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Do nového školního roku Vám milí žáci  a studenti přejeme mnoho sil a elánu,
abyste své úsilí  zúročili v co nejlepší vysvědčení.

— redakce —

28. záfií slavíme státní svátek — Den české státnosti

„Investice do vědění
nesou nejvyšší
úrok.“

B. Franklin

„Jediná cesta k vě-
dění je činnost.“

G. B. Shaw
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Sběr nebezpečných odpadů,
velkoobjemových odpadů
a železného šrotu

V sobotu 23. září 2006 proběhne v naší obci 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 Os-

trava provozovna Ostrava, ul. Frýdecká 740, 739 32
Vratimov, 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, autoba-
terie i s elektrolytem, zářivky, znečištěné láhve
a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení
škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky,
staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a roz-
pouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin,
hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou,
obaly od sprejů,  opotřebené pneumatiky (bez
disku!). 

Při odvozu nebezpečného odpadu bude odvezen
i elektroodpad, který bude odvezen do místa
zpětného odběru. Jedná se o chladničky, mraznič-
ky, pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky, trouby,
mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky, topinkova-
če, fritovací hrnce, elektrické nože, kávovary, holící
strojky, budíky, ventilátory, vysoušeče vlasů, televi-
zory, videa, DVD, reproduktory, počítače, kopírky,
rádiomagnetofony, discmany, fotoaparáty, zesilo-
vače, elektrické hudební nástroje, skenery, telefon-
ní ústředny, mobilní telefony, vysílačky, svítidla, zá-
řivky, výbojky, vrtačky, pily, šicí stroje, svářečky,
elektrické sekačky, elektronické hračky, videohry,
lékařské přístroje, apod. Všechny elektrospotřebi-
če musí být úplné, aby mohly být odebrány zdar-
ma jako elektroodpad.

Využijme možnosti odevzdat elektroodpad bez-
platně do místa zpětného odběru, které je finan-

cováno z příspěvku, který při koupi nového elekt-
rospotřebiče platí od 1. září 2005 každý z nás a ne-
dávejme ani drobný elektroodpad do popelnic
a kontejnerů!

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.,
kteří platí místní poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Jedná se
pouze 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.

Tato akce je pořádána a hrazena obcí již desátý
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 obecních novi-
nách) 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.

Velkoobjemové odpady,
které nelze uložit do běžných popelnic na do-

movní odpad, budou sbírány rovněž v sobotu dne
23. září 2006.

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 orga-
nický odpad a běžný domovní odpad.

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 23. září 2006 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.
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4. čerpací stanice vody u točny
(u transformátoru) 8.00 —12.00 hod.

5. u železničního přejezdu
pod ruským kostelíkem 8.00 —11.00 hod.

6. u vodní nádrže v Kolibách      8.00 —11.00 hod.
7. směrem pod Stolovou,

nad čp. 99 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 uvedené době již odpad na stanoviště nevozte,
nebude možné jej pak odvézt! Děkuji.

P O ZO R !
Sběr železného šrotu nebude prováděn, další

termín sběru železného šrotu je duben 2007!

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.

Také děkuji občanům i chatařům, kteří uvedený
způsob likvidace odpadů pravidelně využívají.
Svědčí to o tom, že chtějí žít v čistém, zdravém
a pěkném prostředí. Mysleme na své zdraví a na
zdraví svých potomků!

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce 

O Z N Á M E N Í
o počtu volebních obvodů,

o počtu a sídle volebních okrsků
Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou

konat ve dnech 20. a 21. října 2006 tvoří Obec Kun-
čice pod Ondřejníkem 1 volební obvod rozdělený
na 2 volební okrsky (zákon č. 491/2001 Sb. v plat-
ném znění, § 15 písm. g) zákona).

Sídlem volebního okrsku č. 1 je zasedací míst-
nost na Obecním úřadě v Kunčicích p. O., čp. 569.

Sídlem volebního okrsku č. 2 je sál restaurace
Skalka v Kunčicích p. O., čp. 310

V Kunčicích pod Ondřejníkem 4. září 2006

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce 

Zaregistrované kandidátní listiny
pro komunální volby

Podle sdělení Městského úřadu ve Frýdlantě n. O.
byly pro volby do Zastupitelstva obce Kunčice p. O.
zaregistrovány kandidátní listiny těchto volebních
stran (abecedně):

Česká strana sociálně demokratická 
Komunistická strana Čech a Moravy
Křesťanská a demokratická unie — Československá
strana lidová
Občanská demokratická strana

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Protestní akce
V pátek 1. září 2006 proběhla v Praze před budo-

vou Českého báňského úřadu (ČBÚ) protestní akce
proti průběhu schvalování průzkumné ražby na
Dole Frenštát.

