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„Ti, kdož někoho učí a vzdě-
lávají, musí bedlivě přihlížet
k tomu, kam každého unášejí
jeho přirozené sklony.“ 

Cicero

„Učte se, jako byste se hnali
za někým, koho nemůžete
dohonit, a jako by to byl
někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Hodně čti, piš, přemýšlej,
abys uměl promluvit,
až budeš chtít.

Plínius

Citáty z odkazu myslitelů
na téma učitel a učení nám
připomněly, že začala škola.
Všem žákům a studentům
přejeme hodně úspěchů
po celý školní rok. 

28. záfií
slavíme státní svátek — Den české státnosti.
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Sběr nebezpečných odpadů
a velkoobjemových odpadů 

V sobotu 24. září 2005 proběhne
v naší obci opět sběr nebezpečných
a velkoobjemových odpadů. Smyslem
této akce je jednorázové vyčištění obce od všech
druhů odpadů, 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 likvida-
ci následující odpady:

olejové automobilové filtry, plechovky se
zbytky barev, monočlánky, autobaterie i s elek-
trolytem, zářivky, znečištěné láhve a sklo od
chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců
a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré
léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpou-
štědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin,
hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou,
obaly od sprejů, dále pak televizory, rádia, domácí
elektrospotřebiče, ledničky, mrazáky, opotře-
bené 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
rekreačních chat v katastrálním území Kunčice p.
O., avšak pouze ti, kteří mají zaplacen místní po-
platek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů podle obecně závazné vy-
hlášky č. 1/2004 v platném znění ve výši 400 Kč
za chatu. Jedná se o odpad vyprodukovaný na
území Obce Kunčice p. O.

Sběr bude provádět specializovaná firma za
účasti pracovníků obecního úřadu, členů komise
životního prostředí a ochránců přírody.

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 desátý
rok a bude prováděna pravidelně i v příštích le-
tech dvakrát za rok. Žádáme proto občany, aby
s touto službou již každoročně počítali a svůj ne-
bezpečný odpad (podle specifikace uvedené
v obecních novinách) si během roku doma uklá-

dali na vhodném místě, nedávali jej do popelnic
a jiných sběrných nádob v obci a vyčkali na jed-
norázový sběr těchto odpadů pořádaný obcí.

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

běžných popelnic na domovní odpad, budou
sbírány rovněž v sobotu dne 24. září 2005.

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 až na jaře 2006.

U každého sběrného místa bude pověřený pra-
covník, který v případě potřeby upřesní skladbu
ukládaného odpadu. Respektujte prosím jeho
pokyny. Kontejnery na velkoobjemový odpad
budou v sobotu 24. 9. 2005 rozmístěny na následu-
jících 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 bývalému Penzionu 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 velko-

objemový odpad až od vyznačené doby, tj. od
8.00 hodin do doby uvedené u jednotlivých sta-
novišť. Po uvedené době již odpad na stanoviště
nevozte, nebude možné jej pak odvézt! Děkuji.

POZOR!
Sběr železného šrotu nebude prováděn, další

termín sběru železného šrotu je duben 2006!

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 jed-
notlivá stanoviště přinesli odpad v den sběru
v době, která je u jednotlivých druhů odpadu
uvedena (neukládat na stanoviště 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 nevhod-
ný odpad odnést zpět domů. Předem děkuji
všem, kteří takto přispějí k ochraně životního
prostředí v naší obci.
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Jsem přesvědčen, že v dnešní době již všichni
máme zájem žít v čistém, zdravém a pěkném
prostředí. Mysleme na své zdraví a na zdraví
svých potomků!

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Oznámení
Koncem měsíce září proběhne XVI. zasedání

Zastupitelstva obce Kunčice p. O.
Přesný termín a program zasedání bude upřesněn

jako obvykle na úřední desce a vývěskách  v obci.
Ing. Tomáš Hrubiš

starosta obce

Obecní úřad vyzývá
zájemce o zhotovení dvou kusů zateplených ga-
rážových vrat pro garáže na obecním úřadě:

a) s vlastním materiálem (dřevo),
b) s materiálem obecního úřadu (dřevo),

aby předložili své cenové nabídky do 30. 9. 2005.
Bližší informace na tel. 556 850 544.

Zdeněk Strnadel
místostarosta

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…

V měsíci září oslaví svá životní jubilea tito naši
občané:

90 let František Chamrad
84 let Ladislav Pavliska
83 let Miroslav Kadlec
70 let Ludmila Řezníčková
70 let Evženka Tabášková
60 let Zdenka Konvičková
60 let Miroslav Kocián
60 let Jaromír Mička
60 let Vlasta Čajánková
60 let Vladimíra Literáková

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

Poslední rozloučení
V měsíci srpnu jsme se naposledy rozlou-

čili s panem STANISLAVEM ONDRUŠÁKEM
a panem JOZEFEM ŠKULAVIKEM.

OZNÁMENÍ
Obecní úřad v Kunčicích p. O. připomíná

občanům, že všechny občanské průkazy
vydané do 31. 12. 1994 pozbudou platnosti
koncem letošního roku. Týká se to i občan-
ských průkazů s dobou platnosti bez omezení.
Vzhledem k tomu, že mnoho, zejména star-
ších občanů, má problém s dopravou k foto-
grafovi, zajistil obecní úřad fotografa, který
zájemce vyfotí 

v pondělí 19. září od 11 do 12 hodin
přímo v budově obecního úřadu.

4 barevné fotografie s negativem stojí 100 Kč
a budou dodány do 3 týdnů.

