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N astal měsíc květen, který nám kromě svého jarního poselství zároveň připomíná
dobu před 56 lety, kdy skončila 2. světová válka. K tomuto výročí jsme do Obecních

novin zařadili Vzpomínky Vladimíra Řezníčka, našeho občana, příslušníka partyzánské
skupiny Wolfram. „Vzpomínky“ uveřejňujeme s laskavým svolením autora a také paní
Marty Řezníčkové, manželky Vladimíra Řezníčka. Připomínáme, že pan Vladimír Řezníček
zemřel 10. 1. 2001. „Vzpomínky“ budou vycházet jako příloha Obecních novin na pokračování. 

Všem maminkám k jejich svátku, který slavíme druhou květnovou neděli, posíláme
následující verše.

— redakce —

Naše máma

Každý den se o nás stará
naše milá máma.
Od poledne do večera,
znovu zase zrána.

O všem možném poučuje,
do školy nás vypravuje,
pere, žehlí, šije, vaří
vyhovět nám se vždy snaží.

A když přijde Den matek?
Víme dobře, že má svátek,
kytičku jí z lásky dáme,
pěknou píseň zazpíváme.

VÍTĚZSLAV ZÁVADA

ČLEN LITERÁRNÍHO KLUBU

PETRA BEZRUČE VE FRÝDKU–MÍSTKU
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Již v minulém čísle jsme otiskli informace ze XIII.
zasedání Zastupitelstva Obce Kunčice pod Ondřej-
níkem, jelikož se jedná o velmi obsáhlé zpracování,
rozvrhli jsme je do několika čísel Obecních novin.
V tomto čísle uvádíme zhodnocení činností v naší
obci v roce 2000 a v příštím čísle vás seznámíme
s plánem činností na rok 2001 tak jak byly předlo-
ženy na zasedání zastupitelstva obce.

Zhodnocení činností v naší obci
v roce 2000

Vážené zastupitelstvo obce, vážení občané.
Dovolte mi ještě před projednáním vyúčtování

hospodaření obce v roce 2000 a před projednáním
návrhu rozpočtu obce a plánu činností na rok 2001
provést stručné zhodnocení činností v naší obci
v roce 2000.

Při celkové inventuře ke dni 31. 12. 2000 byl vyká-
zán stav majetku obce v hodnotě 122 688 545,44 Kč.

Rozpočet obce na rok 2000 byl schválen v příjmo-
vé části ve výši 13 605 900 Kč, ve výdajové části ve
výši 16 018 000 Kč. Do rozpočtu bylo zapojeno tzv.
financování ve výši 2 412 100 Kč, které obsahuje zů-
statek na běžném účtu obce z předešlého hospo-
dářského roku a závazky z dlouhodobě přijatých
půjček pro daný rok.

V průběhu roku 2000 nebyly naplněny některé
předpokládané příjmy, např. daň z příjmu fyzic-
kých osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň
z příjmu právnických osob, příjem z prodeje po-
zemků, v částce přibližně 2 000 000 Kč. Proto bylo
nutné zapojit do rozpočtu obce výtěžek z prodeje
akcií SME a. s. ve výši 3 315 200 Kč.

Během roku byl rozpočet obce několika rozpo-
čtovými změnami upraven na následující stav: pří-
jmy 17 105 600 Kč, výdaje 19 517 700 Kč, financová-
ní zůstalo v původní výši 2 412 100 Kč. Koeficient
dluhové služby obce v roce 2000 byl ve výši 0,08, tj.
8% , jako ještě rozumná zadluženost se udává hod-
nota 15 % , lze tedy říci, že zadluženost naší obce je
poměrně nízká.

Podrobný přehled je uveden v samostatné zprávě
Vyúčtování hospodaření Obce Kunčice pod Ond-
řejníkem za rok 2000 s přílohami.

V loňském roce zatížily rozpočet obce poslední
splátky faktur za plošnou plynofikaci, splátky
úvěrů, doplatek za kotelnu v ZŠ, za vodovody Hu-
ťařství, Valašská cesta a F3 — dolní konec obce,
v částce zhruba 5 690 000 Kč.

V roce 2000 byla hlavní investiční akcí plynofikace
kotelny v budově OÚ včetně bytů v podkroví ve fi-
nančním objemu zhruba 820 000 Kč, dále byla pro-
vedena plynofikace kotelny a výměna vnitřních vodo-
vodních rozvodů v DPS (dům s pečovatelskou služ-
bou) v částce 240 000 Kč. Byla vybudována středo-
tlaká plynová přípojka pro budovu kina a provede-
na plynofikace bytu v budově kina, v částce 141 000 Kč.

Ke konci minulého roku se podařilo vybudovat
prodloužení plynovodu „Majerová“ v délce 635
m v ceně 422 100 Kč.