Ve velmi krátkém termínu zorganizovalo Občan-
ské sdružení Naše Beskydy na uvedený termín
jízdu autobusem z Frenštátu do Prahy, které se
účastnili především občané Frenštátu p. R. a Troja-
novic. Akce se také zúčastnili starostové obcí Troja-
novic a Kunčic p. O.

Na začátku protestu všichni zazpívali lidové
písně. Také byl přečten dokument „Výzva Vrchnosti“
napsaný ve valašském nářečí. Tento dokument byl
adresován vedoucímu ČBÚ Romanu Makariovi,
který však nebyl přítomen. Dokument převzal tis-
kový mluvčí ČBÚ.

Podrobnější zprávu z této akce je možné najít na
www.nasebeskydy.cz

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce 

Veřejná sbírka
na nové hasičské auto bude zahájena až po

schválení sbírky Krajským úřadem Moravskos-
lezského kraje, což bude pravděpodobně kon-
cem měsíce října.

— obecní úřad —



OBECNÍ NOVINY STRANA 4 ZÁŘÍ 2006

Oznámení
Koncem měsíce září proběhne XX. zasedání Za-

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

jako obvykle na úřední desce a vývěskách v obci.

Na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne
29. 6. 2006 zakoupila obec v měsíci srpnu nové vo-
zidlo pro údržbu obce. Bylo zakoupeno vozidlo pro
přepravu materiálu a osob Mitsubishi L 200, 4 ×4
s tažným zařízením a s ložnou plochou.

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce 

Změna provozu
v knihovně „Pod Stolovou“
Od 1. října bude knihovna „Pod Stolovou“
otevřena vždy ve středu od 15 — 18 hodin.
Poprvé bude takto otevřeno ve středu 4. října. Pro-
sím o návštěvu jednou za měsíc, vraťte hlavně
knihy s etiketou „REG“, ať se knihy dostanou
i k dalším čtenářům. Děkuji.

M. Starnovská, knihovnice

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…

V měsíci září oslaví svá životní jubilea tito naši
občané:

85 let Ladislav Pavliska
84 let Miroslav Kadlec
75 let Jiří Tichý, Ing.
75 let Jarmila Kantorová
65 let Ludmila Tkáčová
60 let Pavel Kopřiva
60 let Josef Kolodijčák
60 let Blanka Sunková

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

Hasiči informují
V minulém čísle Obecních novin jste se dověděli

něco málo o nové požární automobilové stříkačce.
Nyní vás chceme s tímto novým automobilem blíže
seznámit.

Nové vozidlo MAN CAS 16 je náhradou za téměř
30 let staré vozidlo ŠKODA 706 RTHP, které bylo do-
dáno do obce v roce 1985 již jako ojeté z HZS Frý-
dek–Místek. Vzhledem k stáří vozidla docházelo
k stále častějším poruchám, které se špatně odstra-
ňují kvůli náhradním dílům, které se již nevyrábějí.
Dále toto vozidlo nesplňuje parametry bezpečnos-
ti, které jsou kladeny na dnešní vozidla. Proto se za-
stupitelstvo obce rozhodlo pořídit na pomoc našim
občanům vozidlo nové. Toto se povedlo s pomocí
státní dotace ve výši 2 mil. korun, která nám byla
přidělena ministerstvem vnitra. Tato dotace se při-
znává vybraným obcím, které zajišťují ochranu
obyvatel svých i ve svém okolí. V našem případě
nám kromě stávajícího okrsku byly přiděleny obce
Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm, Tichá, Bor-
dovice, Lichnov, Kopřivnice, Mniší, Veřovice, Vlčo-
vice a Lubina.

Automobilová stříkačka je postavena na terénním
vojenském podvozku, kabina je pro 6 osob. V ná-
stavbě je nádrž na vodu o obsahu 2100 litrů a nádrž
na pěnidlo o obsahu 150 litrů. Obě tyto nádrže jsou
vyrobeny z nerezi. V nástavbě se nachází čerpadlo
o výkonu 1 600 l/min, což umožňuje hašení jak níz-
kým, tak i vysokým tlakem — a to jak vodou, tak
i pěnou.

Část výbavy automobilu tvoří náš původní mate-
riál, část výbavy je nová. Auto připravené k zásahu
obsahuje: 6 ks dýchacích přístrojů SATURN, elektro-
centrálu, osvětlovací soupravu i se stožárem, moto-
rovou pilu, veškeré hadice a příslušenství k hašení
požárů, naviják a asanační lištu. Výbava pamatuje
i na první pomoc — je doplněna velkou lékárnič-
kou a nosítky. Spojení se všemi složkami integrova-
ného záchranného systému je zajištěno třemi vysí-
lačkami a další čtyři vysílačky slouží k dorozumívá-
ní se mezi členy výjezdové jednotky. 

