
KVĚTEN 2002

Do šeříků padly dny té slávy, 
nikdy ještě nám tak nevoněl
ten květ bílý, modrý, usměvavý,
přivázaný na lafetě děl.

Je v něm žen a dětí něha bílá, 
básníkovo marné volání,
je v něm krev, již tato země vpila,
když jsme stáli s rukou na zbrani.

Kovy země se v něm roztavily,
z květů dýchá ocelový chlad,
jak byl krásný na žerdích v té chvíli,
když jsme stáli u svých barikád!

Je v něm láska, která neoklame,
a když vadne, cítíš smrti dech.
V jeho květech padlé pohřbíváme,
ať se jim spí měkce na květech!

B
ásní Jaroslava Seiferta jsme Vám chtěli
připomenout významné květnové dny:

5. května Květnové povstání českého lidu
a zároveň i osvobození naší obce a 8. května
57. výročí osvobození od fašismu.

Ve dnech slávy

````` Ke dni matek, který slavíme druhou květnovou neděli, přejeme  slovy W. Raabea. `````

Žádná moudrost,
které se člověk může na zemi naučit,

nemůže dát to, co nám dá jediné slovo,
jediný pohled matky.

— redakce —
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Volby do Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR v roce 2002
Rozhodnutím ze dne 30. 1. 2002 vyhlásil prezi-

dent republiky volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republily.

Tyto volby se uskuteční v pátek 14. června 2002
a v sobotu 15. června 2002.

Volby proběhnou podle zákona o volbách do Par-
lamentu České republiky č. 121/2002 Sb. (částka 53).
Hlasování do Parlamentu ČR proběhne v obci ve
stálých volebních okrscích č. 1 a č. 2.

Starosta obce stanovil minimální počet členů
okrskových volebních komisí — 9 členů a jmenuje
zapisovatele volebních komisí.

Každá politická strana, politické hnutí a koalice,
jejíž kandidátní listina pro volby do Poslanecké
sněmovny byla v našem volebním kraji zaregistro-
vána má právo delegovat nejpozději 30 dnů přede
dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka
do každé okrskové volební komise. Není-li takto
dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okr-
skové volební komise, jmenuje členy na neobsaze-
ná místa starosta.

Žádám proto politické strany a koalice v obci, je-
jichž kandidátní listina pro volbu do Poslanecké
sněmovny byla zaregistrována, aby využily svého
práva a delegovaly písemně  jednoho člena a jed-
noho náhradníka do okrskové volební komise.
V naší obci budou pracovat dvě okrskové volební
komise, každá výše uvedená strana má tedy právo
delegovat celkem dva členy a dva náhradníky.

Práce ve volebních komisích bude náročná (pou-
žití výpočetní techniky), proto prosím delegujte
do komisí takové členy, u kterých je předpoklad,
že tuto práci zvládnou. Delegování členů komisí
mohou politické strany, politické hnutí a koalice
podat na Obecní úřad v Kunčicích p. O. č. dveří 23
do 15. 5. 2002 včetně. Seznam delegovaných členů
a náhradníků do okrskových volebních komisí
musí obsahovat jméno, příjmení, přesnou adresu
trvalého bydliště, rodné číslo, podpis zmocněnce
politické strany, politického hnutí nebo koalice,
v případě nezávislého kandidáta podpis tohoto
kandidáta. Dále může obsahovat údaj do které okr-
skové komise je delegován. Členové volebních
komisí mají nárok na zvláštní odměnu za výkon
funkce. V oznámeném termínu pak bude probíhat
školení členů okrskových komisí.

Členem nebo náhradníkem volební komise ne-
může být kandidát do Poslanecké sněmovny PČR.

Starosta vyhradí 16 dnů přede dnem voleb plochy
pro vylepení volebních plakátů.

Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě,
zejména nesmí být o kandiátech a politických stra-

nách a koalicích, na jejichž kandidátních listinách
jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.

Pro volební kampaň mohou volební strany využí-
vat své vývěsní skříňky a označené plakátovací plo-
chy v čekárnách autobusů, které budou označeny
16 dnů přede dnem voleb.

Tyto plochy jsou určeny všem účastníkům voleb-
ní kampaně. Žádám volební strany, aby k volební
kampani využívaly pouze určené plochy. Nevyle-
pujte plakáty a nepište na autobusové zastávky,
sloupy el. vedení a podobně, neboť volební strana,
jejíž volební materiály budou umístěny mimo uve-
dené 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 volební strana a koalice fungující v naší obci
prostor pro volební kampaň a to dvě strany formátu
A4 strojem psaného příspěvku. Nebudou otištěny
příspěvky, které by kohokoliv napadaly nebo byly
vulgární.

Uzávěrka červnového čísla Obecních novin
bude 24. 5. 2002.

Na obecním úřadě (č. dveří 23) je k nahlédnutí se-
znam voličů Obce Kunčice p. O. Každý volič může
do seznamu nahlédnou, zda je v něm správně uve-
den, popřípadě údaje upřesnit. Do seznamu je
možno nahlédnout v pracovní dny v těchto hodinách:

pondělí, středa 8.00—17.00
úterý, čtvrtek 8.00—14.00

Seznam voličů se uzavírá ve středu 12. června
2002 v 17.00 hodin.

Volební lístky budou voličům doručeny prostřed-
nictvím České pošty.

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 zajištění přenosné vo-
lební schránky. Členové příslušné volební komise
je pak v den voleb navštíví s přenosnou volební
schránkou doma.

Požadavek sdělte telefonicky (tel. 85 01 54), po-
případě písemně na obecní úřad nebo prostřednic-
tvím poštovních doručovatelek.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Oznámení
Vedle vchodu do budovy obecního úřadu byla in-

stalována nová úřadní deska OÚ, kde budou mimo
jiných zveřejňovány další informace k volbám.

