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eúnavný
„malíř“podzim
zanícený přebar-
vováním přírody
vystřídal léto.
Kouzlo pestroba-
revné krajiny
a poslední slu-
nečné dny lákají
mnohé z nás
k procházkám,
ale nenechme se
ošálit, neboť je
tu vše co k pod-
zimu patří.
Studená rána,
mlhy a jak píše
Josef Čapek
„…za večera to
chladne, přes
meze a luka se
prostře jízlivá
mlha a za ruká-
vy to fouká. Kra-
jina je pak smut-
ná a opuštěná
a chodce jímá
touha po domá-
cím krbu.“

— redakce —

n
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INFORMACE O PRÁCI V OBCI
Dne 30. září 1999 byla dokončena přestavba kotel-

ny na tuhá paliva v Základní škole Karla Svolinské-
ho v naší obci na kotelnu plynovou. Zprovoznění
plynové kotelny se předpokládá do 15. října 1999.

Ke konci října 1999 byla dokončena stavba vodo-
vodu „Huťařství“ — od okresní silnice u p. Gelnara
po obchod DOZU s přechodem přes potok Ticháv-
ka. V současné době probíhá příprava na kolauda-
ci této stavby.

V měsíci říjnu bude probíhat oprava děr a výtluků
na místních komunikacích.

Také byla zahájena stavba vodovodu „Dolní ko-
nec“ — od p. Svatopluka Káně směrem k Obci Tichá.

V nejbližších dnech započne výstavba vodovodu
„Valašská cesta“ — od mostu za obchodem (bývalý
„Šodek“) až po domek pana Ladislava Krkošky.

V říjnu také proběhne výstavba autobusových
stanovišť u zastávek ČSAD „U Šodka“, „Rakovec“,
„Jednota“ a „U lávky“.

V obecních lesích (p. č. 2516/1 — Pekliska) pro-
běhne jednotlivý výběr zdravotní a podúrovňový
podle Úkolů hospodaření předepsaných odbor-
ným lesním hospodářem.

Na obecním úřadě dojde v tomto měsíci k dovy-
bavení a zapojení počítačů pro práci v síti, také
bude provedeno napojení na Internet.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

KÁCENÍ D¤EVIN ROSTOUCÍCH
MIMO LES

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les (dle § 8 zák.
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny) je ne-
zbytné povolení Obecního úřadu. Žádost o povole-
ní ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává
vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastní-
ka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

Žádost musí obsahovat:
— jméno a adresu žadatele
— doložení vlastnického či nájemného vztahu

žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo
les (výpis z katastru nemovitostí)

— situační zákres do snímku z katastrální mapy
— specifikaci dřevin, které mají být káceny (druh,

počet, udání obvodu stromu ve výšce 130 cm nad
zemí, u keřů velikost plochy)

— zdůvodnění žádosti
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les se

nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm
měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé
keřové porosty do celkové plochy 40 m2 pokud se
nejedná o významný krajinný prvek (§ 3 písm. b)
zák. č. 395/1992 Sb. v platném znění).

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí
zpravidla v období jejich vegetačního klidu od 1.
října do 31. března.

Vám, kteří budete o kácení zeleně rostoucí mimo
les přesahující výše uvedené míry požádáni dopo-
ručujeme, abyste si před započetím prací ve vlast-
ním zájmu zjistili, zda bylo kácení obecním úřa-
dem povoleno. V případě nepovoleného kácení
práci neprovádějte. Vyhnete se tak možným nepří-
jemnostem. 

Danuše Svobodová, obecní úřad

————————p————————

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…

V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:

92 let Josef Daron, čp. 505
87 let Bohuslava Řezníčková, čp. 257
86 let Stanislav Hrbáč, čp. 468
84 let Libuše Macurová, čp. 136
82 let Anastázie Filipová, čp. 109
81 let Alžběta Babišová, čp. 50
81 let Ludmila Herdová, čp. 527
80 let Miloslav Řezníček, čp. 13
80 let Ludmila Davídková, čp. 533
80 let Irena Kociánová, čp. 317
80 let Josef Křenek, čp. 640
75 let Jindřiška Halamíková, čp.15
75 let Josef Klimeš, čp. 401
75 let Ing. Bedřich Majerek, čp. 360
65 let Božena Janáková, čp. 253
60 let Milada Běčáková, čp. 570

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

SETKÁNÍ JUBILANTÒ
Na měsíc listopad připravuje obecní úřad pro 80

a 85 leté jubilanty setkání seniorů. Bližší informace
obdržíte na osobních pozvánkách.