Aby mohlo být toto vozidlo použito k výjezdu,
musí se s ním najezdit určitý počet kilometrů a za-
školit výjezdová jednotka. Toto bude probíhat
v měsíci srpnu a září.

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

Poslední rozloučení
V měsíci srpnu jsme se naposledy rozloučili

s paní ANNOU MOHYLOVOU a paní JAROSLAVOU

KEŇOVOU.
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Vzhledem k rozměrům vozidla a stavu a stáří be-
tonové podlahy bylo nutno přistoupit k úpravám
garáže. Betonáž provedla firma, jinak všechny
ostatní úpravy provedli hasiči ve svém volném čase
a zdarma. 

Nové auto i ostatní si budete moci prohlédnout
30. září 2006 při křtu.

Hasiči

Vážení spoluobčané
a příznivci hasičů

Srdečně vás všechny zveme 30. září 2006 k ha-
sičské zbrojnici na „Den s hasiči“. 

A co vás bude čekat?
Od 10 hodin se budou sjíždět soutěžní družstva

z okolních obcí, která se utkají v 6. ročníku soutěže
KUNČICKÁ BEČKA. Družstva soutěží v požárním
útoku, kdy je cílem dostat pivní bečku do malé
branky dvěma proudy vody. 

Odpoledne od 15. hodin bude probíhat slavnostní
předání a křest nového požárního automobilu za
přítomnosti významných osobností našeho regionu.
Bude pro vás připravena ukázka techniky, se kterou
pomáhali naši hasiči během uplynulých 108 let. 

Kromě programu připravujeme pro děti soutěže
a hry, pro všechny pak bohaté občerstvení a pose-
zení při diskotékové hudbě.
Obecní úřad Hasiči

Odbor KČT Kunčice pod Ondřejníkem
zve všechny členy a příznivce turistiky,

dne 30. září 2006, na

1. ročník hvězdicového výstupu
na vrchol Tanečnice (Pustevny).

Hlídka bude na vrcholu v době 9.00—14.00 hod.
Odměnou všem bude

radost z pohybu a drobná upomínka.

Na Vaši účast se těší výbor KČT Kunčice p. O.

Poděkování Kunčickým turistům
Jako matka dvou synů, kteří byli 22. 7. — 29. 7.

2006 na turistickém táboře v chatě Skurečená, bych
chtěla poděkovat vedoucím tábora Věrce Horákové,
Jolaně Bartoníčkové a Janě Klimešové, která se jej
sice zúčastnila jen krátce. Rovněž bych chtěla podě-
kovat hlavnímu vedoucímu Radku Martiňákovi
ml., členovi Klubu českých turistů v Kunčicích p. O.,
kterého si děti velice oblíbily a také paní kuchařce
Zdeňce Dřízgové, která dětem dobře vařila.

Poněvadž synové byli na svém prvním táboře, tak
jako každá matka jsem měla obavy, zda se jim tam
bude líbit a jestli je na táboře zaujmou. Ale byla
jsem velice překvapena, když se kluci vrátili domů
a začali vyprávět zážitky a své dojmy. Jako napří-
klad, že se koupali pod venkovní sprchou, a to byla
pro ně veliká zábava, protože toto doma nezažijí,
nebo to, že spali ve spacáku v oblečení a nemuseli
chodit brzy spát, no prostě zábava. Taktéž při turis-
tických pochodech, aby se nenudili, tak hráli bojové
akce a hry, nebo se učili poznávat v přírodě jak se
má člověk správně chovat. Také se naučili spoustu
nových her a našli si nové kamarády. A hlavní je, že
jejich první věta zněla mami, tati příští rok chceme
jet znovu, byla tam „sranda“.

Proto jsem pochopila, že na táboře byli šťastní
a moc se jim tam líbilo. Opravdu jsem byla spoko-
jena s tímto táborem a programem, který měli ve-
doucí dobře připravený.

Pozvánka
Zveme občany, kteří mají rádi přírodu a není

jim lhostejný stav životního prostředí v naší obci,
na akce pořádané k 20. výročí trvání ZO ČSOP
v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Připravované akce proběhnou v podzimních mě-
sících letošního roku.

1. Výstava výtvarných a literárních prací našich
žáků v galerii Karla Svolinského na ZŠ v Kunči-
cích pod Ondřejníkem.

2. Tématický zájezd po přírodních památkách jižní
Moravy pro naši inspiraci do dalších let jako po-
děkování za obětavou práci našich členů, mopíků,
sponzorů a příznivců.
Termín je v sobotu 21. 10. 2006. Odjezd v 8.00 hodin
z točny, po autobusových zastávkách ve směru
na Frenštát. Návrat cca kolem 20.00 hodin.

