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abí léto je pro mnohé z nás to nejkrásnější
a nejideálnější období roku. Venku vládne pohoda a nadcházející
podzim hraje všemi výraznými i tlumenými přírodními barvami,
které lahodí našemu oku. Již nás netrápí silná vedra, naopak počasí
bývá mnohem příjemnější a vyrovnanější. V tomto zdánlivém poklidu

se nedá přeslechnout první školní zvonění,
které svolává žáky a studenty z prázdnin

do lavic. Přejeme jim úspěšný
školní rok.

— redakce —
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SBùR NEBEZPEâN¯CH ODPADÒ,
VELKOOBJEMOV¯CH ODPADÒ

A ÎELEZNÉHO ·ROTU
Znovu připomínáme, že v sobotu 25. září 1999

proběhne v naší obci jednorázová akce — sběr ne-
bezpečných a velkoobjemových odpadů a také sběr
železného šrotu. Letos se tato akce uskutečnila již
na jaře v sobotu 24. dubna. Smyslem této akce je
jednorázové vyčištění obce od všech druhů odpadů
a pro občany je jedinečnou příležitostí zbavit se
bezplatně problematických odpadů.

Sběr nebezpečných odpadů provede firma Ma-
rius Pedersen a.s., Malé náměstí 124, Hradec Krá-
lové, provozovna Ostrava, Markvartovická 1, 748
01 Hlučín, tel./fax: (069) 974 11 69 na následují-
cích stanovištích:

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

— u kostela (dolní část obce) od 9.15 do 9.45 hodin
— u Huťařství (aut. zastávka) od 10.00 do 10.45

hodin
— u čerpací stanice vody (poblíž autobusové

točny—transformátoru) od 11.15 do 11.50 hod.

V uvedené době bude moci každý občan Obce
Kunčice pod Ondřejníkem bezplatně odevzdat na
tomto místě k likvidaci následující odpady:

olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky
barev, monočlánky, autobaterie i s elektrolytem,
zářivky, znečištěné láhve a sklo od chemikálií,
zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky,
staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté mo-
torové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové
obaly a nádoby od škodlivin, opotřebené pneu-
matiky, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelí-
nou, obaly od sprejů, televizory, ledničky, rádia,
domácí elektrospotřebiče. 

— sběru se budou moci zúčastnit také majitelé
rekreačních chat v katastrálním území Kunčic pod
Ondřejníkem, avšak pouze ti, kteří mají na obec-
ním úřadě podanou „Přihlášku do systému naklá-
dání s komunálními odpady dle vyhlášky č.1/1998
Obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 30. 9.
1998.“ Jedná se o odpad vyprodukovaný na území
Obce Kunčice pod Ondřejníkem

— sběr bude provádět specializovaná firma za
účasti pracovníků obecního úřadu, za pomoci ko-
mise ochrany životního prostředí, popř. ochránců
přírody

— při této akci nebudou odebírány odpady pod-
nikatelů, vzniklé při podnikatelské činnosti. Podni-

katelé se mohou s firmou, která bude sběr provádět
domluvit na individuálním odvozu, popř. si likvida-
ci odpadu uhradí přímo na místě — adresa (tel.,fax)
firmy je uvedena ve třetím odstavci tohoto článku

Tato akce je pořádána a hrazena obcí již čtvrtý
rok a bude prováděna pravidelně i v příštích letech
(zřejmě dvakrát za rok). Žádáme proto občany, aby
s touto službou již každoročně počítali a svůj ne-
bezpečný odpad (podle specifikace uvedené v ON)
si během roku doma ukládali na vhodném místě,
nedávali jej do popelnic a jiných sběrných nádob
v obci a vyčkali na jednorázový sběr těchto odpadů
pořádaný obcí.

SBùR VELKOOBJEMOV¯CH ODPADÒ
Za účelem likvidace velkoobjemových odpadů,

který nelze uložit do běžných popelnic na domovní
odpad, zorganizoval obecní úřad sběr těchto odpa-
dů rovněž na sobotu dne 25. 9. 1999.

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

Do kontejnerů nesmí být ukládána stavební suť,
tráva, větve stromů, uhynulá zvířata a jiný organic-
ký odpad. Železný šrot bude sbírán samostatně.

