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Ani jsme se nenadáli
a již zazvonil školní
zvonek. Přejeme Vám
žáci a studenti mnoho
úspěchů a odhodlání
do započaté práce.

— redakce —

„Nejde ani tak o to,
vědět toho mnoho,
ale znát ze všeho toho,
co je možné vědět,
to nejpotřebnější.“

L. N. Tolstoj
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Při této akci nebudou odebírány odpady podni-

katelů, vzniklé při podnikatelské činnosti. Podnika-
telé se mohou s firmou, která bude sběr provádět
domluvit na individuálním odvozu, popř. si likvi-
daci odpadu uhradí přímo na místě.

Název a sídlo firmy: .A.S.A., spol. s r.o.,
provozovna Ostrava
ul. Frýdecká 740
739 32 Vratimov
tel. č.: (069) 6732775-6

Tato akce je pořádána a hrazena obcí již sedmý
rok a bude prováděna pravidelně i v příštích letech
dvakrát za rok. Žádáme proto občany, aby s touto
službou již každoročně počítali a svůj nebezpečný
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 vy-
čkali na jednorázový sběr těchto odpadů pořádaný
obcí.

Sbûr velkoobjemov˘ch odpadÛ
Velkoobjemové odpady, které nelze uložit do běž-

ných popelnic na domovní odpad, budou sbírány
rovněž v sobotu dne 14. září 2002.

Do přistavených kontejnerů je možno bezplat-
ně uložit např. matrace, hadry, které nejsou zne-
čištěné ropnými produkty, části nábytku, WC
mísy, umyvadla, koberce, linolea, kočárky a pod.

Do kontejnerů nesmí být ukládána stavební suť,
tráva, větve stromů, uhynulá zvířata, jiný organický
odpad a běžný domovní odpad. Železný šrot bude
sbírán samostatně.

U každého sběrného místa bude pověřený pra-
covník, který v případě potřeby upřesní skladbu
ukládaného odpadu. Respektujte prosím jeho po-
kyny. Kontejnery na velkoobjemový odpad budou
v sobotu 14. 9. 2002 rozmístěny na následujících
stanovištích pouze v níže uvedených časech:
1. u zastávky ČSAD „U lávky“

na dolním konci 8.00 —10.00 hod.
2. parkoviště u kostela 8.00 —10.00 hod.
3. u Huťařství

(autobusová zastávka) 8.00 — 11.00 hod.
4. čerpací stanice vody u točny

(u transformátoru) 8.00 — 12.00 hod.
5. za žel. přejezdem směrem

k RS Stavbař 8.00 — 10.00 hod.
6. u vodní nádrže v Kolibách     8.00 — 10.00 hod.
7. směrem pod Stolovou, nad čp. 99

(dříve p. Ondrušák) 8.00 — 10.00 hod.
8. Bystré u p. Vl.Píchy 8.00 — 10.00 hod.

Sběr nebezpečných odpadů,
velkoobjemových odpadů
a železného šrotu

Připomínáme, že v sobotu 14. září 2002 proběh-
ne v naší obci opět sběr nebezpečných a velkoobje-
mových odpadů.  Ve stejném termínu zároveň pro-
běhne sběr železného šrotu. Smyslem této akce je
jednorázové vyčištění obce od všech druhů odpa-
dů, pro občany je zároveň jedinečnou příležitostí
zbavit se  problematických odpadů.

Sběr nebezpečných odpadů provede firma
.A.S.A., spol. s r.o., provozovna Ostrava na následu-
jících stanovištích:

— u zastávky ČSAD „u lávky“ 
(dolní část obce) 8.30 — 9.00 hod.

— u kostela (dolní část obce) 9.15—9.45 hod.
— u Huťařství (aut. zastávka)    10.00—10.45 hod.
— u čerpací stanice vody

(poblíž autobusové
točny—transformátoru) 11.15—12.00 hod.

V uvedené době bude moci každý občan Obce
Kunčice p. O. 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, hadry znečištěné
barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, dále
pak televizory, rádia, domácí elektrospotřebiče,
ledničky, mrazáky, opotřebené pneumatiky (bez
disku!). 

U P O ZO R N Ě N Í !
Nebezpečný odpad vozte prosím na stanoviště

pouze v uvedenou dobu, aby jej mohli pracovníci
odborné firmy od Vás přímo odebrat. Děkuji.

