
ŘÍJEN 2002

28. října slavíme státní svátek — Den vzniku
samostatného československého státu

Mnohé podzimní dny svým sychravým počasím předčí i dny zimní. A až se nás zima zeptá,
co jsme dělali v létě, můžeme odpovědět: Připravili jsme níže zobrazenou stavbu víceúče-
lového domu (centra) před Obecním úřadem v Kunčicích p. O. — byty, podzemní garáže,
provozovny, restaurace, kulturní sál. Předpokládaná realizace v roce 2003.

—redakce—
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Volby 2002

Volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek 25. října 2002 a v sobotu 26. října 2002.

Volby do zastupitelstva obce Kunčice p. O. (popř.
druhé kolo voleb do Senátu) se uskuteční v pátek
1. listopadu 2002 a v sobotu 2. listopadu 2002.

Volební kampaÀ
Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě,

zejména nesmí být o kandidátech a politických
stranách a koalicích, na jejichž kandidátních listi-
nách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.
Pro volební kampaň mohou volební strany využí-
vat své vývěsní skříňky a označené plakátovací plo-
chy v čekárnách autobusů, které budou připraveny
a označeny od 16. října 2002. 

Tyto plochy jsou určeny všem účastníkům voleb-
ní kampaně. Žádám volební strany, aby k volební
kampani využívaly pouze určené plochy. Nevyle-
pujte plakáty a nepište na autobusové zastávky,
sloupy el. vedení a podobně, neboť volební strana,
jejíž volební materiály budou umístěny mimo uve-
dené plochy, se vystavuje nebezpečí uložení poku-
ty a bude muset na vlastní náklady tuto plochu
uvést do původního stavu.

Seznam voliãÛ
Na obecním úřadě (č. dveří 23) je k nahlédnutí se-

znam voličů Obce Kunčice p. O. Každý volič může do
seznamu nahlédnout, zda je v něm správně uveden,
popřípadě údaje upřesnit. Do seznamu je možno
nahlédnout v pracovní dny v těchto hodinách:

pondělí, středa 8.00 — 17.00
úterý, čtvrtek 8.00 — 14.00

Pro volby do Senátu PČR se uzavírá seznam voli-
čů ve středu 23. 10. 2002 v 17.00 hodin.

Pro volby do zastupitelstva Obce Kunčice p. O.
se uzavírá seznam voličů ve středu 30. 10. 2002
v 16.00 hodin.

Systém voleb
Volby probíhají na základě všeobecného, rovného

a přímého volebního práva tajným hlasováním.
Volby do Senátu se konají podle zásady většino-

vého systému. 
Volby do zastupitelstva obce se konají podle zá-

sady poměrného zastoupení.

Právo volit
Voličem je státní občan České republiky, který ales-

poň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je
v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.

PfiekáÏky ve v˘konu volebního práva 
(pro volby do Senátu)

a) zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu,

b) zbavení způsobilosti k právním úkonům,

(pro volby do zastupitelstva obce)
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody

z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
b) zbavení způsobilosti k právním úkonům,
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody

z důvodu ochrany zdraví lidu nebo,
d) výkon vojenské základní nebo náhradní služby,

vyžaduje-li to plnění povinností z této služby vyplý-
vajících, nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.

Hlasovací lístky
(pro volby do Senátu)

Každý zaregistrovaný kandidát je uveden na sa-
mostatném hlasovacím lístku označeném vyloso-
vaným číslem kandidáta. Hlasovací lístky jsou na
papíru stejné barvy a jsou opatřeny otiskem razítka
okresního úřadu v sídle volebního obvodu.

(pro volby do zastupitelstva obce)
Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na

společném hlasovacím lístku v pořadí určeném vo-
lební stranou. Hlasovací lístky jsou označeny razít-
kem příslušné obce. Volební strany jsou uvedeny
v pořadí stanoveném registračním úřadem losováním.

Hlasovací lístky budou doručeny voličům poštou
nejpozději tři dny přede dnem voleb. V případě, že
voličům nebudou z jakéhokoliv důvodu hlasovací
lístky doručeny, budou si je moci vyzvednout
přímo ve volební místnosti.

Pfienosná volební schránka
Občan, který se bude chtít zúčastnit voleb a bylo

by pro něj ze zdravotních důvodů obtížné přijít
k volbám osobně, může požádat obecní úřad nebo
v den voleb volební komisi o zajištění přenosné vo-
lební schránky. Členové příslušné volební komise
je pak v den voleb navštíví s přenosnou volební
schránkou doma.

Požadavek sdělte telefonicky (tel. 556 850 154),
popřípadě písemně na obecní úřad nebo prostřed-
nictvím poštovních doručovatelek.

Zásady hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není pří-

pustné. Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství ČR plat-
ným občanským průkazem nebo cestovním pasem
ČR. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdr-
ží od okrskové volební komise prázdnou obálku
opatřenou otiskem úředního razítka. Na žádost vo-
liče mu volební komise dodá za chybějící nebo
jinak označené hlasovací lístky jiné. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude
mu hlasování umožněno. 

Ve volební místnosti si volič prohlédne vyvěšený
hlasovací lístek označený jako vzor, kde budou vy-
značeni ti kandidáti, kteří se případně vzdali své
kandidatury nebo byli svou volební stranou odvo-
láni. Při zjišťování výsledku voleb se k takovým kan-
didátům nebude přihlížet.
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Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlaso-
vacích lístků.

Hlasovací lístek si může volič připravit (popř. upra-
vit — pro volby do zastupitelstva obce) již doma.

(pro volby do Senátu)
V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků

vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek.
Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

(pro volby do zastupitelstva obce)
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik

členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Pro Obec
Kunčice p. O. je to 15 kandidátů.

Kandidáty, které chce volič volit může označit
některým z následujících způsobů:

1. Na hlasovacím lístku si volič vybere jednoho
nebo více kandidátů, avšak jen tolik, kolik členů za-
stupitelstva obce má být voleno. Počet členů, který
má být volen, je uveden v záhlaví hlasovacího líst-
ku. Vybrané kandidáty z kterékoliv volební strany
označí křížkem (jako ve sportce ´) v rámečku před
jménem kandidáta.

2. Ve čtverečku před názvem volební strany udělá
volič křížek (´) a tím volí všechny kandidáty této
strany. Může však udělat křížek ve čtverečku pouze
jedné volební strany. 

