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Večer u lampy

Sviť, teplá lampo domova!
Když všude jinde v prsty zebe,
usednem v míru kolem tebe
a táta synka pochová.

Sviť, lampo teplá, ještě sviť!
Pečlivé, pilné, neznaveny
v tvém věrném světle ruce ženy
řádka co řádka vedou niť.

Pel ještě lpí jim na prstech,
pel květů, co kdy posbíraly.
Teď prací tichou život chválí
a polibkem je každý steh.

Kdy, mámo, budeš hotova?
Hned, dítě, spinkej, jen pár stehů. —
Dny, týdny, roky vplétá něhu
v osnovu tvého domova

Václav Renč

Na měsíc lásky a květů připadá několik svátků – první květnový den se slaví Svátek práce,
5. května si vedle Květnového povstání českého lidu připomínáme i osvobození naší obce,
8. května slavíme Den osvobození od fašismu. 

Den matek letos připadá na 10. květen.
Mamince – milující bytosti, která nás přivede ke dveřím dospělosti, ale ani potom je nikdy za námi
nezavírá patří tento den vzpomínka, milý pozdrav, kytička květů, malý dárek.
Všem maminkám posíláme dík, vyjádřený slovy básníka. redakce



V O L B Y  1 9 9 8
Rozhodnutím ze dne 2. dubna 1998 vyhlásil prezident re-

publiky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publily.

Tyto volby se uskuteční v pátek 19. června 1998 a v sobotu
20. června 1998.

Volby proběhnou podle zákona o volbách do Parlamentu
České republiky č. 247/1995 Sb. (částka 65). Obecní rada sta-
noví volební okrsky a volební místnosti (budou stejné jako v r.
1996). Starosta obce jmenuje do 10. května 1998 zapisovatele
volebních komisí a zároveň stanoví minimální počet členů
okrskových volebních komisí.

Každá politická strana a koalice, jejíž kandidátní listina pro
volby do Poslanecké sněmovny byla v našem volebním kraji
zaregistrována má právo delegovat jednoho člena a jednoho
náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaže-
no nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební ko-
mise, jmenuje členy na neobsazená místa starosta.

Žádám proto politické strany a koalice v obci, jejichž kandi-
dátní listina pro volbu do Poslanecké sněmovny byla zaregist-
rována, aby využily svého práva a delegovaly (písemně s pod-
pisem předsedy nebo místopředsedy strany) jednoho člena
a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Předpoklá-
dám, že v naší obci budou pracovat dvě okrskové volební ko-
mise, každá výše uvedená strana má tedy právo delegovat cel-
kem dva členy a dva náhradníky.

V obci nebude pracovat žádná další sumarizační komise,
takže veškeré výpočty budou provádět komise okrskové. Práce
v těchto komisích bude náročná (je předpoklad použití výpo-
četní techniky), proto prosím delegujte do komisí takové členy,
u kterých je předpoklad, že tuto práci zvládnou. Delegování
členů komisí mohou politické strany a koalice podat na Obec-
ní úřad v Kunčicích p. O. č. dveří 23 do 30. května 1998 včetně.
Seznam delegovaných členů a náhradníků do okrskových vo-
lebních komisí musí obsahovat jméno, příjmení a přesnou ad-
resu, popřípadě rodné číslo. Odměna člena komise bude 800,–
Kč. V oznámeném termínu pak bude probíhat školení členů
okrskových komisí.

Členem nebo náhradníkem volební komise nemůže být kan-
didát do Poslanecké sněmovny PČR.

Volební kampaň začíná 3. 6. 1998 a končí 48 hodin před za-
hájením voleb, musí probíhat čestně a poctivě.

Pro volební kampaň mohou volební strany využívat své vý-
věsní skříňky a označené plakátovací plochy v čekárnách auto-
busů ČSAD (U lávky, U kostela, Jednota „pod Janáčem“, Huťař-
ství, U „Šodka“, Rozcestí k nádraží, U nádraží, Točna, U ne-
mocnice). Tyto plochy jsou určeny všem účastníkům volební
kampaně. Žádám volební strany, aby k volební kampani využí-
valy pouze určené plochy. Nevylepujte plakáty a nepište na au-
tobusové zastávky, sloupy el. vedení a podobně, neboť volební
strana, jejíž volební materiály budou umístěny mimo uvedené
plochy, se vystavuje nebezpečí uložení pokuty a bude muset
na vlastní náklady tuto plochu uvést do původního stavu.

V červnovém vydání Obecních novin bude mít každá voleb-
ní strana a koalice fungující v naší obci prostor pro volební
kampaň a to dvě strany formátu A4 strojem psaného příspěv-
ku. Nebudou otištěny příspěvky, které by kohokoliv napadaly
nebo byly vulgární.

Uzávěrka červnového čísla Obecních novin bude 25. května
1998.

Na obecním úřadě (č. dveří 24) je k nahlédnutí seznam voli-
čů Obce Kunčice p. O. Každý volič může do seznamu nahléd-
nou, zda je v něm správně uveden, popřípadě údaje upřesnit.
Do seznamu je možno nahlédnout každý pracovní den v těch-
to hodinách:

Pondělí, středa od 7.00 do 17.00
Úterý, čtvrtek od 7.00 do 14.00
Pátek od 7.00 do 12.30
Seznam voličů se uzavírá ve středu 17. června 1998 v 17.00

hodin.

