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PíseÀ
o slabikáfii
Zní opět staré vzpomínky,
nikdo jim neodolá:
Jde chlapec vedle maminky
a už začíná škola.

Slabikář vidím v duchu zas
s obrázky Alšovými.
Bože, bylo tam tolik krás,
jež dávno zapadly mi.

Neskáče pes už přes oves
jak tenkrát v písničce skromné,
větříček sice foukal dnes,
neshodil hruštičku pro mne.

Tak jenom napadlo dneska mi,
jak jsem si v knížce té čítal.
Čas letěl nad těmi deskami,
já roky nepočítal.

Jaroslav Seifert

Přejeme všem žákům, studentům, učitelům a rodičům hodně úspěchů a trpělivosti po celý školní rok.

Státní svátek — Den české státnosti slavíme 28. září. 
— redakce —

Někteří rodiče, a bohužel i učitelé, zapomínají, že dítě chodí do školy proto, aby se tam postupně
učilo, a ne aby všechno hned umělo.

Václav Mertin: Děti a my

Nelze pokládat za vzdělance toho, 
kdo toho přečetl nejvíc
a kdo se nejvíc naučil,
ale kdo přečetl a naučil se
věci užitečné.
Diogenes
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Sběr nebezpečných odpadů,
velkoobjemových odpadů
a železného šrotu

Připomínáme, že v sobotu 25. září 2004 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 odpa-
dů, pro občany je zároveň jedinečnou příležitostí
zbavit se  problematických odpadů.

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

Ostrava 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 kos-
metické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje,
mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby
od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a va-
zelínou, obaly od sprejů, dále pak televizory, rádia,
domácí elektrospotřebiče, ledničky, mrazáky, opo-
třebené 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. 1/2003
ve výši 350 Kč za chatu za rok 2004. 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. Podni-
katelé se mohou s firmou, která bude sběr prová-
dět domluvit na individuálním odvozu, popř.
si likvidaci odpadu uhradí přímo na místě.

Prosím o dodržování tohoto pokynu.

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 devátý
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 25. září 2004.

Do přistavených kontejnerů je možno bezplatně
uložit např. matrace, hadry, které nejsou znečiš-
těné 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 so-
botu 25. 9. 2004 rozmístěny na následujících stano-
vištích pouze v níže uvedených časech:



Poslední rozloučení
V měsíci srpnu jsme se naposledy rozloučili

s panem ING. VÍTĚZSL AVEM ŠRUBAŘEM
a s panem LUBOMÍREM GLOGAREM.
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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 domu

RELAX (bývalé RS Stavbař) 8.00 —11.00 hod.
6. u vodní nádrže v Kolibách       8.00 — 11.00 hod.
7. směrem pod Stolovou, nad čp. 99

(dříve p. Ondrušák) 8 .00—11.00 hod.
8. Bystré u p. Vlastimila Píchy     8 .00—10.00 hod.

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 této době již odpad na stanoviště nevozte, ne-
bude možné jej pak odvézt! Děkuji.

Sbûr Ïelezného ‰rotu
Souběžně se sběrem nebezpečných a velkoobje-

mových odpadů proběhne v Obci Kunčice p. O.
v sobotu 25. září 2004 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, p. M. Běčákové, p. L. Oprštěného, dále
kolem p. G. Balcarové, p. Šrubaře (zahradníka) až
pod les. Od Penziónu Karolína přes Koliby k hos-
půdce na Maralovém kopci, zpět k železničnímu
přejezdu kolem domu Relax (dříve Stavbař).
Odtud přes autobusovou točnu k nádraží ČD, dále
pak okolo prodejny Macurových (dříve „Šodek“)
po Valašské cestě k obecnímu úřadu a jeho okolí.
Sběrné vozidlo bude dále projíždět po okresní ko-
munikaci od nemocnice po Tichou, od zastávky
ČSAD „U lávky“, zpět po pravé straně potoka Ti-
chávka, přes Rakovec na Frenštát p. R. po p. Ru-
dolfa Slaninu, zpět přes Humbarek okolo Mateř-
ské 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, popřípadě
barevné kovy až v sobotu ráno, aby je nezcizili
někteří obyvatelé okolních měst. Pro nebezpečný
a velkoobjemový odpad použijte výše uvedená
stanoviště. 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 jednotli-
vých druhů odpadu uvedena (neukládat na stano-
viště 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 životního prostředí v naší obci.