3. Ve čtverečku před názvem volební strany udělá
volič křížek (´) a ve sloupcích jiných volebních
stran označí další vybrané kandidáty křížkem v rá-
mečku před jejich jménem. Jeho hlasy při této
kombinované volbě pak dostanou nejdříve kandi-
dáti označení samostatně a pak z vybrané volební
strany tolik kandidátů této strany, kolik chybí do
stanoveného počtu volených členů zastupitelstva
obce a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené
volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Hlas voliče je neplatný 
a) jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani vo-

lební stranu, ani žádného kandidáta,
b) označil-li na hlasovacím lístku křížkem ve čtve-

rečku v záhlaví sloupce volební strany více něž
jednu volební stranu,

c) označil-li na hlasovacím lístku křížkem v rá-
mečku před jménem kandidáta více kandidátů, než
má být voleno členů zastupitelstva obce, bez ohle-
du na to, že kandidát se kandidatury vzdal nebo
byla jeho kandidatura odvolána,

d) jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední
obálky,

e) jestliže je hlasovací lístek přetržen,
f) je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků

do téhož zastupitelstva obce. 

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku
vloží volič svůj hlasovací lístek do označené úřední
obálky, kterou obdržel od okrskové volební komise. 

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určené-
ho pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obál-
ku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky. Za voliče, který není
schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem
do volební schránky, může tak učinit jiný volič, ni-
koliv však člen okrskové volební komise. Nepoužité
volební lístky může volič odložit do označené
schránky. Voliči, který se neodebral do prostoru ur-

čeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková vo-
lební komise hlasování neumožní. Členové okrsko-
vých volebních komisí nemohou poskytovat infor-
mace o průběhu voleb, a to až do podepsání zápisu
o průběhu a výsledku hlasování. Zákaz se nevzta-
huje na údaje o počtu voličů, kteří již hlasovali. Po-
drobné informace o způsobu hlasování budou vo-
ličům doručeny poštou s hlasovacími lístky.

Výsledek voleb do zastupitelstva obce 
Zápis o výsledku voleb vytvoří Český statistický

úřad a po podepsání ho předá registračnímu
úřadu. Ten pak vyhlásí výsledky voleb. 

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitel-
stva obce svolává dosavadní starosta do 15 dnů od
vyhlášení voleb. Na tomto zasedání zvolí nově zvo-
lení členové zastupitelstva obce ze svého středu
starostu, místostarostu a další členy rady obce. 

Vážení občané — voliči,
žádám Vás, abyste se pokud možno všichni zú-

častnili voleb do zastupitelstva obce. Svojí účastí ve
volbách můžete přímo ovlivnit další fungování naší
obce. Dokážete tím také, že vám není život obce
lhostejný. Zároveň přeji nám všem, abychom si do
zastupitelstva obce zvolili čestné, poctivé a praco-
vité zástupce občanů, kteří budou zárukou pokra-
čování úspěšného rozvoje naší obce. 

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Práce v obci
V současné době byla dokončena plynofikace ko-

telny v budově č. 627 (lékárna). Byl zprovozněn
další úsek podružné větve plynovodu „Na Válko-
vém“. Také byly zprovozněny dvě větve plynovodu
„Pod Stolovou — Břeští“.

Obec podepsala smlouvu se SMP a.s. Ostrava na
odprodej plynovodu, podle této smlouvy bude obci
k 1. 11. 2002 zaplacena první splátka ve výši zhruba
4 065 000 Kč.

V těchto dnech bude zahájena stavba vodovodu
a plynovodu v zástavbovém obvodu pod vodoje-
mem nad ZŠ. Také je snaha zahájit stavbu vodovodu
„Břeští“, která se zpozdila z důvodu složitých jedná-
ní s některými vlastníky pozemků, po kterých má
vodovod procházet. Probíhá příprava projektu po-
kračování vodovodu „Žuchov“ (za tratí), vodovodu
v dolní části obce, vodovodu ve středu obce (u pily).

Je dokončena oprava místních komunikací ve fi-
nančním objemu zhruba 1 200 000 Kč.

Během několika dnů bude podepsána kupní
smlouva na prodejnu před obecním úřadem (je po-
depsána smlouva o smlouvě budoucí kupní). Bu-
dova bude pronajatá a bude sloužit k původnímu
účelu — prodejna potravin, popř. smíšeného zboží.

Obec nechala vypracovat projekt na Bezdrátový
obecní rozhlas (BOR), který bude zároveň napojen
na signál civilní obrany pro případ krizových situa-
cí. S instalací rozhlasu se počítá v příštím roce.

Proběhla příprava přechodu MŠ Horní a MŠ
Dolní na jednu příspěvkovou organizaci (PO) s jed-
ním ředitelstvím, zároveň je vyhlášen konkurz na
ředitelku této PO.
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Je připravován nový výtisk Starých pamětí Kun-
čic p. O.

Jsou připravovány projekty na úpravu hřbitova,
urnového háje, oplocení urnového háje. Začátkem
příštího měsíce by mělo být vystaveno stavební po-
volení na stavbu Polyfunkčního domu (Centrum)
před obecním úřadem. Zároveň probíhá výběrové
řízení na dodavatele této stavby.

Na základě zpracované studie probíhá zpracová-
ní projektové dokumentace pro územní řízení na
stavbu splaškové kanalizace obce.

V měsíci říjnu proběhne schvalovací proces
územního plánu Obce Kunčice p.O.

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Usnesení
z XXI. zasedání Zastupitelstva Obce Kunčice p. O.

konaného dne 30. 9. 2002 v 17.30 hodin

Zastupitelstvo obce :
(podle bodů programu zasedání ZO)

I. Bere na vědomí
1. Kontrolu usnesení z XX. zasedání ZO ze dne 27.

6. 2002 — bez připomínek.
2. Informace o jednáních rady obce — bez připo-

mínek.

II. Schvaluje (neschvaluje)
1. Návrhovou komisi ve složení : L. Michnová, Ing.

J. Menšík.
2. Ověřovatele zápisu : Ing. L. Poledník, Ing. V.

Menšík.
5. Vytvoření Geografického informačního systému

obce — zatím se vypouští a odkládá.
6. Založení obecně prospěšné společnosti „Zdra-

votnické služby o.p.s.“, obsah Zakládací smlou-
vy, zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy
a žádá o doplnění informací.

7. Smlouvu o spolupráci mezi obcemi mikroregio-
nu Frenštátsko a zmocňuje starostu k podpisu
této smlouvy .

8. a) odprodej stavební parcely č. 1209/147 o výmě-
ře 894 m2 p. Marianu Šrámkovi, Kunčice p. O. 245
b) odprodej p.č. 3397/3 ostatní plocha o výměře
12 m2 a část p.č. 3397/2 ostatní plocha podle za-
měření — p. Zdeňku Havlíčkovi, Kunčice p. O. 130,
c) odprodej p.č. 1209/133 orná o výměře 35 m2,
části parcely č. 1209/121 orná a části p.č.
1209/127 louka (podle zaměření) — Ing. Vikto-
ru a Ing. Heleně Špačkovým, Ostrava — Hra-
bůvka, Horní 68, 
d) odkoupení p.č. 9/4 ostatní plocha o výměře
785 m2 , a p.č. 1580 zastavěná plocha o výměře
438 m2 od České republiky (OkÚ F–M) — u pro-
dejny před OÚ.