obecní úřad



OBECNÍ NOVINY STRANA 3 KVĚTEN 2002

zhruba 192 000 Kč. Byly zkolaudovány vodovody
„Válková“ a prodloužení vodovodu „Fajkus“. Probí-
hala projekční příprava dalších vodovodních řádů
— vodovod pod Stolovou (Břeští) — projekt pro
ÚŘ), vodovod pod vodojemem nad ZŠ, prodlouže-
ní vodovodu „Hrbáč“.

Nepodařilo se dořešit s SmVaK Nový Jičín zásobe-
ní pitnou vodou oblasti Žuchov, za tratí.

Dále byl vypracován provozní a manipulační řád
vodovodní sítě obce, probíhala běžná údržba již
rozsáhlé vodovodní sítě (např, výměna podzemní-
ho hydrantu a redukčního ventilu u hasičárny, od-
kalování vodovodů atd.).  

V oblasti kanalizace proběhly následující činnos-
ti: dešťová kanalizace — byla zahájena příprava od-
kanalizování „Černého kopce“ a zástavbové oblasti
pod vodojemem u ZŠ, splašková kanalizace — byla
zpracována studie odkanalizování celé obce, byla
zprovozněna část splaškové kanalizace z oblasti
„pod nemocnicí“ s napojením na ČOV v Čeladné.

V minulém roce obec spolupracovala s SMP, a. s.
Ostrava při budování plynovodu v lokalitě pod Sto-
lovou, zhruba v délce 2 000 m. Na této stavbě se
bude obec podílet částkou 400 000 Kč. Také byl vy-
pracován projekt plynofikace v zástavbovém obvo-
du pod vodojemem nad ZŠ, projekt rozšíření ply-
novodu „Železný“(na Válkovém) a Valašská cesta,
projekt a stavební povolení plynofikace kotelny lé-
kárny a studie plynofikace budovy hasičárny.Také
nás čekaly doplatky investičních akcí z konce roku
2000 (plynovod „Majerová“, plynová kotelna OÚ,
plynofikace budovy kina, také splátky na úvěru
a půjčce na plynofikaci obce byly ve výši 1 760 000
Kč. Z programu obnovy venkova získala obec fi-
nanční příspěvek ve výši 183 000 Kč na splátky
úroků z úvěru na plynofikaci obce.

V roce 2001 byly provedeny opravy MK ve výši
zhruba 800 000 Kč za použití nových, cenově
úspornějších technologií (např. pod Stolovou, Koli-
by, Maralův kopec, okolo OÚ, Humbarek, autobu-
sová točna — dřevěný kostelík, atd), dále pokračo-
valy práce na čištění příkopů okolo místních ko-
munikací. Byla zahájena I. fáze stavby nové komu-
nikace v zástavbovém obvodu pod vodojemem nad
ZŠ. Ke konci roku byla zhotovena nová pasportiza-
ce místních komunikací v obci. Pokračovalo majet-
kové vypořádání s vlastníky některých místních ko-
munikací. Také byl vypracován projekt nové ob-
služné komunikace ve stavebním obvodu p. č.
1209/83 (nad p. Vybíralíkem). V loňském roce také
obec zajišťovala náročnou zimní údržbu místních
komunikací, hlavně v době sněhové kalamity ke
konci roku 2001.

Ve spolupráci s obcí prováděla státní organizace
Povodí Odry další úpravy břehů potoka Tichávky.

Aby byl  na území obce dostatečně silný signál
pro mobilní telefony, podpořila obec v roce 2001

Již v minulém čísle jsme otiskli informace ze
XVIII. zasedání Zastupitelstva Obce Kunčice p. O.,
jelikož se jedná o velmi obsáhlé zpracování, rozvrh-
li jsme jej do dvou čísel Obecních novin. V tomto
čísle uvádíme zhodnocení činností v naší obci
v roce 2001 a návrh programu hlavních činností
obce na rok 2002 tak jak byly předloženy na zase-
dání zastupitelstva obce.

Stručné zhodnocení roku 2001
Vážené zastupitelstvo obce, vážení občané,

ještě než začneme projednávat program hlavních
činností a rozpočet obce na rok 2002, dovolte mi
provést stručné zhodnocení činností Obce Kunčice
p. O. v roce 2001.

Stav  majetku Obce Kunčice p O. byl při celkové
inventuře  ke  dni   31. 12. 2001  vykázán  v hodnotě
125 267 891,44 Kč.

Rozpočet obce na rok 2001 byl schválen v příjmo-
vé části ve výši 19 462 600 Kč, ve výdajové části ve
výši 19 418 400 Kč. Do rozpočtu bylo také zapojeno
tzv. financování v celkové výši 44 200 Kč, které se
skládalo ze zůstatku na běžném účtu obce k 1. 1.
2001 a ze závazku z dlouhodobě přijatých  půjček
pro daný rok. Jednalo se tedy o rozpočet nevyrov-
naný, přebytkový. Během roku byl několika rozpo-
čtovými změnami rozpočet obce upraven následo-
vně: příjmy ve výši 24 391 000 Kč, výdaje ve výši 24
406 800  Kč. Koeficient dluhové služby obce v roce
2001 byl ve výši 0,053, tj. 5,3 %, tedy zadluženost
obce je nízká (může být max. 15%).

V průběhu roku 2001 dosáhly skutečné příjmy
částky 21 384 719,24 Kč, což je o 1 922 119,24 Kč
více než byla rozpočtovaná částka.

Skutečné výdaje byly ve výši 20 127 999, 65 Kč,
tedy o 709 599,65 Kč více než rozpočtovaná část-
ka.Některé daňové příjmy byly vyšší než byl před-
poklad, např. daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin-
nosti, daň z přidané hodnoty a daň z příjmu práv-
nických osob. Naopak např. u daně z příjmu fyz.
osob ze samostatné výdělečné činnosti nebyla
předpokládaná výše příjmu naplněna. V roce 2001
také neproběhla plánovaná privatizace plynáren-
ství, plynovody nebyly na Severní Moravě od obcí
odkoupeny, proto příjmy z prodeje plynovodů ne-
byly naplněny.

