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U s n e s e n í
ze XIII. zasedání Zastupitelstva Obce Kunčice p.O.
konaného dne 29. 3. 2001 v 17.00 hodin

ZASTUPITELSTVO OBCE:

1. Bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z XII. zasedání ZO ze dne

20. 12. 2000 bez připomínek
b) odkaz na jednání stavební komise ze dne 14. 2.

2001 — odkoupení pozemků 1748/8 a 1760/3 pro
výstavbu

c) informaci o jednáních rady obce
d) stručné zhodnocení roku 2000

2. Schvaluje
a) návrhovou komisi ve složení: MUDr. Fr. Cho-

vančíková, Ing. V. Menšík, Ing. P. Řezníček
b) ověřovatele zápisu: Č. Kubečka, Ing. Vaněk
c) dodatečně schvaluje rozpočtové opatření ze

dne 29. 12. 2000
d) vyúčtování hospodaření obce v roce 2000

(závěrečný účet)
e) odprodej obecních plynovodů i finančního po-

dílu obce na regulační stanici plynu v obci Pstruží
společnosti SMP a.s. Ostrava, zároveň schvaluje
kupní smlouvu a smlouvu o zprostředkování pro-
deje

f) program hlavních činností v Obci Kunčice p. O.
na rok 2001

g) rozpočet obce na rok 2001:
příjmy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 462 600 Kč
financování:  . . . . . . . . . . . . . . . . . – 44 200 Kč
výdaje:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 418 400 Kč
h) odprodej obecních pozemků (částí):
— Ing. Tomáši Svobodovi, Frenštát p. R., Podříčí

48, část p. č. 349/13, (asi 378 m2 — Humbarek, dříve
odsouhlašeno p. Arnoštu Svobodovi, Záhuní 324,
Frenštát p. R.— vzdal se nároku)
— Marku Zádrapovi (manželům Zádrapovým), Sta-
robělská 57, Ostrava — část p.č. 349/13, asi 386 m
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— Humbarek
— manželům Taťáně a Zdeňkovi Syrkovým, 17.
listopadu 1228, Kopřivnice — stavební p.č. 1209/69
o výměře 1 409 m2 (popř. jinou st. parcelu pod vo-
dojemem u ZŠ — stavba RD)
i) odkoupení parcel od jiných vlastníků:
— manželé Kohutkovi, Budovatelská 451, Ostrava

— stavební parcela č. 1209/147 o výměře 894 m2 —
Černý kopec
j) zapojení obce do programu Obnovy venkova na

rok 2002 v dotačním titulu č. 4, v dotačním titulu č.
8. a 9. a zapojení do programu podpory výstavby
nájemních bytů a technické infrastruktury

3. Pověřuje
a) starostu obce k jednání k převedení pozemku

a odkoupení budovy Jednoty před obecním úřa-
dem

4. Souhlasí
a) s druhým postupovým krokem modelace

správních obvodů pověřených obcí III. v intencích
svého usnesení ze dne 15. 11. 2000
5. Nesouhlasí
a) se zařazením pod Poštu Čeladná a požaduje

uvedení do stavu před současnou úpravou, tj. fun-
gování Pošty v Kunčicích p. O. jako pošta dodávací
i podávací a zároveň žádá o rozšíření pracovní
doby, alespoň jedenkrát týdně do 17.00 hodin.
V tomto smyslu ZO pověřuje starostu obce k jedná-
ní s ředitelkou pošty.

V Kunčicích p. O. 29. 3. 2001

Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.
návrhová komise: starosta obce
MUDr. Chovančíková Fr., v. r.
Ing. Řezníček P., v. r. Oldřich Harabiš, v. r.
Ing. Menšík V., v. r. místostarosta

Vyúčtování hospodaření obce za rok 2000

Příjmy rok 2000
Oddíl              Popis RS tis.Kč RU tis.Kč Čerpání KčRU/Č %
111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv. činnosti 1 850,00 1 850,00 1 899 492,00 102,68
1112 Daň z příjmů fyz.os. ze sam. výd. činnosti 1 900,00 1 900,00 1 164 026,00 61,26
1121 Daň z příjmů právnických osob 2 800,00 2 800,00 2 513 033,00 89,75
1122 Daň z příjmů právnických osob 492,30 492,30 492 260,00 99,99
1311 Správní poplatky 68,00 98,40 99 930,00 101,55
1332 Poplatek za vypouštění škodl. látek 3,50 3,50 3 422,00 97,77
1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 40,00 40,00 11 946,00 29,87
1335 Poplatky za odnětí lesní půdy 1,00 100,70 100 690,00 99,99
1341 Poplatek ze psů 23,50 23,50 23 340,00 99,32
1342 Pobytové poplatky 27,00 43,00 48 970,00 113,88
1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 100,00 10,00 9 300,00 93,00
1344 Poplatek ze vstupného 1,00 1,30 1 251,00 96,23
1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 28,00 33,60 38 394,00 114,27
1349 Ost. poplatky a daně z vybraných činností 30,00 54,60 54 551,00 99,91
1511 Daň z nemovitostí 710,00 732,50 732 452,00 99,99
3201 Příjmy z prodeje akcií 15,00 3 391,00 3 390 934,00 100,00
4111 Neinvestiční dotace ze SR 0,00 29,20 29 200,00 100,00
4112 Neinvestiční dotace ze SR v rámci SDV 440,70 446,10 446 100,00 100,00
4116 Ostatní neinvestiční dotace 0,00 139,60 139 534,00 99,95
4121 Neinvest.dotace od obcí 0,00 29,20 29 148,00 99,82
4122 Neinvest.dotace od regionálních orgánů 817,00 819,00 819 000,00 100,00
4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 148 797,90 *****
4139 Převod tvorby soc. fondu. 0,00 0,00 25 323,80 *****
4222 Invest. dotace od region. org. (Územ. P.) 0,00 85,00 85 000,00 100,00
1031 Pěstební činnost 1,50 201,10 203 542,00 101,21
2212 Silnice 0,00 0,30 300,00 100,00
2310 Pitná voda 1 051,50 1 051,50 822 907,00 78,26
3111 Předškolní zařízení 10,00 10,00 12 500,00 125,00
3143 Školní družiny a kluby 4,00 4,00 0,00 0,00
3313 Kino 4,00 4,00 0,00 0,00
3314 Činnosti knihovnické 2,50 2,50 2 090,00 83,60
3319 Záležitosti kultury 34,00 40,70 45 236,40 111,15
3349 Obecní noviny, inzerce 5,00 6,20 6 606,00 106,55
3612 Bytové hospodářství – nájemné 77,00 77,00 68 931,60 89,52