9. a) zrušení organizačních složek obce — MŠ
Horní Kunčice p. O. 425 a MŠ Dolní Kunčice p. O.
316 k 31. 12. 2002 (návrh RO ze dne 23. 9. 2002),
b) vznik jedné příspěvkové organizace (PO) ze
dvou organizačních složek (MŠ Horní a MŠ
Dolní), nová PO přebírá veškerá práva a povin-
nosti vztahující se k zanikajícím organizačním

složkám (MŠ Horní, MŠ Dolní) (návrh RO ze
dne 23. 9. 2002),
c) zřízení příspěvkové organizace (MŠ s právní
subjektivitou) s názvem Mateřská škola Kunčice
pod Ondřejníkem se sídlem Kunčice p. O. čp.
316, která obsahuje odloučené pracoviště s adre-
sou Kunčice p. O. čp. 425 s platností od 1. 1. 2003,
d) zřizovací listinu nové příspěvkové organizace
s názvem Mateřská škola Kunčice pod Ondřejní-
kem (IČO bude doplněno po přidělení Českým
statistickým úřadem) a zmocňuje starostu
a místostarostu k podpisu této zřizovací listiny,

10. Peněžitý příspěvek ve výši 20.000 Kč na povod-
němi postižené oblasti, Rada  obce vybere kon-
krétního příjemce daru.        

Návrhová komise: starosta obce:
L. Michnová, v.r. Ing. T. Hrubiš, v.r.
Ing. J. Menšík, v. r. místostarosta:

O. Harabiš, v.r.

Jednání zastupitelstva obce
Ve druhé polovině tohoto měsíce (předběžný

termín 24. 10. 2002 v 17.30 hodin) proběhne v zase-
dací síni obecního úřadu v Kunčicích p. O. mimo-
řádné zasedání zastupitelstva obce Kunčice p. O.
Hlavním a zřejmě jediným bodem programu bude
závěrečné projednání — schválení územního
plánu Obce Kunčice p. O. Jak již bylo uvedeno
v srpnových Obecních novinách, je návrhové ob-
dobí územního plánu obce do roku 2015. V té době
je samozřejmě možné provádět změny a úpravy
územního plánu. Územní plán neřeší majetkové
vztahy. V záležitostech nadobecního charakteru
(např. doprava, využití nerostného bohatství —
doly, některé záležitosti ekologie atd.) je podřízen
územnímu plánu velkého územního celku Besky-
dy, schválený vládou ČR. Znovu připomínám, že
schválení územního plánu obce je velmi nutné,
neboť některé dotační tituly pro obce jsou podmí-
něny schváleným územním plánem obce.

Termín konání uvedeného jednání zastupitelstva
obce bude upřesněno na vývěskách obce.

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Schránka obecního úřadu
Před hlavním vstupem (vlevo) do budovy našeho

obecního úřadu je nainstalována hnědá poštovní
schránka s označením „Schránka obecního úřadu“.

Tuto schránku mohou občané využít pro podává-
ní pošty, vzkazů, popř. faktur obecnímu úřadu
(které nepotřebují potvrzení o převzetí).

Schránka může sloužit pro snadnější a operativ-
nější styk občanů s obecním úřadem i mimo jeho
pracovní dobu. Pracovnice obecního úřadu bude
schránku vybírat každý den.

Prosíme, aby schránka nebyla zneužívána k jiným
účelům (např. anonymní dopisy — nebudou řeše-
ny). Děkujeme!

— obecní úřad —



— základní škola — úprava tělocvičny — podla-
ha, podhled, proběhlo dovybavení počítačové
učebny, internet, oprava rozvodů vody, vybavení
nových prostor pro Galerii Karla Svolinského, zahá-
jení rekonstrukce osvětlení, 

— MŠ Horní — nátěr střech, nátěr oken, parape-
tů, zábradlí, úprava zahrady, oprava okapů,

— MŠ Dolní — oprava a nátěr oken, oprava
a nové pokrytí hospodářské budovy, oprava okapů,

— údržba obecních budov — byt v kině — GO el.
instalace, sprchový kout, stropy, OÚ — výměna
vadné krytiny, instalace hromosvodu na budově,
vybudování počítačové sítě, internet, zavedení
elektronické úřední desky, nová úřední deska
a schránka obce, DOZA — nátěr střechy, kino —
nátěr střechy, výměna okapů, márnice — oprava
omítky, nátěr oken, dveří, lékárna — nátěr střechy,
částečně nátěr oken, nátěr střechy přístavby staré
školy, smuteční síň — oprava střechy a nové pokry-
tí lepenkou včetně odvětrání střešního prostoru,

— odpady — byl zaveden nový systém likvidace
odpadu v obci, byly zrušeny volně rozmístěné kon-
tejnery a byly zavedeny popelnice, byly vydány
nové obecní vyhlášky na likvidaci odpadu v obci,
od r. 1999 bylo z obce odvezeno zhruba 1570 tun
komunálního odpadu, 25 tun nebezpečného odpa-
du a 107 tun železného šrotu,

— místní komunikace (MK) — proběhly opravy
MK, čištění příkopů, první fáze nové MK — celkem za
4,5 mil. Kč, byl zpracován nový pasport MK, oprava
dopravního značení, vybudování čtyř autobusových
nástupišť, probíhaly odkupy pozemků pod komuni-
kacemi, je zahájena příprava rozšíření chodníků
v obci okolo státní silnice, byl opraven most u areálu TJ,

— uskutečnila se částečná rekonstrukce veřejné-
ho osvětlení v obci,

— je připravena stavba víceúčelového domu s byty,
provozovnami služeb a sálem pro 230 osob před OÚ,
v současné době probíhá výběrové řízení na dodava-
tele stavby, probíhá jednání s bankami o poskytnutí
úvěru na stavbu, předpoklad zahájení stavby únor 2003,

— obec odkoupila budovu prodejny před OÚ, která
bude nadále sloužit jako prodejna potravin, popř. smí-
šeného zboží, připravuje se nádstavba — nájemní byty,

— v minulém období obec každý rok zaměstná-
vala 4 občany evidované na úřadu práce (VPP) na
úklid obce, údržbu zeleně, hřbitovů atd., také za-
městnávala 2 občany v rámci civilní služby,

— obec umožnila umístit na svém katastru 3 vy-
sílače mobilních operátorů (pronájem obecních
nemovitostí),

— obec spolupracovala při rozsáhlé opravě kory-
ta vodního toku Tichávka,

— byl rozparcelován a postupně připravován
(cesta, inž. sítě) nový zástavbový obvod pod vodo-
jemem poblíž ZŠ pro 12 stavebních míst,