U každého sběrného místa bude pověřený pracov-
ník, který v případě potřeby upřesní skladbu ukláda-
ného odpadu. Respektujte prosím jeho pokyny.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v so-
botu 25. 9. 1999 brzy z rána rozmístěny na těchto
stanovištích:

1. u zastávky ČSAD „u lávky“ na dolním konci
2. parkoviště u kostela
3. Rakovec, na odbočce k Poledníkům
4. u obecního úřadu
5. asfaltová plocha na odbočce do Ondřejníka, pod

penz. Zátiší
6. čerpací stanice vody u točny (u transformátoru)
7. za žel. přejezdem směrem k RS Stavbař
8. u vodní nádrže v Kolibách
9. směrem pod Stolovou, nad čp. 99 (dř. p. Ondrušák)

Kontejnery se začnou z jednotlivých stanovišť
postupně odvážet v sobotu 25. 9. 1999 v 17 hodin.

SBùR ÎELEZNÉHO ·ROTU
Souběžně se sběrem nebezpečných a velkoobje-

mových odpadů proběhne v Obci Kunčice pod
Ondřejníkem dne 25. září 1999 sběr a odvoz želez-
ného šrotu. Sběr provedou členové místního Sboru
dobrovolných hasičů. Železný šrot nebude vykupo-
ván, odvoz bude proveden zdarma. Veškerý nepo-

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
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třebný železný šrot mohou občané uložit k silnici,
odkud bude naložen a odvezen. Sběrné vozidlo
bude projíždět po těchto trasách:

křižovatka u nemocnice, kolem dřevěného koste-
líka k prodejně pod Stolovou. Zpět kolem p. V. Bě-
čáka čp. 100, p. Fr. Běčáka čp. 570, p. L. Oprštěného
čp. 500, dále kolem p. Zavadila čp. 280, p. Sosenko-
vé čp. 133 až pod les. Od penziónu Karolína přes
Koliby k prodejně na Maralovém kopci, zpět k že-
lezničnímu přejezdu kolem penziónu Stavbař.
Odtud přes autobusovou točnu k nádraží ČD, dále
pak okolo prodejny „Šodek“ po Valašské cestě
k penziónu V. K. (dříve Vítkovice) k obecnímu
úřadu a jeho okolí. Sběrné vozidlo bude dále pro-
jíždět po okresní komunikaci od nemocnice po Ti-
chou, od zastávky ČSAD „u lávky“, zpět po pravé
straně potoka Tichávka, Rakovcem na Frenštát pod
Radhoštěm po p. Rudolfa Slaninu, zpět přes Hum-
barek okolo Mateřské školy Dolní ke kostelu.

Vážení občané, využijme prosím této jedinečné
příležitosti jak se bezplatně zbavit problematic-
kých odpadů a udělejme si každý pořádek ve svém
okolí. Věříme, že každý z nás chápe potřebu ulože-
ní těchto odpadů tak, aby neznečišťovaly prostředí
a krajinu v našem okolí a neohrožovaly zdraví
nás, našich dětí a příštích generací.

Protože nám všem jistě záleží na zdraví a čistotě
v obci, využijme v maximální míře službu nabíze-
nou obcí v sobotu 25. 9. 1999.

Předem děkujeme všem, kteří přispějí k ochraně
životního prostředí v naší obci.

Upozornění:
Podle naší evidence si několik občanů zakoupilo

od obecního úřadu popelnici se slevou, přesto však
dosud neplatí za odvoz a uložení odpadu. Žádám
tyto občany, aby si záležitost likvidace komunální-
ho odpadu dali co nejdříve do pořádku, neboť
v brzké době budeme požadovat vysvětlení jak svůj
odpad likvidují (viz. obecní vyhláška č.1/1998 ze
dne 30. 9. 1998).

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

————————p————————

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…

V měsíci září oslaví svá životní
jubilea tito naši spoluobčané:

94 let  Marie Daronová čp. 505
84 let  František Chamrád  čp. 243
70 let  Lumír Just  čp. 572
65 let  Ing. Ludvík Zemánek čp. 240
60 let  Stanislav Zátopek  čp. 585

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

ZMùNY V KNIHOVNù „U KOSTELA“,
UPOZORNùNÍ PRO âTENÁ¤E!

Na základě nabídky na místo knihovnice v kni-
hovně „U kostela“, uveřejněné v červnových Obec-
ních novinách se přihlásily tři uchazečky na tuto
činnost.

Z těchto uchazeček doporučila komise kulturní
a školská paní Radmilu Zemanovou.