Přenosná volební schránka.
Občan, který se bude chtít zúčastnit voleb a bylo by pro něj

ze zdravotních důvodů obtížné přijít k volbám osobně, může
požádat obecní úřad nebo v den voleb volební komisi o zajiš-
tění přenosné volební schránky. Členové příslušné volební ko-
mise je pak v den voleb navštíví s přenosnou volební schrán-
kou doma.

Požadavek sdělte telefonicky (tel. 850154, 850171), popřípa-
dě písemně na obecní úřad nebo prostřednictvím poštovních
doručovatelek.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Plynofikace

V úterý dne 28. 4. 1998 bylo provedeno propojení II. etapy
plynofikace obce s I. etapou, to znamená, že do rozvodů II.
etapy plynofikace, i do plynovodu u „ruského“ kostelíka, byl
vpuštěn zemní plyn.

II. etapa začíná u p. Dalibora Chamráda pod kopcem u ob-
chodu „Šodek“, pokračuje k Huťařství, vede až k penziónu V. K.
(dříve RS Vítkovice), dále pokračuje na dolní konec obce ke
kostelu a končí u čp. 1 (dříve kanceláře ZD). Rozsah II. etapy je
10,0083 km. Pořizovací cena této stavby je 11 215 698,70 Kč, je
připraveno 159 přípojek k HUP (hlavnímu uzávěru plynu).

Každý budoucí odběratel plynu, který má ukončenou insta-
laci domovního plynového rozvodu navštíví osobně rozvodnu
ve Frýdlantě n. O. (sídlo rozvodny – Wolkerova čp. 285 – poblíž
stavebnin, tel. 0658/71210), tam vypíše žádost o připojení no-
vého odběrového místa (pokud žadatel odevzdal žádost do
konce března 1998 na OÚ v Kunčicích p. O., dojde k jejímu
upřesnění – žádosti byly odevzdány na rozvodnu ve Frýdlantě
n. O.), dále předloží žadatel stavební povolení domovní přípoj-
ky, občanský průkaz, revizní zprávu přípojky a uhradí manipu-
lační poplatek 240,– Kč. Zároveň se dohodne na montáži ply-
noměru.

Žádám všechny budoucí odběratele plynu, aby se co nejdří-
ve připojili na plynový řád a nenechávali tuto záležitost na
dobu těsně před zahájením topné sezony 1998/1999. Mohlo by
se pak stát, že pracovníci rozvodny plynu ve Frýdlantě nad Os-
travicí by nestihli na poslední chvíli všem žadatelům nainsta-
lovat plynoměry, neboť z technologických důvodů je možné
provádět připojení do konce září, maximálně do 15. října. Také
je předpoklad, že do té doby se budou napojovat žadatelé z III.
etapy plynofikace. Podle pracovníků rozvodny má v brzké
době dojít ke zvýšení manipulačního poplatku.

V současné době probíhá stavební řízení na III. etapu plyno-
fikace obce v rozsahu zhruba 8 400 m se 105 přípojkami pro
HUP. Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
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S L U Ž B Y  O B Č A N Ů M

Fa Pustka nabízí:
➨ opravy domácích vodáren a čerpadel
➨ opravy vodovodních armatur
➨ výměny ventilů, baterií, záchodů
➨ opravy a rekonstrukce vodovodního

řádu – kov i plast
➨ broušení nožů a nůžek

Pustka Josef
Čeladná 583
tel: Čeladná 0658/675 104 kl. 205
tel: Kunčice p. O 0656/850 012



Okresní ohlašovna požáru  . . . . . . tel. č. 0658 31051
Policie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. č. 0658 614230
Záchranná lékařská služba . . . . . . tel. č. 0658 675104, 0658 24630
Rozvodné závody – elektřina  . . . . tel. č. 0658 71169
Vodárna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. č. 0658 32171
Plynárna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. č. 0658 32412
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Poplachové směrnice sdělují provedení rychlého
a účinného zákroku v případě požáru, nehody, pohro-
my a v jiných stavech nouze. V případech požárního
ohrožení se musí občané řídit těmito pokyny:

1. Povinnost poskytnout pomoc
Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám uhasit, je

povinen neprodleně tak učinit za použití všech vhod-
ných prostředků, které jsou k dispozici. Nestačí-li svými
silami a prostředky ke zdolání požáru sám, vyvolá v okolí
poplach, případ ihned ohlásí a než se dostaví pomoc,
učiní vše, aby bylo požáru zamezeno.
2. Povinnost hlásit požár

Každá osoba, která zpozoruje požár, je povinna toto
bezodkladně oznámit, přičemž hlásí kdo volá, odkud
volá, kde hoří, co hoří a uvede přístupovou cestu.
3. Způsob vyhlašování poplachu

Poplach je vyhlašován sirénou přerušovaným tónem.
4. Povinnost po vyhlášení poplachu

Po příchodu požární jednotky nebo příjezdu požární-
ho útvaru se přítomní občané podřídí pokynům velitele
jednotky nebo pokynům vyšších požárních orgánů.
5. Přístup do objektu po vyhlášení poplachu

Není-li velitelem požární jednotky nebo vyššími orgá-
ny jinak rozhodnuto, je přístup do objektu v době zá-
chranných prací dovolen jen požárním jednotkám.