3. Bude vydán sborník z 20leté činnosti ochránců
přírody.

Těšíme se na Vaši účast. Srdečně zve výbor ZO.

Miloslav Šrubař, předseda

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
68/01 ZO V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM
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Vzpomínka
V září uplyne 10 let od úmrtí

pana BŘETISLAVA KNAPKA.

S úctou vzpomíná manželka s rodinou.
o

Oznámení
Ordinace MUDr. Chovančíkové

v pátek 29. září 2006 neordinuje — dovolená.

Změna prodejní doby
od září 2006 — prodejna Hruška 

po — pá 7.00 — 17.00 hodin
so 7.00 — 12.00 hodin
ne 8.00 — 11.00 hodin

Myslíte na děti?

Dětský program MOTÝLEK
Je životním pojištěním

s výhodnou složkou spoření. 
Unikátní je možnost volby mezi kapitálovým

nebo investičním pojištěním.
Možnost úrazového připojištění s odškodněním

za úraz až 200 Kč/den včetně bezplatného
pojištění kosmetických operací nezbytných

v důsledku úrazu pojištěného dítěte.
V případě úmrtí osoby, která ve prospěch
dítěte platí pojistné, přebírá další úhrady

pojistného UNIQA.
Doba pojištění až do 26 let věku,

výplata po dosažení výstupního věku
jednorázově nebo formou stipendia.

Myslíte na sebe?

Bezkonkurenční životní kapitálové
pojištění QUATRO

Jako jediná pojišťovna u nás nabízí
připojištění 11 civilizačních nemocí.

Dále možnost daňových odpočtů, úrazového
připojištění pojištěného i dětí.

Mimořádné pojistné.
+

Moderní druh pojištění — Investiční životní 
pojištění FINANCE LIFE

UNIQA nabízí tři investiční programy, jejichž
správu zajišťují experti UNIQA a Raiffeisenbank.

(Výsledky zhodnocení 2005: Stabil 4,17 %,
Plus 13,26 %, Extra 19,81 %).

Cestujete?

UNIQA optimalizovala svůj cestovní program
a nabízí nyní skutečně komplexní ochranu

za velmi příznivou cenu. Pojištění léčebných
výloh pokryje rovněž rizika terorismu nebo
živelních pohrom i rizika spojená se stále

atraktivnějšími sportovními aktivitami
provozovanými o dovolené — např.

s horolezectvím nebo potápěním.

Kontakt:
Zdeňka Šlechtová, obchodní zástupce

Kunčice p. O. 31
Tel. 556 850 214, mobil 605 592 526
e-mail: zdenka.slechtova@volny.cz

PRODEJ
Prodám univerzální dřevoobráběcí stroj (hoblovačka,
okružní pila, dlabačka) 900W — vhodná pro kutily
za cenu dohodou. Informace na tel.: 608 408 169.

Prodám 2 poschoďové postele. Tel.: 556 850 136

kancelář 596 888 777
byty 604 999 442
domy, pozemky 602 507 349
domy, pozemky 731 227 551
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Fa JIŘÍ TESARČÍK
Zajistíme a provedeme

pro Vás tyto práce

• Kompletní údržba bytového fondu 
• Celkové rekonstrukce domů, bytů

a budov
• Vnitřní i venkovní omítky
• Veškeré malířské a natěračské práce

včetně fasád
• Betonování podlah, teras, schodů

a balkonů včetně izolací, dlažeb
a obkladů

• Pokládka dřevěných podlah, PVC
a jiných podlahových krytin

• Výkopové práce
• Odvoz suti a jiných odpadních materiálů
• Vyklizení a úklid sklepních a jiných

prostor
• Klempířské a pokrývačské práce
• Tesařské práce
• Ploty, ohrady a oplocenky
• Výkopové a meliorační práce
• Zateplování budov
• Výměna oken
• Instalatérské práce
• Zahradní dřevostavby (pergoly–altány atd.)
• Pokládka zámkové i ostatní dlažby 
• Stavba komínů
• Veškeré zednické práce
• Odporové dráty do žlabů a svodů —

zamezí zamrzání a poškození

• Údržba zeleně a dřevin
• Kosení travin (křovinořez, traktor)
• Práce s motorovou pilou i z plošiny

Informace na tel: + 420 728 954 389
e-mail: JiriTesarcik@seznam.cz

www.tesarcik.cz
Jiří Tesarčík

Dr. Petra 2897, 738 01 Frýdek–Místek 

Nabízím
služby fekálním vozem

Zajišťuji odvoz:
• obsahu jímek • fekálií
• močůvky • odpadní vody
• kalů z čistíren odpadních vod apod.

Kontakt: Alfred Turoň
Kunčice pod Ondřejníkem 312

tel./fax 556 850 218, mobil 602 709 805
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