Sběru se budou moci zúčastnit také majitelé re-
kreačních chat v katastrálním území Kunčice p. O.,
avšak pouze ti, kteří mají zaplacen místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů podle obecně závazné vyhlášky
č. 2/2001 ve výši 260 Kč za chatu. Jedná se o odpad
vyprodukovaný na území Obce Kunčice p. O.

Sběr bude provádět specializovaná firma za účas-
ti pracovníků obecního úřadu, členů komise život-
ního prostředí a ochránců přírody.



vec na Frenštát p. R. po p. Rudolfa Slaninu, zpět
přes Humbarek okolo Mateřské školy Dolní ke
kostelu.

U P O ZO R N Ě N Í !
Na sběrná místa pro sběr železného šrotu uklá-

dejte prosím pouze železný šrot. Pro nebezpečný
a velkoobjemový odpad použijte výše uvedená
stanoviště. 

Železný šrot dávejte pokud možno k silnici až
v sobotu ráno, aby se tak předešlo odvozu „zají-
mavých kusů“ nelegálními „odvozci“ auty s pří-
věsnými vozíky. 

Děkuji.

Vážení občané,
využijme prosím této jedinečné příležitosti jak se

zbavit problematických odpadů a udělejme si
každý pořádek ve svém okolí. Žádáme zároveň
všechny občany, aby na jednotlivá stanoviště při-
nesli odpad v den sběru v době, která je u jednot-
livých druhů odpadu uvedena (neukládat na sta-
noviště odpad před zahájením sběrové doby!)
a aby přinesli pouze odpad, který je výše uveden,
neboť by mohlo dojít k takové situaci, že si budou
muset nevhodný odpad odnést zpět domů. Předem
děkuji všem, kteří takto přispějí k ochraně životní-
ho prostředí v naší obci.

Jsem přesvědčen, že v dnešní době již všichni
máme zájem žít v čistém, zdravém a pěkném pro-
středí. 

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce 

OBECNÍ NOVINY STRANA 3 ZÁŘÍ 2002

Volby 
Připomínáme, že dne 25. a 26. října 2002 pro-

běhnou volby do Senátu Parlamentu ČR, bude-
li se konat druhé kolo voleb do Senátu PČR, bude
probíhat v termínu voleb do zastupitelstev obcí,
tedy 1. a 2. listopadu 2002. 

Protože se jedná o souběh voleb do senátu
a do zastupitelstev obcí
budou okrskové volební
komise ustaveny podle
zákona č. 491/2000 Sb,
o volbách do zastupi-
telstev obcí.

Podrobné informa-
ce k volbám uvedeme
v říjnových Obecních
novinách.

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Oznámení
V roce 2001 schválilo Zastupitelstvo obce Kunčice

pod Ondřejníkem odkoupení prodejny čp. 594
před obecním úřadem, jejíž vlastníkem je Jednota,
spotřební družstvo ve Frýdku–Místku.

V průběhu měsíce září 2002 bude podepsána
kupní smlouva a budova prodejny přejde do vlast-
nictví obce Kunčice p. O..

Podle sdělení odpovědného zástupce Jednoty ze
dne 29. 8. 2002 ukončí prodejna provoz v sobotu
31. 8. 2002.

Po nabytí vlastnického práva k uvedené budově
hodlá rada obce budovu pronajat taktéž jako pro-
dejnu potravin, popř. prodejnu smíšeného zboží.

Ing. Tomáš Hrubiš,, starosta obce

Koncem měsíce září proběhne pravidelné zase-
dání Zastupitelstva obce Kunčice p. O. Přesný ter-
mín a program bude zveřejněn na úřední desce OÚ
a na vývěskách v obci.

— obecní úřad—

U P O ZO R N Ě N Í !
Na daná stanoviště přivážejte prosím velkoobje-

mový odpad až od vyznačené doby, tj. od 8.00
hodin do doby uvedené u jednotlivých stanovišť.
Po uvedené době již odpad na stanoviště nevozte,
nebude možné jej pak odvézt!

Děkuji.