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
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3631 Veřejné osvětlení 20,10 20,10 17 325,00 86,19
3632 Pohřebnictví 10,00 13,70 14 101,00 102,93
3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 14,00 18,00 18 000,00 100,00
3639 Kom.sl. a územ.rozvoj,náj. neb 2 058,40 1 702,00 922 504,50 54,20
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 321,00 321,00 333 353,60 103,85
4314 Pečovatelskáslužba 91,00 91,00 87 279,90 95,91
6171 Činnost místní správy 208,90 48,90 21 316,80 43,59
6310 Příjmy z finančních operací 35,00 40,00 43 721,95 109,30
6409 Ostatní činnosti j.n. 311,00 331,10 331 098,00 100,00

Celkem 13 605,90 17105,60 15256 908,45 89,19

Výdaje rok 2000
Oddíl                Popis RS tis.Kč RU tis.Kč Čerpání KčRU/Č %
1031 Pěstební činnost 2,80 44,90 44 842,50 99,87
2212 Silnice 1028,10 1528,10 1067486,00 69,86
2310 Pitná voda 1 897,10 2105,00 2118861,90 100,66
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 66,00 69,00 68 993,40 99,99
2333 Úpravy drobných vodních toků 5,00 5,00 0,00 0,00
3111 Předškolní zařízení 394,00 429,00 380772,66 88,76
3113 Základní školy 1 557,00 1 459,00 1 459 000,00 100,00
3114 Speciální základní školy 0,00 0,00 0,00 0,00
3141 Školní stravování 0,00 0,00 0,00 0,00
3313 Film.tvorba,distribuce, kina 39,10 90,00 91 813,30 102,01
3314 Činnosti knihovnické 74,00 74,00 67955,90 91,83
3319 Záležitosti kultury 93,70 97,50 99 107,50 101,65
3326 Poříz., zach. a obnova hodnot 25,00 25,00 0,00 0,00
3341 Rozhlas a televize 102,90 102,90 102 900,00 100,00
3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 60,90 68,30 68 278,00 99,97
3612 Bytové hospodářství 65,80 65,80 9 186,30 13,96
3631 Veřejné osvětlení 210,80 227,90 227 857,60 99,98
3632 Pohřebnictví 54,70 57,30 57235,90 99,89
3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 3 963,90 4 513,90 3 621 648,00 80,23
3635 Územní plánování 90,00 90,00 0,00 0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj 1 448,40 2 098,40 2 086 547,00 99,44
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 39,00 84,90 84 864,40 99,96
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 580,00 582,90 582 853,64 99,99
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 31,00 31,00 17 155,97 55,34
4179 Dávky sociální výpomoci 11,50 12,00 12 000,00 100,00
4180 Dávky zdravotně postiženým občaům 8,00 7,50 7 500,00 100,00
4199 Ostatní dávky povahy soc. zabezpečn 8,00 8,00 8 000,00 100,00
4314 Pečovatelská služba 385,20 432,00 432 216,60 100,05
4343 Soc.pomoc při  požáru, živ. pohromě 2,50 8,00 7 922,96 99,04
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 155,80 155,80 153 980,07 98,83
6112 Místní zastupitelské orgány 697,60 708,10 697 581,00 98,51
6114 Volby do parlamentu ČR 0,00 31,50 31 403,50 99,69
6171 Činnost místní správy 2688,70 4067,60 2984170,73 73,36
6219 Ostatní veřejné služby 0,00 0,20 200,00 100,00
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 0,00 1 020,00 *****
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtu 0,00 0,00 174 121,70 *****
6409 Ostatní činnosti 231,50 237,20 237 180,00 99,99
Celkem 16018 19517,7 17004656,53 87,19

Celkem příjmy v roce 2000 15 256 908,45
Zůstatek BÚ k 1.1.2000 1 084 748,47
Úvěr ze stavebního spoření 893 927,20
Čerpání naspořené částky staveb. spoření 1 106 072,80
Celkem 18 341 656,92
Výdaje rok 2000 –17 004 656,53
Splátky úvěru –612 600,00
Stavební spoření –75 000,00
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2000 649 400,39

Stav majetku obce Kunčice pod Ondřejníkem k 31. 12. 2000
Budovy, haly, stavby 105 414 526,60
Samostatné movité věci a soubory movitých2 376 843,88
Drobný hmotný investiční majetek 1 750 140,33
Drobný nehmotný investiční majetek 21 490,40
Pozemky 9 342 633,00
Nedokončené hmotné investice 811 492,00
Nedokončené nehmotné investice 374 898,00
Finanční investice (cenné papíry) 1 186 000,00
Zásoby materiál 157 208,74
Peněžní prostředky na běžných účtech 649 400,39
Pohledávky (včetně stavebního spoření) 603 912,10
Celkem 122 688 545,44

Závazky
Neuhrazené faktury 804 134,00
Ostatní závazky (úhrady nájemného
poplatků na rok 2001, smlouva o budoucí
smlouvě – prodej akcií, mzdy prosinec) 3 811 899,30
Nesplacený úvěr 4 960 727,20
Celkem 9 576 760,50

Schválený rozpočet na rok 2001
Příjmy
Oddíl Popis Rozpočet schválený v Kč
1111 Daň z příjmu fyzickych osob ze zav.cin. a fun.po 1 750 000
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 2 749 200
1113 Dan z prijmu fyzickych osob z kapit. vynosu 313 000
1121 Daň z příjmů právnických osob 749 000
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 642 700
1211 Daň z přidané hodnoty 2 700 000
1311 Správní poplatky 80 000
1332 Poplatky za vypouštění škodl. látek do ovzduší 6 200
1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 12 000
1335 Poplatky za odnětí lesní půdy 2 000
1341 Poplatek ze psů                                        22 200
1342 Pobytové poplatky 49 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 9 000
1344 Poplatek ze vstupného 1000
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 38 000
1349 Ost. poplatky a daně z vybraných činností j.n. 54 000
1511 Daň z nemovitostí 730 000
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 367 000
1031 Pěstební činnost 2 000
2310 Pitná voda                                            860 000
3111 Předškolní zařízení 8 000
3143 Školní družiny a kluby 8 000
3314 Činnosti knihovnické 2 000
3319 Záležitosti kultury j.n. 40 000
3349 Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. 5 000
3612 Bytové hospodářství 65 000
3632 Pohřebnictví 14 000
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5 014 400
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.              1 066 500
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 412 500
4314 Pečovatelská služba 90 000
6171 Činnost místní správy 244 800
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000
6402 Finanční vypořádání minulých let 6 100
6409 Ostatní činnosti j.n. 320 000
Příjmy celkem 19 462 600