V roce 2000 byl vybudován vodovodní řád „Válko-
vá“ v délce 290 m v částce 239 500 Kč, část vodovo-
du pro nový zástavbový obvod pod vodojemem
u ZŠ v délce zhruba 60 m v ceně 66 465 Kč, pokra-
čování vodovodu „Hrbáč“v délce 259 m v ceně 157
731 Kč. Byly zkolaudovány vodovody Huťařství, Žu-
chov, Valašská cesta, F a F3 — dolní konec obce.
Také bylo zkolaudováno prvních 100 m splaškové
kanalizace s napojením do kanalizace pod nemoc-
nicí — východní část obce.

V minulém roce byly provedeny nutné opravy
místních komunikací v částce 660 000 Kč, projekč-
ně byla připravena komunikace pro zástavbový
obvod pod vodojemem u ZŠ, byly započaty práce
na nové pasportizaci MK, byly zahájeny připravené
výkupy cest od občanů. V rámci VPP (veřejně pro-
spěšné práce) byl prováděn výřez nežádoucích dře-
vin okolo MK, instalace sněžných zábran a označe-
ní komunikací před zimním obdobím.

V dubnu a září loňského roku byl v obci proveden
s pomocí členů ČSOP a členů komise ŽP bezplatný
sběr VO a NO (velkoobjemových a nebezpečných od-
padů). Z obce bylo v roce 2000 celkem odvezeno
419,6 tun komunálního odpadu a 7 tun nebezpečného
odpadu, hasiči posbírali zhruba 32 tun železného šrotu.

V rámci údržby obecních budov byly v roce 2000
provedeny následující opravy: budova OÚ — nátěr
plechových částí střech, nátěr dřevěných obkladů,
nátěr okapů, Doza — nátěr střechy, kino — nátěr
střechy, oprava okapů, márnice — oprava omítky,
nátěr dveří a oken, MŠ Horní — nové dřevěné zá-
bradlí u besídky, vyasfaltování plochy příjezdu
k zadní části budovy, MŠ Dolní — nátěr oken, nové
pokrytí střechy a výměna okapů na hospodářské
budově, ZŠ — úprava nových prostor pro galerii
Karla Svolinského v hodnotě 180 000 Kč, výměna
hlavních rozvodů vody v suterénu ZŠ a výměna ra-
diátorů ÚT v jídelně a částečně v kuchyni v částce
286 200 Kč, byl nainstalován nápis s názvem školy
nad vchodem do ZŠ, DPS — výměna okapů a již
dříve uvedena plynofikace kotelny a výměna vnitř-
ních rozvodů vody.

V obecních budovách byly dále prováděny pravi-
delné el. revize, revize a čištění komínů a revize ha-
sicích přístrojů.

V obecních lesích proběhly za dozoru odborného
lesního hospodáře plánované probírky a zdravotní
prořezávky podle úkolů hospodaření se ziskem
zhruba 158 700 Kč.

V roce 2000 vyvrcholily práce na ÚP (územní
plán) obce. Obecní zastupitelstvo (OZ) několikrát
v této věci jednalo. Na základě připomínek občanů
a OZ byly vypracovány a odsouhlašeny podklady
pro úpravu konceptu ÚP, které byly předány zada-

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
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vateli ÚP (OkÚ — Okresnímu úřadu ve F–M) k za-
pracování do územně plánovací dokumentace obce.

Pod vodojemem u ZŠ byl rozparcelován nový zá-
stavbový obvod (12 stavebních parcel).

V loňském roce byly zhotoveny dvě studie víceú-
čelového domu před OÚ. Po diskusi v OZ byla jedna
z těchto studií vybrána a zároveň byla odsouhlaše-
na další příprava k zahájení realizace této stavby.
Také byla zpracována studie informační sítě obce.

V rámci VI. ročníku Mezinárodního folklórního
festivalu Frýdek-Místek 2000, zajistil obecní úřad
s komisí školskou a kulturní ve spolupráci se ZŠ
Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem
jeden programový den pro dětský folklórní soubor
z Gruzie, zakončený společným kulturním vystou-
pením s dětmi z našich škol v tělocvičně ZŠ. Hos-
tům se celá akce velmi líbila, zároveň byla ideální
propagací obce na mezinárodní úrovni.

V minulém roce proběhly v obci tři společenské
plesy, taneční zábavy, ČČK uspořádal dětský karne-
val, proběhl dětský den, v sále na Huťařství byla
provedena tři divadelní představení, proběhla
přednáška o protidrogové prevenci, svoji činnost
vyvíjel smíšený pěvecký sbor, pěvecký sbor v ZŠ,
dětské folklórní soubory v MŠ Dolní a v ZŠ. Folklór-
ní soubor z MŠ Dolní se zúčastnil se svým vystou-
pením oblastního kola Mateřinka 2000 ve Vrbně
pod Pradědem a postoupil do celostátního kola
v Nymburku, folklórní soubor ze ZŠ se zúčastnil
v září 2000 Frenštátských slavností, v rámci těchto
slavností proběhlo vystoupení tří dětských soubo-
rů v naší obci, žáci ZŠ byli oceněni v Senátu PČR za
vynikající výsledky ve výtvarné soutěži, v obci probě-
hla tradiční pouť. Ke konci roku proběhly dva vánoč-
ní koncerty, uskutečnilo se představení Živý betlém.