Sbûr Ïelezného ‰rotu
Souběžně se sběrem nebezpečných a velkoobje-

mových odpadů proběhne v Obci Kunčice p. O.
v sobotu 14. září 2002 sběr a odvoz železného
šrotu. Sběr provedou členové místního Sboru dob-
rovolných hasičů. Železný šrot nebude vykupován,
odvoz bude proveden zdarma. Veškerý nepotřebný
železný šrot mohou občané uložit k silnici, odkud
bude naložen a odvezen. Sběrné vozidlo bude pro-
jíždět po těchto trasách:

křižovatka u nemocnice, kolem dřevěného kos-
telíka k prodejně pod Stolovou. Zpět kolem p. V.
Běčáka čp. 100, p. Fr. Běčáka čp. 570, p. L. Oprště-
ného čp. 500, dále kolem p. Zavadilové čp. 280,
dříve p. Sosenkové čp. 133 až pod les. Od Penzió-
nu Karolína přes Koliby k prodejně na Maralovém
kopci, zpět k železničnímu přejezdu kolem Penzi-
ónu 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 projíždět po okresní komunikaci od ne-
mocnice po Tichou, od zastávky ČSAD „u lávky“,
zpět po pravé straně potoka Tichávka, přes Rako-
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Obecní úfiad nabízí k odprodeji nevyuÏité
materiálové zásoby a inventáfi

Množství
příruba varná prům. 150 mm 32 ks
příruba varná prům.  80 mm 20 ks
trubkový oblouk ocelový 39 ks
hřebíky ALCARDS 6 ks
vichrová spona 800 ks
nátrubek 5/4“ černý 10 ks
slída 72 kg  
krabice KV elektro 100 ks
krabice KR 97 20 ks
cihla plná starší celkem cca 1 m3

kabřinec neglazurovaný celkem cca 4 m2

patky hurdis pálené celkem cca 400 ks 
ocel kruhová pozink 10 mm cca 50 kg
ocel kruhová černá 10 mm cca 200 kg

Inventář  OÚ
El. bojler EO 935 (použitý) 2 ks
Darling NAUTILA nekompletní 1 ks
Čerpadlo SIGMA (motor + šasi) 1 ks
Darling 1 ks
Protlačovací zařízení 1 ks

Informace a možnost nahlédnutí na OÚ u pana
Oldřicha Harabiše.

Povodnû — sbírka
Místní organizace ČČK a OÚ v Kunčicích pod

Ondřejníkem uspořádali finanční a materiální sbír-
ku v rámci humanitární pomoci pro oblasti posti-
žené záplavami. 

Sebraná finanční částka ve výši 16 750 Kč byla
odeslána na Fond Humanity č. ú: 10030-7334-
011/100, V.S. 300.

Materiální pomoc byla předána Charitě Frenštát
p. R. k dalšímu transportu do potřebných míst.

Děkujeme všem dárcům.

organizátoři

Také Římskokatolická farnost Kunčice p. O. pořá-
dala finanční sbírku na pomoc postižených zápla-
vami. Vybraná částka ve farním a dřevěném koste-
le činila 21 000 Kč. 

— redakce —

Oznámení
Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal Věst-

ník právních předpisů Moravskoslezského kraje,
ve kterém jsou zveřejněna tato nařízení:
1. Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabez-

pečení požární ochrany při akcích, kterých se
zúčastňuje větší počet osob.

2. Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabez-
pečení požární ochrany v budovách zvláštního
významu.

3. Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabez-
pečení požární ochrany v době zvýšeného ne-
bezpečí vzniku požáru.

4. Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabez-
pečení zdrojů vody k hašení požárů.

5. Nařízení, kterým se vydává Požární poplachový
plán Moravskoslezského kraje.

Vydaná „Nařízení“ jsou k nahlédnutí na Obec-
ním úřadě v Kunčicích p. O.

Okresní veterinární správa ve Fr˘dku–Místku
vydala obecnû závaznou vyhlá‰ku

o mimořádných veterinárních opatřeních proti
nebezpečné nákaze — trichinelóze černé zvěře.

Jako ohnisko nebezpečné nákazy — trichinelózy
černé zvěře se vymezují katastrální území obcí Os-
travice, Čeladná, Pstruzí, Frýdlant n.O., Nová Ves,
Malenovice, Krásná, Staré Hamry. Trichinelóza
černé zvěře byla potvrzena laboratorním vyšetře-
ním v SVÚ Jihlava člp. PR—04981/02 ze dne 21. 8.
2002 u jednoho kusu černé zvěře, který byl uloven
18. 8. 2002 na katastru obce Ostravice.

Veškerá ulovená černá zvěř (i mimo vyhlášené
ohnisko) musí být vyšetřena na trichinelózu.
Úplné znění vyhlášky je zveřejněno na úřední
desce Obecního úřadu v Kunčicích p. O.