Výdaje
Oddíl Popis Rozpočet schválený v Kč
1031 Pěstební činnost 32 000
2212 Silnice 97 600
2212 Silnice 1 075 000
2310 Pitná voda 1 786 700
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly 55 000
2333 Úpravy drobných vodních toků 2 500
3111 Předškolní zařízení 400 500
3113 Základní školy 1 625 500
3313 Film.tvorba,distribuce, kina 5 000
3314 Činnosti knihovnické 66 600
3319 Záležitosti kultury j.n. 109 900
3326 Poříz., zach. a obnova hodnot kult. nár. a hist. pam. 80 000
3349 Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. – ON 93 000
3399 Záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. j.n. SPOZ 28 900
3419 Tělovýchovná činnost j.n. 110 000
3612 Bytové hospodářství 113 100
3631 Veřejné osvětlení 208 600
3632 Pohřebnictví 38 600
3633 Výst. a údržba místních inženýrských sítí – plyn 2 294 400
3635 Územní plánování 90 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. – strategie rozvoje 2 191 800
3699 Záležitosti bydlení, kom.sl. j.n. - strategie rozvoje 200 000
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 70 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 669 100
3742 Chráněné části přírody 21 500
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 17 500
4179 Dávky sociální pomoci j.n. 12 000
4180 Dávky zdravotně postiženým občanům 8 000
4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n. 8 000
4314 Pečovatelská služba 173 000
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 288 300
6112 Zastupitelstva obcí 876 200
6171 Činnost místní správy 6 451 700
6219 Ostatní veřejné služby j.n. – sčítání lidu 1 400
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000
6409 Ostatní činnosti j.n. 116 000
Výdaje celkem 19 418 400

Financování
Pol  Popis Rozp. upravený AS v Kč
8115 zůstatek BÚ k 1.1. 2001 649 400
8124 splátky úvěru - 633 600
8126 stavební spoření - 60 000

Financování celkem - 44 200

Příjmy celkem 19 462 600,00  Kč
Financování - 44 200,00  Kč
Celkem 19 418 400,00  Kč
Výdaje celkem 19 418 400,00  Kč
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Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...

V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:

91. let Jaroslav Kalčík
83. let Jaroslav Gelnar
81. let Libuše Gelnarová
80. let Prof. Mgr. Jaroslav Špaček
70. let Jan Jakuba
65. let Blažena Myslikovjanová
65. let Irena Vybíralíková
60. let Václav Polách
60. let Jiřina Knapková
60. let Ladislav Křenek

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

Setkání dříve narozených
Opět, jako každý rok, připravujeme společné set-

kání s důchodci, které se uskuteční v pátek
27. dubna 2001 ve 14. hodin v sále na Huťařství

Srdečně zveme všechny, kteří dosáhli k 31. 12.
2000 starobního důchodu (nikoliv předčasného
nebo invalidního) a mají trvalý pobyt v Kunčicích p. O.

Protože samostatné pozvánky nebudou rozesílá-
ny, prosíme ty, kdo přijmou naše pozvání o vyplně-
ní níže otištěné pozvánky a zaslání na obecní úřad
do 17. dubna 2001. Prosíme Vás o dodržení tohoto
uvedeného termínu.

K přátelskému posezení také zveme ty starobní
důchodce z blízkého okolí (i se svými partnery),
kteří dnes již nejsou občany Kunčic p. O., ale
v mládí zde žili, pracovali, vychovali tady své děti
a rádi se setkají se svými přáteli, neboť se cítí být
stále „kunčičany“. Zájemci mohou zatelefonovat
do 17. dubna 2000 na tel. č. 0656/85 01 54 a dohod-
nout svou účast s pracovníky obecního úřadu.

Program v letošním roce zajistí děti z mateřské
školy Horní a Dolní, děti ze ZŠ K. Svolinského
a smíšený pěvecký sbor.

Děkujeme a na Vaši účast se těšíme.

Obecní úřad a Sbor pro občanské záležitosti

zde odstřihněte

Pozvání na setkání s důchodci
Zúčastním se setkání s důchodci 27. dubna 2001

Jméno ...................................................................................

Adresa ..................................................................................

..............................................   Počet celkem  ......................

Sběr nebezpečných odpadů,
velkoobjemových odpadů
a železného šrotu

V letošním roce proběhne v naší obci sběr ne-
bezpečných a velkoobjemových odpadů ve dvou
termínech, na jaře a na podzim. Ve stejném termí-
nu zároveň proběhne sběr železného šrotu. Smys-
lem této akce je jednorázové vyčištění obce od
všech druhů odpadů, pro občany je zároveň jedi-
nečnou příležitostí zbavit se bezplatně problema-
tických odpadů.

Na jaře proběhne tato akce v sobotu 28. dubna 2001.

Sběr nebezpečných odpadů
provede firma .A.S.A., spol. s r.o., provozovna Os-

trava na následujících stanovištích:

— u zastávky ČSAD „u lávky“ (dolní část obce) od
8.30 do 9.00 hodin

— u kostela (dolní část obce) od 9.15 do 9.45
hodin

— u Huťařství (aut. zastávka) od 10.00 do 10.45
hodin

— u čerpací stanice vody (poblíž autobusové
točny—transformátoru) od 11.15 do 12.00
hodin

V uvedené době bude moci každý občan Obce
Kunčice p. O. prozatím bezplatně odevzdat na
tomto místě k likvidaci následující odpady:

olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky
barev, monočlánky, autobaterie i s elektrolytem,
zářivky, znečištěné láhve a sklo od chemikálií,
zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky,
staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté mo-

Vítání obãánkÛ
Dne 24. března 2001 jsme slav-

nostně přivítali tyto nové občánky
naší obce: Milana Kunze, Vojtěcha
Mráze, Martina Kostelníka a Elišku Majerkovou.

POSLEDNÍ ROZLOUâENÍ
V měsíci březnu jsme se rozloučili s naší občankou

paní ZDEŇKOU MAZOCHOVOU.

$
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torové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové
obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné
barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, dále
pak televizory, rádia, domácí elektrospotřebiče,
ledničky, mrazáky, opotřebené pneumatiky. 

Sběru se budou moci zúčastnit také majitelé re-
kreačních chat v katastrálním území Kunčice p. O.,
avšak pouze ti, kteří mají na obecním úřadě poda-
nou „Přihlášku do systému nakládání s komunální-
mi odpady dle vyhlášky č.1/1998 Obce Kunčice
p.O. ze dne 30. 9. 1998.“ Jedná se o odpad vyprodu-
kovaný na území Obce Kunčice p. O.

Sběr bude provádět specializovaná firma za
účasti pracovníků obecního úřadu, členů komise
životního prostředí a ochránců přírody.

Při této akci nebudou odebírány odpady podni-
katelů, vzniklé při podnikatelské činnosti. Podnika-
telé se mohou s firmou, která bude sběr provádět
domluvit na individuálním odvozu, popř. si likvi-
daci odpadu uhradí přímo na místě.

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

Tato akce je pořádána a hrazena obcí již šestý rok
a bude prováděna 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 specifikace 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.

Sběr velkoobjemových odpadů
Za účelem likvidace velkoobjemových odpadů,

které nelze uložit do běžných popelnic na domovní
odpad, zorganizoval obecní úřad sběr těchto odpa-
dů rovněž na sobotu dne 28. dubna 2001.

Do přistavených kontejnerů je možno bezplatně
uložit např. matrace, hadry, které nejsou znečiště-
né ropnými produkty, části nábytku, WC mísy,
umyvadla, koberce, linolea, kočárky a pod.