Jako každý rok pracovali v obci 4 občané evidova-
ní na úřadu práce. V rámci VPP (veřejně prospěšné
práce) vykonávali následující činnost: kosení
a úklid veřejné zeleně v obci včetně areálů u ZŠ
a MŠ, úklid zastávek ČSAD, úklid hřbitova a urno-
vého háje, práce na místních komunikacích včetně
nátěrů zábradlí mostů a lávek, čištění příkopů
a propustků, položení odvodňovacích žlabů okolo
MK, nátěry oplocení a střech obecních vodáren,
práce v obecních lesích — nátěr porostů proti
okusu zvěří a další pomocné práce.

V roce 2000 vykonával v obci civilní službu jeden
občan obce, který podle potřeby pracoval na OÚ,
v DPS a při úklidu obce. Po ukončení VŠ pracovala
na OÚ jedna občanka obce jako praktikantka, jejíž
mzda byla z větší části hrazena úřadem práce.

Sbor dobrovolných hasičů pokračoval v roce
2000 v nutné obnově a dovybavení jednotky (hadi-
ce, pracovní boty, přilby, motorová stříkačka).

Z dalších činností je možné připomenout např.:
— v roce 2000 se uskutečnilo 5 veřejných zasedá-

ní obecního zastupitelstva s průměrnou účastí
členů OZ 13,6 (tj. 90,6%) a s průměrnou účastí ob-
čanů na jednom zasedání 7,6

— proběhlo 28 zasedání obecní rady (OR) s prů-
měrnou účastí členů 4,6 (93 %)

— zástupce obce pracoval ve sdružení obcí Va-
lašsko–Beskydy — propagace regionu v oblasti tu-
ristiky

— OÚ zajišťoval každý měsíc vydávání Obecních
novin, zároveň se podílel na měsíčním vydávání
oblastních novin Mikroregion Frýdlantsko–Beskydy

— komise pro přestupky řešila 12 přestupků
— na obecní úřad bylo podáno 6 stížností, které

byly vyřízeny
— počet obyvatel na konci roku 2000 byl 1 957

(v roce 1999 — 1 957)
— v roce 2000 se narodilo 15 dětí, zemřelo 23 ob-

čanů (r. 1999 — n. 13, z. 29)
— v obci bylo uzavřeno 15 manželství, z toho 6

církevních, na obecním úřadě proběhl 1 obřad
u příležitosti zlaté svatby (r. 1999 — 14 sňatků,
z toho 6 církevních)

— bylo uspořádáno setkání s důchodci s pohoš-
těním a kulturním programem s účastí 88 občanů

— na středisku ČD proběhlo slavnostní setkání se
dvěma občany u příležitosti jejich devadesátých
narozenin

— proběhla pietní vzpomínka u příležitosti osvo-
bození naší obce s následnou výstavkou výtvar-
ných prací žáků ZŠ s ekologickou tématikou v sále
na Huťařství (čtvrtý ročník)

— OÚ aktivně spolupracoval s ochránci přírody
a dalšími složkami v obci

— OÚ zajišťoval odvody branců z obce a ve spo-
lupráci s okolními obcemi slavnostní propuštění
60letých občanů z armády

— starosta obce se v r. 2000 zúčastnil několika
schůzí různých složek v obci, na kterých hovořil
s občany o potřebách a práci v obci

— OÚ vydal pohlednici obce s obecním znakem,
ve spolupráci s Frenštátem pod Radhoštěm a Troja-
novicemi se podílel na vydání společného propa-
gačního materiálu, spolupracoval na další propa-
gaci obce (např. Valašské království, výstavy turis-
tického ruchu atd.)

— obec finančně podpořila činnost spolků, pře-
devším těch, které pracují s mládeží

— OÚ navázal spolupráci s charitou ve Frenštátě
pod Radhoštěm

— v listopadu 2000 zajišťoval OÚ volby do zastu-
pitelstva kraje

V roce 2000 pracovaly při obecní radě následují-
cí komise: finanční, stavební, kontrolní, sociálně
zdravotní, pro projednávání přestupků, životního
prostředí, sbor pro občanské záležitosti, kulturní
a školská.

Jako každoročně ke konci roku 2000 uspořádal
OÚ se SPOZ návštěvu občanů v Domě s .pečovatel-
skou službou v Kunčicích pod Ondřejníkem a v Do-
movech důchodů ve Frenštátě pod Radhoštěm
a Frýdlantě nad Ostravicí s předáním dárkových
balíčků.