Dosud tuto knihovnu vedla paní Miluše Čuntová
za pomoci manžela pana Jaroslava Čunty. Oběma
za jejich dosavadní práci srdečně děkujeme.

Dále oznamujeme čtenářům knihovny „U kos-
tela“, že od měsíce října 1999 dojde ke změně půj-
čovní doby. Půjčovat se bude každou středu od
14.30 do 16.30 hodin

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

NOVÁ KRONIKÁ¤KA OBCE
Do výběrového řízení na kronikáře (kronikářku)

Obce Kunčice pod Ondřejníkem vyhlášeného
v červnových Obecních novinách se přihlásila paní
Mgr. Eva Blažková. Obecní rada v Kunčicích p. O.
paní Mgr. Evu Blažkovou do této funkce schválila.

Nové kronikářce obce přejeme hodně zdaru
a také chuti do této zajímavé a zároveň důležité
činnosti.

Končící kronikářce obce paní Marii Starnovské,
která vedla obecní kroniku od roku 1985 děkujeme
za její dlouholetou práci při dokumentaci novodo-
bé historie naší obce a přejeme jí hodně pohody do
její další práce. Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

KAM V KUNâICÍCH ZA KULTUROU?
V dnešní uspěchané době si musí člověk najít

občas i prostor k zastavení a spočinutí, k tomu, aby
si nechal osvěžit a pohladit svou duši a nabyl tak
sílu k další cestě životem.

Takové pohlazení duše nabízí každému humor
a hezká melodická píseň. Obojí je ve vrchovaté
míře obsaženo v pořadu, který pro Vás připravila
opavská umělecká agentura s názvem

ZPÍVÁM A TO MI STAâÍ
ANEB

TA NA·E PÍSNIâKA âESKÁ V LIDOVÉ OPERETù
v pátek 1. října 1999 v 17.45 v sále na „Huťařství“.
Nabízíme Vám shlédnout představení, které se

odehraje ve scénických dekoracích, kostýmech
a parukách, kde veselé texty a vyprávění spojují
protančené zpívané melodie ze známých operet —
Ostrov milování, Uličnice, Podskalák, Tulák, Perly
paní Serafínky a další.

Vstupné 35,— Kč, studenti a důchodci 20,— Kč
Srdečně zve kulturní komise při OÚ
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POZVÁNÍ NA JEDNÁNÍ
Vážení podnikatelé a živnostníci. Srdečně Vás

zvu k úvodnímu jednání (posezení), které proběh-
ne v pátek 24. září v 18 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem za
účasti obecní rady.

Cílem této schůzky bude prohloubení spoluprá-
ce mezi obecním úřadem a obecní radou s podni-
katelskými subjekty v obci.

A protože počítáme s malým pohoštěním, po-
tvrďte prosím svoji účast na jednání (buď telefonic-
ky — 85 01 54, písemně nebo osobně) na obecním
úřadě u paní Holušové do 20. 9. 1999.

Všichni jste srdečně zváni
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

MOÎNOSTI DAL·ÍHO VYUÎITÍ
OBECNÍHO LESA

Obec Kunčice pod Ondřejníkem vlastní necelých
50 ha lesa v různých věkových kategoriích. Kromě
hospodářského využití se nabízí možnost využití
některých vhodných lesních lokalit ke zvýšení je-
jich rekreační funkce. Stručně řečeno to znamená
dokonalou starost o uvedenou lokalitu, vyspravení
lesních cest a pěšin, popř. doplnění naučných ta-
bulí, laviček a některých dalších prvků. Tento trend
je ve vyspělých evropských zemích zcela běžný.

Jednalo by se o další zatraktivnění a zviditelnění
obce v oblasti obecného turistického ruchu. Zřejmě
se většina z nás shodneme v tom, že je lepší podpo-
rovat v této oblasti turistický ruch, než těžbu uhlí.

Jednou z lokalit navrženou lesním hospodářem
k takovému využití je část obecního lesa u Penzió-
nu V. K. — Václav Krkoška, směrem k dětskému tá-
boru Barborka (dříve tábor Dolu Heřmanice).

Největší investicí při této akci by byla oprava les-
ních cest a pěšin (podle rozsahu), na kterou je
možné požádat o státní dotaci.