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

U každého sběrného místa bude pověřený pra-
covník, který v případě potřeby upřesní skladbu
ukládaného odpadu. Respektujte prosím jeho pokyny.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v so-
botu 28. 4. 2001 rozmístěny na následujících stano-
vištích pouze v níže uvedených časech:

1. u zastávky ČSAD „U lávky“ na dolním konci 
8 — 10 hod.

2. parkoviště u kostela 8 — 10 hod.
3. u Huťařství (autobusová zastávka) 8 — 11 hod.

4. čerpací stanice vody u točny (u transformátoru)
8 — 12 hod.

5. za žel. přejezdem směrem k RS Stavbař 8 — 10
hod.

6. u vodní nádrže v Kolibách 8 — 10 hod.
7. směrem pod Stolovou, nad čp. 99 (dříve p. Ond-

rušák) 8 — 10 hod.
8. Bystré u p. Vl.Píchy 8 — 10 hod.

Upozornění!
Po uvedené době již prosím nevozte velkoobje-

mový odpad na daná stanoviště, nebude možné jej
pak odvézt!

Sběr železného šrotu
Souběžně se sběrem nebezpečných a velkoobje-

mových odpadů proběhne v Obci Kunčice p. O.
v sobotu 28. 4. 2001 sběr a odvoz železného šrotu.
Sběr provedou členové místního Sboru dobrovol-
ných hasičů. Železný šrot nebude vykupován,
odvoz bude proveden zdarma. Veškerý nepotřebný
železný šrot mohou občané uložit k silnici, odkud
bude naložen a odvezen. Sběrné vozidlo bude pro-
jíždět po těchto trasách:
křižovatka u nemocnice, kolem dřevěného koste-
líka k prodejně pod Stolovou. Zpět kolem p. V. Bě-
čáka čp. 100, p. Fr. Běčáka čp. 570, p. L. Oprštěné-
ho čp. 500, dále kolem p. Zavadilové čp. 280, dříve
p. Sosenkové čp. 133 až pod les. Od Penziónu Ka-
rolína přes Koliby k prodejně na Maralovém
kopci, zpět k železničnímu přejezdu kolem Penzi-
ónu Stavbař. Odtud přes autobusovou točnu
k nádraží ČD, dále pak okolo prodejny „Šodek“ po
Valašské cestě k Penziónu V.K. (dříve Vítkovice),
k obecnímu úřadu a jeho okolí. Sběrné vozidlo
bude dále projíždět po okresní komunikaci od ne-
mocnice po Tichou, od zastávky ČSAD „u lávky“,
zpět po pravé straně potoka Tichávka, přes Rako-
vec na Frenštát p. R. po p. Rudolfa Slaninu, zpět
přes Humbarek okolo Mateřské školy Dolní ke
kostelu.

Vážení občané, 
využijme prosím této jedinečné příležitosti jak

se bezplatně zbavit problematických odpadů
a udělejme si každý pořádek ve svém okolí. Žádá-
me zároveň všechny občany, aby na jednotlivá
stanoviště v den sběru přinesli pouze odpad,
který je výše uveden, neboť by mohlo dojít k tako-
vé situaci, že si budou muset nevhodný odpad od-
nést zpět domů.

Předem děkuji všem, kteří takto přispějí k ochra-
ně životního prostředí v naší obci.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Občan Kunčic p. O., roč. 1978 hledá podnájem
v obci nebo blízkém okolí.

tel.: 0656/85 01 54 — obecní úřad
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Oznámení
Paní Ing. Dana Morcinková z CHKO Beskydy

v Rožnově p. R. vyřizuje záležitosti pro veřejnost
každou první středu v měsíci na Městském úřadě
ve Frenštátě p. R.

Vzpomínková slavnost
Obecní úřad v Kunčicích p. O. a Sbor pro občanské
záležitosti Vás srdečně zvou v pátek 4. května 2001
v 17.00 hodin na vzpomínkovou slavnost v prosto-
rách před obecním úřadem u příležitosti 56. výročí
osvobození naší obce a vítězství nad fašismem. Po
vzpomínkové slavnosti, přibližně v 17.30 hodin,
proběhne v sále na Huťařství vernisáž 5. ročníku
výtvarné soutěže „Kunčice pod Ondřejníkem —
zdravá obec třetího tisíciletí“. Všichni jste srdečně
zváni.

— obecní úřad —

ZZZZ ÁÁÁÁ KKKK LLLL AAAA DDDD NNNN ÍÍÍÍ     ŠŠŠŠ KKKK OOOO LLLL AAAA     IIII NNNN FFFF OOOO RRRR MMMM UUUU JJJJ EEEE

Vážení občané, zveme Vás tímto srdečně na tradiční

zájezd na Flóru Olomouc
pořádaný již několik let naší školou. Zájezd se

uskuteční v sobotu 28. 4. 2001, cena dopravy 150
Kč. Odjezd v 6.30 od točny na horním konci a dále
po zastávkách směr Tichá. Následující přihlášku
doručte do školy i s penězi k rukám p. u. Heryánové.

Přihláška na zájezd Flora Olomouc 2001

....................................... .........................................
jméno a příjmení bydliště

....................................... .........................................
zastávka podpis

Zároveň s touto přihláškou zasílám i 150 Kč
jako zálohu v plné výši.

Srdečně zve Základní škola Karla Svolinského Kunčice
pod Ondřejníkem.

Pěvecká soutěž Loutnička
Dne 5. března 2001 naše škola opět ožila hudbou a zpě-

vem. Zorganizovali jsme další ročník pěvecké soutěže
LOUTNIČKA. Naši zpěváci a zpěvačky soutěžili s vybranými
lidovými písněmi podle věkových kategorií. V 1. kategorii
zpívaly děti 1.— 3. tř. Tato kategorie byla početně nejvíce za-
stoupena. Rozhodnutím poroty zvítězila Štěpánka Hrubišo-
vá ze 2. třídy a postoupila do dalšího kola do Frýdku –Místku.

V kategorii 4. a 5. třídy zvítězil se svými písněmi Miroslav Ka-
hánek a rovněž postoupil do Frýdku–Místku. Barvy 6. a 7. třídy
obhájila s postupem Veronika Adámková. Tyto 3 děti nás 13. 3.
reprezentovaly v obvodním kole ve Frýdku–Místku. Zde ve velmi
silné konkurenci soutěžily naše děti s žáky z velkých frýdeckých
škol. Je tedy potěšitelné, že i v takovéto konkurenci jsme obstáli
se ctí. Dva naši žáci — V. Adámková a M. Kahánek získali ve svých
věkových kategoriích 3. místa.

Blahopřejeme jim k dosaženému úspěchu a děkujeme za
vzornou reprezentaci školy i obce.