V období vánočních svátků navštívil starosta
obce s předsedkyní SPOZ a pracovnicí obce několik
starších a nemocných občanů, se kterými si poho-
vořili o jejich problémech a předali jim malý dárek.



V měsíci dubnu jsme se rozloučili s naši-
mi občankami paní VLASTOU KADĚROVOU
a FRANTIŠKOU TKÁČOVOU.
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Kromě výše uvedených činností byla zajišťována
každodenní práce obecního úřadu, např. záležitos-
ti sociální, daně a poplatky, matriční činnost, sta-
vební a územní řízení, evidence obyvatel, účetnictví
obce, správa obecního majetku, ekologie obce, ci-
vilní ochrana a obrana státu, administrativní zále-
žitosti a další.

Na závěr tohoto stručného zhodnocení činností
v obci v roce 2000 děkuji za práci pro naši obec čle-
nům rady obce, členům zastupitelstva obce, obča-
nům, podnikatelům a všem, kteří se jakýmkoliv způ-
sobem podíleli na činnosti pro naši obec v roce 2000.

Děkuji za pozornost.
V Kunčicích pod Ondřejníkem 29. 3. 2001

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Soukromý a obecní majetek
je třeba respektovat!

Nevíme, komu vadí značení obecních komunika-
cí před zimní údržbou. Komunikace byly značeny
kůly pro lepší orientaci pro obsluhu, která provádí
rozhrnování sněhu. Bohužel, již při prvním napa-
dání sněhu bylo toto značení v mnoha úsecích růz-
nými vandaly zlikvidováno. Na Maralovém kopci si
občan z Trojanovic tyčemi označil mezníky, které
se nachází v blízkosti místní komunikace, aby ne-
došlo k poškození těchto kamenů. I tyto tyče něko-
mu vadily a ještě před zimním obdobím je vytrhal.

V mnoha případech se setkáváme s poškozová-
ním veřejného osvětlení — žárovky i těleso osvětle-
ní je poškozeno kamenem nebo se někdo baví stří-
lením do žárovek vzduchovkou. Tyto vandaly neza-
jímá, že jedna žárovka stojí cca 100 Kč a technika
včetně pracovníků, kteří tyto poškozené žárovky
odstraňují není také zadarmo.

Tito ničitelé si asi neuvědomují, že jejich počíná-
ní je trestné, nehledě na zbytečně vynaložené pro-
středky z obecního rozpočtu.

Oldřich Harabiš, místostarosta

Všem zemědělcům — nové podmínky
po přijetí zákona 307/2000 Sb. o skladních listech

V souvislosti s novou legislativou mohou své pro-
dukty zemědělci prodat za ceny vyšší, s tím, že
kupní cena je vyplacena při uzavření burzovního
obchodu a ne jak je dosud zvykem na splátky nebo
směnou zboží. Zároveň nebudou nuceni prodávat
„pod cenou“ a budou tak schopni hradit své závaz-
ky současným dodavatelům a věřitelům a současně
zachovat dobré odběratelské vztahy.

Petr Macků, jednatel GPM Engineerng, s.r.o., Brno

Podrobnější údaje včetně internetových adres ke
zveřejnění nabídek, poptávek a bližších informací
jsou zveřejněny na Úřední desce Obecního úřadu
v Kunčicích pod Ondřejníkem

— obecní úřad —

Mnoga ljeta zdrávi byli,Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...mnoga ljeta Ïivijó...

V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:

88 let Marta Blažková
85 let Robert Michna
85 let Oldřich Šrubař
83 let Anna Kokešová
65 let Zdeňka Miturová
65 let Zdeněk Štětkař

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

POSLEDNÍ ROZLOUâENÍ

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
ELEKTROVOD Bratislava, a.s.

organizační složka Brno
Oznámení o vstupu na pozemky —

oprava vedení 220 kV Lískovec — st. hranice SR

Na základě smlouvy o dílo a pověření investora ČEPS a.s.
Jungmanova 29, Praha bude zhotovitel Elektrovod Brati-
slava, a.s. org. složka Brno realizovat opravu vedení 220
kV Lískovec — st. hranice SR v rozsahu výměny vodičů,
opravy ocelových konstrukcí a základů stožárů.

Uvedené práce budou vykonány v předpokládaném
termínu od 15. 4. 2001 do 30. 6. 2001, kdy předmětné ve-
dení bude v beznapěťovém stavu.

Za tímto účelem budou pracovníci vstupovat na pozem-
ky na základě zákona č. 458/200 Sb. (Energetický zákon).