Pokud se jedná o občany, kteří se ze zdra-
votních důvodů nemohou dostavit, fotograf
je navštíví doma a pořídí fotografie na místě.
Tento požadavek je nutné předem nahlásit
na obecním úřadě u paní Holušové, tel. č.:
556 850 154 do 16. 9. 2005.

Nabídka zaměstnání
Obec Kunčice p. O. přijme do trvalého pracov-

ního poměru pracovníka dělnické profese k pro-
vádění, organizaci a řízení drobných stavebních
a údržbářských prací v obci. 

Pracovní předpoklady: 
— vyučení (popř. SŠ) v oboru technického směru
— praxe minimálně 5 let
—  řidičský průkaz skupiny B a C (zimní posyp MK)
— dobrý zdravotní stav
— společenská bezúhonnost
— schopnost řídit další pracovníky
— práce na PC a další dovednosti vítány

K přihlášce uchazeč doloží:
— životopis s průběhem dřívějších zaměstnání
— doklad o dosaženém vzdělání
— výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců    

(popř. potvrzení o požádání o výpis)

Platové zařazení podle NV č. 469/2002 Sb. (ka-
talog prací) ve znění NV č. 331/2003 Sb., z. č.
143/1992 Sb. o platu… a NV č. 330/2003 Sb.

Přihlášky podávejte na Obecní úřad v Kunči-
cích pod Ondřejníkem, čp. 569 nejpozději do
26. 9. 2005 do 12 hodin. Tel.: 556 850 171.

Po osobním pohovoru bude nástup vybraného
uchazeče možný ihned po projednání v radě obce.

V Kunčicích p. O. dne 29. 8. 2005 
Ing. Tomáš Hrubiš

starosta obce

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
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A přece jsme se dočkali!
V těchto dnech zahájila provoz moderní pěsti-

telská pálenice a moštárna v Kunčicích pod Ond-
řejníkem v nové budově pod restaurací Skalka. 

Je vybavena špičkovou technologií a kromě pá-
lení dovezeného kvasu a moštování vlastního
ovoce, zajišťuje i optimální průběh kvašení doda-
ného ovoce ve firemních nádobách. 

Stačí ovoce dovézt a čekat na pozvání k destila-
ci a převzetí pálenky, třeba v okrasných lahvích se
stylovými etiketami. K dispozici jsou i dřevěné
soudky, demižóny a dárkové balení, nebo staření
ultrazvukem a tím zvýšení kvality destilátu. Kdo
nezaváhá, má možnost letos využít příznivé zavá-
děcí ceny a zajistit si kvalitní destilát nebo sterili-
zovaný mošt z vlastního ovoce.

Čekající pěstitele příjemně překvapí bar s milou
obsluhou, 2 TV, DVD, knihovna a kulečník. Ke
zpříjemnění čekání na produkty.

Věřím, že budeme všichni spokojeni, ale hlavně
ovoce z našich krajových odrůd nebude zůstávat
pod stromy bez užitku. 

Upřímný dík patří panu J. Němcovi, který se od-
vážně popral s celou řadou obtíží, „Palírnu
u Jakuba“ úspěšně dokončil.

Dočkali jsme se přinejmenším zdroje vitamínů
a tož na naše zdraví!

Za zahrádkáře a ochránce přírody
Miloslav Šrubař

Objednávky na pálení i moštování lze provádět již
v tuto dobu na telefonech 556 850 462 nebo 603
202 304. Můžete také faxem na číslo 556 850 462
nebo e-mailem na: likerka@podskalkou.cz.

POZEMKOVÝ SPOLEK PODBESKYDÍ
ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

68/01 ZO Z KUNČIC POD ONDŘEJNÍKEM

Upozornění!
Vážení čtenáři, vraťte ihned knihy s označením

„REG“ do knihovny pod Stolovou. Otevřeno
v pondělí od 15,00 do 18,00 hodin!

Starnovská

POZVÁNKA
Zveme Vás na oslavy 80. výročí založení

TJ Sokol Kunčice p. O.,
které se budou konat 17. 9. 2005 v areálu TJ.

Slavnostní zahájení v 10 hodin.

Program:
• volejbalový a tenisový turnaj

• ukázky z činnosti ASPV
• promítání videa a fotografií

• v 16.00 fotbalové derby Kunčice p. O. — Čeladná

Po celou akci zajištěno občerstvení
(guláš, párky, pivo, nealko)

Za TJ srdečně zve hlavní výbor

Vzpomínka
Dne 13. 9. 2005 uplyne 5 let od úmrtí pana

IMRICHA ZAJACE. S úctou vzpomínáme. 
Manželka s rodinou

Prodáme
4 ks dřevěných dvoukřídlých dveří,

částečně prosklené, použité, cena dohodou.
Kontakt: 777 124 356, 558 684 402 + záznamník.

Nabízím služby fekálním vozem
Zajišťuji odvoz:

• obsahu jímek • fekálií • močůvky
•odpadní vody • kalů z čistíren

odpadních vod apod.
Kontakt: Alfred Turoň, Kunčice p. O. 312
tel./fax 556 850 218, mobil 602 709 805

sdružení
KUNâICE POD OND¤EJNÍKEM

VÁM NABÍZÍ — PRODEJ, MONTÁÎ
HLINÍKOV¯CH ÎALUZIÍ NA V·ECHNY

TYPY OKEN • VERTIKÁLNÍCH ÎALUZIÍ
P¤EDOKENNÍCH ROLET

TEXTILNÍCH ROLET
MARK¯Z • SÍTÍ PROTI HMYZU

A SILIKONOVÉHO TùSNùNÍ

KUNâICE POD OND¤EJNÍKEM, â.P. 453,
TEL.: 556 850 260, 775 988 662