— hasiči — probíhalo dovybavení zásahové jednotky
obce (požáru odolné oděvy, přilby, vysílačky, čerpadla,
hadice, proudnice), bylo zakoupeno starší vozidlo na
přepravu hasičů, které si hasiči svépomocí upravili,

— obecní úřad pravidelně pořádal setkání s dů-
chodci, návštěvy v DPS a domovech důchodců,
byly podporovány kulturní a tělovýchovné aktivity
v obci, byly finančně podporovány spolky, které se
věnovaly mládeži,

— obec ukončila v roce 2001 pronájem sálu na
Huťařství (od poloviny roku 1997), za dobu proná-
jmu sálu zde proběhlo 94 akcí.
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Stručné zhodnocení činnosti v obci
ve funkčním období zastupitelstva

obce v letech 1999 až 2002
Vážení občané,

končí volební období zastupitelstva obce zvole-
ného v komunálních volbách v roce 1998. Funkční
období zastupitelstva obce, které bude zvoleno ve
dnech 1. a 2. listopadu 2002 je čtyřleté a skončí
v roce 2006.

Vy, kteří pravidelně sledujete dění v obci víte, že
v Obecních novinách, které jsou doručovány zdarma
do každé domácnosti, byla uváděna všechna usnese-
ní zastupitelstva obce, každoroční podrobné vyúčto-
vání hospodaření obce, rozpočet obce, stav majetku
obce a výsledky přezkumu hospodaření obce. 

Před ukončením funkčního období mi dovolte
stručně připomenout, co se za uplynulé čtyři roky za-
stupitelstvu obce podařilo, případně nepodařilo udělat.

Pfiehled nûkter˘ch ãinností v obci v letech
1999 — 2002

— zastupitelstvo obce (ZO) jednalo 21´, jedno za-
sedání ještě proběhne v měsíci říjnu,

— stav majetku obce se za uplynulé období zhod-
notil zhruba o 7 mil. Kč,

— obecní úřad (OÚ) prováděl propagaci obce
v rámci sdružení obcí mikroregionu Frýdlantsko —
Beskydy, agentury Valašsko — Beskydy, agentury
Valašského království, byly vydány nové propagač-
ní materiály i v jazykových verzích AJ a NJ, nové po-
hlednice obce, připravuje se nové vydání Starých
pamětí Kunčic p. O.,

— obec se aktivně zapojovala s dalšími obcemi
proti těžbě uhlí v Beskydech, toto společné úsilí
přispělo k tomu, že OKD (Karboninvest) Ostrava
požádaly stát o převedení bilančních zásob uhlí na
Frenštátsku do nebilančních zásob, čímž deklaro-
valy, že těžit uhlí na Frenštátsku nechtějí,

— podle možností obec podporovala podnikání
v obci — pronájem obecních prostor za rozumné ceny
podnikatelům z obce, finanční spoluúčast při úpravě
některých prostor pro podnikání, obecní zakázky

— proběhla intenzivní příprava územního plánu
obce až do fáze jeho schválení,

— v roce 2000 OÚ zajišťoval volby do zastupitel-
stva kraje, v letošním roce volby do Poslanecké sně-
movny PČR, bude dále zajišťovat volby do Senátu
a volby do zastupitelstva obce

— OÚ spravuje zhruba 43 ha lesa podle úkolů les-
ního hospodáře, schválenou směnou pozemku se
tato plocha rozšíří o 4,7 ha,

— bylo vybudováno asi 3,3 km další vodovodní
sítě, postavena redukční stanice tlaku vody, byla
provozována a udržována vodovodní síť obce
(zhruba 25 km rozvodů), proběhly kolaudace no-
vých vodovodů a další příprava rozšíření vodovodů

— bylo zprovozněno 300 m splaškové kanalizace
s odtokem na ČOV v Čeladné,

— proběhla plynofikace kotelen obecních budov
— ZŠ, MŠ Horní, OÚ, byty na OÚ, DPS, přívod

k budově kina — byt v kině, budova lékárny
— došlo k rozšíření sítě plynovodů (částečně ve

spolupráci se SMP, a. s. Ostrava) zhruba 3,2 km,
— je podepsána kupní smlouva se SMP, a. s. Os-

trava na odkoupení plynovodů se zaplacením
první splátky k 1. 11. 2002 ve výši 4 mil. 65 tis. Kč,



Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó

V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:

89 let Stanislav Hrbáč
83 let Josef Křenek
83 let Irena Kociánová
81 let Narcisa Kojdová
81 let Marie Macurová 
81 let Miroslav Valášek
60 let Jiří Mynář
60 let Věra Závodná

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

Vítání občánků
Dne 21. 9. 2002 jsme slavnostně

přivítali šest nových občánků:

Michaela Martiňáka

Vojtěcha Syrovatku

Michaela Alberta

Hanu Bernatíkovou

Marii Glistovou

Veroniku Burelovou

Pfiehled poãtu narození, sÀatkÛ a úmrtí
za období 1999—2002 (rok 2002 do 30.9.)

1999 2000 2001 2002 celkem
narození 13 15 19 7 54
sňatek 14 15 14 18 61
úmrtí 29 23 15 18 85

Počet obyvatel obce při sčítání lidu v roce 1991:   1808
Počet obyvatel obce k 31. 12. 1999: 1957
Počet obyvatel obce k 31. 12. 2000: 1957
Počet obyvatel obce
při sčítání lidu v roce 2001: 1964
Počet obyvatel obce k 31. 12. 2001: 1968
Počet obyvatel obce k 1. 10. 2002: 1989

Na závěr funkčního období zastupitelstva obce
zvoleného v roce 1998 děkuji všem, kteří se v letech
1999 — 2002 jakýmkoliv způsobem podíleli na
práci pro obec, zvláště pak radě obce, členům za-
stupitelstva obce, pracovníkům obecního úřadu,
členům výborů a komisí, podnikatelům, živnostní-
kům a dalším.

Všem občanům, politickým stranám a společen-
ským organizacím děkuji za rozumné politické
klima v obci během uplynulého volebního období.
Všem přeji hodně zdraví, pohody v osobním životě
a chuť do další práce.