Ve čtvrtek 15. 3. jsme se zúčastnili opět této soutěže, ten-
tokrát v kategorii duet a trií celého okresu. Za naši školu sou-
těžila 2 dua — V. Adámková a N. Mazochová za 7. třídy a D.
Holušová s K. Káňovou z 9. třídy. Děvčata opět zpívala 2 li-
dové písně. Vyslechli a porovnávali jsme lidové písně z růz-
ných oblastí, měst a obcí našeho okresu. O to více nás potě-
šilo 2. místo starších děvčat — K. Káňové a D. Holušové. Obě
děvčata si své písně zazpívala ještě ve finále Loutničky — dne
22. 3. na frýdeckém zámku.

Všem dětem, které se snaží obohatit lidi kolem sebe zpě-
vem našich překrásných lidových písní, přejeme hodně sil,
snahy a píle v jejich úsilí.

Severomoravká plynárenská a. s.
Nárazová odorizace zemního plynu

Oznamujeme Vám, že v průběhu měsíce dubna 2001
budeme provádět nárazovou odorizaci zemního
plynu, která se projeví jeho zvýšeným zápachem.
Účelem odorizace je zajištění a následné odstranění
netěsností plynárenského a odběrního plynového za-
řízení. V Kunčicích pod Ondřejníkem bude nárazová
odorizace probíhat 9. — 13. 4. 2001.
Vzhledem k tomu, že většina zjištěných úniků plynu

se projevuje na odběrném plynovém zařízení (do-
movní plynovody, uzávěry před plynoměry a spotře-
biči, závitové spoje atd.), které jsou Vaším majetkem
a ve Vaší správě (resp. odběratele), doporučujeme
provést opatření k rychlému odstranění závad na
tomto zařízení.
Při této příležitosti upozorňujeme, že v rámci nárazo-
vé odorizace jsou naši pracovníci schopni zajišťovat
pouze opravy plynárenského zařízení (plynovody,
přípojky, plynoměry).

Jan Fejta
Severomoravská plynárenská a. s., region Nový Jičín — Karviná

Štefánikova 5, 741 11 Nový Jičín

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

$



OBECNÍ NOVINY STRANA 7 DUBEN 2001

Těm, kteří svými pěveckými výkony reprezentují naši
školu, děkujeme, blahopřejeme k umístění a do dalších sou-
těží, které nás čekají, přejeme hodně elánu i nepostradatel-
ného štěstí.

— vedení školy —

SRPDŠ při ZŠ Karla Svolinského
Kunčice p. O. hodnotí a informuje

V lednu letošního roku jsme uspořádali společenský ples
na Huťařství. Návštěvnost nebyla ze strany rodičů a široké
veřejnosti taková, jakou bychom předpokládali. Domnívám
se však, že ti, kteří přišli, určitě nelitovali.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem sponzorům
a rodičům, kteří přispěli do bohaté tomboly a také pořada-
telům za čas a úsilí, které organizaci plesu věnovali. Doufá-
me, že příští rok bude účast větší.

Výtěžek z plesu, stejně tak jako prostředky z členských
příspěvků budou použity na nákup potřeb a vybavení školy
tak, aby sloužily všem dětem.

V červnu letošního roku budeme pořádat opět oslavy Dne
dětí — zábavné odpoledne plné sportu a atrakcí a následně
večerní zábavu pro dospělé. 

V loňském roce se nám tato kombinace velice osvědčila,
protože výtěžek z večerní zábavy zcela pokryl náklady spoje-
né s organizací odpoledne pro děti, na které se podílelo
velké množství lidí a v podstatě všechny složky v obci: Obec-
ní úřad, ČSOP, turisti, p. Verena Holly, p. Radek Kuchař, ob-
chod Macurová, MŠ Horní a Dolní, ZŠ K. Svolinského, ČČK,
hasiči, členové Rady rodičů a manželé Kostelníkovi, kteří za-
jišťovali občerstvení počas odpoledne až do pozdních
hodin. Jménem SRPDŠ bych chtěla všem zúčastněným po-
děkovat a vyslovit naději, že i nadále bude spolupráce při ak-
cích podobného druhu pokračovat.

za SRPDŠ Lenka Dobiášová

Mateřská škola Dolní
ve Valašském Meziříčí

15. březen 2001 byl velkým svátkem pro naši mateřskou
školu. Deset dětí nás jelo reprezentovat na oblastní kolo pře-
hlídky mateřských škol „Mateřinka 2001“ ve Valaškém Mezi-
říčí. Již delší dobu se děti na vystoupení připravovaly. Ve
velmi pěkném sále kulturního domu se vystřídalo na 12 ma-
teřských škol nejenom z Valaškého Meziříčí a okolí, ale
i z Ostravy, Příbora, Nového Jičína.

Na jevišti vystoupily spousty dětí, které si připravily ta nej-
krásnější vystoupení pro rodiče, veřejnost i pro své kamará-
dy. Hrály se pohádky, tančily kočky, čuníci i Večerníček. Di-
vákům se představily i děti tří folklórních souborů. Naše děti
vystoupily s folklórním pásmem „Mlynáři“. Dětem se vy-
stoupení podařilo, což ocenily i hlavní organizátorky celo-
státní přehlídky v Nymburce paní PhDr. Ivana Šmejdová,
Alena Heršálková, Jana Rýdlová. Přijel se podívat i náš sta-
rosta Ing. Tomáš Hrubiš a paní metodička pro mateřské
školy Magda Rusková. Děti byly odměněny drobnými dáreč-
ky a sladkostmi. Následující den tento úspěch oslavily děti
se svými kamarády ve školce zákusky a dětským šampaňským.

pracovnice MŠ Dolní

Bilancování ASPV
Víte co je ASPV? Je to Asociace sportu pro všechny. Tento

oddíl tělovýchovné jednoty funguje u nás velmi dobře. Hod-
nocení své roční činnosti provedl výbor ASPV na výroční
schůzi. Tentokrát se konala v příjemném prostředí v sále na
Skalce, zúčastnilo se jí téměř 50 členů; ti si vyslechli zprávy
o činnosti, o výsledcích soutěží, o hodpodaření, sezení si
zpestřili malou tombolou a po dobrém občerstvení diskuto-
vali o své další činnosti a problémech.

K hodinám zdravého pohybu využíváme školní tělocvič-
nu. Cvičí ženy, které se v počtu 15 — 17 scházejí každé pon-
dělí se svými cvičitelkami Marií Majerkovou, Boženkou Mar-
tiňákovou a Evou Šigutovou. Cvičení aerobiku bývá každé
úterý a vede jej Věra Daníčková, muži mají svou cvičební
jednotku stanovenou na čtvrtek — vedoucím cvičitelem je
Jiří Majerek. Skupině 8 — 10 žáků se každé pondělí plně vě-
nuje Vít Majerek. Žačky v počtu 25 se učí jednoduché i ná-
ročnější gymnastické prvky u cvičitelek Jarky Poledníkové,
Ivy Řezníčkové, Zdeňky Křenkové, Vlaďky Šigutové a od září
2000 i Zuzky Majerkové. Kromě cvičitelů se pravidelně schá-
zí výbor ASPV, připravuje akce, dělí se o úkoly a zajišťuje ce-
loroční chod tohoto oddílu.