Podrobné údaje jsou uvedeny v samostatné zprá-
vě Vyúčtování hospodaření Obce Kunčice p. O. za
rok 2001, včetně příloh.

V minulém roce byla hlavní investiční činnost za-
měřena na další rozšiřování vodovodní a plynové
sítě v obci.

Byl vybudován vodovodní řád směrem k areálu TJ
a p. J. Řezníčkovi v délce 903 m v hodnotě zhruba
850 000  Kč. Na hlavním vodovodním řádu „Vávra“
(u prodejny  Macurových) byla vybudována velmi
důležitá podzemní redukční šachta v hodnotě díla
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Ke dni 31. 12. 2001 ukončila obec nájem sálu na
Huťařství. Obec měla tyto  prostory pronajaty od
poloviny r. 1997, aby byla v obci zachována mož-
nost provádění kulturních a jiných akcí, neboť tyto
prostory měly být využívány jako skladiště. Od té
doby se do konce roku 2001 v těchto prostorách
uskutečnilo 94 různých akcí. Tím se potvrdilo, že
rozhodnutí obecního zastupitelsva o pronájmu
těchto prostor v roce 1997 bylo správné. Od 1. 1.
2002 bude sál s přilehlými prostory na Huťařství
provozovat současný nájemce restaurace a večerky
p. M. Závodný, který má svoji představu o využití
těchto prostor. Obec si zachovala možnost nadále
prostory využívat pro své akce.

V oblasti kulturní nadále vyvíjel činnost smíšený
pěvecký sbor, pěvecký sbor v ZŠ, dětské folklórní
soubory v MŠ Dolní a v ZŠ. Folklórní soubor z MŠ
Dolní „Dolňánek“ se zúčastnil se svým folkórním
pásmem Mlynáři oblastního kola Mateřinka 2001
ve Valašském Meziříčí a postoupil do celostátního
kola v Nymburku. Folklórní soubor ze ZŠ se zúčast-
nil mimo jiné i Frenštátských slavností v září 2001.
Ke konci roku uspořádala ZŠ vánoční koncert pro
veřejnost. V obci proběhla tradiční pouť. 

V minulém roce v obci pracovali 3 občané evido-
vaní na úřadu práce. V rámci programu VPP (veřej-
ně prospěšné práce), který je částečně dotován úřa-
dem práce, vykonávali následující činnost: výroba
betonových žlabů, čištění příkopů a propustků
u MK, ukládání odvodňovacích žlabů, kosení
a úklid veřejné zeleně v obci   včetně  areálů u ZŠ
a MŠ,  úklidové práce v obci (zastávky  ČSAD, u OÚ,
v sále na Huťařství, hřbitov, urnový háj apod.),
úprava a betonáž chodníků u MŠ Horní, výroba
a instalace sněhových zábran, ořez náletů okolo  MK,
příprava dříví pro kotelnu v lékárně, odklizení sněhu.  

Také v roce 2001 vykonával v obci civilní službu
jeden občan obce, který podle  potřeby pracoval  na
OÚ, v DPS a při úklidu obce. Během roku v obci vy-
konával alternativní trest jeden odsouzený občan,
který musel bez nároku na odměnu odpracovat
v obci při pomocných pracech určitý počet hodin.

Obec zakoupila pro Sbor dobrovolných hasičů
starší skříňovou Avii Furgon, kterou si hasiči svépo-
mocně upravili na převoz hasičské jednotky. Probí-
halo další dovybavení hasičské  jednotky potřeb-
ným materiálem. Dne 20. 10. 2001 uspořádali naši
hasiči okresní kolo soutěže mladých hasičů „Pla-
men 2001“. Této soutěže se zúčastnilo 67 družstev.
Včetně pořadatelů se soutěže účastnilo více jak 500
lidí. Za perfektní organizaci této akce byli naši hasi-
či pochváleni nadřizeným orgánem.

Na základě nového zákona č. 185/2001 Sb. o od-
padech schválilo zastupitelstvo obce dne 17. 12.
2001 obecně závazné vyhlášky č. 1/2001 a č. 2/2001
o nakládání s komunálním odpadem na území
obce a o místním poplatku za likvidace komunál-
ních odpadů s účinností od 1. 1. 2002.

stavbu tří vysílačů mobilních operátorů (Oskar,
Pegas), ve dvou případech k tomuto účelu pronaja-
la své nemovitosti.

Již tradičně probíhal v obci v dubnu a září loňské-
ho roku bezplatný sběr velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu (VO a NO) a sběr železného šrotu.
Při této akci bylo z obce  odvezeno celkem 372,2
tun komunálního odpadu (VO) a 5,7 tun nebezpeč-
ného odpadu (NO), hasiči posbírali zhruba 22 tun
železného šrotu. Tuto akci pomohli zabezpečit čle-
nové ČSOP, členové komise ŽP a hasiči.

V roce 2001 pokračovala průběžná údržba obec-
ních budov, např. nátěr střechy lékárny a přístavby
staré školy č. p. 304, úprava bytu v budově kina,
nátěr oken v MŠ Horní, u MŠ Horní proběhla úpra-
va nádvoří, chodníků a zahrady, v ZŠ byla dokončena
úprava nových prostor pro galerii Karla Svolinské-
ho, atd. V obecních budovách byly prováděny pře-
depsané pravidelné revize: el. rozvodů, el. nářadí,
plynových kotelen, revize a čištění komínů, revize
hasicích přístrojů.