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce
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Funkční třídění / rok 1999 2000 2001 2002 celkem
odstraňování
komunál. odpadu 806,3 667,7 549,0 700,4 2723,4
lesnictví 41,6 44,8 31,1 10,4 127,9
místní komunikace 1 033,7 1 067,5 1 225,6 638,2 3 965,0
školství 1 227,6 1 839,8 7 254,2 5 835,6 16 157,2
kultura 321,2 430,1 421,6 244,6 1 417,5
místní správa 2 337,6 2 984,2 3 981,5 2 003,4 11 306,7
požární ochrana 207,0 154,0 201,0 216,4 778,4
obecní zastupitelstvo 685,2 697,5 900,6 783,7 3 067,0
sociální zabezpečení 206,2 467,6 213,8 212,1 1 099,7
bytové hospodářství 41,7 9,2 129,3 27,1 207,3
veřejné osvětlení 228,6 227,9 211,7 202,7 870,9
údržba hřbitovů 11,8 57,2 19,1 91,3 179,4
plynofikace 3 424,0 3 621,6 2119,1 749,1 9 913,8
příspěvky 179,6 237,2 218,0 209,6 844,4
kanalizace 45,0 69,0 48,8 50,2 213,0
pitná voda 1 467,5 2118,9 1726,4 1 263,3 6576,1
územní plán a rozvoj obce 941,3 2086,5 808,7 3 849,6 7 686,1
ostatní 163,1 224,0 68,5 146,4 602,0
celkem 13 369,0 17 004,7 20 128,0 17 234,1 67 735,8

V˘daje obce Kunãice pod Ondfiejníkem v období 1999—2002 podle funkãního tfiídûní (v tisících Kã) 

Roční zadluženost obce je nízká, výdaje na splátky úvěrů činí 5,3 % z běžných příjmů obce.
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Pietní vzpomínka na zesnulé
a vsyp zpopelněných ostatků zesnulých se bude
konat v sobotu 26. října 2002 ve 14.00 hodin na ur-
novém háji v Kunčicích pod Ondřejníkem.

— obecní úřad —

Ověřování provozuschopnosti
jednotného systému varování
a vyrozumění — zkouška sirén

V souladu se zabezpečením úkolů stanovených
zákonem 239/2000 Sb., o integrovaném záchran-
ném systému a na základě vyhlášky Ministerstva
vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyva-
telstva č. 380/2002 Sb., § 11, bude provozuschop-
nost jednotného systému varování a vyrozumění
ověřována každou první středu v měsíci ve 12.00
hodin. V tuto dobu budou spuštěny sirény na dobu
140 vteřin nepřerušovaným tónem. 

Oldřich Harabiš, místostarosta

Oznámení
Na úřední desce obecního úřadu je vyvěšeno sdělení

Ministerstva životního prostředí ČR ve věci „Posuzová-
ní vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001
Sb. — zjišťovacího řízení k záměru zařazeného v kate-
gorii I.“ Sdělení obsahuje oznámení záměru „Stanove-
ní hranice zvláštního dobývacího prostoru Trojanovice
I pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje.“

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

Dokumentace „Zvláštní dobývací prostor, hořla-
vý zemní plyn Trojanovice I — oznámení záměru“
je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Kunčicích pod
Ondřejníkem u p. Svobodové v úřední dny pondělí
a středu od 8 — 17 hodin do 4. listopadu 2002.

Danuše Svobodová, odborný referent

Přečerpávání septiků do kanalizace
Reagujeme tímto na četná upozornění občanů, ze-

jména ze středu obce a z oblasti rodinné zástavby
nad čerpací stanicí u Lukešů, na časté vypouštění
a přečerpávání septiků do obecní dešťové kanalizace.
Následkem takového jednání je nepříjemným zápa-
chem zamořeno celé okolí. Kromě toho se občan do-
pouští závažného přestupku. V § 34 odst. 1 písm. e)
zákona č. 124/1993 Sb. je uvedeno, že přestupku se
dopustí ten, kdo znečistí povrchovou nebo podzem-
ní vodu anebo ohrozí její jakost nebo zdravotní nezá-
vadnost. V tomtéž paragrafu písm. g) je uvedeno, že
přestupku se dopustí ten, kdo vypustí bez povolení
nebo v rozporu s ním odpadní vodu do povrchové
nebo podzemní vody, popřípadě do veřejné kanali-
zace. Přestupek může být dle tohoto zákona po-
trestán pokutou do výše 15 000 Kč. 

Vzhledem k tomu, že tato neřest je dosti rozšíře-
ná, budeme při dalších stížnostech nebo podezře-
ních na vypouštění septiků do kanalizace požado-
vat od občanů doklad o vývozu septikových jímek.

Zdeněk Strnadel
předseda komise životního prostředí 

Další programové dokumenty RDP a SOPy
V současné době, a to jak na úrovni státu, tak

krajů velmi intenzivně probíhá příprava na čerpání
tzv. strukturálních fondů, které mají napomoci vy-
rovnat rozdíly mezi jednotlivými regiony členských
zemí Unie a zemí kandidátských.

V minulém článku jsme se seznámili s nutností
připravit programové dokumenty pro čerpání ze
strukturálních fondů. Hovořili jsme především
o Společném regionálním operačním programu, který
bude v kompetenci jednotlivých regionů soudržnosti.

Základním a nejdůležitějším dokumentem pro
čerpání prostředků Evropské unie je a bude Národ-
ní rozvojový plán, který obsahuje popis všech regi-
onů a sektorů ČR. Stanoví také základní osy a cíle,
kterých by za pomocí prostředků Evropské unie
mělo být dosaženo. Dále obsahuje finanční rámec,
kde je stanoven objem prostředků určený na každý
jednotlivý operační program či programový doku-
ment. Na Národní rozvojový plán pak navazuje
skladba operačních programů, a to Společný regio-
nální operační program (který známe z minulého
článku) a 6 sektorových operačních programů.
Tak jako v případě Společného regionálního ope-

račního programu doporučila Evropská komise
zpracovat namísto 7 regionálních operačních pro-
gramů jeden Společný regionální operační pro-
gram pro všechny regiony soudržnosti vyjma
Prahy, vyjádřila Komise i doporučení směrem
k sektorovým operačním programům, a to ve smys-
lu snížení počtu připravovaných sektorových ope-
račních programů ze šesti na tři. Ministerstva se
však rozhodla toto doporučení neakceptovat
a v současné době se připravují:

— Sektorový operační program Průmysl (Evrop-
ská komise doporučila zpracování)

— Sektorový operační program Rozvoj lidských
zdrojů (Evropská komise doporučila zpracování)

— Sektorový operační program Rozvoj venkova
a multifunkčního zemědělství (Evropská komi-
se doporučila zpracování)

— Sektorový operační program Doprava a spoje
(Evropská komise zpracování nedoporučila)

— Sektorový operační program Životní prostředí
(Evropská komise zpracování nedoporučila).