Sbor pro občanské záležitosti

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
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POLICIE âESKÉ REPUBLIKY
OOP FR¯DLANT N. O. — INFORMUJE

V měsíci srpnu letošního roku byly v obci spáchá-
ny pouze 4 trestné činy a z tohoto počtu byl jeden
trestný čin odložen vzhledem k tomu, že trestná
činnost nebyla prokázána a nešlo o trestný čin. Ze
zbývajících 3 trestných činů šlo ve dvou případech
o trestný čin krádeže vloupáním do víkendových
chat v obci a jeden trestný čin vloupání do pokoje
penzionu VK, kde byly odcizeny věci větší hodnoty.
Za stejné období loňského roku došlo v obci
k 7 trestným činům, z toho vyplývá, že v letošním
roce došlo k poklesu spáchaných trestných činů
v obci, což můžeme kladně hodnotit.

Na úseku přestupků byly v obci za měsíc srpen le-
tošního roku spáchány 4 přestupky, kdy se jednalo
o poškození chaty, zadržení podnapilého řidiče,
krádež malého motocyklu a jedna osoba byla dodá-
na na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivě-
ní, vzhledem k tomu, že se přivedla do značně pod-
napilého stavu a budila veřejné pohoršení. Rovněž
z porovnání stejného období loňského roku vyplý-
vá, že na úseku přestupků došlo ke zlepšení situace,
kdy v loňském roce bylo spácháno 11 přestupků.

Dopravních nehod v obci od začátku letošního
roku bylo do konce měsíce srpna celkem 12, jedna
osoba byla usmrcena, tři osoby zraněny těžce
a jedna osoba byla lehce zraněná.

mjr. JUDr. Čeněk Šrubař

ZE ÎIVOTA ORGANIZACE SBORU
DOBROVOLN¯CH HASIâÒ

V KUNâICÍCH POD OND¤EJNÍKEM
V průběhu prázdnin a měsíce září se naši hasiči

zúčastnili těchto soutěží:

— 1. ročník Trojanovice
— Frýdlantský memoriál — soutěž v požárním

sportu
— Kozlovice — 26. ročník v požárním sportu
— Ostravice — 95. výročí hasičského sboru —

ukázky námětového  cvičení
— Ostravice — 13. ročník Pohár Beskyd

Všech těchto soutěží se účastní stále větší počet
družstev, proto je úspěchem jakékoliv umístění
v 1. polovině startovacího pole.

10. října 1999 se konala v naší obci Beskydská stu-
dánka, akce, při které naši hasiči vypomohli jako
hasičská hlídka.

Nezapomněli jsme ani na kulturní život v naší
obci a během prázdnin jsme uspořádali 3 diskoté-
ky. Jedna z nich byla v dnešní době zcela neobvyklá,
a to tím, že se hrály pouze české písničky. Všechny
tři se setkaly s velkým zájmem a lidé se dobře bavi-
li a tančili až do rána. Možná, že se kvůli diskoté-
kám několik našich spoluobčanů nevyspalo, za to

bychom se jim chtěli omluvit a poděkovat za shoví-
vavost.

Družstvo mladých hasičů (dětí) se letos znovu
přihlásilo do hry PLAMEN. Po loňském úspěchu
nás práce ještě více baví, ale i zavazuje. V současné
době máme 13 členů, ale náš kroužek začaly nav-
štěvovat další děti různého věku, které mají o práci
mezi mladými hasiči zájem.