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Oznámení
Koncem měsíce září proběhne pravidelné zase-

dání zastupitelstva obce.
Přesný termín zasedání s návrhem programu

bude uveden na vývěskách v obci.
Zveme všechny občany.

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…

V měsíci září oslaví svá životní jubilea tito naši
občané:

89 let   František Chamrad 
83 let   Ladislav Pavliska
82 let   Miroslav Kadlec
75 let   Lumír Just
65 let   Stanislav Zátopek
60 let   Jan Fojtík
60 let   Zita Blažková

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky
a optimismu do dalších let.
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

Okle‰tûní a kácení stromoví
a jin˘ch porostÛ v ochranném pásmu

vedení nízkého napûtí

Z důvodů zabezpečení provozu rozvodného zaří-
zení, kvalitní dodávky elektřiny, snížení ztrát v sí-
tích a zajištění bezpečnosti osob, na základě § 8 zá-
kona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,
energetického zákona číslo 458/2000 Sb. a ČSN
333301 vyzýváme majitele a uživatele pozemků
v obci ke kácení a okleštění stromoví a jiných po-
rostů v blízkosti elektrického zařízení.

Katastrální území: Kunčice pod Ondřejníkem

Okleštění a kácení dřevin proveďte v termínu
do: 31. 10. 2004 

Větve stromů a keřů musí být od vodičů vzdále-
ny i za maximálního vychýlení k zařízení s uvažo-
váním ročního přírůstku u vedení nízkého napětí
alespoň 1 metr. 

Při provádění těchto prací dbejte osobní bezpeč-
nosti (ČSN 343108, ČSN 343100) zejména dodržuj-
te bezpečnou vzdálenost minimálně 1 metr od vo-
dičů s připojeným napětím. V případě ohrožení
bezpečnosti osob nebo poškození elektrického za-
řízení dohodněte vypnutí a zajištění s našimi pra-
covníky, popřípadě s pracovníky Severomoravské
energetiky, oblastní středisko Frýdlant nad Ostravicí,
Žižkova 383.

Uplyne-li stanovená lhůta marně, provedou
okleštění, případně kácení dřevin pracovníci firmy
STROM SERVIS s.r.o., U Hráze  277, 741 01 Nový Jičín,
přičemž vzniklá dřevní hmota je majetkem vlastní-
ka pozemku, větve a klestí budou seštěpkovány
nebo odvezeny.

Telefon: 602 732 968 Jiří Váhala
602 508 580 Mgr. Ivana Jermářová

Fax: 556 715 090
E-mail: info@stromservis.cz

jermarovai@stromservis.cz

Komise kulturní při Obecním úřadě
v Kunčicích pod Ondřejníkem
srdečně zve všechny občany

na vystoupení folkového zpěváka

Pepy Nose
dne 17. září 2004 v 19 hodin
v sále restaurace Huťařství

Vstupné 100 Kč
Předprodej vstupenek od 6. září 2004

na obecním úřadě.

STROM SERVIS s.r.o.
U Hráze 277, 741 01 Nový Jičín

Oznámení pro majitele a uživatele pozemků v obci
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Pod záštitou Mons. Františka Václava Lobkowicze O. Praem.,
biskupa ostravsko — opavské diecéze

Oblastní charita Frenštát pod Radhoštěm
ve spolupráci s Moravskoslezskou společností pro chrámovou hudbu

Vás zvou na 

Velký benefiční koncert duchovní hudby

v pátek 8. října 2004 v 19. hodin do katedrály Božského spasitele v Ostravě.