— Sektorový operační program Rozvoj cestovní-
ho ruchu a lázeňství (Evropská komise zpraco-
vání nedoporučila)
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Sektorové se nazývají proto, že na jejich základě
budou podpůrné programy vyhlašovány, realizová-
ny a kontrolovány jednotlivými sektory neboli mi-
nisterstvy. I příprava a zpracování těchto sektoro-
vých operačních programů je v kompetenci jedno-
tlivých ministerstev. Jednotlivá ministerstva si ná-
sledně (rok 2003 — 2004) pravděpodobně vybudují
pracoviště, která budou mít na starosti poskytování
informací o programu, sběr a kontrolu předlože-
ných žádostí/projektů, jejich výběr, následnou
kontrolu realizace projektu a využitých prostředků.
Prostředky budou poskytnuty do toho regionu,
který bude mít dostatek kvalitních a připravených
projektů. Prostředky přidělené jednotlivým sekto-
rovým operačním programům nebudou předem
děleny mezi jednotlivé regiony.

Národní rozvojový plán i sektorové operační pro-
gramy jsou přístupné na internetu. Národní roz-
vojový plán na webových stránkách Ministerstva
pro místní rozvoj a sektorové operační programy
na webových stránkách příslušných ministerstev. 

Pokud bude dodržen stanovený harmonogram
zpracování a schvalování programových dokumentů,
tak po schválení všech programových dokumentů
(národního, sektorových a společného regionální-
ho) vládou ČR v listopadu 2002 budou dokumenty
předány k připomínkám a schválení Evropské ko-
misi. Po schválení Evropskou komisí a po vstupu do
Evropské unie budou na základě schválených sek-
torových operačních programů a Společného regio-
nálního operačního programu vyhlašovány výzvy
k předkládání projektů a tyto projekty pak budou
spolufinancovány ze strukturálních fondů Evropské
unie. Již nyní je ale nutné, aby byla zahájena přípra-
va na projektech, a aby po vstupu do Evropské unie
mohly být peníze kvalitním projektům na jejich rea-
lizaci přiděleny. Dlužno poznamenat, že každý zá-
jemce o prostředky z Evropské unie musí znát pro-
gramové dokumenty, ve kterém jsou definovány pri-
ority a opatření a na jejichž základě budou vyhlašo-
vány již zmiňované výzvy k předkládání projektů.

Ing. Josef Jalůvka, zástupce hejtmana kraje
e-mail:josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

Pozemkový spolek Podbeskydí
Ochránci přírody z Kunčic pod Ondřejníkem se

snaží zlepšit spolupráci s vlastníky při ochraně pří-
rodního a kulturního dědictví, založením pozem-
kového spolku.

Cílem spolku je oslovit lidi, kterým není lhostejné
jejich vlastní prostředí a kteří jsou odhodláni pro
jeho zlepšení přiložit ruku k dílu. Hlásíme se k tra-
dicím okrašlovacího spolku, který působil v Kunči-
cích pod Ondřejníkem asi do padesátých let minu-
lého století.

Postupně uzavíráme dobrovolné dohody a smlou-
vy s vlastníky pozemků ležících v územích význam-
ných z hlediska ochrany přírody a krajiny. Zajišťuje-
me finanční prostředky k záchraně všeho cenného
co nám ještě v naší přírodě zůstalo zachováno. 

Hlavní pozornost věnujeme chráněným druhům
rostlin, živočichů a krajovým odrůdám starých
ovocných stromů. Zadáváme odborné posudky
a vypracováváme projekty do výběrových řízení vy-
hlašovaných Ministerstvem životního prostředí,
ČSOP společně s Lesy ČR, OÚ FM RŽP, Regionál-
ním environmentálním centrem pro země střední
a východní Evropy a dalšími subjekty. 

Současná doba přeje odvážným. Nabízí prameny
finančních zdrojů také z EU nejen pro nevládní or-
ganizace, ale i pro obecní úřady a jednotlivé obča-
ny. Je to příležitost i pro Vás jak se úspěšněji zapojit
do zvelebení našeho regionu.

Chce to od každého z nás ochotu a vytrvalost při
vypracovávání projektů a odvahu k jejich realizaci. 

Naše zdraví, malebná krajina a budoucí generace
si to zaslouží.

Miloslav Šrubař
ČSOP 68/01 Kunčice p.O.

mobil: 737 531 886

Ekologický jarmark
Po třech letech proběhla v místní základní škole

opět velká ekologická akce, tentokrát pod názvem
Ekologický jarmark, který se konal v pátek 20. září.
Místní organizace ČSOP a ZŠ připravily pestrou pa-
letu ekologických aktivit, ukázek a nápadů. Akce se
zúčastnilo 729 dětí z širokého okolí od Janovic po
Frenštát p. R.

V samotné škole se děti dověděly zajímavosti
o ochraně přírody v CHKO Beskydy (Ing. Šulgán,

CHKO Beskydy), o zvířatech v ostravské ZOO (Mgr. S.
Derlich, ZOO Ostrava), o likvidaci odpadů a výrobě
ručního papíru (Zelený bod Ostrava), o ptácích a je-
jich potravě (p. J. Kašinský, ČSOP Nový Jičín, stanice
Bartošovice). Žáci si mohli také prohlédnout ptačí
budky, vosí hnízda, medvědí stopy (ČSOP Valašské
Meziříčí), ochutnat biopotraviny (SZeŠ Rožnov p.R.),
obdivovat zručnost košíkářů (Centrum pro mentálně
postiženou mládež Frýdek –Místek), vyzkoušet práci
s hlínou (keramický kroužek ZŠ, D. Heryánová)a sa-
mozřejmě navštívit Galerii K. Svolinského.
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Druhou část jarmarku tvořila přírodovědná pro-
cházka do úbočí Ondřejníku. Na trase také čekala
4 zastavení — rybářské (L. Šigut, za místní rybáře),
meteorologické (RNDr. J. Nováková , VŠB TU Ostra-
va), lesnické (Ing. Koutný, LČR Hukvaldy) a mysli-
vecké (Z. Konvička a E. Konvičková, za místní mys-
livecké sdružení). 

Poslední část ekologického jarmarku byla situo-
vána do sportovního areálu školy. Děti si zde kresli-
ly na asfalt, zhlédly ukázku chemické likvidace
křídlatky a bolševníku (M. Šrubař a D. Horečková,
ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem) a nakonec si od-
počinuly u občerstvení (M. Závodný). 

Ekologický jarmark podpořili svou přítomností
vzácní hosté: Ing. Z. Wantula, zástupce hejtmana
Moravskoslezského kraje, Ing. M. Macháč, vedoucí
odboru životního prostředí KÚ, dva zástupci z MěÚ
Frýdek–Místek, zástupci ochrany přírody ze Slo-
venska Dr. R. Gerát, Ing. J. Velička, Dr. S. Golis a sta-

rostové Kunčic pod Ondřejníkem Ing. T. Hrubiš
a Trojanovic Mgr. D. Strnadel. 

Poděkování za finanční a materiální podporu
patří KrÚ Moravskoslezského kraje, obecnímu
úřadu, ZŠ K. Svolinského, Ing. Alexandru Fajkusovi,
p. Václavu Krkoškovi a p. Vojtěchu Niklovi.