Dáváme obecnímu zastupitelstvu i občanům
tuto možnost využití části obecního lesa k úvaze.
Své názory a náměty můžete posílat na Obecní
úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Dále uvádíme článek k této tématice zpracovaný
odborným projektantem Ing. Gabzdilem z Ústavu
pro hospodářskou úpravu lesů.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

KOMENTÁ¤ K MOÎNOSTI DAL·ÍHO
VYUÎITÍ OBECNÍHO LESA

Nově vydaný turistický průvodce po Beskydech
píše o Kunčicích pod Ondřejníkem:

Horská obec a významné rekreační centrum leží
na úpatí Ondřejníku. Na rozdíl od okolních hor-
ských vsí byly Kunčice založeny již na přelomu 13.

a 14. stol. Ložiska železné rudy a dostatek dřeva
v lesích pro výrobu dřevěného uhlí položily základy
zdejšímu hutnictví a sklářství. Železná ruda byla tě-
žena na mnoha místech v okolí.

Od 80. let 19. stol. se tu rozvíjela turistika. Dnes
je tu přes 700 chat a rekreačních chalup. Ondřejník
a zejména Skalka jsou v pověstech uváděny jako
místo, kde se skrýval legendární zbojník Ondráš.

Územní plány, lesnické plánování a lesnický pro-
voz začínají v rekreačních oblastech všestranně
podporovat rekreační ozdravné funkce lesa, těžba
dříví se stává druhořadou.

Pro projekty a programy zaměřené na péči o kra-
jinu a zvýšení rekreační funkce lesa lze při jejich re-
alizaci čerpat finanční dotace z prostředků Minis-
terstva životního prostředí a zemědělství. Lesy
v okolí jsou přirozenou protiváhou dnešního pře-
technizovaného prostředí, těší se velké oblibě
a jsou celoročně navštěvovány. Každý z návštěvní-
ků hledá v lese něco jiného. Dospělí vyhledávají
klid a ticho, dávají přednost klidným procházkám,
děti potřebují dostatek prostoru k běhání a hrám.
Turisté chtějí vidět pamětihodnosti krajiny a vyža-
dují značení tras.

Pro rekreační využívání má mimořádný význam
zpřístupnění lesa. Návštěvníci potřebují být ubezpe-
čeni, že jsou zde vítáni. Stezky vedoucí z obvyklých
východisek u parkovišť nutno výrazně vyznačit.
Značky a směrovky podporují lepší využití k rekrea-
ci. Kde je to jen možné, měly by být veškeré komuni-
kace pro pěší bezbariérové, bez prudkých spádů,
schodů nebo průlezových žebříků, aby bylo umož-
něno jejich využívání i návštěvníky tělesně postiže-
nými, staršími, rodičů s dětskými kočárky apod.

Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že zabezpečení
provozování a usměrnění rekreačních aktivit na vy-
mezené lokality je daleko vhodnější než pouhé
umístění tabule „Zákaz vstupu“. Vybudováním re-
kreačního vybavení lze soustředit a organizovat
a motivovat pohyb návštěvníků tak, aby došlo
k omezení, případně k vyloučení jejich negativního
vlivu na les.

Se stárnutím a dozráváním lesa se zvyšuje jeho
diverzita a obvykle se zvyšuje podíl volných otevře-
ných ploch, na nichž lze provozovat rekreační akti-
vity. Lesní hospodaření zaměřené na ochranu lesa
a podporu jeho rekreační funkce urychluje přiroze-
ný proces diverzifikace. Řádnou a pravidelnou pěs-
tební péčí lze zvyšovat věkovou, druhovou a pro-
storovou diverzitu lesních porostů i volných ploch
a tak vylepšovat rekreační prostředí lesa.

Lokality mimořádného turistického či krajinářské-
ho významu lez upravit jednoduchými nenáročný-
mi metodami při použití místních materiálů )dřevo,
kámen, rostliny) v souladu s estetickými požadavky.

Nejmladším návštěvníkům slouží dobrodružné
dětské hřiště, které rozvíjí pohybovou aktivitu, pod-
něcuje fantazii a představivost při spontánních hrách.
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Terénní úprava, vybavení velkými dřevěnými
hračkami a jejich vzájemné rozmístění podporuje
rozptýlení dětí podle věku a zájmu, umožňuje roz-
víjení vzájemných vztahů spolupráce při hrách
včetně možnosti dozoru dospělých průvodců. Do-
brodružné hřiště lze využít při procházkách dětí
s rodiči i při vycházkách škol a zájmových organi-
zací do přírody.