Žactvo se zaměřuje na gymnastiku, atletiku a pobyt v pří-
rodě. Vloni jsme uspořádali místní gymnastické přebory
s velkým počtem závodníků a diváků. Nejlepší umístění
v gymnastických soutěžích si vybojoval Michal Majer (tehdy
žák 2. třídy), který se dostal až na republikový přebor v Plzni
a umístil se v první polovině celého pole stejně starých zá-
vodníků.

Tato gymnastická soutěž proběhla již i letos. Pro nemoc-
nost měla menší obsazení, ale výkonnost závodníků byla
dobrá. Všichni si nesli domů diplom, sladkou odměnu a ti
nejlepší čokoládové medaile. Byli to:

Předškolní:
1. Romanka Knapková
2. Lucka Řezníčková
3. Karolínka Vyroubalová
4. Bára Petrová

Mladší (I. kategorie)
1. Míša Řezníčková
2–3. Barbora Adámková, Hanka Poledníková
4. Nikol Tichá
5. Lucka Zpěváková

Mladší (II. kategorie)
1. Petra Šigutová
2. Tereza Knapková
3. Gábina Matušková

Starší (I. kategorie)
1. Veronika Svobodová

Mladší žáci (I. kategorie)
1. Lukáš Daníček
2. Roman Krkoška
3. Martin Krkoška
4. Matěj Rybář

Mladší žáci (II. kategorie)
1. Michal Majer
2. Martin Křenek
3. Tomáš Daníček
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V okresním kole, které proběhlo 10. 3. 2001 v Palkovicích
nám velkou radost udělaly naše nejmladší holčičky. Jako
družstvo zvítězily. R. Knapková získala 1. místo a L. Řezníčko-
vá 3. místo. Za žáky dobře zacvičil M. Křenek a získal 2. místo.

V září 2000 jsme obsadili atletický přebor ve Frýdku–Míst-
ku. Martin Křenek 1. místo, Honza Křenek 3. místo, Karolína
Křenková 1. místo, další soutěžící, kteří za svůj výkon za-
slouží pochvalu byli Kristýna Vyroubalová, Martin Krkoška,
Petr Líma a Daniel Šenk. Honza Křenek nás pak úspěšně re-
prezentoval na oblastních přeborech v Krnově.

Loňský rok byl úspěšný pro dvojici Jana Čechová a Karolí-
na Křenková. V soutěži „Medvědí stezka“ (znalost topogra-
fie, vázaní uzlů, zdravověda a rychlost) zvítězily.

Pro veřejnost, která ráda tančí a veselí se jsme uspořádali
tradiční „Šibřinky“. Na těch letošních příjemně překvapilo
se svým veselým programem devět dívek: M. Čajánková, A.
Daníčková, Z. Kadúchová, J. Klimešová, A. Klímková, K. Křen-
ková, R. Macurová, A. Parmová a K. Stavárková. Za zdařilou
akcí jsou hodiny práce těch, kteří se postarali o výzdobu
sálu, výrobu jednohubek, prodej občerstvení, psaní plakátů,
prodej vstupenek, úklid po akci a dalších drobných činností.

Za všechnu tuto záslužnou činnost ať už cvičitelskou či or-
ganizační pro radost a potěšení druhých nerozdáváme
„zlaté oscary, lvy či anděly“, ale touto cestou všem upřímně
děkujeme.

Náčelníci oddílu ASPV
Zdeňka Křenková a Vilém Majerek

P. S. Do školní tělocvičny zveme každého, kdo chce alespoň
jednou týdně „opustit televizní křeslo“ a chce si přijít dobře
zacvičit v kolektivu s hudbou, bez hudby, na velkých míčích,
na žebřinách, na podložkách, se švihadlem i jinak.

Oznámení o změně kategorizace lesů
platné od 1. 1. 2001

Upozorňujeme občany, kteří vlastní lesní pozemky zvlášt-
ního určení, že počínaje dnem 1. 1. 2001 došlo ke změně ka-
tegorizace lesů z lesů zvláštního určení na lesy hospodářské.
Vlastníci těchto hospodářských lesů jsou povinni tyto lesy
uvést v přiznání k dani z nemovitostí u Finančního úřadu ve
Frýdlantě n. O. a za tyto lesy také platit daň z nemovitostí.

Finanční úřad ve Frýdku—Místku
Ing. Marie Holečková, ředitelka

Český svaz ochránců přírody
68/01 ZO v Kunčicích
pod Ondřejníkem

Beskydská studánka —
nevyčerpatelný zdroj inspirace k záchraně přírody

Zachraňme studánky — to je úkol letošního roku pro nás,
slovenské a polské ochránce přírody.

Studánky slouží nejen jako pramen pitné vody pro lidi
a zvěř, ale jsou spolehlivými indikátory kvality životního
prostředí v dané oblasti. Dovedou odhalit zdroje znečištění
povrchových, někdy i spodních vod.

Při pravidelných ročních rozborech vody lze posoudit, zda
se u sledované oblasti podmínky k životu zlepšují nebo
zhoršují. V dávné minulosti jsme těmto přírodním zdrojům
nevěnovali patřičnou pozornost, protože některé prameny
obsahují méně dusitanů, dusičnanů a bakterií než voda te-
koucí nám z vodovodu. Nejde nám o konkurenci vůči doda-
vatelům pitné vody, ale mnohdy o poslední šanci pro stu-
dánky — bezmocné, zanedbané, zanikající — a přesto při-
pravené při troše pozornosti sloužit dál živým tvorům.

Studánek si lidé odjakživa vážili. O dřívější úctě k prame-
nům svědčí legendy a u některých studánek i vybudované
kapličky.

V současnosti, kdy nesměle začíná tolik potřebná hluboká
změna orientace hospodářského a společenského rozvoje,
kdy se postupně učíme analyzovat, hodnotit a realizovat
myšlenky udržitelného civilizačního rozvoje naší společnos-
ti, máme zmeškáno. Máme asi patnáctileté zpoždění v ob-
hospodařování a zacházení s vodními zdroji v porovnání
s úrovní nejvyspělejších států EU — viz program OSN pro
rozvoj UNDP.

Proto se musíme postupně zbavovat hříchů minulosti
a probouzet zodpovědnost za své chování vůči sobě, ale
i budoucím generacím. Již před lety se nám podařilo přispět
k zastavení přípravy těžby uhlí v Beskydech, která ohrožova-
la značnou část pramenů spodních vod.

V záchraně beskydských studánek pokračujeme inspiro-
váni Centrem pro děti a mládež ČSOP. Náš projekt „Beskydy
bez hranic“, který jsme vypracovali společně s polskými
a slovenskými ochránci přírody, zvítězil ve výběrovém řízení
Regionálního evropského centra pro země střední a východ-
ní Evropy.

Hlavním cílem projektu je záchrana studánek, jejich vyčiš-
tění, označení a zpřístupnění na česko — slovensko — pol-
ském území Beskyd.