6. Telefonní čísla ohlašoven požáru:
Požární zbrojnice Kunčice p. O.  . . . . . . 850181
Fojtík Josef č. p. 565  . . . . . . . . . . . . . . . . 850196
Obecní úřad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850154, 850171
Rest. Huťařství  . 850040 Rekr. stř. V. K.  . . . 850123
Malíková Zdenka 850158 ČD nádraží K.p.O. 850166
Zeman Josef  . . . 850134 Řezníček Josef  . . 850060
Tománek Josef  . . 850208 Prodejna
Lanča Jan . . . . . . 850213 Maralův kopec 836751
Ripper Alois . . . . 850093 Nemocnice . . . . . .0658-675104

7. Všeobecně
Práce nasazených požárních či jiných jednotek nesmí

být žádným způsobem rušena zasahováním do výkonu,
překážením apod.

Pamatujte, že uvědomělá kázeň jednotlivce je též dů-
ležitým předpokladem zdárného výsledku zákroku smě-
řujícího v případě ohrožení k záchraně zdraví a života
každého spoluobčana a jeho majetku. Je povinností kaž-
dého občana znát požární nebezpečí doma i na svém
pracovišti. Každý musí dbát na protipožární bezpečnost,
především preventivní péči, čehož se docílí hlavně dodr-
žováním platných předpisů a pořádku.
V Kunčicích pod Ondřejníkem 27. března 1998
Ing. Tomáš Hrubiš, v. r. Oldřich Harabiš, v. r.

starosta obce zástupce starosty

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Stupeň Požární jedn. Číslo Objekty v obci,
poplachu poskyt. pomoci telefonu dle stupně poplachu

OÚ PO Frýdek–Místek 0658–310 51 Obytná zástavba
I. SDH Kunčice p. O. 85 01 80, 85 01 96 Soukromé

SDH Čeladná 0658–68 44 41 rekreační chaty

OÚ PO Frýdek–Místek 0658–310 51 Větší
II. PO Frenštát p. R. 83 52 22 podnikatelské

PO Frýdlant n. O. 0658–712 22 objekty

SDH Kozlovice 0658–69 72 11
SDH Ostravice 0658–751 02

III.
SDH Pstruží 0658–711 26 Rozsáhlý
SDH Metylovice 0658–68 61 22 požár lesa
SDH Lhotka
SDH Lubno 0658–713 62

Z dle rozhodnutí velitele zásahu

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN OBCE
Obec: Kunčice pod Ondřejníkem Okres: Frýdek–Místek 

ČÁST I. – PRO OHLAŠOVNU POŽÁRU

Mnoga ljeta zdrávi byli, 
mnoga ljeta živijó…

V květnu oslaví svá významná životní
jubilea tito naši občané:

94 let Filomena Peterková čp. 494
89 let Julie Michnová čp. 545
85 let Anna Světlíková čp. 86
85 let Marie Šturalová čp. 267
85 let Marta Blažková čp. 535
82 let Robert Michna čp. 81
82 let Oldřich Šmiřák čp. 225
82 let Oldřich Šrubař čp. 669
80 let Marcela Slaninová čp. 421
80 let Anna Kokešová čp. 560
75 let Ludmila Pospíchalová čp. 311
75 let Zdenka Kadlecová čp. 451
75 let Svatava Šipulová čp. 111
75 let Anna Kalabusová čp. 141
65 let Alois Šipula čp. 466
60 let Hana Knapková čp. 517

Všem jubilantům přejeme hodně zdra-
ví, lásky a optimismu do dalších let života.

Připomínáme setkání dů-
chodců,
které se uskuteční ve čtvrtek dne 14. květ-
na 1998 ve 14 hod. na Huťařství, tak jak
jsme Vás informovali v minulém čísle
Obecních novin. Obecní úřad

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM



Finanční příspěvek na péči o krajinu
Ministerstvo životního prostředí ČR opět pro rok 1998 vyhlá-

silo dotační titul Program péče o krajinu, který je určen oso-
bám, které mají letos v úmyslu provádět opatření směřující
k následujícím cílům:
a) Ochrana krajiny proti erozi

– úpravy terénu, stabilizace přírodních prvků, výsadba dře-
vin,  tvorba a ochrana břehových porostů, zakládání ochran-
ných  travnatých pásů a ochranných dřevinných porostů
b) Udržení kulturního stavu krajiny

– kosení travního porostu, rákosin, ručně nebo lehkou  me-
chanizací, likvidace křovinného a dřevinného náletu,  údržba
travních porostů šetrnou pastvou, šetrné využívání  vodních
ploch, likvidace dřevin s epidemicky se šířícími  chorobami,
vytváření remízků v zemědělské krajině
c) Podpora druhové rozmanitosti

– speciální opatření na podporu ustupujících populací  živo-
čichů i rostlin, instalace budek, prohlubování  a vytváření tůněk
a umělých drobných vodních ploch,  rozrušování drnu, odstra-
ňování konkurenčních druhů rostlin  atd., opatření na zmírně-
ní bariérového efektu liniových  staveb a objektů na vodních to-
cích, které znemožňují,  migraci volně žijících živočichů

Žadatelem o příspěvek může být fyzická nebo právnická
osoba či obec, která je vlastníkem či nájemcem pozemků, na
nichž je třeba realizovat konkrétní ochranná opatření. Z pově-
ření vlastníka může být žadatelem i jiná fyzická či právnická
osoba. Příspěvek může být poskytnut až do výše 100 % nákla-
dů. Protože se jedná o příspěvek ze státního rozpočtu, je třeba
ho vyúčtovat v roce 1998.

