
ZÁŘÍ 2003

„V září sic slunce ještě hod-
ně svítí, ale kabát již připra-
vený musíš míti.“ 

„Září je májem podzimu.“

Bývají to krásné nálady ve
volné přírodě za teplých slu-
nečních dnů babího léta, kdy
se příroda na rozloučenou
odívá do nádherných odstí-
nů pestře zbarveného listí od
barvy rudé až do zelené a vše
se stápí ve svítícím zlatě slu-
nečních paprsků, které příro-
du již k spánku se ukládající,
znovu na čas probouzejí. —
Takové je naše babí léto, jež
činí blížící se podzim v mno-
hých létech nejpříjemnější
a nejstálejší roční dobou.

Z knihy Velký pranostikon
Zdeňka Vašků

A už zase zvoní!
Učení — jako proti proudu plavání: ustaneš na chvíli — vrátíš se o míli. (Čínské přísloví)

Přejeme všem žákům a studentům hodně úspěchů a „výdrže“ ve studiu po celý nastáva-
jící školní rok.

28. září je státní svátek — Den české státnosti
— redakce —
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Sběr nebezpečných odpadů,
velkoobjemových odpadů
a železného šrotu

Připomínáme, že v sobotu 27. září 2003 proběhne
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
odpadů, pro občany je zároveň jedinečnou příleži-
tostí zbavit se problematických odpadů.

Sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ
provede firma .A.S.A., spol. s r.o., provozovna Os-

trava na následujících stanovištích:

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

— u kostela (dolní část obce) 09.15 — 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 Z O 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
v platném znění ve výši 300 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.

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.: 596 732 775–6

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 vyčka-
li 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 27. září 2003.

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 27. 9. 2003 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.
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U P O Z O R N Ě N Í !
Na daná stanoviště přivážejte prosím velkoobje-

mový odpad až od vyznačené doby, tj. od 8 hodin
do doby uvedené u jednotlivých stanovišť. Po uve-
dené době již odpad na stanoviště nevozte, nebu-
de možné jej pak odvézt! Děkuji.

Sbûr Ïelezného ‰rotu
Souběžně se sběrem nebezpečných a velkoobje-

mových odpadů proběhne v Obci Kunčice p. O.
v sobotu 27. září 2003 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. M. Běčákové čp. 570, p. L. Opr-
štěného čp. 500, dále kolem p. Zavadilové čp. 280,
dříve p. Sosenkové čp. 133 až pod les. Od Penziónu
Karolína přes Koliby k Hospůdce 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-
vec na Frenštát p. R. po p. Rudolfa Slaninu, zpět
přes Humbarek okolo Mateřské školy Dolní ke
kostelu.

U P O Z O 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

Oznámení

Odbor správních činností Ministerstva vnitra
nám sdělil, že ve Státní tiskárně cenin došlo k tech-
nické závadě laminátoru, a proto byla dočasně za-
stavena výroba občanských průkazů se strojově či-
telnými údaji. V důsledku této situace dojde ke
zpožďování dodávek občanských průkazů a u ně-
kterých nebudou pravděpodobně dodrženy zákon-
né lhůty pro jejich vydání.

obecní úřad

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…

V měsíci září oslaví svá významná
životní jubilea tito naši občané:

88 let František Chamrad
82 let Ladislav Pavliska
81 let Miroslav Kadlec
75 let Jaroslava Kaděrová
75 let Jan Drong
75 let Jaromír Maralík
70 let Eliška Valášková
70 let Adolf Mališ
70 let Miloslav Šrubař
65 let Helena Dvořáková
65 let František Strnadel
60 let Jiřina Knězková
60 let Jan Adamec
60 let František Polášek

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

Poslední rozloučení

V měsíci srpnu jsme se naposledy rozloučili
s panem ČESTMÍREM KUBEČKOU.



Zveřejňujeme přímé telefonní linky Obecního úřadu v Kunčicích p. O.

starosta obce Ing. Tomáš Hrubiš 556 850 171
místostarosta Zdeněk Strnadel 556 843 192
matrika, evidence obyvatel Taťána Holušová 556 850 154
stavební odbor, odvoz odpadů Danuše Svobodová 556 843 194
poplatky Ivana Řezníčková 556 843 191
účetní Jana Martináková 556 843 190
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

Dne 26. září 2003 v 19.00 hod.
proběhne

v sále na Huťařství v Kunčicích p. O.
ve spolupráci

s PILOU Fajkus Kunčice p. O.

4. koncert Pavla Dobe‰e

Předprodej vstupenek od 3. září 2003
na Obecním úřadě v Kunčicích p. O.

u paní Řezníčkové.
Cena vstupného: 100 Kč, 120 Kč 1.—4.  řada

Srdečně zve Komise kulturní při OÚ Kunčice p. O.
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Záběry z ukázkové hodiny
nácviku orientálních „břišních“ tanců, která probě-
hla 12. 5. 2003 v rámci cvičební hodiny zdravotního
tělocviku žen ASPV pod vedením paní Marty Jabůr-
kové z Frýdku–Místku.