V obecních lesích proběhly plánované práce —
probírky, zdravotní prořezávky, výběr nad zmlaze-
ním podle pokynů lesního hospodáře  se ziskem
zhruba 128 000 Kč.

Dále probíhaly práce na územním plánu (ÚP)
obce.

V roce 2001 probíhaly přípravy na stavbu víceú-
čelového domu před OÚ. Uskutečnilo se několik
jednání a připomínkových řízení k této akci, byl
proveden geologický průzkum a zaměření stavební
lokality a dokončen projekt pro územní řízení.  

V loňském roce také proběhlo několik jednání
k situaci ohledně další existence Dolu Frenštát.
Tato záležitost není dořešena, jednání dále pokra-
čují.

V minulém roce se nepodařilo zajistit projekty na
úpravu hřbitova a urnového háje z důvodu nemoci
projektanta. Také nebyla provedena studie dlouho-
dobé strategie rozvoje obce. V tomto případě dopo-
ručil Okresní úřad ve Frýdku-Místku, abychom
vyčkali na obdobnou studii pro celý mikroregion
Frýdlantska. Řešení uvedených záležitostí přechází
do roku 2002.

Jako v předešlých letech zajistil OÚ s komisí škol-
skou a kulturní a ve spolupráci se ZŠ K Svolinského
jeden programový den v rámci VII. ročníku Mezi-
národního folklórního festivalu Frýdek–Místek
2001. Dne 22. 6. 2001 obec navštívil moldavský dět-
ský folklórní soubor FANTEZIA z Kišiněva. Celá
akce se vydařila a zároveň přispěla k propagaci naší
obce na mezinárodní úrovni. Škoda jen, že taková
významná kulturní akce probíhá vždy za malého
zájmu občanů. 

V roce 2001 se v obci uskutečnily v sále na Huťař-
ství  čtyři společenské plesy, taneční zábava, ČČK
uspořádal dětský karneval, divadelní  představení,
taneční škola.
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Z důvodu  stále narůstající administrativy a nut-
nosti zpracovávání mzdové agendy začala během
roku pracovat na obecním úřadě nová pracovnice
paní Ivana Řezníčková (mzdová účetní, daně a po-
platky, majetek obce).

Z dalších činností alespoň připomenu např.:
— v roce 2001 se uskutečnily 4 veřejná zasedání

zastupitelstva obce s průměrnou účastí členů ZO
13,5 (tj. 90,%)  a s průměrnou účastí občanů na jed-
nom zasedání  4,75

— proběhlo 22 zasedání  rady obce (RO) s prů-
měrnou účastí členů  4,7 (94 %)

— zástupce obce pracoval ve sdružení obcí Valaš-
sko–Beskydy — propagace regionu v oblasti turisti-
ky

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

— komise pro přestupky řešila 10 přestupků 
— na obecní úřad bylo podáno 6 stížností, 3 z to-

hoto počtu jsou v řešení
— počet obyvatel na konci roku  2001 byl 1 972

(v roce 1999—1 957)
— v roce 2001 se narodilo 19 dětí, zemřelo 15 ob-

čanů (r. 2000 — n. 15, z. 23) 
— v obci bylo uzavřeno 14 manželství, z toho 11

církevních (r. 2000 — 15 sňatků, z toho 6 círk.)
— bylo uspořádáno setkání s důchodci s pohoš-

těním a kulturním programem s účastí 105 občanů
— proběhla pietní vzpomínka u příležitosti osvo-

bození naší obce s následnou výstavkou výtvar-
ných prací žáků ZŠ s ekologickou tématikou v tě-
losvičně ZŠ (pátý 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
60ti letých 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 p. R. a Trojanovicemi se
podílel  na další propagaci obce (např. Valašské
království, výstavy turistického ruchu atd.) 

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

— OÚ aktivně spolupracoval s Charitou ve Fren-
štátě p. R.

V roce 2001 pracovaly při zastupitelstvu obce
a při radě obce následující výbory a komise: fi-
nanční a kontrolní výbor, komise stavební,  sociál-
ně zdravotní, pro projednávání přestupků, životní-
ho prostředí,  sbor pro občanské záležitosti, kultur-
ní a školská, pro rozvoj obce. 

Jako každoročně ke konci roku 2001 uspořádal
OÚ se SPOZ návštěvu občanů v Domě s .pečovatel-

skou službou v Kunčicích p. O. a v Domovech dů-
chodů ve Frenštátě p. R. a Frýdlantě n. O. s předá-
ním dárkových  balíčků.

V období vánočních svátků navštívil starosta
obce s předsedkyní SPOZ  několik starších a ne-
mocných občanů, se kterými si pohovořili o jejich
problémech a předali jim malý dárek.

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, účetnic-
tví obce, správa obecního majetku, ekologie obce,
civilní ochrana a obrana státu, administrativní zá-
ležitosti a další.

Na závěr tohoto zhodnocení činností  v obci
v roce 2001 děkuji za práci pro naši obec členům
rady obce, členům zastupitelstva obce, předsedům
a členům výborů a komisí, zaměstnancům obce,
zaměstnancům škol, podnikatelům a živnostní-
kům, občanům a všem, kteří se v roce 2001 jakým-
koliv způsobem podíleli na rozvoji naší obce.

Děkuji za pozornost

V Kunčicích p. O.  27. 3. 2002 
Ing. Tomáš Hrubiš 

starosta obce

Návrh
programu hlavních činností

v Obci Kunčice pod Ondřejníkem
na rok  2002

Vážení členové  zastupitelstva obce, vážení obča-
né, předkládám Vám návrh programu hlavních čin-
ností v Obci Kunčice p. O. na rok 2002, který je se-
staven na základě předpokládaných finančních
možností obce v roce 2002. Tento rok je zároveň
posledním rokem funkčního období Zastupitelstva
Obce Kunčice p. O. zvoleného v roce 1998, proto je
nutné, abychom pokud možno zanechali zastupi-
telstvu obce, které bude zvoleno v listopadu tohoto
roku co nejméně nedořešených problémů.