Žádost o příspěvek se podává na předepsaném formuláři
a s předepsanými přílohami v termínu do 31. srpna 1998 sběr-
nému místu: buď příslušné správě chráněné krajinné oblasti,
pokud lokalita leží v CHKO, anebo Agentuře ochrany přírody
a krajiny.
Adresy sběrných míst:
a) Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm,

telefon: 0651/55592
b) Správa CHKO Poodří, Trocnovská 2, Ostrava,

telefon: 069/6133014
c) Agentura ochrany přírody a krajiny, Trocnovská 2, Ostrava,

telefon: 069/613673
Podrobné informace a formuláře k žádosti poskytne na vyžá-
dání referát životního prostředí OkÚ Frýdek-Místek, telefon
0658/604288

Ing. Iva Páleníková, Okresní úřad ve Frýdku Místku
referát životního prostředí

Požáry suché trávy a porostů
V posledním období se na území okresu Frýdek-Místek stej-

ně jako i v jiných okresech naší republiky množí případy požá-
rů v souvislosti s vypalováním suché trávy stejně jako požáry
při pálení klestu a rostlinných zbytků. Tyto požáry se v tomto
období vyskytují každoročně. Díky včasnému zpozorování
a zásahům jak profesionálních, tak i dobrovolných hasičských
jednotek, často i na několika místech v okrese současně, nedo-
šlo zatím naštěstí na území našeho okresu ke škodám většího
rozsahu. V rámci ČR jsou dokonce i případy, kdy došlo při vy-
palování travin a pálení klestu k usmrcení osob. V roce 1997
vzniklo z výše uvedených příčin na území ČR celkem 704 po-
žárů (objasněných) se škodou 15.206.000,– Kč, byly usmrceny
dvě osoby a 20 osob bylo zraněno.

Pachatele těchto požárů se většinou nepodaří zjistit, takže
postihování je problematické. V mnohých případech tyto po-
žáry vznikají následkem nevědomosti občanů, v mnohých pří-
padech si občané neumějí ani představit možné důsledky své
činnosti, kdy mimo škod na místech, která chtějí vypálit, ohro-
žují majetek a zdraví jiných osob.

V této souvislosti upozorňujeme, že je stále v platnosti „Na-
řízení okresního úřadu k zabezpečení požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, které bylo Okresním úřa-
dem ve Frýdku-Místku vydáno v květnu minulého roku s účin-

ností od 1. 7. 1997. Toto nařízení (bylo otištěno v Obecních no-
vinách červenec – srpen 1997) upravuje povinnosti právnic-
kých a fyzických osob na území okresu. Jsou zde mimo jiné
uvedeny i podmínky pro pálení klestu.

Vypalování trávy a křovin je upraveno zákonem o myslivosti
(zákon NS č. 23/62 SB., ve znění pozdějších předpisů), kde je
v paragrafu 23 uveden zákaz vypalování suché trávy a křovin.

kpt. Ing. Oldřich Strakoš
odbor prevence HSZ okresu Frýdek-Místek

Připravujeme „Frontální útok“
na Reynouttria japonica (křídlatku)

Na členské schůzi
v úterý 21. dubna nám
Ing. Iva Páleníková z refe-
rátu životního prostředí
Okresního úřadu ve
Frýdku-Místku předala
10 000,– Kč na likvidaci
křídlatky a bolševníku.
Zásluhou našeho obec-
ního úřadu máme již
první zkušenosti z loňska
a víme, že s tímto vetřel-
cem bude boj těžký.
Nedá se zlikvidovat kose-
ním, vytrháváním ani
jiným mechanickým
způsobem. Má kořenový

systém až v hloubce několika metrů, ze kterého vyrůstá znovu
každý rok v plné síle. Množí se i semeny, ale nejvíce kořeny
a výhonky. Naši přírodu postupně devastuje svou agresivitou
poměrně snadno a rychle vytlačuje z krajiny a z našich zahrá-
dek vzácné a chráněné druhy rostlinné i živočišné.

Při loňském mapování jsme objevili (dík panu Janu Mich-
novi) více než 30 souvislých porostů křídlatky o celkové ploše
3766 m2 a množství malých keřů, které vznikají přemisťová-
ním zeminy při plynofikaci, regulací potoků a budování vodo-
vodního řádu.

Uvedené finanční prostředky mohou být použity na che-
mický postřik ROUNDUP, který budeme na veřejných plo-
chách aplikovat třemi způsoby: a) postřikem, b) vstřiknutím
do duté lodyhy, c) nátěrem useknuté lodyhy štětečkem. Likvi-
daci budeme provádět v průběhu celého roku.

Žádáme občany o spolupráci s likvidací křídlatky na svých
pozemcích a upozorněním na porosty o kterých ještě nevíme.

Ukliďme naši obec
Ve středu 22. dubna odpoledne

uklízelo naši CHKO BESKYDY 10
mladých ochránců přírody s paní
učitelkou Danou Heryánovou. Dal-
ších devět se svými vedoucími –
Maruškou Káňovou a Martinou Ze-
lovou nasbírali 12 pytlů odpadu
kolem hlavní silnice od „Točny až k Zátiší“. Aktivně pomohl
Mirek Mališ, Oldřich Němec a Jiří Ryška, který nás přišel po-
vzbudit a vyfotografovat.