HASIâI INFORMUJÍ
Povinnosti fyzických osob (občanů) k požární

ochraně:

Ustanovení zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požár-
ní ochraně ve znění pozdějších předpisů:

§ 1, odst. 2 — každý je povinen počínat si tak,
aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil
život a zdraví osob, zvířat a majetek. Při zdolává-
ní požárů, živelných pohrom a jiných mimořád-
ných událostí, je povinen poskytovat přiměřenou
osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpe-
čí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo ne-
brání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou
věcnou pomoc.

Fyzické osoby jsou dále povinny:

T počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku po-
žáru, zejména při  používání tepelných, elektric-
kých, plynových a jiných  spotřebičů, při skladová-
ní a používání hořlavých nebo požárně  nebezpeč-
ných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm,
T umožnit kontrolním skupinám obce provést

preventivní požární  kontrolu k ověření dodržování
předpisů o požární ochraně

v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání
a odstranit  zjištěné nedostatky ve lhůtě určené tě-
mito orgány,
T nekouřit a nepožívat otevřený oheň na místech

se zvýšeným  nebezpečím vzniku požáru (stodoly,
půdy a pod.),
T udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a ji-

ných místech se  zvýšeným nebezpečím vzniku po-
žáru, skladovat hořlavé materiály  na půdě je
možno jen ve vzdálenosti nejméně 1 m od komíno-
vého  tělesa,
T dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s ohněm

VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ,
chceme vám všem poděkovat za pomoc při

sběru železného šrotu. Podařilo se nám,
s vaší pomocí, opět uklidit naši obec.

Zvláštní poděkování patří: panu Vladimíru
Macurovi a panu Rudolfu Slaninovi

za půjčení traktorů a vleků.
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v období sklizně,  při skladování úrody a v době
sucha,
T nezakládat oheň v prostorách, kde může dojít

k jeho rozšíření a nevypalovat porosty, suchou
trávu apod.
T udržovat v dobrém stavu topná tělesa, krby,

kouřovody a komínová tělesa, popel ukládat do ne-
hořlavých uzavíratelných  nádob,
T v bytě nebo v jiném objektu je možno sklado-

vat nejvýše 10 litrů  hořlavých kapalin, v garážích
skladovat nejvýše 40 litrů pro  osobní a 80 litrů pro
nákladní vozidlo pohonných hmot  v předepsa-
ných obalech,
T při užívání plynového spotřebiče na propan–

butan v bytě nebo  v jiném objektu může být uvnitř
těchto prostorů umístěna jen  jedna provozní kovo-
vá tlaková nádoba s celkovou hmotností 15 kg pro-
pan–butanu. Tato nádoba musí být umístěna na
lehko přístupném a dostatečně větraném místě,
kde se nepoužívají jiné  tepelné spotřebiče s otev-
řeným ohněm. Při používání plynových  spotřebičů
je občan povinen dodržovat návod k obsluze  spo-
třebiče,
T skladovat tuhá paliva jen v prostorách urče-

ných k tomuto účelu.  Jestliže je v těchto prostorách
užíván tepelný spotřebič, musí  být tuhé palivo
skladováno ve vzdálenosti nejméně 1 m.

Každý, kdo zpozoruje požár musí tento ihned
hlásit na tel. č. 85 01 80, 85 01 96 nebo na požární
útvar 0658 / 310 51. Za SDH: Pavel Kahánek

PORADNA PRO VLASTNÍKY LESA â. 12

OKLEST (VYVùTVOVÁNÍ)
Hlavním účelem oklestu, neboli vyvětvování ty-

čovin, je zlepšení jakosti vybraných stromů. S vy-
větvováním se začíná v porostech, kde ve výšce 130
cm nad zemí dosáhly vybrané stromy průměru asi
8—10 cm. Vlastnímu vyvětvování předchází pečlivý
výběr stromů. Rozhodující pro tento výběr je kvali-
ta a zdravotní stav stromů.