Rozpočet obce na rok 2002 je navržen následovně:

příjmy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 042 000 Kč
financování:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 402 000 Kč
výdaje:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 444 000 Kč

Jelikož je do příjmové části rozpočtu zapojen
např. i zůstatek na běžném účtu obce z roku 2001,
jedná se podle rozpočtových pravidel  o rozpočet
nevyrovnaný.

Příjmovou část rozpočtu tvoří jako každý rok
hlavně výnosy z daní. Jedná se o systém přerozdě-
lování daní obcím, který vychází z počtu obyvatel
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každé obce. Jedná se o následující daně:
výlučná daň obcí
— daň z příjmů právnických osob placená obcemi
— daň z nemovitostí
výlučný příjem obcí
— místní a správní poplatky

sdílená daň se SR
— daň z příjmů fyzických osob z podnikání
— daň z příjmů fyzických  osob ze závislé činnosti
— daň z příjmů  právnických osob
— daň z přidané hodnoty
— daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou

Ze zkušeností z předešlých let již víme, že skutečné
příjmy z daní se velmi špatně předvídají, neboť je-
jich výše je závislá na celkové hospodářské situaci
státu v daném roce. Do letošní příjmové části roz-
počtu obce je zahrnut částečný výnos z prodeje
plynovodů, který se bohužel v minulém roce neu-
skutečnil, ve výši zhruba 4 mil. Kč. Dále je do příj-
mu zahrnuto stavební spoření obce ve výši zhruba
2 980 000 Kč. Dalšími vyššími příjmy pro obec jsou
např. příjem za nájem z nebytových prostor a pří-
jem z prodeje stavebních pozemků.

V letošním roce bude  dokončena a zkolaudována
stavba vodovodu k areálu TJ (úprava terénu) a re-
dukční šachta na vodovodu „Vávra“. Bude prove-
dena stavba vodovodu v zástavbovém obvodu pod
vodojemem nad ZŠ v délce 276 m. Je zadán projekt
pro stavební povolení na vodovod pod Stolovou—
Břeští v délce 870 m, také se počítá s výstavbou to-
hoto vodovodu. Bude zpracován projekt vodovodu
Žuchov - za tratí a vodovodu na Humbarku. Obec
by také měla převzít starost o vodovod k rekreační-
mu středisku Horizont a Dřevař, neboť patří mezi
obecní vodovody. Proběhne cejchování vodoměrů,
údržba vodovodní sítě, včetně kontroly kvality
vody, vodovody budou přehledně zakresleny do
map a označeny.

Na Černém kopci je připravována stavba dešťové
kanalizace. Bude zpracován projekt pro územní ří-
zení splaškové kanalizace obce. Je připravována
úprava odvodnění komunikace k nádraží ČD.

V oblasti plynárenství bude dokončen a zkontro-
lován plynovod pod Stolovou ve finančním objemu
400 000 Kč, proběhne plynofikace kotelny v lékár-
ně, popř. stavba STL přípojky k hasičárně. Za maxi-
mální možné finanční účasti chatařů bude  posta-
vena část plynovodu na Válkovém v rozsahu zhru-
ba 123 m. Bude postaven STL plynovod v zástavbo-
vém  obvodu pod vodojemem nad ZŠ v délce 215
m. V letošním roce by se již měl uskutečnit prodej
plynovodů obce SMP, a. s. Ostrava. Na úvěru, půjč-
ce a úrocích na plynofikaci zaplatí obec v letošním
roce 1 900 000 Kč. Koeficient dluhové služby pro
rok 2002 je 0,053, tedy míra zadluženosti obce je
5,3 % (přípustná míra zadluženosti obce je 15 %).

Na místních komunikacích (MK) jsou plánovány
opravy v hodnotě 770 000 Kč, dále bude dokončena
první fáze nové komunikace v zástavbovém obvodu
pod vodojemem nad ZŠ v částce zhruba 380 000 Kč,
budou zadány projekty chodníků a mostu u p.
Ručky. Postupně bude pokračováno v majetkovém
vypořádání MK (starší případy).

V polovině letošního roku bude připravena
územně plánovací dokumentace obce ke schválení.
Bude zadáno zpracování studie strategie rozvoje
obce s výhledem na 10—15 let. Tato studie měla být
zpracována již v minulém roce, okresní úřad však
doporučil, aby byla nejdříve zpracována strategie
rozvoje celého mikroregionu Frýdlantsko.

V měsíci dubnu a září proběhne již tradičně sběr
nebezpečných a velkoobjemových odpadů a želez-
ného šrotu. Zároveň bude nutné se zaměřit na
řádné fungování likvidace odpadů v chatovištích.

V obecních lesích budou prováděny práce podle
pokynů lesního hospodáře.

Ve spolupráci s obcí  proběhne na Maralovém
kopci rekonstrukce sítě NN včetně rozvodů veřej-
ného osvětlení.

Školství — v ZŠ budou doplněny vybavením
učebny informatiky (nábytek, software, hardware),
podle vyhlášky č. 108/2001 Sb. (požadavky hygie-
ny) bude provedena úprava rozvodů vody a rekon-
strukce osvětlení učeben (např. jedno poschodí).
V MŠ Horní se připravuje oprava omítky budovy,
úprava na vodovodním řadu, v MŠ Dolní  je pláno-
ván nátěr plotu.

Na budově obecního úřadu bude vyměněna část
vadné krytiny, zhotoveny nové sněhové zábrany,
v bytě v budově kina budou opraveny stropy (padá
omítka), bude provedena nutná oprava střechy na
smuteční síni včetně odvětrání střešního prostoru.