Ve čtvrtek 23. 4. 1998 jsme společně se studenty ISŠ Frenštát
p. R. čistili les na Smrku a odpracovali celkem 147 hodin. Po-
kračovat budeme ve středu 13. května. Další akci na Hubertce
plánujeme na 22. a 23. května. Po úspěšných minulých letech,
kdy jsme společně vysadili tisíce stromků, se k spolupráci
s tímto učilištěm vracíme.

29. dubna se společně s pedagogy pustíme do úklidu areálu
naší základní školy. Pod vedením paní učitelky Heryánové
a Halatové budujeme botanický koutek doplněný o léčivé rost-
liny. Spolupráci přislíbili pan František Tryščuk, paní Loupová
a pan Hausner již věnoval vlastnoručně vypěstované zimostra-
zy, tavolníky a břečtany. Věřím, že nám i další občané něco ze
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svých zahrádek věnují a budeme pěstovat nejen přírodu, ale
i u žáků praktické zkušenosti a znalosti našeho rostlinného
společenstva.

Vypouštění a čištění „Žabáku“ (pokud vyjde počasí) máme
v plánu v sobotu 23. května. Snad se nám podaří zachránit
obojživelníky a přenést je do horní nádrže. V budoucnu plánu-
jeme jejich vysazování do některých potůčků, kde budou mít
větší naději na přežití.

Čeká nás hodně práce s přípravou vodních nádrží na rekre-
ační sezónu. Ale nejen to ...

Vždyť každý čistý chodník, vyhrabaný trávník, břeh potoka
bez odpadků je známkou lidské kultury.

Poděkování patří všem, kdo se snaží udržet své životní pro-
středí čisté a co nejméně zničené.

Miloslav Šrubař, ZO ČSOP

Vyhodnocení výtvarné soutěže
I. kategorie 4 – 6 let – mateřské školy — 1. místo Markéta Pokorná –
Čištění Tichávky. • 2. místo Zuzana Gruberová – Znečištěný potůček
za tunelem u nádraží • 2. místo Kateřina Telváková – Znečištěný po-
tůček • 3. místo Martin Krkoška – Péče o krmení zvěře • 3. místo Dana
Heryánová – znečištěná řeka
II. kategorie 6 – 8 let – 1. – 2. ročník ZŠ — 1. místo Tomáš Daníček –
Nečistý potok • 1. místo Ján Šteiner – Člověk ničí přírodu • 2. místo  M.
Uřinovská, S. Kokešová – Nestvůra se blíží ke  Kunčicím • 3. místo
Jakub Křenek – Znečištění lesa • 3. místo Lucka Svobodová – Krmení
ptáčků • 3. místo Šimon Kořený – Zachraň přírodu
III. kategorie 8 – 11 let – 3. – 5. ročník ZŠ — 1. místo Barbora Brišová
– Znečisťování rybníka • 1. místo Pavlína Kahánková – Třídění odpa-
du • 1. místo Jana Kotková – Více ohledů k přírodě • 1. místo Martina
Grebíková – Krmení ptáků • 1. místo Honza Křenek – Otrávený potok •
2. místo Martina Grebíková – Používání těžkých strojů v lese • 2. místo
Daniela Gruberová – Kdyby se otevřely doly • 2. místo Lucie Šigutová
– Krutosti • 2. místo Alena Daníčková – Máme na půdě sovu • 3. místo
Tomáš Byrtus – Kde se nám bude lépe žít? • 3. místo L. Michna – Sklád-
ka • 3. místo M. Mališová – Vandalové • 3. místo Markéta Závodná –
Záchrana ryb a raků • 3. místo Adam Muras – Lesní kalamita
IV. kategorie 12 – 15 let – 6. – 9. ročník ZŠ — 1. místo Tomáš Hrubiš –
Frenštátské doly • 1. místo Kamil Šenk – Slavnostní otevření Dolu
Frenštát • 2. místo Ester Krpelová – Bez názvu • 2. místo Eliška Fajku-
sová – Odpadky z Ostravy jen do kunčické • popelnice • 2. místo Mirek
Pavlásek – Znečištění potoka • 3. místo Markéta Klímková – Naši re-
kreanti • 3. místo Roman Oprštěný – Důl Frenštát

Práce hodnotila porota ve složení: předseda: PaedDr. Zdeněk Šru-
bař, důchodce, členové: Zdeňka Křenková, zást. ředitele ZŠ,  František
Konvička, výtvarník, Miloslav Šrubař, předseda ČSOP

Odměny vítězům II. ročníku výtvarné soutěže byly předány na ver-
nisáži v sále na Huťařství dne 5. května 1998 v 17.30 hodin.

Rodiče a občané jste upřímně zváni.
Miloslav Šrubař, ZO ČSOP

Základní škola Karla Svolinského
v Kunčicích pod Ondřejníkem informuje
– soutěže – soutěže – soutěže – soutěže – soutěže – soutěže –

Dne 21. ledna 1998 se uskutečnilo na ZŠ základní kolo soutěže
„Olympiáda v českém jazyce“ za účasti 35 žáků 8. a 9. ročníků. Čtyři
nejúspěšnější žáci postoupili do okresního kola soutěže. Martina Blaž-
ková a Kateřina Huserová z 9. třídy a Romana Káňová a Michal Pavlá-
sek z 8. třídy. Jejich fiktivní vypravování ze života drobných živočichů
uvedeme i v dalších číslech obecních novin.