Pokud Vám vstupem vzniknou škody, tyto budou hra-
zeny na základě platných předpisů investorem stavby.
Z Vaší strany je nutno škody oznámit písemně nebo tele-
fonicky na adresu: Elektrovod a.s., Čulenova 5, 816 46
Bratislava, tel.: 00421 7 50 25 12 26, 00421 905 32 51 12. Po
oznámení Vás navštíví pracovník, který sepíše zápis
o škodě a následovně dohodne způsob úhrady.

Pokud se poškozený nepřihlásí, rozumíme, že ke škodě
nedošlo.

Ing. Roman Gulaš, manažer projektu
Elektrovod Bratislava, a.s.

organizační složka Brno
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Policie ČR obvodní oddělení
Frýdlant nad Ostravicí — informuje

Za první čtvrtletí letošního roku došlo celkově
k poklesu ve spáchání přestupků v obci ve srovnání
s minulým rokem a rovněž na úseku trestných činů
byl zaznamenám menší počet případů.

Na úseku přestupků bylo v obci sedm případů za
první čtvrtletí, v měsíci lednu byl zaznamenán
pouze jeden přestupek a to krádež dřeva pokáce-
ním stromů, v únoru došlo ke 4 přestupkům — po-
škození čelního skla u osobního automobilu, poru-
šení občanského soužití mezi občany, poškození
dveří a odcizení klíčů od skladu dětského tábora
a ke krádeži batohu s osobními věcmi. V dalším
měsíci březnu došlo ke dvěma přestupkům, kdy
bylo poškozeno oplocení a dveře kůlny u rekreační
chaty a dále rozbití skla a poškození dveří rovněž
u rekreační chaty.

Za stejné období bylo celkem spácháno 9 trest-
ných činů, v měsíci lednu 5 případů, kdy se jedna-
lo o zanedbání povinné výživy na dítě, vloupání do
rekreační chaty s odcizením věcí majitele a použití
násilí a nebezpečného vyhrožování proti osobě.
V únoru byl spáchán jeden trestný čin krádeže
vloupáním do osobního automobilu s odcizením
věcí a autorádia. Dalšího měsíce března došlo ke 3
trestným činům, vloupáním do rekreační chaty
s odcizením věcí majiteli, vloupání do bytu a jako
poslední byla šetřena krádež mobilního telefonu.

Za sledované období prvního čtvrtletí roku 2001
došlo v obci k 5 dopravním nehodám, při kterých
byla jedna osoba těžce zraněna, ostatní dopravní
nehody si nevyžádaly žádné zranění a došlo jen
k hmotné škodě na motorových vozidlech.

mjr. JUDr. Čeněk Šrubař

Místní organizace Červeného
kříže se představuje 

Zdá se, že v současné době v našich podmínkách
nosné myšlenky Červeného kříže — pomoc bliž-
ním v nouzi, hlavně při živelných pohromách a vá-
lečných konfliktech — ztratily na své aktuálnosti.
Přesto, že mnoho organizací v okolních obcích se
rozpadlo, místní organizace přežila rozpaky a tápá-
ní polistopadové doby a funguje dále.

Jak uvedla předsedkyně místní skupiny Červené-
ho kříže Marie Lukešová na volební členské schůzi
dne 28. února 2001 má skupina 126 členů. Naší čle-
nové se zapojují do různých aktivit v obci. Členka
výboru Dagmar Navrátilová několik let spolupracu-
je při výuce první pomoci na naší základní škole
a v přípravě družstev v soutěži první pomoci, členka
výboru Marie Majerková je cvičitelem zdravotního
tělocviku pro ženy. Členka ČK paní Lenka Dobiášová
zajišťuje zdravotnický dozor fotbalistům. Zdravotní
dozor bývá zajištěn při větších aktivitách v obci,

Informace České pošty, s. p.
V adrese poštovní zásilky lze psát i nadále poštu 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem. Služby pošty

Kunčice pod Ondřejníkem jsou poskytovány v nezměněném rozsahu ve stejných hodinách pro veřejnost,
jako před převedením doručovací služby k poště Čeladná. Po dohodě se starostou obecního úřadu bude
v měsíci květnu až srpnu zavedeno zkušebně prodloužení hodin pro veřejnost ve středu do 17.00 hod.
Pokud bude občany Kunčic pod Ondřejníkem tato doba využívána, bude prodloužení zajištěno trvale.
Od 1. 5. 2001 budou tedy hodiny pro veřejnost následovně:

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 8.00 —10.45    13.30 —15.45
středa 8.00 —10.45    13.30 —17.00

Příjem zásilek na poště v Kunčicích pod Ondřejníkem je zajištěn ve stejném rozsahu jako doposud. Zásil-
ky jsou pak dodávány v limitech, které jsou stanoveny pro konkrétní druh. Např. u expresní služby EMS jsou
dodány následující den včetně soboty, ve vybraných místech i v neděli. Pokud při doručování nejsou adre-
sáti zastiženi doma, na základě oznámení o uložení zásilky si ji mohou vyzvednout na poště Kunčice pod
Ondřejníkem dle textu uvedeného na oznámení. Pokud si ovšem budou přát vyzvednutí na kterékoli jiné
poště, Česká pošta tuto službu zprostředkuje jak u konkrétní zásilky, tak i trvale. Stejně tak vyhoví, pokud si
adresát své zásilky nebo noviny chce vyzvedávat na poště Kunčice pod Ondřejníkem místo doručování na
bytovou adresu.