Letos bude pokračovat příprava stavby víceúčelo-
vého domu před OÚ (územní řízení, projekt pro
stavební povolení, stavební povolení, finanční pří-
prava stavby). Dále probíhá jednání o odkoupení
prodejny Jednoty před obecním úřadem.

Obec je také zapojena do programu obnovy ven-
kova s možností státního příspěvku.

Je plánováno vypracování projektu na úpravu
hřbitova a urnového háje. Podle nového zákona
o pohřebnictví bude nutné zavést novou evidenci
pohřebišť a nové řády pohřebišť (hřbitov a urnový
háj). Je také potřeba dále řešit využití smuteční ob-
řadní síně.

Ve spolupráci s památkovým úřadem v Ostravě
bude pokračováno v opravě kulturních   památek
v obci, např. památných  křížů.  Obecní  úřad  bude
jako každoročně podporovat kulturní aktivity
v obci (knihovny, folklórní soubory, pěvecký sbor,
kroniku obce), nadále bude propagovat obec —
nové pohlednice, mapy obce atd.

Také v letošním roce bude obec finančně podpo-
rovat společenské organizace a spolky v obci, pře-
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devším ty, které pracují v kulturní oblasti v obci
a ty, které pracují s mládeží, hodnotně vyplňují její
volný čas a tím vlastně předcházejí  kriminalitě
mládeže (folklórní soubory, školní pěvecký sbor,
ochránci přírody, hasiči, TJ Sokol, skauti, mladí ry-
báři, mladí turisté). Také je navržen příspěvek na
léčbu včelstva.

Sbor dobrovolných hasičů zajistí kromě běžné
obnovy vybavení jednotky opravu požární cisterny
CAS 25.

Za finančního přispění úřadu práce bude obec
zaměstnávat 4 občany obce evidované na úřadu
práce, kteří budou  provádět úklid v obci, údržbu
zeleně, opravy dopravního značení, údržbu míst-
ních komunikací, označení cest pro zimní údržbu,
doplnění  a instalaci sněhových zábran u místních
komunikací, údržbu hřbitova, urnového háje,
odklizení sněhu atd. 

Na obecním úřadě bude postupně provedena vý-
měna a doplnění již zastaralých počítačových pro-
gramů a vybavení. Je připravováno zavedení inter-
netu pro veřejnost. Vedle vchodu do obecního
úřadu bude nainstalována venkovní „úřední deska
OÚ“. Podle probíhající reformy veřejné správy by
měly koncem letošního roku zaniknout současné
okresní úřady. 

Jako každoročně bude OÚ zajišťovat běžný chod
obce, tj. budou vydávány Obecní noviny, OÚ bude
přispívat do regionálních novin, bude uspořádána
pietní vzpomínka u příležitosti výročí osvobození
obce od fašismu, je plánováno setkání s důchodci
obce. Obecní úřad bude spolupracovat při pořádá-
ní dětského dne, budou zajišťovány úkoly v oblasti
civilní obrany a ochrany státu. Obecní úřad bude
organizačně zajišťovat volby do Poslanecké sně-
movny PČR (červen), volby do Senátu PČR (říjen)
a volby do zastupitelstva obce (listopad). Pro lepší
informovanost veřejnosti zavede v letošním roce
obecní úřad elektronickou úřední desku (na infor-
mačním serveru www.fmseznam.cz), na které
budou uváděny informace stanovené zákonem.

Tento navržený program hlavních činností v obci
na rok 2002 je podložen návrhem rozpočtu obce na
rok 2002. Naplnění příjmové části rozpočtu však
bude záviset hlavně na hospodářské situaci státu,
tedy na  plnění předpokládaných daňových výnosů.
V průběhu roku může být podle potřeby rozpočet
obce upravován.

Na závěr tohoto návrhu programu hlavních čin-
ností v obci na rok 2002 přeji všem hodně síly a od-
hodlání  k jeho realizaci a zároveň věřím, že se nám
společně podaří tento navržený program uskutečnit.

V Kunčicích p. O.  27. 3. 2002
Tomáš Hrubiš

starosta obce

Setkání dříve narozených
Dne 19. dubna 2002 se sešli dříve narození obča-

né naší obce, aby si jako každý rok navzájem sděli-
li svá trápení, své radosti a dozvěděli se „Co je no-
vého“. Sbor pro občanské záležitosti při obecním
úřadu připravil pro své občany kulturní program
v němž účinkovaly děti mateřské školy Horní
i Dolní, folklórní soubor Holubjanka při ZŠ, místní
rodák: kouzelník pan Lubomír Bednárek, chrámový
pěvecký sbor a starosta obce, který krátce seznámil
občany co obec čeká a poděkoval přítomným za
vše co dosud vytvořili pro naši lepší budoucnost.

Po pohoštění se rozpoutala silná debata, informace
proudily i vzduchem. Při kafíčku a u piva, to se to
vzpomíná. Když k tomu zazní pěkná muzika v podání
p. B Holuba  (Albatros), nemůže chybět ani taneček.
A ne ledajaký. Vypukl přímo taneční maratón…

A bylo nám dobře… Těm kdo jsme odpoledne
připravovali i těm kteří přišli. 

Proto se za rok těšíme nashledanou.
obecní úřad a SPOZ

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…

V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:

89 let Marta Blažková
86 let Oldřich Šrubař
84 let Anna Kokešová
75 let Ján Kučera
70 let Josef Hradil
70 let Drahomír Štochel
70 let Zdenka Blažková
70 let Jarmila Pustková

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

Divadlo  v Kunčicích
Zveme Vás na divadelní představení veselohry

Dámská jízda, v podání divadelního souboru
„DUO“ z Frýdku–Místku v pátek 31. 5. 2002 v 17.30
v sále na Huťařství. Bližší informace na plakátech.

POSLEDNÍ ROZLOUâENÍ
V měsíci dubnu jsme se naposled rozloučili

s panem JIŘÍM RYŠKOU, JANEM HECZKEM

a MIROSLAVEM MACUROU.