Smyslem této činnosti je nabídnout obyvatelům, návštěv-
níkům a turistům širokou síť pramenů. Studánky jsou dopo-
sud nedoceněným zrojem pitné vody — jedné z nejdůleži-
tějších podmínek života na Zemi. V současné době probíhá
jejich vyhledávání, chemické a bakteriologické hodnocení
a značení do turistických map. Zároveň oslovujeme starosty,
ředitele, podnikatele a sponzory a nabízíme jim spoluúčast
na obnově studánek. Hledáme kolektivy a jednotlivce k za-
jištění následné dlouhodobé péče o ně.

Obdivuhodnou aktivitu při záchraně a úpravách lesních
studánek jsme objevili u státního podniku Lesy České re-
publiky, který cílevědomě organizuje své lesnické hospoda-
ření i na obnovu vodních zdrojů. Lesní správci se svými
revírníky každoročně investují do úpravy studánek značné
finanční a materiální prostředky. Upravují jejich okolí a bu-
dují i turistická odpočívadla. Jen v posledních dvou letech
upravili v Beskydech okolo třiceti studánek.

S obdobným prozíravým přístupem se setkáváme u někte-
rých starostů i podnikatelů. Tito záchranu studánek buď
sponzorují nebo se na jejich obnově materiálně podílejí.
Celkovou aktivitu budeme hodnotit při slavnostním otevře-
ní studánek 24. černa 2001.

Je tajným přáním naší základní organizace Ochránců pří-
rody z Kunčic pod Ondřejníkem, aby tato užitečná aktivita
oslovila širokou veřejnost a přes studánky se rozšířila na zá-
chranu veškerého bohatství naší přírody.

Miloslav Šrubař
ZO 68/01 ČSOP
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Vážení spoluobčané
Minulá a letošní topná sezóna nám přinesla několik zby-

tečných zahoření sazí v komíně, které měly za následek
nejen ohrožení celého domu, ale také následné totální zni-
čení celého komína, což při dnešních cenách stavebních
materiálů není vůbec levná záležitost. Proto znovu upozor-
ňujeme, že podle vyhlášky 111/1981 Sb. o čištění komínů je
správce objektu v němž jsou zapojeny spotřebiče paliv do
komínových průduchů povinen zajistit tyto lhůty pro čiště-
ní a kontrolu komínů:
a) Jsou—li do komínu zapojeny spotřebiče na paliva tuhá
nebo kapalná do výkonu 50 kW — šestkrát za rok
b) Jsou—li do komínu zapojeny spotřebiče na paliva plynná
do výkonu 50 kW a komín je opatřen komínovou vložkou —
dvakrát za rok
c) Jsou-li do komínu zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50
kW v rekreačních domcích a chatách pokud nejsou užívány
celoročně — nejméně jedenkrát.

— hasiči —

Církev československá husitská
zve věřící

k bohoslužbám a pobožnostem
ve velikonočním týdnu:

Květná neděle 8. 4.  . . . . . . . . .7.45 Frenštát p. R., Orlovna
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.15 Frýdlant n. O.,

hudební sálek ZUŠ
Zelený čtvrtek 12.4.  . . . . . .17.30 Frenštát p. R.
Velký pátek 13. 4.  . . . . . . . . .15.00 Kunčice p. O., sbor
Bílá sobota 14. 4.  . . . . . . . . .17.00 Frenštát p. R.,
Hod boží velikonoční
neděle 15. 4.  . . . . . . . . . . . . . .8.30 Kunčice p. O.
Pondělí velikonoční 16. 4.  . . . . . .7.45 Frenštát p. R.

Na Velký pátek má se uskutečnit v 17 hodin televizní pře-
nos pobožnosti ze sboru CČSH ve Slezské Ostravě — blížší
informace v televizních programech.

Pravidelné bohoslužby v této náboženské obci konáme
vždy první, třetí, případně pátou neděli každého měsíce
v 8.30 v Kunčicích p. O., druhou a čtvrtou neděli v měsíci
v 7.45 ve Frenštátě p. R. a v 10.15 ve Frýdlantu n.O.

Farní úřad a rada starších prosí všechny věřící, aby svůj
pravidelný roční příspěvek církvi vyrovnávali pokud možno
osobně, buď v pátek odpoledne na faře nebo u příležitosti
účasti na bohoslužbách, případně aby svěřili peníze spoleh-
livé osobě, která věc vyřídí a donese jim pak zpět stvrzenku.
Posílání příspěvků složenkou, na které jste možná zvyklí,
ukazuje se nyní jako nevhodný způsob. Při vysokém poštov-
ném a manipulačním poplatku peněžnímu ústavu přichází
tak značné procento vašeho příspěvku nazmar, místo aby
připadlo církvi. Doufáme, že toto vysvětlení a změnu při-
jmete s pochopením.

Přejeme všem požehnané prožití velikonočních svátků ve
zdraví, vnitřním pokoji a v křesťanské radosti ze vzkříšení
Pána.

Farář a rada starších

BOHOSLUŽBY
Římskokatolické církve

v Kunčicích pod Ondřejníkem
o Velikonocích:

Zelený čtvrtek 16.10 — bohoslužba ve farním kostele —
připomínka ustanovení mše svaté Pánem Ježíšem
Velký pátek 16.10 — ve farním kostele proběhnou obřady,
při kterých vzpomeneme smrt Krista
Bílá sobota 18.00 — ve farním kostele slavnostní bohosluž-
bou oslavíme vzkříšení
Neděle velikonoční 9.30 — farní kostel, 10.45 — dřevěný
kostel — mše svaté k oslavě zmrtvýchvstání.

Všem farníkům a občanům přeji požehnané Velikonoce.
P. Karel Slíva, farář

Informace o dobrovolných vojenských
cvičeních v roce 2001

V roce 2001 budou rovněž organizována v AVČ dobrovolná
vojenská cvičení, o která mohou podat žádost vojáci v zálo-
ze podléhající branné povinnosti v souladu s §2, čl.1 a 2, záko-
na č.218/1999 Sb.

Žádosti si mohou zájemci vyzvednout u ÚVS Frýdek—
Místek, Politických obětí č.117, PSČ 738 02, Frýdek—Místek.
Telefonické dotazy budou zodpovězeny na telefonním čísle
0658/31191 nebo 31192.

Podrobné informace o termínech cvičení a o výcviku jed-
notlivých odborností ve vojenských posádkách získají zá-
jemci o výkon dobrovolného vojenského cvičení taktéž
u ÚVS Frýdek—Místek na výše uvedených tel. číslech.

plk. Ing. Oldřich Hlisnikovský,  náčelník ÚVS

Opatření proti výskytu slintavky
a kulhavky (SLAK)

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu ohnisek SLAK ve Velké
Británii a výskytu podezřelých chovů ve Francii, Belgii, Dán-
sku a SRN se obracím na všechny chovatele v okrese Frýdek
- Místek, aby přispěli k omezení rizik zavlečení nákazy SLAK
do svých chovů. Je reálné nebezpečí rozšíření nákazy do dal-
ších zemí Evropy, včetně České republiky. Situace je složitěj-
ší v tom, že stáda vnímavých zvířat nejsou v zemích EU, ani
u nás, chráněna vakcinací.