Stezka lesních zážitků je kulturně–výchovným za-
řízením umístěným přímo v terénu. Vede návštěv-
níky k poznávání přírodních krás a kulturně–spole-
čenských hodnot území, zdůrazňuje a demonstru-
je specifické vztahy člověka k přírodě, krajině a his-
torii, podněcuje aktivní zájem o ochranu a tvorbu
životního prostředí. Spojuje místa s typickými, je-

dinečnými a zajímavými výtvory živé přírody, vý-
tvory lidskými a historií krajiny.

Z podnětu lesního hospodáře a místních ochrán-
ců přírody se zpracovává návrh „Péče o krajinu
a podpora rekreační funkce obecního lesa“.

Uvažuje se o opravě lesní cesty, úpravě vycházko-
vé pěšiny, vybudování dobrodružného dětského
hřiště s tématikou zbojníka Ondráše, úpravě mok-
řadu, označení dřevin, prezentaci již zasypané bý-
valé štoly pro těžbu železné rudy.

Záleží na samotných občanech Kunčic, zda tuto
aktivitu podpoří a Kunčice se tak přiřadí ke Staříči
a Kopřivnici, kde už rekreační lesy slouží nyní.

Ing. J. Gabzdil,
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů F-M

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

Některé dřevěné prvky vhodné k umístění do lesa se zvýšenou rekreační funkcí

BESKYDSKÁ STUDÁNKA
Nevyčerpatelný zdroj inspirace

k záchraně přírody k 20. výročí ČSOP

V pátek 10. září 1999 od 9 hodin
na základní škole Karla Svolinské-
ho se můžeme těšit na:

• „Valašský stateček, aneb od oveček ke svetru“,
kde si každý může zhotovit suvenýr z vlny pod ve-
dením Jitky Dvorské z Centra ekologické výchovy
z Valašského Meziříčí

• Klenot naší přírody „Jasoně červenookého“
a činnost se studenty středních a vysokých škol
STŘEDISKA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY ve Štramber-
ku pod vedením Honzy Lukáška.

• Na odměny za znalosti splněním úkolů INDIÁN-
SKÉ STEZKY — ZLATÉHO LISTU a EKOLOGICKÉ
OLYMPIÁDY

• Přehlídku ekocukrářských a potravinářských vý-

robků s degustací a prodejem připraví ISŠ — COP
— Frenštát pod Radhoštěm

• Vyprávění s promítáním o přírodě a šelmách
v CHKO BESKYDY s Dr. Bartošovou a ing. Šulganem

• Protidrogovou prevenci Mgr. Libora Rečky

• BESEDU s biokonzultantem Ivanem Zwachem
o negativních vlivech těžby uhlí na životní prostře-
dí v Beskydech

• Výstavu umělecké fotografie Miroslava Bílka
„TĚŽBOU OHROŽENÁ KRAJINA A KARVINSKÉ
MEMENTO“

• Výstavu obrazů s prohřešky proti život. prostředí

• Galerii Karla Svolinského

• Programy a pomůcky pro ekologickou výchovu
Středisko ekologické výchovy VITA

• Výrobní programy a výrobky sponzorů BESKYD-
SKÉ STUDÁNKY

• a další překvapení …… (odpoledne pokračuje:)
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Odpoledne pokračuje:

B E S K Y D S K Á  S T U D Á N K A

V 16 hodin jste srdečně zváni na setkání přátel
country a folku:

1. ROâNÍK COUNTRYBÁLU
do areálu penzionu V. K. — Václav Krkoška, býva-
lého rekreačního střediska Vítkovických železáren

v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Program zahájí
skupina Trable z Příbora

Doprovázená taneční skupinou COUNTRY

od 18 hodin
ZDENĚK MANN se skupinou TERČ

od 21 hodin
PAVEL DOBEŠ — se svým recitálem

TOMÁŠ KOTRBA
a další překvapení pořadatelů

Ve 20 hodin nás pozdraví
SPRÁVCE VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,
který předá všem sponzorům odměny

a pamětní listy
BESKYDSKÝ GULÁŠ A BOHATÉ OBČERSTVENÍ

ZAJIŠTĚNO!