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
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Z činnosti Českého svazu včelařů
V organizaci ČSV došlo k podstatným změnám

o kterých pokládáme za nutné informovat také
veřejnost. V roce 2001 došlo k rozdělení organizace
na dvě samostatné, Čeladná a Kunčice p. 0., současně
byl ustanovený nový výbor v čele s předsedou ing.
Antonínem Žákem. Nově bylo rovněž provedeno
zaregistrování organizace na příslušných úřadech.

K termínu výroční schůze 13. 4.2002 byl zazname-
nán stav včelařů v počtu 50 z toho je 33 členů ČSV
chovajících 300 včelstev. Průměrný výnos medu se
pohybuje kolem 10 kg na jedno včelstvo. Průměrný
věk chovatelů je 62 let což je proti minulým deseti
letům omlazení po přijetí nových mladých členů.
Součástí chovatelských povinností se už stal také
boj proti nemocem včel jako jsou mor včelího
plodu, vápenatění a Varroa, které se nám důsled-
ným dodržováním léčení a hygienických zásad daří
udržovat v přijatelném měřítku. V tomto směru
mohou pomoci i občané vymýváním použitých

sklenic od medu nakoupeného hlavně v supermar-
ketech před vyhozením do kontejnerů, nebo citlivým
přístupem při postřiku proti škůdcům ovocných
stromů a plodin, výběrem vhodné doby k postřiku
a vhodného přípravku.

Vývoj legislativy se dotýká i chovatelů včel. Proto
upozorňujeme včelaře, kteří se nezúčastnili výroční
schůze na platnost zákona č. 154/2000 Sb. o šlech-
tění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
a na Vyhl. MZ č. 357/2001 o označování a evidenci.
Z těchto předpisů vyplývá pro chovatele povinnost
nahlášení počtu včelstev a umístění stanovišť na pří-
slušném formuláři, který se předá prostřednictvím
místní ZO na ústřední evidenci. Tato povinnost se
vždy opakuje každý rok k 15. září. Formuláře obdrží
členové ČSV včas v časopisu Včelařství. Upozorňu-
jeme chovatele, že sankce za nesplnění povin-
nosti vedení registru podléhá pokutě do částky
50 000 Kč.

Za výbor ČSV Miroslav Šretr

Hlásí se TJ Sokol Kunčice p. O.
odbor ASPV

V letošním roce začala naše činnost na veřejnos-
ti už v únoru šibřinkovým programem „Kočky“. Po-
kračovali jsme sportovní gymnastikou. Na místních
gymnastických přeborech 6 kluků a 18 děvčat pří-
tomným divákům ukázalo, jak si umí poradit se
cvičením na hrazdě, na kruzích, na kladině, na ko-
berci, jak odvážně umí přeskočit kozu, jak dokážou
děvčata pohyb sladit s hudbou. Na stupně vítězů
pak svižně vyskočil Lukáš Daníček na 1. místo
a Kryštof Střálka na 2. místo. V další kategorii to
byli: 1. místo Michal Majer, 2. Místo Jan Mrkva, 3.
místo Martin Křenek, 4. místo Matěj Rybář. Děvčata
začínala kategorií předškolních dětí. Velmi to slu-
šelo Lucii Řezníčkové na 1. místě, Michaele Mich-
nové na 2. místě a Markétě Vyroubalové na 3. místě.
V kategorii děvčat 1. a 2. třídy bylo pořadí takové:
na stupínku nejvyšším byla shodně Hana Polední-
ková a Karolína Vyroubalová, za nimi Pavla Štulco-
vá, 3. místo získala Romana Knapková a 4. místo
Anna–Marie Holušová.

V kategorii dívek ze III. a IV. třídy zvítězila Micha-
ela Řezníčková, 2. místo Nikol Tichá, 3. místo Deni-
sa Rybářová, 4. místo Julie Krpcová. Za starší děvča-
ta VI. a VII. třídy soutěžila a vyhrála Veronika Svo-
bodová a 2. místo obsadila Tereza Knapková.

Všichni cvičenci si za své výkony vysloužili po-
tlesk diváků — byli to rodiče, babičky, paní učitelky,
pan ředitel a paní Štěpánka Krkošková, bývalá
dlouholetá gymnastka a reprezentantka republiko-
vého družstva.

Ti nejlepší z každé kategorie nás reprezentovali
na okresních závodech v Palkovicích, kde je tradičně
hodně kvalitních závodníků, velká návštěvnost diváků

a samozřejmě boj o co nejlepší umístění. Naši si
vedli dobře, z devíti družstev získli pro Kunčice
p. O. celkově 3. místo. L. Řezníčková a L. Daníček
a Jan Ševeček si vybojovali 2. místa H. Poledníková
3. místo. Nejmladší už dále nepostupovali.

V sobotu 27. dubna se konaly oblastní přebory.
Zásluhou L. Daníčka a H. Poledníkové (+ další
dobré umístění dětí z jiných jednot) vybojoval
okres Frýdek–Místek 1. místo. Hana Poledníková,
žákyně II. třídy nás bude reprezentovat v květnu na
republikových přeborech v Plzni. Všichni jí bude-
me držet pěsti.

V dubnu jsme toho stihli v odboru ještě mnohem
víc. Docvičili jsme pódiovou skladbu „Kočky a ko-
ťata“, předveli jsme ji na okresní soutěži ve Frýd-
ku–Místku, postoupili jsme na oblastní přehlídku do
Kopřivnice. Naše skladba se mezi dalšími 27
určitě neztratila a dobře reprezentovala okres  Frý-
dek–Místek. A kdo se o to zasloužil? Kočky Martina
Čajánková, Alena Daníčková, Jana Klimešová, Adéla
Klímková, Jana Kotková, Karolína Křenková, Micha-
ela Mališová, Adéla Parmová, Kateřina Stavárková,
Petra Žáčková. Koťata Anna–Marie Holušová, Tereza
Knapková, Matylda Morávková, Hana Poledníková,
sestry Michaela a Lucie Řezníčkovy, Pavla Štulcová
a sestry Karolína, Kristýna a Markéta Vyroubalovy.