Věříme, že celá akce podpořila ekologické cítění
mládeže a obohatila všechny o nové poznatky a zá-
žitky. Doufáme, že podobně vydařené akce se nám
podaří organizovat střídavě se slovenskými
ochránci přírody i v příštích letech. Děkujeme
všem zapojeným občanům a složkám za zdařilé
ukázky ekologických činností. 

Více informací a fotografií najdete na interneto-
vých stránkách:

http://www.webpark.cz/csop-kuncice.
Za ČSOP M. Urbánek 

Za ZŠ Mgr. M. Majer

Ani v průběhu letošních letních prázdnin škola
nezahálela. Prováděly se zde úpravy učeben, zříze-
na byla nová, velmi pěkná počítačová učebna, která
je zajímavá nejen technickým vybavením (umožní
žákům přístup na internet), ale i velmi příjemným
interiérem. Modernizováno bylo také sociální zaří-
zení a ve dvou učebnách bylo instalováno nové
kvalitní osvětlení. Zásluhou všech provozních i pe-
dagogických pracovníků mohli žáci opět usednout
v pečlivě připravených třídách do školních lavic.
Školní rok 2002/2003 byl slavnostně zahájen 2. září
ve školní tělocvičně. Po státní hymně k dětem, pe-
dagogům i přítomným rodičům promluvil ředitel
školy Mgr. Martin Majer společně s panem staros-
tou Ing. Tomášem Hrubišem, přítomné pozdravil
a popřál mnoho úspěchů v nastávajícím školním
roce také zástupce ředitele školy Mgr. Ivo Fišer.
Snad nejvíce se na tento den těšilo 18 prvňáčků,
kterým se letos bude věnovat Mgr. Eva Halatová.
Celkem do školy nastoupilo 179 žáků, z toho 94 na
I. stupeň ZŠ a 85 žáků na II. stupeň ZŠ. Ke změnám
došlo také v pedagogickém sboru. Odchodem do
důchodu ukončily své působení ve škole dvě paní
učitelky Mgr. Jarmila Konečná a Mgr. Zdeňka Žíd-
ková a také Mgr. Ludmila Dunděrová z Frenštátu
p.R. Na jejich místa nastoupily Mgr. Eva Sladká,
Mgr. Petra Krpcová a Mgr. Pavlína Fišerová. Věříme,
že se těmto mladým posilám pedagogického sboru
bude v kunčické škole líbit.

Slavnosti „Holubjanek“
Dne 30. a 31. srpna 2002 se ve Frenštátě p.R. konal

III. ročník Mezinárodního folklórního festivalu
Frenštátské slavnosti. Již od samotného rána ná-
městí žilo lidovým jarmarkem a kvetlo pestroba-
revnými kroji domácích i zahraničních folklórních
souborů dětských i dospělých . V krojovaném prů-
vodu městem kráčela mezi dětmi z Liptálu, Luha-
čovic či Frenštátu pod Radhoštěm i kunčická Ho-

ZZZZ ŠŠŠŠ     KKKK aaaa rrrr llll aaaa     SSSS vvvv oooo llll iiii nnnn ssss kkkk éééé hhhh oooo     vvvv KKKKuuuu nnnn čččč iiii cccc íííí cccc hhhh     pppp .... OOOO ....     iiii nnnn ffff oooo rrrr mmmm uuuu jjjj eeee

lubjanka. Loni ještě zcela dívčí soubor, posílený
nyní dvěma šikovnými kluky, předvedl v dopoled-
ním programu pásmo Pastě se husky. Ukázal divá-
kům, jak se tančí „Záhon na kobzole“ a zazněla
i známá lidová písnička Holka modrooká. Působivé
tanečky doprovázela jejich vlastní cimbálová mu-
zička. Chlapci nakonec postavili „děvuchám“ pro
radost dřevěný mlýnek. Odměnou za toto úsilí byl
zasloužený potlesk, který malé tanečnice i zručné
zpěváčky doprovázel z jeviště. Upřímné poděková-
ní si zaslouží paní Dana Svobodová za vedení sou-
boru, paní Dana Svobodová za pletení vrkočků
i nezbytnou organizační pomoc a paní učitelka
Mgr. Marie Kahánková, která doprovázela Holub-
janku na cimbál i harmoniku nejen na Frenštát-
ských slavnostech, ale i na slavných Sochových ná-
rodopisných slavnostech ve Lhotce, jejichž VII. roč-
ník se konal v překrásném areálu místní základní
školy v sobotu 24. 8. 2002. Nezbývá, než popřát Ho-
lubjance, aby se i nadále rozvíjela pod citlivým ve-
dením svých „tet“ a za přispění štědrých sponzorů
do krásy. A nám divákům přeji mnoho pěkných
chvilek s lidovou písní.

Jana Kořená

V˘tvarné úspûchy na‰ich ÏákÛ
Děti naší školy se v závěru loňského školního

roku zapojily do několika výtvarných soutěží. Ús-
pěchy se dostavily již o prázdninách, neboť tři
dívky z loňské třetí třídy obdržely milé pozvání do
Karlštejna, kde probíhalo u příležitosti konání me-
zinárodního golfového turnaje rodinných týmů vy-
hodnocení výtvarné soutěže s názvem Co si před-
stavuji pod pojmem golf. Byly to Dana Heryánová
(2. místo), Kristýna Vyroubalová (7. místo) a Eliška
Jurková (8. místo). Pro děti a jejich rodiče byl na
golfovém hřišti připraven bohatý program s malou
školou golfu, krásné ceny věnovala mezinárodní
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organizace UNICEF. Zapaspartované práce dětí
byly vydraženy a získaná částka věnována na
pomoc postiženým povodněmi. Je jen škoda, že
celá akce proběhla v době prázdnin a všechny vý-
herkyně se jí nemohly zúčastnit. K této soutěži děti
připravovala paní učitelka Mgr. Halatová.

Vstupenku do Afriky si zajistili svojí účastí ve vý-
tvarné soutěži opět loňští třeťáci. Děti byly pozvány
do Prahy, kde se v Letohrádku královny Anny kona-
la vernisáž výstavy afrických masek, které spolu
s ostatními čtenáři časopisu ABC vytvořily. Této ne-
opakovatelné párty v africkém duchu se pro znač-
nou vzdálenost naše děti neúčastnily. Blahopřeje-
me jim alespoň touto cestou k jejich úspěchu.