V˘tah z Rozhodnutí Krajského hygienika
Moravskoslezského kraje

Všem provozovatelům stravovacích služeb na
území Moravskoslezského kraje se zakazuje
s účinností ode dne vyhlášení (tj. dnem vyhlášení
na úředních deskách příslušných okresů a obcí)
používání výrobku feta sýr v oleji „DISCOVER
FETA CHEESE IN OIL“, výrobce Aria Foods Amba,
Viedebaek, Dánsko, balení sklo 300g, datum mini-
mální trvanlivosti (all best before) 26. 11. 2002
k výrobě nebo přípravě pokrmů.

Úplné znění Rozhodnutí je vyvěšeno na úřední
desce .

O z n á m e n í



Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó

V měsíci září oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:

87 let František Chamrad
81 let Ladislav Pavliska
80 let Miroslav Kadlec
70 let Ludmila Gvardová
65 let Ludmila Janáčová 
65 let Marie Strnadlová
60 let Václav Pavliska
60 let Karel Kostelecký
60 let Ing. Vladislav Čajánek  

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

Nárazová odorizace
zemního plynu

Severomoravská plynárenská/a.s., region Nový
Jičín – Karviná, oblast Nový Jičín oznamuje, že
v Kunčicích p. O. bude v termínu od 16. 9. — 20. 9.
2002 provádět nárazovou odorizaci zemního
plynu, která se projeví jeho zvýšeným zápachem.
Účelem odorizace je zjištění a následné odstranění
netěsností plynárenského a odběrného plynového
zařízení. 

Vzhledem k tomu, že většina zjištěných úniků
plynu se projevuje na odběrném plynovém zaříze-
ní (domovní plynovody, uzávěry před plynoměry
a spotřebiči, závitové spoje atd.), které jsou majet-
kem odběratele, doporučujeme provést opatření
k rychlému odstranění závad na tomto zařízení.

Při této příležitosti upozorňujeme, že v rámci ná-
razové odorizace jsou naši pracovníci schopni za-
jišťovat pouze opravy plynárenského zařízení (ply-
novody, přípojky, plynoměry).

Jan Fejta
vedoucí střediska MS, RS a měření Nový Jičín
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

Výzva všem živnostníkům
— podnikatelům  

Obecní úřad zpracovává podle „Zlatých strá-
nek“ nový telefonní seznam obce.

Obracíme se proto s výzvou na občany — podni-
katele a živnostníky, kteří mají zájem o zveřejnění
své podnikatelské činnosti v telefonním seznamu
Obce Kunčice pod Ondřejníkem, aby podali na
obecní úřad jméno nebo název firmy, předmět
podnikání, adresu a telefonní číslo do 30. 9. 2002.

Krádeže exterierových
kamenných soch

Státní památkový ústav v Ostravě nás informoval
o tom, že v posledních měsících došlo na území re-
gionu k většímu počtu případů odcizení nebo po-
škození exterierových kamenných soch a sousoší.
Ke krádežím dochází i u soch umístěných na rela-
tivně frekventovaných místech, např. ve středu
obce, u kostela, hřbitova apod. Prosíme Vás proto
o spolupráci při jejich ochraně. Pro odhalení pa-
chatelů je nutné, aby krádež byla zjištěna a ozná-
mena Policii v co možná nejkratším termínu. Prosí-
me tedy občany , aby byli všímaví a obezřetní a po-
mohli tak zabránit dalším krádežím.

— obecní úřad —

Okresní středisko záchranné
služby v Novém Jičíně oznamuje
stěhování ambulance lékařské
pohotovosti ve Frenštátě p. R.

Ve čtvrtek 22. 8. 2002 v rámci adaptace jednoho
z objektů v komplexu budov rychlé lékařské pomo-
ci ve Frenštátě pod Radhoštěm proběhlo stěhování
ambulance lékařské pohotovosti z polikliniky na
ulici Záhunní 401 ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Telefonní číslo 0656/83 54 44 i ordinační hodiny zů-
stávají beze změny, tedy:

ve všední dny 17.00 — 22.00
v soboty, neděle a svátky 7.00 — 19.00

Okresní středisko záchranné služby
Nový Jičín

MUDr. Milena Blahová
zástupce ředitele OSZS

Poslední rozloučení
V měsíci srpnu jsme se naposledy rozloučili

s paní LUDMILOU ŘEZNÍČKOVOU, panem MIROSLAVEM

BĚČÁKEM a panem FRANTIŠKEM KOKEŠEM.
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Policie České republiky,
Okresní ředitelství Frýdek–Místek

informuje

Rádi bychom občany informovali o akcích, při-
pravovaných v rámci „Roku ochrany rekreačních
objektů“.