Kateřina Huserová – 9. tř. / Pilná včelka
Popisovat vám, jak vypadá den u nás doma, by asi nebylo příliš zají-

mavé. Ale co kdybychom se podívali, jak probíhá den ve včelím úlu.
Crrr! Budík zazvoní stejně jako každé ráno. Včelka vyskočí z postýl-

ky a dá si malou rozcvičku. Musí dnes být celý den silná a čilá. Otevře
dvířka své komůrky, aby se mohla jít nasnídat do velké včelí jídelny. Na
chodbičkách se to už hemží jejími družkami, které se stejně jako ona
chystají do práce.

Po vydatné snídani si včelka, plná energie, nazuje na nožky malé ko-
šíčky a je připravena vyrazit ven do krásného slunného dne za svou
každodenní prací. Na rozdíl od nás včelky slova „víkend“ nebo „prázd-
niny“ vůbec neznají, pracují každý den ochotně od rána do večera.
Naše malá hrdinka se ještě natře opalovacím krémem s vysokým fak-
torem, nasadí si sluneční brýle s UV filtrem, protože dnes slunce ob-
zvláště pálí, a vyráží. Poletuje od jednoho stromu k druhému, od kvě-
tiny ke květině a po krátké přestávce na oběd, který každá včela dostá-
vá do batůžku, se vrací opět do práce.

Venku se začíná ochlazovat. Už je tady večer. Služba u vchodu do
úlu počítá včelky. A už letí i naše malá hrdinka - unavená, opálená, ale

šťastná, že už je doma. Po nízkokalorické večeři ulehne do postýlky.
Podívá se na oblíbený seriál „Včelka a tlusťoch“, ale to už jí padají víčka
únavou. Usíná. –

Martina Blažková - 9. třída / Lenošná beruška
Je teplé letní ráno. Sluníčko se vyhouplo na nebeskou báň a nádher-

ně hřeje. Začíná se probouzet život. Lidé jdou do práce, děti do školy
a ti nejmenší v polích, lesích a loukách se pouštějí do své každodenní
práce.

Mravenci již pilně pracují na svém velkém příbytku, včely a čmeláci
si neustále pobzukují svou písničku a neustále přeletují z květu na
květ. Všude je živo.

Někdo tu však chybí. Beruška sedmitečná. Hoví si ve své postýlce
z okvětních lístků a nechce se jí vstávat. Všichni to vědí, a proto jedna
ze sestřiček poprosí skřivánky, aby vzkázali sluníčku, že potřebují
pomoc. Sluníčko neváhalo a jedním paprskem pošimralo berušku na
jejím drobném nosánku.

„Vstávat, vstávat!“
Beruška se konečně probrala, a když jí na čelíčko ukápla poslední

kapka ranní rosy, vzlétla. Pustila se do práce a radovala se jako každý
jiný den.

V pondělí 9. března t. r. se konalo na naší škole školní kolo
soutěže „LOUTNIČKA 1998“ ve zpěvu lidových písní. Soutěže
se zúčastnilo 26 soutěžících ve třech kategoriích.

V y h o d n o c e n í :  I. kategorie - žáci 1. - 3. třídy: • 1. místo - Mi-
roslav Kahánek (2. tř.) •  2. místo - Markéta Petrovská •  3. místo - Kris-
týna Ondruchová

II. kategorie - žáci 4. - 5. třídy: •  1. místo - Pavlína Kahánková (4. tř.)
•  2. místo - Lukáš Dittert •  3. místo - Markéta Palová

III. kategorie - žáci 6. - 7. třídy: • 1. místo - Alžběta Marková (7. tř.)
2. místo - Natálie Petrovská a Petr Tureček • 3. místo - Karolína Křen-

ková
Do dalšího kola soutěže postoupili vítězové jednotlivých kategorií.

Velmi nás potěšilo, že naši žáci v okresním městě Frýdku-Místku
v silné konkurenci obhájili své prvenství. Miroslav Kahánek a Alžběta
Marková zvítězili i v dalším kole soutěže a vystoupí na slavnostním
koncertu v dubnu 1998 za doprovodu cimbálové muziky Ondřejnica
v Brušperku.

Blahopřejeme.

Literární pokusy v 5. třídě ZŠ                                                                           
Jiří Káňa - 5. třída / Strašidelný hrad
Za sedmero horami a sedmero řekami byl starý strašidelný hrad.

Kolem hradu byl vodní příkop a v něm spousta ohyzdných ryb dosa-
hujících až 10 metrů. O kousek dál byl krásný temný les a v něm byd-
lela stará stařenka. A ještě o kousek dál byl krásný zlatý hrad. Žil tam
král Olejář a ten měl tři dcery, ta první byla nejstarší a jmenovala se
Benzinka, ta druhá se jmenovala Sirka a ta třetí se jmenovala Olejnič-
ka.

Jednou přišla do království hrozná zpráva. Duchové ze strašidelné-
ho hradu unesli všechny tři dcery. Král musel být po této zprávě hospi-
talizován v ústřední vojenské nemocnici. Po třech dnech ho propustili
a on nechal svolat na hrad všechny rytíře na Zemi. Na hrad jel jen princ
Mogul, který bydlí v Jihoafrické republice. Král mu slíbil, že si může vy-
brat jakoukoliv princeznu za ženu a k tomu půlku království.