Zpravidla se odřezávají pouze suché větve, u ně-
kterých dřevin (např. douglasky, jedle, dubu, javo-
ru, lípy, olše) je možno odstraňovat i spodní zelené
větve. Odřezávané větve zpravidla nepřekračují
tloušťku 2 cm, u borovice a dubu až 4 cm. U buku
se oklest neprovádí. Vyvětvuje se jednoruční moto-
rovou pilkou, hladkým řezem těsně u kmene až do
výšky 8 m. Poranění kmene vzniklé při nešetrném
vyvětvování se ošetřuje např. voskem nebo deh-
tem. Nejvhodnější dobou pro odstraňování spod-
ních zelených větví je doba vegetačního klidu
(zimní období). I když se jedná o opatření význam-
ně zvyšující kvalitu dřeva, je nutno upozornit na
nebezpečí, které vyvětvováním porostů hrozí lou-
páním kůry jelení zvěří.

odborný lesní hospodář, Ing. Tomáš Svoboda

Kontakt: mobil — 0603/86 74 94
úřední hodiny: OÚ Kunčice pod Ondřejníkem —

pondělí 15 až 17 hod. OÚ Palkovice — středa —
15—17 hod., OÚ Kozlovice — středa — 14—14.45
hod.

ZÁKLADNÍ ·KOLA
KARLA SVOLINSKÉHO INFORMUJE

Nový školní rok 1999—2000 byl na ZŠ slavnostně
zahájen v tělocvičně školy 1. září za účasti Ing. To-
máše Hrubiše, starosty obce a rodičů i dalších pří-
buzných, kteří doprovázeli své ratolesti při vstupu
do 1. ročníku.

Do devíti tříd nastoupilo celkem 200 žáků.

Počty žáků 1999/2000 (stav ke dni 27. 9. 1999)

Třída chlapci děvčata celkem

vyr. 3 3 6
1. třída 8 14 22
2. třída 9 10 19
3. třída 12 11 23
4. třída 9 10 19
5. třída 17 10 27
6. třída 12 10 22
7. třída 13 9 22
8. třída 7 9 16
9. třída 10 14 24
Celkem 100 100 200

1. stupeň 58 58 116
2. stupeň 42 42 84

Učitelský sbor i provozní zaměstnanci budou
pracovat v tomto školním roce beze změn.

CO NOVÉHO PO PRÁZDNINÁCH?
Během prázdnin se v prostorách školy usilovně

pracovalo na údržbě, natíraly se lavice, tabule, líči-
ly se učebny, chodby, jídelna, opravovala se těloc-
vična, byla zahájena výstavba plynové kotelny.

Škola zakoupila keramickou pec.

Škola nabízí žákům řadu zájmových aktivit (viz
tabulka)

Přehled I. stupeň Přehled II. stupeň
Nepovinný předmět Nepovinný předmět

Pohybové hry Konverzace z angličtiny
Výtvarná výchova Sborový zpěv
Náboženství Výtvarná výchova

Náboženství

Zájmové kroužky Zájmové kroužky

Německý jazyk Německý jazyk
Zdravotnictví Zdravotnictví
Dramatický Dramatický
Ekologický Ekologický
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Keramický Keramický
Sborový zpěv Aerobic
Hra na hudební nástroje Taneční soubor
Taneční soubor Hra na hudební nástroje

Největší pozornost i letos byla věnována těm nej-
mladším, žákům 1. ročníku. Školní docházku na ZŠ
Karla Svolinského tak zahájili:

1. tfiída
Příjmení Jméno

1. Bartoníčková Erika
2. Benda David
3. Běčák Petr
4. Gruberová Zuzana
5. Halla Jiří
6. Henzlová Alžběta
7. Heryánová Dana
8. Holinka Ondřej
9. Hrubišová Štěpánka

10. Jurková Eliška
11. Káňa David
12. Kubečka Martin
13. Ondruchová Monika
14. Rybářová Denisa
15. Řezníčková Martina
16. Řezníčková Michaela
17. Ševeček Vít
18. Tabach Matěj
19. Tichá Nikola
20. Tymlová Vendula
21. Vyroubalová Kristýna
22. Zpěváková Lucie

Přiložená fotografie dokládá, že děti byly slav-
nostní atmosférou skutečně zaujaty:

BYLO TO LONI A P¤ECE LETOS…
V měsíci červnu jsme se zúčastnili výtvarné sou-

těže vyhlášení IMAGE STUDIEM pojišťovny ALLI-
ANZ. Žáci první třídy kreslili s nadšením budovu
pojišťovny, kterou viděli v Ostravě a měli za téma ji
výtvarně vyjádřit. Práce všech žáků byly odeslány
pojišťovně ALLIANZ. Pak jsme čekali už jen na vý-
sledky. A dočkali jsme se úspěchu: na prvním místě
se umístil žák Jiří Černoch, na 16. místě Kateřina
Telváková. Oběma žákům k výbornému umístění
blahopřejeme

Za nyní již 2. třídu Eva Halatová

V pátek 10. září t. r. se prostory školy otevřely
účastníkům 1. ročníku Beskydské studánky. Učeb-
ny i sportovní areál byly dány k dispozici organizá-
torům úspěšné akce, navštívené desítkami žáků
škol okresu Frýdek-Místek. vedení školy
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Finanční poradenství včetně zákonného
pojištění automobilů

Přímý prodej, ne MLM
Informace: 0656/83 10 01, 83 55 66

ZMùNA ORDINAâNÍCH HODIN
Beskydské dětské sanatorium v Metylovicích

oznamuje, že alergologická ambulance bude mít
tyto ordinační hodiny:

Pondělí 15—18 hodin
Pátek 14—17 hodin

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

PODùKOVÁNÍ
Olga Špačková s dcerou Hankou a její rodina

děkují panu
PAVLU KAHÁNKOVI — RIDIČI AUTOBUSU

a veliteli hasičů za ochotnou pomoc. Se svými
kolegy hasiči nás zbavil dotěrných a vzhledem

k našim malým dětem životu nebezpečných vos.

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

OZNÁMENÍ
Církev československá husitská oznamuje věří-

cím v Kunčicích p. Ondř., že vzpomeneme na své
zesnulé v této obci při bohoslužbách v neděli 31.
října 1999 v 8.30 hod. a při odpolední pobožnosti 1.
listopadu v 15 hod. K těmto shromážděním vás
upřímně zveme. Farní úřad a rada starších

DU·IâKY SE BLÍÎÍ

Dne 29. fiíjna 1999 se koná
od 13 do 16 hodin v Kunãicích p.Ondfi.

u kostela jako kaÏdoroãnû

PRODEJ V¯ROBKÒ
K PAMÁTCE ZESNUL¯CH

Nabízíme ‰irok˘ sortiment lesních
i umûl˘ch v˘robkÛ — vûncÛ, kytic,

misek, atd.

●●

Pfiedem objednané zboÏí lze po dohodû
dovézt ke kostelu. Voln˘ prodej a pfiíjem

objednávek na adrese:

Marian ·rámek, Kunãice pod Ondfiejníkem,
tel. 0603/94 59 99

P O D Ě K O V Á N Í

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PŘIŠLI ROZLOUČIT S PANÍ

Marcelou Babkovou.
DĚKUJEME MUDR. FRANTIŠCE CHOVANČÍKOVÉ,
SESTŘE LENCE DOBIÁŠOVÉ ZA VELIKOU PÉČI, TAKÉ

CELÉMU KOLEKTIVU ODDĚLENÍ JIP V NEMOCNICI

V ČELADNÉ.
ZVLÁŠTĚ DĚKUJEME PANÍ ELIŠCE PUSTKOVÉ ZA

SMUTEČNÍ PROSLOV NAD RAKVÍ ZESNULÉ.
PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ TAKÉ P. KARLU SLÍVOVI.

Rodina
Babková a Zátopková

Prodám ocelovou konstrukci

HAKI LEŠENÍ,
cena dle dohody, tel. č. 0656/85 02 95

Z A M Ě S T N Á N Í
AGEL, s. r.o. nemocnice Čeladná přijme

od 1. listopadu 1999
vyučenou kuchařku — praxe 5 let.

Informace na tel. č. 0658/67 51 04
dietní sestra p. Pavlína Pilíková