Před ukončením chatařské sezóny mají občané
možnost vyzvednout si na obvodním oddělení, ve
kterém se jejich chata nachází samolepku a pod
pořadovým číslem v evidenci bude k číslu a jménu
majitele uvedeno číslo mob. nebo jiného telef.
čísla, o kterém si občan myslí, že je nejvhodnějším
a nejrychlejším kontaktem po zjištění vloupání do
objektu ze strany policie.

Vzhledem k tomu, že náš okres patří k lokalitě
s počtem asi 10 000 rekreačních objektů nemohou
být všichni zájemci o samolepku uspokojeni, poli-
cie nabízí tuto službu taky v případě, kdy samolep-
ka nebude k zaevidování podmínkou.

Policisté budou během výkonu služby po kontro-
le objektu, zanechávat kontrolní lístek (samozřej-
mě, pokud bude vhodné místo na zanechání toho-
to lístku), na kterém uvedou č. objektu, místo,
datum a poznámku o stavu kontrolovaného objek-
tu.

V případě vloupání do objektu mohou policisté
blíže určit dobu, ve které ke spáchání trestného
činu došlo.           

npor. Mgr. Jana Posová

EKOLOGICKÝ JARMARK
— environmentální výchovou k ochraně

životního prostředí Beskyd

20. září 2002 
Základní škola K. Svolinského v Kunčicích p. O.

Základní organizace 68/01 Českého svazu ochránců přírody v Kunčicích pod Ondřejníkem a Základní
škola Karla Svolinského v Kunčicích p. O. Vás zvou na III. ročník ekologického dne — prezentaci ekoaktivit
a ekonápadů. Akce je určena především dětem 1. stupně základních škol a bude zaměřena na zvýšení
zájmu dětí o ochranu přírody a principy udržitelného rozvoje. K návštěvě jarmarku zveme také všechny
spoluobčany. 

Z PROGRAMU EKOLOGICKÉHO JARMARKU (9:00 —12:00 hod. na ZŠ):
` Ochrana přírody Beskyd — Ing. F. Šulgán, CHKO Beskydy — vyprávění s promítáním o přírodě Beskyd.
` Povídání o zvířatech — ZOO Ostrava — beseda s pracovníkem ZOO.
` Ptáci a jejich potrava — p. J. Kašinský, ČSOP Nový Jičín, stanice Bartošovice — program o poznávání

ptáků, jejich potravě, atd.
` Hlavou v oblacích — RNDr. J. Nováková, VŠB—TU Ostrava — soutěž o našem počasí a jeho předpovědi. 
` Bioprodukty — Ing. B. Pajurková, Ing. V. Hladíková, SZeŠ Rožnov p.R. — přehlídka ekologických potra-

vin spojená s ochutnávkou. 
` Ptačí budky, vosí hnízda, medvědí stopy — ČSOP Valašské Meziříčí, presentace činnosti ochránců přírody. 
` Program ekologické výchovy — sdružení VITA Ostrava.
` Galerie Karla Svolinského — prohlídka výstavky výtvarného umění
` Práce s hlínou — keramický kroužek ZŠ Kunčice p.O.
` Prezentace činnosti ochránců přírody v Kunčicích a přátel ze Slovenska.
` Procházka přírodou v okolí školy — plnění ekologických úkolů na vybraných stanovištích (např. po-

znávání živých ryb, myslivecké trofeje, turistické úkoly).
` Další doprovodné zábavné činnosti — jízda na koni, stříkání vodou na cíl, malování zvířat, atd. 

Akce bude podpořena Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, obecním úřadem a podnikateli v Kun-
čicích p.O. Program proběhne za každého počasí. Občerstvení zajištěno.

Srdečně zvou

Aleš Bernatík Martin Majer
ZO ČSOP Kunčice p.O. ředitel školy

Kontakt: ZŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem 626, 739 13, tel. 0656/85 01 17
ZO 68/01 ČSOP, Kunčice pod Ondřejníkem 197, tel. 0603 56 80 86



Restaurace HuéaÞstv�
poÞ�d� 20. 9. 2002

vepÞov� hody
Zaměstnanci restaurace všechny srdečně zvou na speciality domácí zabijačky.