Vstupné zásluhou sponzorů jen 50,— Kč

KOALICE ZA PŘÍRODU BESKYD, EKOCENTRUM
ONDRÁŠ, ZO 68/01 ČSOP

————————p————————

POLICIE âESKÉ REPUBLIKY
OOP FR¯DLANT N. O. INFORMUJE

V měsíci červenci letošního roku došlo v obci k 6
trestným činům krádeží vloupáním do rekreačních
chat, dále krádeži telefonního rozvaděče, který byl
umístěn nedaleko nádraží ČD, ke krádežím vloupá-
ním do dvou osobních automobilů, ze kterých byly
odcizeny radiopřehrávače a pro trestný čin ublíže-
ní na zdraví jsou stíháni dva pachatelé, kteří způso-
bili zranění s dobou léčení nad 7 dnů jednomu
z majitelů rekreační chaty v obci, pro trestný čin
poškozování cizí věci je stíhána pachatelka z obce
Čeladná, která barevnými spreji ozdobila svými
malbami budovu kina a nádraží ČD, jako poslední
z trestných činů je šetřeno rovněž poškozování cizí
věci, kdy místnímu chovateli dosud nezjištěný pa-
chatel usmrtil jalovici, kterou v pastvině rozporco-
val a masité části odcizil.

Na úseku přestupků byla v měsíci červenci šetře-
na krádež nafty v bývalém objektu zemědělského
družstva, ke škodě místního podnikatele, dále bylo
šetřeno jedno fyzické napadení mezi manžely

z Kunčic pod Ondřejníkem a z důvodu promlčení
byl odložen jeden případ krácení tržby.

Od počátku letošního roku došlo v naší obci k 16
dopravním nehodám, kdy jedna osoba byla usmr-
cena, tři osoby byly zraněny těžce a jedna vyvázla
s lehkým zraněním.

Vzhledem k tomu, že měsíc červenec a srpen jsou
měsíce zvýšeného cestovního ruchu, většího počtu
osob, které navštěvují naši obec za účelem rekreace
a jsou zde podmínky i pro dětskou rekreaci, je
v těchto měsících každoročně zaznamenáván i zvý-
šený pohyb kriminálně závadových osob, které
navštěvují tyto místa za účelem páchání trestné
činnosti a to především krádeží. Z těchto důvodů
chci provést mimo celoročního porovnání počtu
trestných činů a přestupků, porovnání zvlášť za
měsíc červenec a srpen, se stejným obdobím loň-
ského roku.
Trestné činy rok 1998 počet 2

rok 1999 počet 11
Přestupky rok 1998 počet 2 majetkové,

1 v dopravě (závažný)
rok 1999 počet 2 majetkové,

1 občanské soužití

Z provedeného porovnání měsíce července roku
1998 a měsíce července 1999 je vidět zvýšený počet
u závažnějšího jednání pachatelů, to je spáchání
trestného činu.

Za porovnané období byl v roce 1998 zaznamenán
pouze jeden případ krádeže vloupáním do rekreač-
ní chaty a v letošním roce se již jedná o 6 těchto pří-
padů, kdy většina rekreačních chat je plně obsazena
svými majiteli nebo jsou obsazeny okolní rekreační
chaty a přesto se pachatelé odváží provést vloupá-
ní a odnést s sebou věci, které odcizili.

Z těchto výše uvedených důvodů by vedení Ob-
vodního oddělení Policie České republiky ve Frýd-
lantě n. O. ocenilo zlepšení spolupráce s občany na
úseku upozornění na podezřelé osoby a věci, kte-
rou mohou mít u sebe a další různé negativní jed-
nání občanů, které lze oznámit na bezplatnou
linku 158. mjr. JUDr. Čeněk Šrubař

———————————————————————

OKRESNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
FR¯DEK—MÍSTEK

R O Z H O D N U T Í

Okresní veterinární správa Frýdek—Místek naři-
zuje ve smyslu § 23, odst. 1 a 2, zákona č. 87/1987
Sb. o veterinární péči, ve znění zák. č. 239/1991 Sb.,
(úplné znění zákona č. 215/1992 Sb.) a podle § 9,
odst.1, písm. b) zákona ČNR č. 108/1987 Sb. o pů-
sobnosti orgánů veterinární péče ČR, ve znění zák.
č. 347/1991 Sb. a dále dle čl. 6, odst. 3 Vyhlášky
Okresního úřadu Frýdek–Místek č.j. P/628/92 —
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o nařízení mimořádných veterinárních opatření
k prevenci a léčbě varroázy včel v okrese Frý-
dek–Místek takto

mimořádná veterinární opatření

proti šíření varroázy včel. U všech včelstev v okrese
Frýdek–Místek se nařizuje provedení následujících
léčebných opatření:

1. V průběhu srpna 1999 po vytočení medu pro-
vést opatření přípravkem Gabon PA 92 dle metodi-
ky VÚVč Dol. Na 1 průměrné včelstvo se použijí 2
pásky s Gabonem, které budou ve včelstvu zavěše-
ny 24 dnů.