Potvrzení o důchodu si mohou občané zajistit i prostřednictvím doručovatelky, vůbec nemusí chodit na
poštu. Stačí, když ji požádají, příp. telefonicky na č. 0658/684084 objednají a další den je doručovatelka při-
nese domů. U motorizovaného doručování zprostředkovávají doručovatelky i podání zásilek — převezmou
je od odesílatele doma a další den přinesou potvrzení o podání na poště.

Máme zájem na tom, aby se službami České pošty byli občané Kunčic pod Ondřejníkem spokojeni. Jakékoliv
informace ke službám České pošty Vám podáme na poštách Kunčice pod Ondřejníkem tel. 0656/85 03 10
nebo Čeladná 0658/68 40 84, případně na provozním ředitelství České pošty tel. 0658/40 42 16.

Česká pošta s.p.
Obvod Frýdek–Místek
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jako oslava výročí 100 let dobrovolných hasičů,
Dětský den, Jezdecký den paní Vereny Holly, Bes-
kydská studánka atd. MUDr. Chovančíková měla
také přednášku o první pomoci pro hasiče.

Ve spolupráci s obecním úřadem jsme zorganizo-
vali sbírku pro občany postižené povodní, byla vy-
brána částka 28163 Kč, spousta oblečení, přikrývky,
hračky. Našem pomoc byla nasměrována na vsetínsko.

Pravidelně navštěvujeme naše starší členy při vý-
znamných životních jubilejích s kytičkou a malým
dárkem.

V letošním roce jsme uskutečnili přednášku pro
řidiče o první pomoci, kterou přednesl lektor Čer-
veného kříže p. Krátký. Přednáška byla velmi hod-
notná, škoda, že málo navštívená.

Na výroční schůzi ve spolupráci se včelaři byla
přednáška na téma „Včela a propolis“, kterou před-
nesla p. Dr. Hajdušková. Přednáška byla velmi hod-
notná a zajímavá, ale poměrně s malou účastí.
K důstojnému průběhu schůze přispělo i kulturní
vystoupení žáků základní školy, za což děkujeme
žákům, paní učitelce Kahánkové i ředitelství Zá-
kladní školy K. Svolinského.

Dne18. března byl uspořádán tradiční Dětský kar-
neval. Je opakovaně navštěvován mnoha dětmi
i rodiči. Je obtížné si vybrat z mnoha krásných a ná-
paditých masek ty nejlepší, je nutno říci, že krásné
jsou všechny. Výběr provádějí sami rodiče. Mimo
ceny za masky bylo připraveno mnoho krásných
a hodnotných cen v tombole. Tato nákladná akce
se nám podaří vždy zorganizovat díky sponzorům,
především z řad místních podnikatelů, ale i soukro-
mých osob. Touto cestou jménem dětí i organizaci
Červeného kříže všem sponzorům vřele děkujeme
a těšíme se na další spolupráci.

Eventuální výtěžek z akce věnujeme potřebným
organizacím. Věnovali jsme 5000 Kč ZŠ K. Svolin-
ského, přispíváme na Dětský den, přispívali jsme
na Nadaci transplantace kostní dřeně. V minulém
roce stejně jako letos přispějeme na dětskou hema-
tologickou onkologii ve Fakultní nemocnici Ostra-
va–Poruba.

Část peněz ze známek ČK odevzdáváme přes
okres i na ústřední výbor.

Závěrem bych chtěla navázat na úvodní myšlen-
ku. Zdá se, že dnes, kdy poměrně dobře a dostupně
funguje zdravotnictví, existence Červeného kříže
již nemá patřičné opodstatnění.

Chtěla bych však podtrhnout jeho důležitost při
masových akcích, stejně jako znalost zásad první
pomoci každého občana. Chceme tedy nadále spo-
lupracovat s dalšími složkami a organizacemi v obci.

Jistě důležitá je činnost ČK v celostátním i mezi-
národním měřítku. Celostátní pomoc ČK bývá na-
směrována do oblastí postižených živelnými ka-
tastrofami nebo vojenským konfliktem jako pomoc
civilnímu obyvatelstvu. Jsou to tedy ideály, které by
k nám mohly přinést další členy, které bychom rádi
uvítali ve svých řadách.