Na měsíc říjen připravujeme rybí hody, které budou
rozšířeny o speciality z mořských ryb.

Vážení občané,
život je plný nečekaných situací a zvratů,
které ho mohou od základu zcela změnit.
Proto Vám nabízím sjednání pojistných smluv
pro případ jakéhokoliv rizika (pojištění majetku, staveb, domácností, rekr. chat,
úrazů, pojištění na cesty apod.), popřípadě přepojištění zastaralých neaktuálních
pojistek. Využijte toho, že máte „jednatelství pojišťovny“ v obci. Pokud projevíte
zájem, přijedu za Vámi po telef. domluvě na tel. č. 0656/85 0214, 0605/59 2526
nebo na adr. Kunčice p.O. čp. 31.
Zdeňka Šlechtová
pojišťovací poradce pro oblast Frenštát p.R. a okolí UNIQA pojišťovna, a.s.

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.
Pro velký zájem o finanční produkty

rozšiřujeme tým spolupracovníků.

Zajímá Vás samostatná a dynamická práce s lidmi? 
Očekáváte za nadprůměrné výkony

také nadprůměrné příjmy?
Chcete pracovat s vyhledávaným

pracovním produktem?
Vyhovuje Vám volná pracovní doba?

Hledáte jistotu a perspektivu?
Máte zájem získat ještě něco navíc?

Ano? Pak jste na správné adrese!

Právě s Liškou se prosadíte! 

K výběrovému řízení se můžete přihlásit v kanceláři: T. G. Masaryka 1099
738 01 Frýdek–Místek (u kruhového objezdu) každý čtvrtek.

Kontakt: 0658/68 60 78, mobil 0602 77 44 69
e-mail: piska@applet.cz
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sdružení

KUNâICE POD OND¤EJNÍKEM

VÁM NABÍZÍ — PRODEJ, MONTÁÎ, SERVIS:

ÎALUZIE — HORIZONTÁLNÍ, VERTIKÁLNÍ, ISSO

SILIKONOVÉ TùSNùNÍ — DO DRÁÎKY, LEPENÉ

ROLETY — PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ, TEXTILNÍ

MARK¯ZY — BALKONOVÉ, KO·OVÉ

SÍTù PROTI HMYZU — PEVNÉ, SAMONAVÍJECÍ

PLASTOVÉ SPRCHOVACÍ BOXY

DVE¤NÍ âALOUNùNÍ

âI·TùNÍ VERTIKÁLNÍCH ÎALUZIÍ

V¯BùR Z VÍCE JAK 180 BAREV, TYPÒ LAMEL A POTAHOVIN.

DODACÍ LHÒTY 7—10 DNÒ, ZÁRUâNÍ LHÒTY AÎ 24 MùSÍCÒ

INFORMACE, OBJEDNÁVKY: 0656/85 02 60, 0604/53 9619

Fa Piškoř Petr —
uhelné sklady Frýdlant n. O.

0658/67 77 08, 0604 70 17 67

Ceník paliva

hnědý ořech 2 — 149 Kč/q
hnědý ořech 1 — 168 Kč/q
hnědá kostka — 175 Kč/q
černý ořech — 291 Kč/q

ořech střední a kostka — 318 Kč/q
koks ořech 2 (drobný) — 390 Kč/q

otopová směs — 415 Kč/q
brikety lisované — 39 Kč/10kg

Ceník štěrku, písku

písek — 39 Kč/q
štěrk 04 — 50 Kč/q
štěrk 022 — 45 Kč/q
struska — 34 Kč/q

Ceny včetně DPH 22%

Provozní doba

pondělí až středa 7.00—13.00 hod.

čtvrtek 7.00—15.00 hod.,

pátek 7.00—14.00 hod.

Od května do září prodej i v sobotu
08.00—11.00 hod.

Úvûry
Nabízíme velmi levné úvûry

na stavební a bytové úãely,

rekonstrukce.

tel. ã. 0737/3573 43

Firma ELEKTROTAS
nabízí služby

fekálním vozem

Zajišťujeme odvoz:

obsahu jímek

fekálií

močůvky

odpadní vody

Kontakt:
Alfred Turoň, Kunčice p. O. 312

Tel./fax 0656/85 02 18,
mobil 0602/70 98 05