O přípravu všech soutěžících na gymnastické pře-
bory a pódiová vystoupení se postarali paní Jarmila
Poledníková, Iva Řezníčková a Zdeňka Křenková,
dále studentka Jana Klimešová a cvičitel Vít Majerek.

Teď už se odbor ASPV pilně chystá na další velký
závod pro celý okres Frýdek–Místek, kde budou zá-
vodníci plnit disciplíny v přírodě, ale o nich až příště.

Sportu zdar a ASPV zvlášt
výbor ASPV Kunčice p. O.
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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 turistické
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 25. května 2002 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 20 Kč, mládež do 15 let 10 Kč,

Trasa 30 km — 30 Kč.
Členové KČT po předložení karty EUROBEDS 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 absolvují pochod v předepsaném časo-
vém limitu, obdrží účastnický list a malou pozornost,
kterou 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 spojený
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 účastník

pochodu absolvuje trasy na vlastní nebezpečí. V ceně
startovného není pojištění proti nehodě či úrazu. Členo-
vé KČT jsou pojištěni v rámci klubu.

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 5 .  k vě t n a  2 0 0 2
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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Jarní koncert
Základní škola Karla Svolinského v Kunčicích pod

Ondřejníkem uspořádala ve středu 24. dubna tra-
diční Jarní koncert. Pod vedením Mgr. Marie Ka-
hánkové a Mgr. Jarmily Konečné vystoupil v nových
prostorách Galerie Karla Svolinského školní dětský
pěvecký sbor, žákyně zahrály na flétny, zatančil
taneční soubor Holubjanka, který vede paní Dana
Svobodová.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě Jarního
koncertu, a také všem, kteří se přišli na děti podívat.

Den Zemû
Ve čtvrtek 25. dubna se na naší škole ko-

nalo několik zajímavých akcí ke Dni Země.
Na besedě s ing. Šulganem, pracovníkem
CHKO Beskydy, se žáci dozvěděli zajímavosti ze ži-
vota zvířat v naší oblasti. Ukázky afrických tanců
a bubnování žákům předvedli Afričané z humani-

tární společnosti ČESAHUP Ostrava. Potom žáci
uklidili okolí školy.

Dopravní soutûÏ mlad˘ch cyklistÛ
V dubnu proběhlo školní kolo dopravní soutěže

mladých cyklistů. Všichni žáci 5. až 8. třídy byli nej-
prve prověřeni ze znalostí pravidel silničního pro-
vozu a úspěšní jednotlivci pak absolvovali jízdy
zručnosti na překážkové dráze. Nejlepší jednotlivci
vytvořili družstva, která naší školu reprezentovala
24. 4. 2002 na okrskovém kole ve Frýdlantě n. O.
Naše škola skončila na druhém nepostupovém
místě. Reprezentovali nás — Tomáš Poledník, Bře-
tislav Knapek, Tereza Knapková, Elvíra Káňová,
Marek Borák, Václav Telvák, Adam Sladký, Eliška
Střálková, Gabriela Matušková a Petra Šigutová.
Soutěž přispěla svým dílem k bezpečnému chování
mládeže v dopravním provozu. 

vedení školy
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Vážení spoluobčané,
v sobotu 25. května od 8.00 hodin na hřišti u zá-

kladní školy proběhne poslední část soutěže mla-
dých hasičů „Plamen“. Přibližně asi 450 dětí z celého
okresu si mezi sebou změří síly ve třech disciplí-
nách — štafetě dvojic, stafetě 4x60 m a požárním
útoku. Právě posledně jmenovaná soutěž je pro di-
váky velmi atraktivní.

Jestliže budete mít čas a zájem, přijďte se podívat,
jaké výkony podávají mladí hasiči od 5 — 15 let.

Hlavně pak přijďte „Fandit“ našemu kunčickému
mladému kolektivu. 

hasiči

Poděkování
Děkuji panu Ladislavu Křenkovi za veškerou

pomoc, kterou pro mě udělal a stále dělá. Rovněž
děkuji MUDr. Chovančíkové a sestře Lence Dobiášo-
vé za veškerou zdravotní péči a vzorný přístup k pa-
cientovi v době léčení. Děkuji

Josef Vašenda

Děkuji MUDr. Františce Chovančíkové a sestře
Lence Dobiášové za vzornou péči, kterou věnovaly
mému manželovi JIŘÍMU RYŠKOVI po dobu jeho těžké
nemoci. Zároveň děkuji všem sousedům a známým
za veškerou pomoc a za projevy soustrasti.

Manželka Božena Ryšková  

Vzpomínky
Maminky neumírají,

maminky jenom usínají,
aby se probouzely každé ráno

ve vzpomínkách svých dětí.

Dne 31. 5. 2002 vzpomeneme 10 let,
co nás opustila paní VLASTA KLIMŠOVÁ. 
Vzpomínají manžel a děti s rodinami               P

Dne 30. 5. 2002 vzpomeneme
5. výročí úmrtí pana JAROSLAVA RYBÁŘE.

Vzpomínají synové s rodinami

Prodám motocykl ČZ 125 s platnými doklady.
Levně. tel. 0776 73 26 59

ZEDNICKO — INSTALATÉRSKÁ FIRMA
VELIČKA PETR

Í rozvod vody a odpadů
Í hrubou stavbu i přístavbu
Í vnitřní i venkovní omítky
Í pokládání obkladů a dlažby

0658/68 46 07 0607 80 72 76


