  jakéhokoliv spotřebiče paliv ke
komínu před změnou otopného  zařízení na
ústřední a etážové vytápění a před změnou druhu
paliva.

Úhradu na čištění komínů popřípadě za kontro-
lu jejich stavu platí správce objektu, za zkoušení
komínů ten, kdo tyto práce objednal.

Podle výše uvedené vyhlášky je povinností ko-
minického podniku:

a) řádně provádět čištění komínů v objektech ur-
čeného obvodu ve  stanovených lhůtách,

b) při každém čištění komínů provádět kontrolu
jejich stavu, u komínů do nichž jsou zapojeny spo-
třebiče na plynná paliva  kontroluje pouze jejich
stav,

c) zkoušet komíny,
d) oznámit obecnímu úřadu závady komínů a

spotřebičů paliv, které  zjistil při čištění a zkoušení
komínů v případech, kdy se  nedohodne se správ-
cem objektu na lhůtě k jejich odstranění,

e) při čištění komínů kontrolovat, zda na staveb-
ním provedení  komínů a umístěním dřevěných
součástí stavby není ohrožena  požární bezpečnost
objektu, zda je zajištěn bezvadný průchod  pro vy-
metací nástroje, zda byly odstraněny závady zjiště-
né při  předchozím čištění a zda je zajištěn bezpeč-
ný přístup ke  komínům.

V objektech, které jsou ve vlastnictví občanů, pro-
vádí kominický podnik čištění komínů a jejich kon-
trolu bez objednávky.

Lhůty pro čištění a kontrolu komínů:
Čištění komínů a kontrola jejich stavu se provádí

nejméně:
a) jsou-li do komínu zapojeny spotřebiče na pali-

va tuhá nebo  kapalná do výkonu 50 kW – šestkrát
za rok,

b) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na pali-
va plynná do  výkonu 50 kW a komín je opatřen ko-

mínovou vložkou – dvakrát za  rok, pokud komín
není opatřen komínovou vložkou – šestkrát za  rok,

c) jsou-li do komínu zapojeny spotřebiče paliv do
výkonu 50 kW v  rekreačních domcích a chatách
pokud nejsou využívány celoročně – nejméně jed-
nou za rok.

Dalším právním předpisem, který upravuje po-
vinnosti fyzických osob – občanů, je zákon ČNR č.
133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozděj-
ších předpisů, z něhož vyjímáme:

Fyzické osoby (t.j. občané) jsou povinny zajišťo-
vat pravidelné čistění a kontrolu komínů, kouřovo-
dů a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnic-
tví v rozsahu a lhůtách stanovených právním před-
pisem (t. j. vyhláškou č. 111/81 Sb.) a odstraňovat
zjištěné závady. Přestupku se na úseku požární
ochrany dopustí ten, kdo nezajistí pravidelné čiště-
ní a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv a neodstraní zjištěné závady. Za tento přestu-
pek může obecní úřad uložit pokutu do 10.000  Kč.

Za SDH v Kunčicích p. Ondřejníkem Miloš Macura

PORADNA PRO VLASTNÍKY LESA â. 8

PÉâE O KULTURY A NÁROSTY
Ještě předtím, než se začneme zabývat popisem sa-

motných prací, chtěl bych Vám v krátkosti objasnit ně-
které pojmy.

1. Kultura lesní – porost lesních dřevin založený uměle
sadbou  nebo síjí, až do doby jeho zajištění.

2. Nárost – lesní porost, který vznikl přirozenou obno-
vou  (výmladností, nasemeněním atd.). Střední porostní
výška je od  0,6 m do 1,3 m.

Péče o kultury a nárosty spočívá v jejich vylepšování
(doplňování), ochraně proti buřeni, hmyzu a zvěři, pro-
řeďování, odstraňování nežádoucích dřevin a tvarování
vybraných jedinců. Kultury se obvykle vylepšují dřevina-
mi použitými při výsadbě, a to v prvních dvou letech po
výsadbě. Používají se vždy vyspělejší sazenice, podle
možností krytokořenné nebo i poloodrostky. Při pozděj-
ším vylepšování je nutno použít rychle rostoucí dřeviny
(např. modřín, douglasku, olši atd.).

Ochrana kultur proti poškozování buření se člení na
mechanickou a chemickou. Mechanická ochrana kultur
spočívá především ve vyžínání buřeně (případně v ošla-
pání) v bezprostředním okolí sazenic či semenáčků, a to
zpravidla v době, kdy buřeň dosahuje již výšky stromků
v kultuře. K potlačování buřeně se dále používá mulčo-
vání (nastýlání), při kterém se využívá nejrůznější mate-
riál, především vyžnutá buřeň nahrnutá kolem sazenic,
lesní štěpky, piliny,ale i textilní plachetky atd.