Na něm rozezní pozoruhodné neobarokní varhany náš největší mistr
polyfonní improvizace všech barokních forem varhanních

Profesor Akademie muzických umění v Praze skladatel Jaroslav Vodrážka.

Spoluučinkující koncertní pěvci:

Christina Kluge — Spolková republika německo — soprán
Jaroslav Mrázek — profesor hudebního gymnázia v Praze — tenor

Na programu zazní skladby největších světových mistrů všech slohů
2. tisíciletí, skladby prof. J. Vodrážky a jeho úžasné a nedostižné umění

improvizace i na dané téma podle návrhu posluchačů.

Průvodní slovo prof. K. Hrubiše přednese ředitelka charity Frenštát p. R.
Lenka Tabachová

Závěrečný projev: Prof. Karel Hrubiš, předseda Moravskoslezské
společnosti pro chrámovou hudbu. 

Posluchači odevzdají své návrhy na téma improvizací před koncertem.
Čistý výtěžek dobrovolného vstupného je určen na podporu charitního domu

sv. Alžběty pro matky s dětmi v tísni.   

Pro zájemce bude přistaven autobus.
Bližší informace na tel. čísle: 556 836 937 

Lenka Tabachová
ředitelka charity Frenštát p. R.  
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80 LET KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ
v Kunčicích pod Ondejníkem

K příležitosti 80 let KČT Kunčice pod Ondřejníkem
a ukončení V. cyklu výstupů na 6 beskydských vr-
cholů, zveme všechny turisty, příznivce turistiky
a občany Kunčic pod Ondřejníkem dne 26. 9. 2004
ve 13 hodin na vrchol Skalka (Ondřejník).

Krátké zhodnocení činnosti KČT, průběh 6 bes-
kydských vrcholů a záměr další činnosti klubu do
příštího období.

Od členů KČT očekáváme účast a případné náměty
k činnosti KČT Kunčice pod Ondřejníkem.

Pro účastníky bude připraveno drobné občerstvení,
pro mládež sladká pozornost.

Zve výbor KČT Kunčice pod Ondřejníkem

Vzpomínka
Dne 28. září 2004 uplyne 40 let od smrti mého

otce RUDOLFA KRKOŠKY z č. p. 9 a 7. října 2004
uplyne 120 let od jeho narození. Zpětně se vracím
k srpnu 1957, kdy zemřela moje sestra Marie Svo-

bodová ve věku 45 let.
Kdo si je pamatuje, vzpomeňte se mnou,

děkuji, syn a bratr Jan Krkoška

Oznamujeme nově otevřené jednatelství
České pojišťovny a.s. v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem 

každé pondělí
v době od 9—12, 14—16,30 hodin

— Na tomto jednatelství bude poskytována
kompletní nabídka produktů služeb ČP,
inkasování pojistného v hotovosti, informace
k vyřízení a nahlášení pojistných událostí
a sjednávání všech produktů občanských
pojištění.

— Mimo výše uvedenou provozní dobu jedna-
telství můžete kdykoliv kontaktovat:

tel.: 777 935 579 — Janka Chromčáková,
výhradní zástupce ČP a.s.

Prodám zahradní chatku o rozměrech 4 ´ 3 m.
Cena dohodou.

Mobil: 603 733 154 

Oznámení
V pondělí 27. 9. 2004 ordinace MUDr. Chovančíkové

neordinuje — dovolená.

Prodám starší dámské kolo za 200 Kč.
Tel. 556 850 195

Dlouhodobě pronajmu družstevní byt 3 + 1
v bytovce v Čeladné — u nemocnice.
Kontakt: 558 684 446, 737 037 468

Zveme vás do prodejen

NÁBYTEK
Místek námûstí
podloubí — 1. patro
(nad porcelánem)

tel. 558 436 387

Fr˘dlant nad Ostravicí
obchodní dÛm OMMA

tel. 558 675 865
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