2. Po odstranění pásků s Gabonem se v období
10. 10. až 31. 12. 1999 provede 2krát ošetření pří-
pravkem Varidol formou fumigace, postřiku nebo
aerosolu dle příslušné metodiky VÚVč. Při těchto
ošetřeních nesmí být ve včelstvech přítomen zavíč-
kovaný plod.

3. Po každém ošetření včelstev řádně očistit pod-
ložky ze dna úlu. Tyto podložky musí být vloženy
do včelstev nejpozději do 30. 9. každého roku, do-
poručuje se vložit je už při ošetření Gabonem.

4. Po provedení podzimní léčby se v období do
15. 2. 2000 provede odběr směsných vzorků zimní
měli. Vyšetření vzorků provede laboratoř autorizo-
vaná Státní veterinární správou ČR.

5. Ošetření provedou pověření a proškolení čle-
nové ZO ČSV. Zajištění ošetření je povinností cho-
vatele včel. O provedeném chemickém ošetření
bude pořízen záznam, který příslušné ZO ČSV pře-
dají na Okresní veterinární správu Frýdek–Místek.

Odůvodnění:
Tato mimořádná veterinární opatření se nařizují

na základě vyšetření směsných vzorků zimní měli
na varroázu, které bylo provedeno ve VÚVč. Dol,
Včelařská stanice Prostějov. Na základě vyhodno-
cení preventivního léčebného ošetření přípravkem
Gabon, které bylo provedeno u včelstev v okrese
Frýdek–Místek v minulých letech a mělo příznivý
vliv na zlepšení nákazové situace u varroázy včel,
bylo rozhodunto použít v celém okrese přípravek
Gabon PA 92.

Ředitel Okresní veterinární správy Frýdek–Místek
MVDr. Pavel Paciorek, v.r.

ROZ·Í¤ENÍ SLUÎEB âESKÉ PO·TY
OBâANÒM

Občané si mohou od 1. 9. 1999 po předchozí tele-
fonické dohodě s poštmistrem dohodnout vyzved-
nutí doporučené zásilky do vlastních rukou i v so-
botu od 7.00 do 8.00. Zásilka jim bude vydána za-
městnancem pošty v dohodnutou dobu.

âeská po‰ta, s.p.

ZMùNA POKLADNÍCH HODIN
v pobočkách ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

od 30. srpna 1999
V souvislosti s požadavky klientů na prodloužení

pokladních hodin v pátky a přizpůsobení se k úřed-
ním hodinám orgánů státní správy v pondělí a stře-
du, budou od 30. 8. 1999 v pobočkách ve Frýdku–
Místku na náměstí Svobody a Zámeckém náměstí,
ve Frýdlantě nad Ostravicí pokladní hodiny takto:

pondělí 8.00—12.00 13.00—17.00
úterý 8.00—12.00
středa 8.00—12.00 13.00—17.00
čtvrtek 8.00—12.00
pátek 8.00—12.00 13.00—15.00

Pro úplnost dodáváme, že pokladní hodiny v po-
bočce ve Frýdku–Místku, Na Poříčí 596, se nemění
t.j. pondělí až čtvrtek 8.00—17.00 a v pátek 8.00—
16.00. Česká spořitelna a.s.

Zahrádkáři z Frýdlantu n. O. ve spolupráci se
zahradnickými podniky a firmou Mountfield,
pod záštitou hlavních sponzorů Union banky

a Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí
zvou

na prodejní zahrádkářskou výstavu

PODZIM NA ZAHRADĚ
která se uskuteční v:

sobotu 25. září 1999 od 9 do18 hod.
neděli 26. září 1999 od 9 do18 hod.

pondělí 27. září 1999 od 8 do16 hod.
v Domě zahrádkářů ve Frýdlantě n. O.

Nabídneme Vám prodej cibulovin, okrasných
keřů, sadbový česnek, zahrádkářské postřiky, aj.

Po dobu výstavy bude probíhat poradenská
služba a předváděcí akce zahradní techniky

firmy Mountfield
Připravili jsme pro Vás tradičně bohaté

domácí občerstvení
K dobré náladě bude v sobotu i neděli hrát

cimbálová muzika „Kotci“
Roztáčet budeme i kolo štěstí.