Za místní skupinu Červeného kříže
MUDr. Františka Chovančíková

Jaro v mateřské škole Horní
Příchod jara oslavily děti v mateřské škole Horní

tradičně s velikonočním zajíčkem.
Potom, co děti rodičům i zajíčkovi zazpívaly

a přednesly básně o jaru a chlapci předvedli připra-
venost na pomlázku, spolupracovali tatínkové, ma-
minky i babičky s dětmi na výzdobě kraslice. Vysta-
vené práce vytvořily „Zajíčkovu galerii“, která zdo-
bila mateřskou školu v čase Velikonoc. Zajíček za
snažení rozdával sladkou odměnu.

Ani na Den Země jsme v mateřské škole nezapo-
mněli. Když má někdo svátek, chce být pěkný —
děti proto vysbíraly klacíky na školní zahradě
a uklidily před mateřskou školou. Jako dárek dosta-
la Země dvě jablůňky, které děti pomohly zasadit
na zahradě mateřské školy.

Malí ochránci přírody vyčistili tůňku lesního po-
tůčku, aby se zvířátka měla kde napít v nastávají-
cích teplých dnech.

Při práci na zahradě i v lese naslouchaly děti
zpěvu ptáčků — možná to byly ptačí písně za od-
měnu těm, kteří pečují o přírodu — kdo ví !?

Pracovnice mateřské školy Horní,
Kunčice pod Ondřejníkem

OZNÁMENÍ
Ostravský kraj, krajský úřad, Prokešovo nám. 8,

Ostrava — rada kraje vyhlásila veřejnou soutěž na
výtvarné (grafické) ztvárnění znaku a praporu Os-
travského kraje a schválila soutěžní řád. Tento sou-
těžní řád je vyvěšen na úřední desce Obecního
úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem po dobu, po
kterou mohou být návrhy podávány, tj. do 30. 5.
2001. První tři nejlépe umístěné návrhy budou fi-
nančně odměněny.

JUDr. Miroslav Býma, Ph.D.
vedoucí odboru organizačního

• Hledáme majitele německého ovčáka zaběhnu-
tého počátkem března. Informace podejte na tel. č.
0658/324 52

Ve dnech 13. 5. — 27. 5. 2001
má MUDr. Františka Chovančíková

dovolenou.

Zastupovat ji bude MUDr. Bohumila Fajkusová
ve dnech

úterý 12 — 16 hodin
čtvrtek 12 — 15 hodin

Zdravotní sestra bude přítomna v běžnou
pracovní dobu.
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Po p i s  t r a s  p o c h o d u :

trasa 30 km
Z místa startu (nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejní-

kem) po modré turistické značce na Horní Čeladnou.
Z modré odbočíme doleva (po vlastním značení) k pa-
mátníčku J. Ušiaka, pak se vrátíme zpět na modrou tu-
ristickou značku, po které pokračujeme ke kapličce —
kontrola — K1. Odtud po červené tur. značce doleva,
pak doprava úbočím Smrku až na Polanu (rozcestí turis-
tických značek). Zde odbočíme doprava na modrou tur.
značku, po níž dojdeme na Kociánku — K2. kde bude
malé občerstvení. Po modré turistické značce pokraču-
jeme až na Martiňák, chatu míjíme a po zelené turistic-
ké značce dorazíme na rozcestí Bařiny — K3. Po zelené
značce pokračujeme vzhůru na Čertův mlýn — K 4.
Z Čertova mlýna sestoupíme po červené turistické znač-
ce na sedlo Maňáky, kde přejdeme na zelenou turistic-
kou značku, která nás dovede úbočím Noříčí hory přes
Bystré až téměř k nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejní-
kem. Před nádražím se napojíme na vlastní značení,
které nás dovede do cíle pochodu, k chatce „U žabáka“
(nad hřištěm TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem)
Převýšení na trase 30 km — cca 980 m.

trasa 15 km 
Z místa startu (nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejní-

kem) po žluté turistické značce (směr Malá Stolová).
Během stoupání Malou Stolovou narazíme na kontrolu
— K1, za kterou odbočíme doprava na šikmo stoupající
lesní cestu. Po vlastním značení obcházíme Velkou Sto-
lovou na rozcestí ke kontrole — K2. Pokračujeme po
vlastním značení k zeleně značené turistické cestě,
(dáme se ostře doprava), po níž dojdeme přes Bystré až
téměř k nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejníkem.Před
nádražím se napojíme na vlastní značení, které nás do-
vede do cíle pochodu, k chatce „U žabáka“ (nad hřištěm
TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem).
Převýšení na trase 15 km — cca 460 m.

St a r t  a c í l :
Start pochodu obou tras je od chatky TURIST u nád-

raží ČD v Kunčicích pod Ondřejníkem. Start na obě
trasy je průběžný od 7.00 — 9.00 hod.

Cíl pochodu obou tras — chatka „U Žabáku“ — areál
vodních nádrží nad hřištěm TJ Sokol Kunčice pod Ond-
řejníkem.