Princ Mogul nemeškal, nasedl na koně jménem Chladič a vyjel. Jel
po polní cestě, když tu najednou potkal starou babičku, jak odhrnuje
na kraji temného lesa chrastí. Princ se zeptal: „Babičko, nechcete
svézt?“ „Ne,“ zněla odpověď. „No, já počkám, kdybyste si to rozmysle-
la.“ Najednou babička vytáhne z chrastí motorku Harley Davidson, na-
sadí helmu a koženou bundu, nastartuje a řekne: „Dáme si závod!
Když budeš u mé chaloupky dříve, řeknu ti, kde je, ale když prohraješ,
budeš mi sloužit.“ Princ Mogul neváhal a řekl: „Dobře, kde ale bydlíš?“
„U tří velkých buků.“ Najednou babka zmáčkne plyn a vyjede rychlos-
tí blesku. Princ Mogul stiskne nohy a jeho kůň Chladič rovněž vyrazí
rychlostí blesku.

Po chvilce rychlé jízdy vidí princ Mogul malou chaloupku a u ní tři
buky. Sedne si na lavičku a čeká, až babka přijede. Po pár minutách
přijede a princ Mogul se jí zeptá, kde je strašidelný hrad. Babka mu to
musí říct a princ Mogul nasedne na koně a vyjede.

Uplynula skoro celá hodina, než přijel ke strašidelnému hradu.
Ohyzdné ryby, které jsou ve vodním příkopu, zrovna spí, a tak může
princ Mogul klidně vstoupit do hradu. Vstoupí až nahoru a tam je
dlouhá chodba a troje dřevěné dveře. Princ vstoupí do prvních a tam
spí oběšený kostlivec, vstoupí do druhých a tam je pračka Whirpool,
pak vstoupí do třetích a tam je černý, nemytý duch, smrdí a páchne.
Duch se podívá a řekne: „Mám jednu slabinu, ale ty ji nezjistíš.“ Princ
Mogul však vytáhl prášek Tix, smotal ducha jako koberec. Dá ho do
pračky a nasype tam prášek. Najednou prudké světlo a blik! Princ se
ocitne v náručí tří princezen v královském loži. Král stojí nad ním
a řekne: „Kterou chceš?“ Princ řekne: „Olejničku.“ Za pár dní se koná
svatba. A po roce se jim narodí syn Airbag.
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V pondělí 23. března 1998 proběhlo na ZŠ základní kolo
matematické soutěže „Matematický klokan“ za účasti 120
žáků 4.–9. ročníku.

Nejúspěšnější řešitelé mezinárodní matematické soutěže podle tříd:
4. třída Renáta Káňová, 5. tř. Daniela Gruberová, 6. tř. Petr Kovalský, 7.
tř. Aneta Murasová, 8. tř. Dagmar Gajdůšková, 9. tř. Lubomír Glogar.

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Jako každé jaro proběhla i letos na naší škole dopravní sou-

těž. Měla dvě části – písemný test ze znalostí dopravních před-
pisů a praktickou část jízdy zručnosti na jízdním kole.

Děti musely zdolat mnoho překážek – jízdu žlábkem, slalom,
jízdu v kruhu s přenášením předmětu, projetí osmičky vytvo-
řené z dvojitých soustředných kruhů aj. Nejvyšší možné celko-
vé hodnocení – 20 bodů.

Dne 21. dubna t. r. v dopravní soutěži mladých cyklistů byli nejús-
pěšnější následující žáci:

I. kategorie: 1. Adam Marek – 17 bodů (5. tř.) • Adéla Parmová – 17
bodů (5. tř.) • 2. Jana Homolová – 15 bodů (5. tř.)

II. kategorie: 1. Michal Škulavík – 19 bodů (8. tř.) • 2. Roman Vedral
– 18 bodů (8. tř.)

Nejlepší závodníci se zúčastní okrskového kola soutěže,
které se bude konat 6. května 1998 ve Frýdlantě n. O.

– vedení školy –

Informace k novele zákona o státní
sociální podpoře

Od 1. 1. 1998 vešla v platnost novela zákona č. 117/95 Sb.
o státní sociální podpoře vyhlášená zákonem č. 242/97 Sb. No-
velou jsou upravena některá pravidla pro dávky státní sociální
podpory.

1. Dávky přídavek na dítě a příspěvek na dopravu jsou již
přiznávány na dobu neurčitou, to znamená, že kdo již o dávku
v minulosti požádal, bude v budoucnu dokládat pouze jednou
ročně příjmy a potvrzení o nezaopatřenosti dítěte (většinou
potvrzení o studiu). Tyto doklady musí být doručeny na okres-
ní úřad do konce září každého roku. Nebudou již lidem zasílá-
ny domů žádosti ani formuláře pro potvrzení příjmů. Tyto for-
muláře si musí žadatelé vyzvednout na okresním úřadu sami.

2. Od 1. 4. 1998 budou přiznány dávky sociální příplatek
a příspěvek na bydlení na dobu jednoho roku, a to od 1. 4. 1998
do 31. 3. 1999. Nadále jsou však žadatelé povinni každé čtvrtle-

tí dokládat potvrzení o výši příjmů, jinak dávka nebude vyplá-
cena. Nebudou již čtvrtletně zasílány předtištěné žádosti, ani
formuláře pro potvrzení příjmů. Proto by bylo vhodné, aby si
při odevzdání potvrzení o čtvrtletních příjmech vždy vyzvedli
i formuláře na příští období. O příspěvek na nájemné a příspě-
vek na teplo se bude žádat i nadále každé čtvrtletí, takže
u těchto dávek budou žadatelé i nadále dostávat jak předtiště-
né žádosti, tak i formuláře pro příjmy.