Proti zimnímu a letnímu okusu sazenic listnáčů a jeh-
ličnanů bylo vyvinuto mnoho chemických nátěrových
přípravků (např. Aversol, Morsuvin – zimní okus, Raval
spray, RPZ, Lentacol atd.). Samozřejmě ideálním řeše-
ním je kvalitně postavená oplocenka.

V příští kapitole navážeme na výše uvedený článek ka-
pitolou nazvanou – Výchova lesních porostů.

Důležité upozornění:
Pravděpodobně v polovině měsíce května dojde k le-

teckému postřiku mladých smrkových porostů proti pi-
latce smrkové. Chtěl bych již nyní upozornit, nejen vlast-
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níky lesa, na tuto skutečnost. Půjde o zásah, který je
zcela dotován ze státních prostředků a jehož účinnost je
na vysoké úrovni. OLH Ing. Tomáš Svoboda

Kontakt: adresa – ul. Podříčí 48, Frenštát p. R.
mobil – 0603/86 74 94
úřední hodiny:
OÚ Kunčice p. O. – pondělí – 15.00—17.00 hod.
OÚ Palkovice – středa – 15.00—17.00 hod.

SPORT – KUNâICK¯ FOTBAL
S nastávajícím jarem začínají i mistrovské fotba-

lové soutěže. Jak jistě dobře všichni víte, má náš
oddíl kopané celkem čtyři mužstva. Jsou to mladší
a starší žáci, dorost a muži.

Největší radost nám dělají žáci, kteří v loňském
soutěžním ročníku postoupili do župní soutěže,
kde teď sbírají tolik potřebné zkušenosti. Toto zvi-
ditelnění TJ SOKOLA Kunčice pod Ondřejníkem v
celém našem kraji je velikým úspěchem nejen od-
dílu kopané, ale celé naší obce.

Dorostenci se pomalu rozkopávají v okresní sou-
těži. Věříme, že i oni naberou ten správný vítr do
plachet a posunou se v tabulce o něco výš.

Muži hrají s úspěchem okresní přebor, po podzi-
mu jsou na pěkném druhém místě jen dvoubodo-
vou ztrátou za dosud vedoucím Šenovem.

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na následující
zápasy na domácím hřišti a věřte, že ke svým ještě
lepším výkonům Vás budeme moc a moc potřebo-
vat. Vždyť početná divácká kulisa je nejlepším dva-
náctým hráčem našich fotbalistů.

SOBOTA 10. 4.
09.00 hod.  žáci Kunčice—VP Frýdek–Místek
13.45 hod.  dorost Kunčice—Ostravice
15.00 hod.  muži Kunčice—Hrádek

SOBOTA 24. 4.
09.00 hod.  žáci Kunčice—ČSAD Havířov
14.15 hod.  dorost Kunčice—Raškovice
16.30 hod.  muži Kunčice—Řepiště

SOBOTA 1. 5. 9 hod. žáci Kunčice—Val. Meziříčí

SOBOTA 8. 5.
14.15 hod.  dorost Kunčice—Baška
16.30 hod.  muži Kunčice—Mosty

Dále upozorňujeme naše příznivce na odjezdy
autobusů na utkání mužů:
v sobotu 17. 4. na zápas Nošovice – Kunčice v 15 h,
v neděli 2. 5. na zápas Hnojník – Kunčice v 15 h.
a na odjezdy autobusů na utkání žáků:
v neděli 18. 4. na zápas Orlová—Kunčice v 7.30 h,
v sobotu 8. 5. na zápas Vratimov—Kunčice v 7.30 h.

Fotbalisté jsou tady pro Vás, vážení sportovní
přátelé – přijďte i Vy nás povzbudit !

Za VV oddílu kopané: Zdenek Tabášek

Oznámení plynoservisu
Autorizovaný značkový servis plynových kotlů, bojlerů a spo-

ráků Vám nabízí tyto služby:
➀Pravidelné servisní prohlídky, seřizování, čištění kotlů a veš-

keré práce související s provozem kotle dané požadavky vý-
robců uvedené v servisní knížce nebo dané záručními pod-
mínkami, předpisy pro provoz plynových spotřebičů a bez-
pečnostními předpisy.

➁Záruční a pozáruční opravy spotřebičů značky: Dakon, Desti-
la, Wiadrus, Odra, Protherm, Enbra, Oceán, Mora, Feroli, John
Wood, MCN, Junkers, Bereta, Thermona, Hofer radiant.

➂Montáž prostorových termostatů a moderní regulační
techniky.

➃ Prodej a montáž plynových spotřebičů na objednávku přímo
od  výrobce za ceny výrobce.

➄Prodej zařízení pro úpravu vody zabraňující tvorbu usazenin,
zarůstání potrubí pracující na elektromagnetické úpravě vody.

