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To nejlepší, co pro sebe můžeme udělat, je následující: co můžeme mít, je lépe pokud možno přehlédnout;
a to, co máme, si pokud možno pevně držet.
Kdo má domov a rodinu a je si vědom svého štěstí, ten ví, že by mohl to málo času a peněz upotřebit úplně
jinak, než pro svou rodinu, a přesto by dostál svým povinnostem. Ale nemůžeme mít většího potěšení než
vděčnou lásku své ženy a radost svých dětí. Může s nimi vyrazit do přírody a seznámit je s novými věcmi, uká-
zat jim malé zázraky, může zapálit mladá srdce malým křemínkem, potěšit květinou, uchvátit ptačím hníz-
dem, alespoň jeden sluneční paprsek musí dopadnout do jejich srdce. Taková procházka bohatě nahradí
i cestu do Itálie.

Peter Rosegger

Příjemné dny dovolené
a zbytku prázdnin všem čtenářům
přeje redakce.
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Výtah v budově obecního úřadu

Obci se podařilo získat příslib dotace na vybudo-
vání bezbariérového přístupu do budovy obecního
úřadu včetně výtahu i pro tělesně postižené. Výtah
bude sloužit občanům pro přístup na poštu, k léka-
řům, na obecní úřad i k bytům v podkroví OÚ. 

Stavba začne 15. srpna 2006, ukončení stavby je
plánováno na 31. 10. 2006. Součástí akce je i pře-
stavba vstupu do budovy OÚ. Po dobu stavby bude
budova OÚ přístupná s částečným omezením
(např. zúžený průchod atd.). Práce, které by zcela
zamezily vstupu do budovy budou prováděny o ví-
kendech. V případě nutnosti bude využit druhý
vstup do budovy — přes čekárnu dětského lékaře.
Prosím proto občany o trpělivost a pochopení po
dobu stavby.

Děkuji
Tomáš Hrubiš

starosta obce

Nová požární cisternová
automobilová stříkačka

(CAS)
Obec získala částečnou státní dotaci na zakoupe-

ní nové požární cisternové automobilové stříkačky
CAS 16. Jedná se o vozidlo na podvozku MAN
10.180 4 × 4 s celohliníkovou požární nástavbou.

Vysoutěžená cena vozidla je 4 660 322 Kč z toho
státní dotace činí 2 000 000 Kč, 2 660 322 Kč zaplatí
obec. V letošním roce obec zaplatí částku 1 500 000 Kč,
zbylou část platby do 30. 6. 2007.

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo vyhlášení veřejné
sbírky včetně oslovení podnikatelských subjektů.

V současné době probíhá úprava garáže v hasi-
čárně — snížení podlahy, nová dostatečně únosná
podlaha, úprava venkovních vrat, úprava nájezdu
do garáže atd. Nové vozidlo CAS bylo do obce při-
vezeno ve čtvrtek 10. 8. 2006 v 9 hodin. Slavnostní
uvedení vozidla do provozu se připravuje na 30. 9.
2006.

Bližší popis nové CAS, termín a program jejího
uvedení do provozu a informace k veřejné sbírce
uvedeme v příštích obecních novinách.

Tomáš Hrubiš
starosta obce

Volby do zastupitelstva obce 2006
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitel-

stev obcí na dny 20. října a 21. října 2006. V někte-
rých volebních obvodech proběhnou zároveň do-
plňovací volby do Senátu Parlamentu ČR. V naší
obci volby do Senátu probíhat nebudou. 

Podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona čís.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů bude-li tvořit volební stranu nezávislý
kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů,
připojí volební strana ke kandidátní listině petici
podepsanou oprávněnými voliči podporujícími její
kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další
straně musí být uveden název volební strany,
název zastupitelstva obce, do kterého volební
strana kandiduje a rok konání voleb. Vedle pod-
pisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, pří-
jmení, datum narození a místo kde je přihlášen
k trvalému pobytu. Volební strany podávají kan-
didátní listiny pro podzimní volby do zastupitel-
stev obcí k projednání a registraci Městskému
úřadu Frýdlant nad Ostravicí, jako pověřenému
obecnímu úřadu do úterý 15. 8. 2006 do 16 hod. 

O Z N Á M E N Í
o počtu volebních obvodů, o počtu členů zastu-

pitelstva obce, o potřebném počtu podpisů na pe-
ticích.

Pro volby do zastupitelstva obce, které se budou
konat ve dnech 20. a 21. října 2006 tvoří Obec Kun-
čice pod Ondřejníkem 1 volební obvod rozdělený
na 2 volební okrsky.

Sídlem okrsku č. 1 je zasedací místnost na Obec-
ním úřadě v Kunčicích p. O. 569.

Sídlem okrsku č. 2 je sál restaurace Skalka v Kun-
čicích p. O. čp. 310

Počet členů zastupitelstva obce bude pro příští
volební období 15.

Potřebný počet podpisů voličů na peticích pro
Obec Kunčice p. O. je následující: 

— pro nezávislého kandidáta 82
— pro sdružení nezávislých kandidátů 143 

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce
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Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu

V sobotu 23. září 2006 proběhne v obci sběr ne-
bezpečného a velkoobjemového odpadu na obvy-
klých stanovištích. 