Pre z e n t a c e :
Vyplněním přihlášky v sobotu 26. května 2001 v době

od 6.45 — 9.00 hod. v místě startu — chatka TURIST
u nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejníkem.

St a r t ov n é :
Trasa 15 km — dospělí 15 Kč, mládež do 15 let 10 Kč,

Trasa 30 km — 25 Kč.
Členové KČT po předložení průkazu sleva 20%.

C h a r a k t e r  t r a s :
Obě trasy jsou vedeny převážně po značených turistic-

kých cestách v horském terénu, část tras vede po lesních
cestách s vlastním značením.

Větší část pochodu vede chráněnou krajinnou oblastí
Beskydy, turistické cesty jsou značeny na turist. mapě
Beskydy. Plánek s popisem obou tras obdrží startující při
prezentaci.

Ča s ov ý  l i m i t :
Pro trasu 30 km — 8 hodin, pro trasu 15 km — 4 hodiny.

Po d m í n k y  ú č a s t i :
Dobrý zdravotní stav účastníka. Pro účast na 30 km

trase pochodu dovršení 15 let věku. Trasa 15 km — mlá-
dež do 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby.

Za va z a d l a :
Zájemcům budou zdarma uschována při prezentaci.

Ob č e r s t ve n í :
Všichni účastníci pochodu obdrží v cíli teplé jídlo,

účastníci pochodu 30 km obdrží na trase při kontrole K 3
— malé občerstvení.

V cíli bude možnost dalšího občerstvení v připrave-
ném bufetu.

Od m ě n y :
Všichni účastníci, kteří projdou předepsanými kontro-

lami svých tras a ujdou pochod v předepsaném časovém
limitu, obdrží účastnický list.

Účastníci trasy 30 km obdrží navíc orient. mapku okolí
Kunčic pod Ondřejníkem v měř. 1: 25 000, účastníci
trasy 15 km obdrží barevný pohled Kunčic p. Ondřejníkem,
které věnoval Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem.

Pro nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího účast-
níka pochodu jsou připraveny věcné odměny. Největší
odměnou pro všechny účastníky bude pobyt strávený
s pohybem v jarní přírodě a navázání nových přátelství.

Or g a n i z a č n í :
Akce se uskuteční za každého počasí — každý účast-

ník absolvuje trasy na vlastní nebezpečí — v ceně star-
tovného není pojištění proti nehodě či úrazu.

Bližší informace možno získat na adrese:
manželé Martiňákovi

739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 405
tel. 0656/85 02 74, mobil 0603/54 85 26

O D B O R  K L U B U  Č E S K Ý C H  T U R I S T Ů  K U N Č I C E  P O D  O N D Ř E J N Í K E M

p o ř á d á  v s o b o t u  2 6 .  k vě t n a  2 0 0 1
veřejně př ístupnou turist ickou akci

KKKK uuuu nnnn čččč iiii cccc kkkk ýýýý     pppp oooo cccc hhhh oooo dddd
p o  s t o p á c h  p a r t y z á n ů

— pochod volně navazuje na již tradiční
pochody a dálkové běhy pořádané
v Kunčicích pod Ondřejníkem.
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Kunčice pod Ondřejníkem 2. 5. 2001, ročník XI, číslo 5/2001, šéfredaktor Jana Martináková, zástupce šéfredaktora Tomáš Hrubiš.
Obecní noviny vydává Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem, povoluje OkÚ, referát kultury Frýdek-Místek: dne 14. 1. 1991,
Reg. zn. FMt 3. Uzávěrka každého čísla je vždy 25. dne předcházejícího měsíce. Cena inzerce: 2,50 Kč/cm2. — Adresa redakce: Obecní
úřad, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, č.p. 569. — Vyrábí:  Beatris, Dobrá — V Ý T I S K  Z D A R M A .

MALÉ DOMOVNÍ ČISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD PRO RD

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ V OKRESE
FRÝDEK–MÍSTEK

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 674
TEL. 0737 140 903 • 0656 /85 01 83

PETER HIĽOVSKÝ

PRODÁM
STÁLOŽÁRNÁ KAMNA NA TUHÁ PALIVA

TYP F 1458 — FILEX
3 ROKY POUŽÍVANÁ — POŘIZOVACÍ CENA 6000 Kč

PRODEJNÍ CENA 3 000 Kč

INFORMACE NA TEL. 0604/35 15 95

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

Telefon:

0656/85 04 49,

0656/85 02 79, 0656/85 0016

UHELNÉ SKLADY FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Fa Piskoř Petr

0658/67 77 08, 0604 7017 67

C E N Í K  P A L I V A

hnědý ořech 2 — 150 Kč/q
hnědý ořech 1 — 176 Kč/q
hnědá kostka — 180 Kč/q 
černý ořech — 291 Kč/q

koks ořech 2 (drobný) — 405 Kč/q 
otopová směs — 440 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.