Informace Úfiadu práce ve Fr˘dku–Místku

Výběrová řízení na vytvoření
nových pracovních příležitostí pro
vybrané skupiny nezaměstnaných

osob

Úřad práce ve Frýdku–Místku finančně podpoří:
— vytvoření nových pracovních míst pro evidova-

né uchazeče o zaměstnání ze skupiny osob ve
věku nad 50 let, kteří jsou evidováni Úřadem
práce ve Frýdku–Místku; 

— zabezpečení odborné praxe absolventům škol
či získání kvalifikace mladistvým, kteří jsou 
v evidenci Úřadu práce ve Frýdku–Místku.

1. Zaměstnavateli, který vytvoří nové pracovní
místo pro uchazeče o zaměstnání — osoby nad 50
let věku, doporučené úřadem práce, může úřad
práce poskytnout po uzavření dohody:
u dotaci na investiční náklady zřízení místa až

do výše 80 000 Kč/1 místo při minimálně 25%
spoluúčasti žadatele s podmínkou obsazová-
ní vytvořeného místa po dobu min. 18 měsíců
pouze uchazeči o zaměstnání doporučenými
úřadem práce;

u dotaci na mzdové náklady po dobu 9 měsíců
zaměstnání doporučeného uchazeče o za-
městnání až do výše 8 500 Kč/1 měsíc, maxi-
málně však do výše 75 % hrubé mzdy, včetně
příslušné části sociálního a zdravotního po-
jištění.
Pozn.: souběh obou druhů finančního přís-
pěvku není možný

Vybrané podmínky pro poskytnutí finančního
příspěvku:

— musí jít o zřízení nových pracovních míst u za-
městnavatele (navýšení stávajícího počtu);

— dotace se neposkytuje na zřízení míst v taxi-
službě, zprostředkovatelské a dealerské čin-
nosti a stánkovém prodeji;

— žadatel o poskytnutí finančního příspěvku
nesmí mít závazky vůči státnímu rozpočtu;

— na poskytnutí finančního příspěvku se vztahují
ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočto-
vých pravidlech a zák. č. 320/2001 Sb. o fi-
nanční kontrole;

— dále platí ostatní podmínky pro poskytování
finančních příspěvků v rámci vyhlášky č.
35/1997 Sb.

2. Zaměstnavateli, který zabezpečí pro doporuče-
né absolventy škol odbornou praxi či zajistí získá-
ní kvalifikace mladistvým podle zákoníku práce,
může úřad práce poskytnout po uzavření dohody:
u dotaci na mzdové náklady po dobu max. 9

měsíců zaměstnání doporučeného uchazeče
o zaměstnání až do výše:
— 8 500 Kč/1 měsíc u UoZ s evidencí nad 6

měsíců, maximálně do výše hrubé mzdy; 
— 5 500 Kč /1 měsíc u UoZ s evidencí do 6

měsíců;
— pro UoZ se ZPS se částka zvýší o 1 000 Kč/

1 měsíc.

Vybrané podmínky pro poskytnutí finančního
příspěvku:

— musí jít o zabezpečení odborné praxe ve vzta-
hu k získané kvalifikaci absolventa školy či
zaučení mladistvého podle zákoníku práce;

— žadatel o poskytnutí finančního příspěvku
nesmí mít závazky vůči státnímu rozpočtu;
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— na poskytnutí finančního příspěvku se vzta-
hují ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. o roz-
počtových pravidlech a zák. č. 320/2001 Sb.
o finanční kontrole.

Lhůty výběrového řízení:
— žádosti na předepsaných formulářích lze

předkládat úřadu práce (oddělení aktivní poli-
tiky zaměstnanosti) průběžně, nejpozději však
do 31. 10. 2003;

— předpoklad uzavření dohody je cca do 3 týdnů
po podání úplné žádosti (v závislosti na složi-
tosti konkrétního případu).

Formuláře žádostí a bližší informace o podmín-
kách poskytnutí příspěvků lze získat osobně či te-
lefonicky na oddělení aktivní politiky zaměstna-
nosti Úřadu práce ve Frýdku–Místku, tel. č.: 558 412
228 (ústředna: 558 412 111) či na pobočce v Třinci,
tel. č. 558 340 515 (ústředna: 558 340 511).

Poděkování
Římskokatolická farnost Kunčice p. O. děkuje

panu Ing. Alexandru Fajkusovi za darování dřeva
na výrobu lavic.

P. Karel Slíva

Oznámení

HOLIČSTVÍ — KADEŘNICTVÍ
„HUŤAŘSTVÍ“

Oznamuji svým zákazníkům nové mob. tel. číslo:
777 067 414,

tel. 556 850 278 (zůstává)
Drahoslava Talavašková

Fa Piskoř Petr —
uhelné sklady Frýdlant n.O.

558 677 708, 604 701 767
Ceník paliva

hnědý ořech 2 — 145 Kč/q
hnědý ořech 1 — 165 Kč/q
hnědá kostka — 175 Kč/q

černý ořech a kostka — 328 Kč/q
koks ořech 2 (drobný) — 380 Kč/q

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

topná směs kaly — 149 Kč

Ceník štěrku, písku
písek — 39 Kč/q

štěrk 04 — 50 Kč/q
štěrk 022 — 45 Kč/q
struska — 30 Kč/q

kamení oblázky — 40 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.

$

$

Poděkování
Děkujeme všem blízkým, přátelům a zná-

mým za projevy soustrasti a květinové dary
při posledním rozloučení s panem Čestmí-
rem Kubečkou.

Manželka Jarmila s rodinou