➅Zajišťuji vyčistění starých i nových topných systémů od
usazenin vodního kamene a následné ošetření vody příprav-
kem,  který zabraňuje tvorbě koroze a zarůstání potrubí.
Ošetření se  provádí v topnou sezónu za plného provozu. Je
neagresivní,  nepoškozuje potrubí ani radiátory. Náklady na
vyčištění jsou  9 až 10 Kč na 1 m otopné plochy.
Pravidelnými prohlídkami, čištěním a seřizováním kotlů si sní-

žíte náklady na vytápění, prodloužíte životnost kotle a zajistíte
si pocit bezpečnosti před výbuchem a otravou.

Zájemci si můžou domluvit servis i po pracovní době, popří-
padě v sobotu nebo v neděli. V případě, že mne nezastihnete,
zavolejte později nebo zanechte krátkou zprávu na záznamníku.

Jiří Kovalský, Veřovice 361, 742 73, telefon 0603/81 68 47.
Při osobní návštěvě mne najdete u fotbalového hřiště při cestě na Javorník

N a b í d k a  o b č a n ů m

FIRMA JIŘÍ FABIÁN A SYNOVÉ
nabízí tyto služby při plynofikaci rodinných
domků, společenských a nebytových prostor.

❖ dodávka a montáž plynovodních přípojek
včetně skříně HUP
❖ dodávka a montáž všech plynových spotře-
bičů (kotly, plyn, boilery, pl. topidla aj.) včetně
revizní zprávy
❖ rekonstrukce a opravy stávajícího topného
systému, snížení obsahu vody novou technolo-
gií firmy UNIVERSA – Rakousko
❖ na Vaše přání zprostředkujeme vložkování
komínů, projektovou dokumentaci ukončenou
stavebním povolením
❖ v místech obce, kde se neuskuteční plynofi-
kace zemním plynem, nabízíme zásobníky pro-
pan-butan nebo kotly na spalování  dřevního
odpadu
❖ kromě velké nabídky spotřebičů tuzemské
výroby, máme možnost nabídnout výběr za-
hraničních kotlů a boilerů i v bezkomínovém
provedení

tel. 0651/572 96
JIŘÍ FABIÁN A SYNOVÉ

756 53 Vidče 417
IČO 13634054
DIČ 404.440505408



* zahradní a interierové
bazény

* příslušenství

* zastřešení bazénů

* sauny

* prodej na splátky

V L A D I M Í R  Ž Á R S K Ý
Sedlnice 179,  742 56 Sedlnice

tel./fax: 0656/745094, mobil: 0602/760130

CENÍK PRO KÁCENÍ A POŘEZÁNÍ STROMŮ,
PROŘEZÁVÁNÍ A TVAROVÁNÍ STROMŮ,

KEŘŮ A ŽIVÝCH PLOTŮ

Æ kmene Kácení, odvětvení, Likvidace pařezu Likvidace pařezu
u pařezu pořezání (*pozn.) do úrovně terénu 10 cm pod úroveň terénu

Do 20 cm 60 Kč 80 Kč 190 Kč 

Od 20 do 30 cm 350 Kč 150 Kč 300 Kč

Od 30 do 50 cm 780 Kč 300 Kč 450 Kč

Od 50 do 70 cm 2 200 Kč 700 Kč 1 050 Kč

Nad 70 cm 3 800 kč 1 300 Kč 2 400 Kč/m2

TĚŽBA / ZPRACOVÁNÍ / PRODEJ DŘEVA

* pozn. – Uvedené základní sazby mohou být zvýšeny koeficientem 1,1 – 3,0 podle míry obtížnosti místa (dojezd,
blízká zástavba, komunikace, elektrické vedení, eventuálně nutnost použití zdvižné plošiny a podobně).

Prořezání korun stromů bude fakturováno jako 10—50% této částky, podle rozsahu prořezávky a výšky stromů.

V případě, že kácením vznikne kulatina vhodná ke zpracování na pile, bude fakturována částka snížená o cenu
kulatiny v rozmezí 300—1100  Kč/m2, podle jejího druhu a kvality.

Prořezávání křovinorostů a živých plotů

10—18  Kč/bm, nebo samostatný keř

Odvoz biomasy

Automobilem Avia 16 Kč/km

Automobilem Tatra, Liaz 30 Kč/km

Převážná část biomasy bude použita jako pevné palivo, zbytek štěpkován nebo kompostován na náklad firmy.

Veškeré práce budou prováděny tak, aby okolí bylo co nejméně obtěžováno hlukem a výfukovými zplodinami.

Ceny jsou uvedeny bez DPH, která činí 5%

Kontakt Pila Kopřivnice 0658/894666
Lumír Hezký Vedoucí Kopřivnice 0603/490364
Ing. Stanislav Holek Zástupce v Ostravě 069/431492, 0603/809345

AMES 94 společnost s ručením omezeným
ul. Panská, Tatra a. s. č. obj. 507 — 742 21 Kopřivnice
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