Železný šrot bude sbírán až při dubnovém sběru
v r. 2007!

Podrobné informace k této akci uvedeme v příš-
tích Obecních novinách.

Tomáš Hrubiš
starosta obce

Zubní ordinace
V současné době řešíme s Krajským úřadem Mo-

ravskoslezského kraje obsazení zubní ordinace
v budově obecního úřadu v Kunčicích p. O. 

Podle dostupných informací má začít provoz
zubní ordinace na obecním úřadě nejpozději
1. listopadu 2006.

Akutní případy ošetří MUDr. Šablaturová ve
Frýdlantě n. O. Návštěvu si prosím dohodněte tele-
fonicky na čísle 558 438 362.

Tomáš Hrubiš
starosta obce

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie

pro část obce Kunčice pod Ondřejníkem 

dne 4. 9. 2006 v době 6.00 — 14.00 hod.
dne 6. 9. 2006 v době 6.00 — 12.00 hod. 
Trafostanice DTS 74 55 oblast: Parmovice, DPS,

čerpací stanice PHM, chatová oblast za viaduktem
a železniční tratí ČD.

Bližší informace tel. : 840 840 840

Zdeněk Strnadel
místostarosta

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…

V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea tito naši
občané:

83 let Ludmila Kociánová
83 let Božena Hrubišová
82 let František Zika
81 let Marie Valášková
75 let Marta Kantorová
65 let Marie Kondziolková
65 let Sylvie Tabášková
60 let Josef Konvička

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

Poslední rozloučení
V měsíci červenci jsme se naposledy rozlou-

čili s panem MOJMÍREM KOCIÁNEM, paní ANTO-
NIÍ KONVIČKOVOU, panem JANEM ŠILBACHEM
a paní ZDENKOU ŠRUBAŘOVOU.

Nově otevřený 

PENZION ONDŘEJNÍK
KUNČICE p.O. č.p. 2, 739 13

‚ k dispozici 30 lÛÏek
‚ pokoje vybaveny samostatnou koupelnou + WC
‚ bezbariérov˘ pokoj + soc. zafiízení
‚ vinárna s taneãním parketem
‚ ‰irok˘ v˘bûr domácí kuchynû, speciality, poháry
‚ klimatizovaná restaurace
‚ moÏnost oslav, svateb, pohfiebních hostin a jin˘ch akcí
‚ ‰koly v pfiírodû, ‰kolení zamûstnancÛ

Tel. 777 061 221, 603 857 300
Web. www.penzion-ondrejnik.cz

Vzpomínka
Dne 26. srpna 2006 uplyne 1. výročí od úmrtí

pana JOZEFA ŠKULAVÍKA.
S láskou vzpomíná manželka Irena, syn Michal

a dcera Ludmila s manželem.

Čerpací stanice pohonných hmot
Kunčice p. O. TRASO OIL s.r.o.

Zahájila provoz

Nabízíme:     
• kvalitní pohonné hmoty za příznivé ceny

• široký sortiment olejů, provozních kapalin, autokosmetiky
• bohatou nabídku nápojů a potravinářského zboží

• prodej PB lahví
Otevřeno denně od 6.00 do 22.00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Fa JIŘÍ TESARČÍK
Zajistíme a provedeme

pro Vás tyto práce
• Kompletní údržba bytového fondu 
• Celkové rekonstrukce domů, bytů

a budov
• Vnitřní i venkovní omítky
• Veškeré malířské a natěračské práce

včetně fasád
• Betonování podlah, teras, schodů

a balkonů včetně izolací, dlažeb
a obkladů

• Pokládka dřevěných podlah, PVC
a jiných podlahových krytin

• Výkopové práce
• Odvoz suti a jiných odpadních materiálů
• Vyklizení a úklid sklepních a jiných

prostor
• Klempířské a pokrývačské práce
• Tesařské práce
• Ploty, ohrady a oplocenky
• Výkopové a meliorační práce
• Zateplování budov
• Výměna oken
• Instalatérské práce
• Zahradní dřevostavby (pergoly–altány atd.)
• Pokládka zámkové i ostatní dlažby 
• Stavba komínů
• Veškeré zednické práce
• Odporové dráty do žlabů a svodů —

zamezí zamrzání a poškození

• Údržba zeleně a dřevin
• Kosení travin (křovinořez, traktor)
• Práce s motorovou pilou i z plošiny

Informace na tel: + 420 728 954 389
e-mail: JiriTesarcik@seznam.cz

www.tesarcik.cz
Jiří Tesarčík

Dr. Petra 2897, 738 01 Frýdek–Místek 

Nabízím
služby fekálním vozem

Zajišťuji odvoz:
• obsahu jímek • fekálií
• močůvky • odpadní vody
• kalů z čistíren odpadních vod apod.

Kontakt: Alfred Turoň
Kunčice pod Ondřejníkem 312

tel./fax 556 850 218, mobil 602 709 805

Kancelář 596 888 777
Byty 604 999 442
Domy, pozemky 731 227 551
Domy, pozemky 602 507 349