Proto Vám nařizuji dodržovat tato obecná protinákazová
opatření se zřetelem k omezení rizik.

1. Zákaz přesunování zvířat z chovu a do chovu, nutné vý-
jimky pouze provádět po konzultaci s Okresní veterinár-
ní správou ve Frýdku — Místku a po kontrole zdravotní-
ho stavu zvířat pracovníky OVS FM.

2. Zcela vyloučit cizí návštěvy v chovech, vyjma nezbyt-
ných pracovníků služeb. Neorganizovat chovatelské
stáže.

3. Denně sledovat zdravotní stav zvířat. Každé podezření
z nákazy hlásit okresní veterinární správě a soukromé-
mu veterinárnímu lékaři.
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UHELNÉ SKLADY FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Fa Piskoř Petr

0658/67 77 07, 0604 7017 67
C E N Í K  P A L I V A

hnědý ořech 2 – 150 Kč/q ❖ hnědý ořech 1 – 180 Kč/q
hnědá kostka – 189 Kč/q ❖ černý ořech – 291 Kč/q

koks ořech 2 (drobný) – 405 Kč/q ❖ otopová směs – 443 Kč/q
brikety lisované — 34 Kč/10 kg
C E N Í K  Š T Ě R K U ,  P Í S K U

písek — 39 Kč/q ❖ štěrk 04 — 55 Kč/q 
štěrk 022 — 45 Kč/q ❖ struzka — 34 Kč/q 

Ceny včetně DPH 22%
Provozní doba pondělí—středa od 7 do 13 hod.

čtvrtek 7—15 hod., pátek 7—14 hod.
Od května do září prodej i v sobotu od 8 do 11 hod.

KTM—WOOD
Mobilní pásová pila

(s 5letou praxí)
Pořez kulatiny u domu

Veškeré stavební i stolařské řezivo
Podmínka: zásuvka 380 V do 100 m

1 m3 — 590 Kč
Tel.: 0656/85 04 49, 0656/85 02 79, 0656/85 0016

4. Vjezdy a výjezdy dopravních prostředků omezit na ne-
zbytně nutnou míru a ve všech případech zabezpečit je-
jich desinfekci.

5. Uzavření a uzamčení objektů živočišné výroby.
6. Neorganizovat pořádání trhů, výstav a svodů zvířat.
7. Před odesláním zvířat na porážku provést klinické vyšet-

ření zvířat, zvláště se zřetelem na vyšetření sliznic
a tlamy a změřit teplotu zvířat. To vše uvést na zdravot-
ním potvrzení doprovázejícím zvířata na porážku.

8. Udržování vstupní desinfekce do objektů živočišné vý-
roby s desinfekčním prostředkem v účinné koncentraci.

9. Provádět mechanickou očistu a desinfekci vozidel na jatkách.
10. S ohledem na ochranu před zavlečením nákazy do

chovu se řídit ustanoveními § 1, odst. d) a § 2 vyhlášky
Mze ČR č. 286/1999 Sb. o zdraví zvířat a jeho ochraně.

MVDr. Pavel Paciorek
Ředitel Okresní veterinární správy

Frýdek–Místek

Umíme se bavit
Rybářské sdružení z Kunčic umožnilo svým příznivcům to, co

se někdy v naší společnosti jakoby vytratilo, tj. umět se po práci
i slušně pobavit. Ten, kdo přišel 17. března na „Rybářský bál“
uvěřil, ten kdo nepřišel jistě se od druhých dověděl jak bylo, co
bylo a všichni se budeme těšit, že příště bude ještě líp. Rybáři
ještě jednou děkují všem sponzorům, kteří byli na bále jmeno-
váni a všem hostům za účast a těší se na již 4. Rybářské hody,
které budou v létě na „Rybářské baště“.

Rybáři z Kunčic p. O.

Vážení spoluobčané, seniorky,
senioři, roč. 1919 —1920

Obracím se na vás, především na ročníky 1919 a 1920 a to z dolní-
ho konce a střední části obce, kteří chodili do školy u kostela, na
všechny žijící i na rodinné příslušníky zemřelých. Prohledejte, pro-
sím, svá rodinná alba ze školních let, zda byste nenašli fotografii ze
školního roku 1929/30 ze 4. a 5. třídy. Vyfotografováni jsme byli u ten-
krát dobře známé Kuřecovy vily v dubinách za římskokatolickým
kostelem i s Josefem Kuřecem. Tuto fotografii pořídil pan učitel Juli-
us Pavliska při školní vycházce. Fotografii jsem celá léta schovával,
ale teď se mi ztratila. Proto prosím spoluobčany, zapátrejte, zda ji
ještě někdo náhodou neobjevíte, je velikosti asi 6 ´ 8 cm. Po okopíro-
vání ji opět vrátím.

Vy, kteří čtete noviny Frýdecko-Místecko, jste se dočetli o Kuřeco-
vě vile (článek Kuřec chtěl postavit kopii Pusteven) a Josefu Kuřeco-
vi, jako zarostlém zanedbaném člověku, ve skutečnosti to úplně tak
nebylo, již v létech šedesátých se o něm psalo v jistých novinách tro-
chu v jiných superlativech. Píše se o něm jen, když tu svou vilu stavěl
v Pekliskách, nikdo se nezmiňuje, že pak byl přemístěn na farní pozem-
ky. Dobře jsem jej znal, denně jsem okolo něj chodil do školy. Chtěl
bych uvést historii Kuřec na pravou míru, aby nekolovaly jen fámy.
Podaří-li se vám někomu tuto fotografii nalézt, pošlete nebo doneste
mi jiprosím na mou adresu: Krkoška Jan, Kunčice p. O. 432 nebo na
obecní úřad paní Holušové. Předem děkuji.

— Jan Krkoška —

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli

rozloučit s panem JOSEFEM DAVIDEM.
manželka Viera se syny Markem a Alešem

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli
rozloučtiz s paní ZDEŇKOU MAZOCHOVOU. Zvláště pak děkujeme paní
MUDr. Františce Chovančíkové a paní Lence Dobiášové za zdravot-
ní péči, kterou věnovaly po dobu nemoci manželky paní Zdenky
Mazochové a také děkuji paní Elišce Pustkové za slova útěchy.

manžel Miloslav s rodinou

Omlouváme se všem čtenářům obecních novin za uvedení neúplných
telefonních čísel firmy v předešlých Obecních novinách.

Nabízíme Vám nákup záclon v různých délkách bezkonku-
renční ceny 65—70 Kč/m. Dále jiné druhy textilního oblečení

a to vše v prostorách Maryčky č. 667, tel. 0656/85 03 05.