3. Došlo ke značným změnám v dávce rodičovský příspěvek,
proto všichni, kteří rodičovský příspěvek pobírají, by se měli co
nejdříve ve svém vlastním zájmu se změnami seznámit nebo
navštívit kontaktní místo. Tam budou seznámeni se všemi
změnami a podepíší o tom prohlášení. Zabrání se tak mnoha
zbytečným přeplatkům.

4. Do čtvrtletních příjmů se počítá i vyúčtování daně za rok
1997. Je to novinka, dříve tomu tak nebylo. Dále platí, že vyú-
čtování daně za rok 1997 patří do ročních příjmů za rok 1998.
V minulých obdobích bylo toto vyúčtování příjmem předešlé-
ho roku. Vyúčtování daně za rok 1997 náleží do toho čtvrtletí
a do roku, kdy bylo zaúčtováno .

Mgr. Tomáš Šlofar, referát státní sociální podpory

Církev československá husitská
zve své věřící a přátele z Kunčic i z okolí na Svatodušní neděli
31. května 1998 v 8,30 hodin, kdy při bohoslužbách v Husově
sboru v Kunčicích p. O. vzpomeneme uplynulých 70 let od
slavnostní chvíle otevření dokončené budovy sboru tehdejším
ostravským biskupem Ferdinandem Stiborem 27. 5. 1928.

Naší letošní oslavy se s námi zúčastní a Božím slovem nám
poslouží náš nynější bratr biskup Dr. Vlastimil Zítek. Sluší se,
abychom uvítali významného hosta hojnou účastí.

Rada starších a farář

Vzpomínka
Jen kytičku kvítí na hrob Ti můžeme drahá maminko dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 22. 4. 1998 uplynul 1. smutný rok, kdy utichlo laskavé
srdce nenahraditelné manželky, maminky, babičky a tchýně,
paní  A n a s t á z i e  Mi c h n ové

Nikdy nezapomenou manžel, syn a dcery s rodinami.

S L U Ž E B  P R O  R O K  1 9 9 8 MIMO¤ÁDNÁ
REKLAMNÍ AKCE

Zajímá Vás problematika

SPRÁVNÉ A ZDRAVÉ
V¯ÎIVY ?

Máte problémy s bolestmi hlavy, trápí Vás
bolesti kloubÛ, máte cukrovku a vysok˘

krevní tlak ?

Máme pro Vás fie‰ení!

Pfiijìte na bezplatnou reklamní akci na‰í
firmy. KaÏd˘, kdo se zúãastní, bude zafia-

zen do slosování o tisíc cen.
První cena: dovolená na Havajsk˘ch ost-

rovech nebo hotovost
250 000 Kã

Dal‰í ceny: horská kola, obleãení, atd.
Srdeãnû zvou pofiadatelé

BliÏ‰í informace o této akci se dozvíte
vãas na plakátech v obci.
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âi‰tûní pomníkÛ
Dne 29. kvûtna, tj. pátek , bude od 8,30 hodin provádût odbor-

ná firma na místním urnovém háji

ãi‰tûní pomníkÛ za velmi pfiijatelné ceny.

Orientaãní cena jednoho urnového hrobu je od 250 do
280 Kã i s ochrann˘m nátûrem. Zájemci mohou v tuto dobu
pfiijít na hfibitov a sjednat objednávku. Objednávky se budou
sjednávat i pro hfibitov u katolického kostela. Zástupce firmy

bude na urnovém háji i za de‰tivého poãasí.

Fa Paleãka Lubomír — obchodní ãinnost
U vodojemu 1228

767 01 Vala‰ské Mezifiíãí
tel: 0651–632220, IâO 64140431

O Z N Á M E N Í
Nabízím uzavírání výhodného životního
a úrazového pojištění dospělých a dětí

u pojišťovny IPB.
Vše zajistím u Vás doma.

Vršecký Vladislav
Kunčice p. O. 374 — tel. + záznamník 850200

P R O D E J
Prodám kamna k ústřednímu topení

na tuhá paliva – nepoužitá – cena 5 000,– Kč.
Telefon 850411

Prodám sazenice smrku pichlavého,
1 ks za 10,– Kč (do vyprodání zásob)!

Sylvie Tabášková, čp. 460, (pod lesem) Kunčice p. O.

P R O N Á J E M
nebytových prostor na „HUŤAŘSTVÍ“

rozloha: 2 x 14 m2 (s jedním vchodem) v 1. patře
vybavení: teplá a studená voda, elektrika, telefon,

kancelářské zařízení (není podmínkou)
Možný termín: od 1. 7. 1998 (lze urychlit)
Cena dohodou. Informace na tel: 850225
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Kunčice pod Ondřejníkem 2. května 1998, ročník
VIII, číslo 5/98, šéfredaktor Jana Martináková, zá-
stupce šéfredaktora Tomáš Hrubiš. — Obecní no-
viny vydává Obecní úřad v Kunčicích pod On-
dřejníkem, povoluje OkÚ, referát kultury Frý-
dek–Místek: dne 14. 1. 1991, Reg. zn. FMt 3. Uzá-
věrka každého čísla je vždy 25. dne předcházející-
ho měsíce. Cena inzerce: 2,50 Kč/cm2. Sazba Beat-
ris, tel. 0658/641984, tisk ŠOT Frýdek-Místek —
Adresa redakce: Obecní úřad, 739 13 Kunčice pod
Ondřejníkem, č.p. 569. — VÝTISK ZDARMA.