Na Vaši návštěvu se těší
Zahrádkáři z Frýdlantu nad Ostravicí

Dlouhodobě pronajmu:
2+1 s příslušenstvím v domku se zahradou

v Kunčicích pod Ondřejníkem
na Maralově kopci — levný pronájem.

Kontakt: 02/7922495 nebo 0656/850009

Prodám chlapecké terénní kolo BMX 20.
Informace na tel. č. 0656/850510.
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Stavebniny Tofel
Čeladná (pod kostelem)

oznamují
roz‰ífiení pracovní doby

pondělí až pátek 8—17 hodin
sobota 8—12 hodin

neděle 9—12 hodin
od května do září

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Informace na tel. č. 0658/68 42 90

Kam s penûzi, nebo snad pro peníze?
— končí vám smlouva stavebního spoření?
— máte bezpeãn˘ penzijní fond?
— využíváte maximálnû státních příspěvků?
— stavíte, opravujete a potfiebujete úvûr?
— jste majitelem motorového vozidla?
— víte kde dobře zúroãit své úspory?

Další informace hledejte na: OÚ Kunčice p.O.
od 15. září každé pondělí a středu

od 14.30 do 17.00 hod. v zasedací místnosti

privat:
Ludmila Knapková (Palová),

Kunčice p. O. 25, tel.: 0656/85 03 39

RADY PRO MAJITELE
PLYNOV¯CH KOTLÒ

Jelikož při prohlídkách kotlů jsou zjišťovány nedo-
statky, skryté závady, často velmi špatně seřízené
kotle, doporučují se majitelům pravidelné prohlídky
a seřizování. Závady mohou vznikat skrytými vada-
mi materiálu, opotřebením, vlhkostí prostředí, plynu
a neodborným seřízením. Proto výrobci doporučují
pravidelné prohlídky, které jsou často jako podmín-
ka pro přiznání záruční opravy „Wiadrus“ a jiní.

➀ Pravidelně si nechat prohlédnout a seřídit kotel
nebo bojler

➁ U kotlů s ohřevem vody si nechat propláchnout 
výměník pro ohřev vody. Dochází k rychlému
zarůstání minerály, vápníkem, železem

➂ U plynových bojlerů si objednávat výměnu mag-
neziové anody, která brání korozi

➃ Ocelové kotle provozovat na teplotu minimálně
60 °C, jinak dochází k silné korozi, která způso-
buje zkrácení životnosti a havárii kotle

➄ Netopit bez pokojového termostatu. Vznikají
velké ztráty až tisíce korun

➅ Výkon kotle si nechat seřídit na skutečný poža-
davek domu podle projektu nebo vlastní zkuše-
nosti

➆ Nespoléhejte se na to, že kotel topí. Prohlídkou
a seřízením ušetříte za topení nebo za opravy
v případě havárie kotle

➇ Na přívod vody si nechat namontovat zařízení
pro magnetickou úpravu vody, která zabrání
zarůstání potrubí a poškozování kotlů, praček,
myček nádobí a kávových konvic
Zařízení během několika měsíců podle potřeby
vody dokáže vyčistit již zarostlé portubí a v po-
době mikroskopických částic vyplavit

➈ Po každé opravě vyžadujte zápis do servisní kníž-
ky o provedené opravě nebo seřízení nebo
zakázkový list. Zápis by měl obsahovat popis
práce, podpis a razítko osoby provádějící opravu

Jiří Kovalský
P LY N O S E R V I S

742 73 Veřovice 361, tel. 0603 816847

Prodám pozemek 1856/2 v Kunčicích p.O.
ke stavbě rodinného domu.

Cena: 100 — 150 Kč/m2

Kontakt: prof. Lydie Fričová
Sendražice 63 Stupkova 4

503 03 Smiřice Praha 7
tel. 049/597 11 35, 02/80 29 24, 0602/46 71 50

Finanční poradenství včetně zákonného
pojištění automobilů
Přímý prodej, ne MLM

Informace: 0656/83 10 01, 83 55 66

Prodám JAWU 250.
Informace na tel. č. 0656/85 0170

O Z N Á M E N Í

Pěstitelská pálenice Tichá
přijímá přihlášky

ke zpracování ovoce
na pěstitelskou pálenku.

Přihlášky je možno vyzvednout
na Obecním úřadě v Kunčicích p. Ondř.