V našem regionu byla vyhlášena výtvarná soutěž
připomínající slavného kopřivnického rodáka s ná-
zvem Běh rodným krajem Emila Zátopka. Do této
soutěže byly zaslány práce dětí, které vznikaly pod
vedením Mgr. Evy Halatové a Paed.Dr. Dany Hery-
ánové. Na I. místě v mladší kategorii se umístila se
svojí prací Eliška Jurková (4. tř.) a III. místo ve star-
ší kategorii obsadila další žákyně naší školy Petra
Stromská (8. tř.). Slavnostní vernisáž výstavy se ko-
nala 20. září v Technickém muzeu v Kopřivnici, kde
obě dívky převzaly pěkné ceny a se zájmem si pro-
hlédly všechny vystavené práce.

S vûtrem v zádech
V deštivé středeční dopoledne vyrazil náš tým

běžců na závody v přespolním běhu. Za naši školu
se chystalo zabojovat dohromady osm závodníků
a závodnic.

Ve Pstruží nás čekala náročná trať v bahnitém te-
rénu s hodně zatáčkami v délce od 200 do 1000
metrů. Konkurence sportovců ze šesti základních
škol byla velká. Hned po prvním závodu bylo vidět,

že naši běžci jsou dobře připraveni. Celkový výsle-
dek pro základní školu Kunčice je takový

— Markéta Tabachová (1. třída) — 2. místo
— Nikola Tichá (4. třída) — 2. místo
— Michal Majer  ( 5. třída) — 2. místo
— Jan Mrkva ( 3. třída) — 3. místo
— Pavla Štulcová ( 3. třída) — 4. místo
Unaveni a v dobré náladě jsme se vrátili vlakem

z Čeladné do Kunčic. Tři žáci, kteří obsadili v tomto
závodě 2. místo, postupují do okresního kola do
dalších bojů. 

26. záfií 2002
Ve sportovním areálu v Nýdku proběhlo okresní

kolo přespolního běhu pro žáky 1. až 5. třídy ZŠ. Na
soutěž kunčičtí závodníci — M. Tabachová, N.
Tichá a M. Majer jeli speciálním autobusem, který
pro nejlepší běžce vypravili organizátoři. Po pre-
zentaci a navléknutí startovních čísel čekala žáky
náročná trať, kterou museli absolvovat za velmi ne-
příznivého počasí a v silné konkurenci závodníků
z celého okresu. Medaile jsme sice nepřivezli —
všichni ve své kategorii získali shodně 9. místo, ale
děti určitě získaly cenné zkušenosti z tohoto dobře
připraveného závodu. 

Eva Sladká, tř. uč. 3. třídy

Den otevfien˘ch dvefií
V základní škole proběhne v pondělí 14. října

2002 den otevřených dveří. Na žáky při výuce se
mohou podívat přímo ve třídách jejich rodiče a pří-
buzní. Stačí se na počátku vyučovací hodiny ohlásit
učiteli a pak jen sledovat, jak si děti vedou. Veřej-
nost vítáme v době 7.45 — 13.15 hodin.

Martin Majer

ASPV Cvičím, cvičíš, cvičíme, …
Ano, už opět cvičíme od září 2002 do června

2003 ve školní tělocvičně podle tohoto týdenního
rozvrhu:

p o n d ě l í
15.00 — 16.30 žáci ved. V. Majerek, Z. Majerko-

vá, V. Gola
17.15 — 18.45 ženy ved. M. Majerková, E. Šigu-

tová, B. Martiňáková

ú t e r ý  a č v r t e k
15.00—17.00 žačky ved. J. Poledníková, I. Řez-

níčková,V. Kocincová, J. Kli-
mešová, M. Juračák

úterý 19.30 — 21.00
ženy aerobic ved. V. Daníčková

s t ře d a  
19.30 — 21.00 muži ved. J. Střálka

Srdečně vás zvou cvičitelé

Léto bylo ve znamení lehké atletiky. Na okresních
přeborech ve Frýdku–Místku získali nejlepší umís-
tění tito cvičenci:

ml. žačky I. — Karolína Vyroubalová, 2. místo
— Romana Knapková, 4. místo

ml. žačky II. — Kristýna Vyroubalová, 2. místo
— Kateřina Krpcová 3. místo
— Erika Bartoníčková 4. místo

ml. žáci II.: — Jan Mrkva 1. místo
st. žačky I. — Petra Šigutová 1. místo

— Silvie Kokešová 3. místo
st. žáci II. — Martin Křenek 2. místo

— Tomáš Daníček 3. místo
st. žačky II. — Eliška Střálková 3. místo

— Markéta Uřinovská 4. místo
ml. dorostenky — Karolína Křenková 1. místo

Na oblastním přeboru, který se konal v září na
stadionu v Krnově, byla z naší výpravy nejúspěšněj-
ší Silvie Kokešová, která získala 3. místo. I ostatní
závodníci — E. Střálková, M. Uřinovská, P. Šigutová,
T. Daníček, M. Rybář, K. Krpcová a E. Bartoníčková
měli dobré výkony, neboť svým dobrým bodovým
ohodnocením přispěli k vynikajícímu 2. místu
okresu Frýdek–Místek.

Výbor ASPV 
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Následující dopis České spořitelny, který nám po-
slala s žádostí o zveřejnění, byl doručen až po uzávěrce
zářijového čísla Obecních novin, proto jej otiskujeme
až v tomto čísle.

—redakce—

ČESKÁ SPOŘITELNA
Oblastní pobočka Karviná

V Karviné dne 6. září 2002

Závěrem letošního roku dojde dle ustanovení no-
vely bankovního zákona k ukončení platnosti
vkladních knížek na doručitele.

Nyní je ten správný čas převést si svou vkladní
knížku na jméno — až do září provádí Česká spoři-
telna převody vkladů zdarma

Vážení klienti,
letní měsíce jsou ideálním obdobím pro převedení

vkladů uložených na vkladní knížce na doručitele na
vkladní knížku na jméno. Tento převod můžete
uskutečnit ve kterékoli pobočce České spořitelny.

Česká spořitelna až do září nabízí převod vkladní
knížky na doručitele na vkladní knížku na jméno
zcela zdarma. Banka odpouští veškeré poplatky,
které jsou s ním spojené.

Proč je potřeba převést vklad z vkladní knížky na
doručitele? Tato potřeba vyplývá z novely zákona
o bankách, která vstoupila v platnost v první polo-
vině letošního roku. Novela zákona ruší vklady re-
gistrované na vkladních knížkách na doručitele (tzv.
anonymních vkladních knížkách).

Pokud máte vkladní knížku na jméno, nic se pro
Vás s novelou zákona nemění. Vkladní knížku na
jméno poznáte podle následujících údajů zapsaných
na první dvoustraně:
• text „Na jméno“ (předtištěný text nebo razítko),
• jméno a příjmení klienta,
• rodné číslo klienta, resp. jeho datum narození,
• adresa klienta.

Jestliže některý z uvedených údajů chybí (stačí i jedi-
ný z nich), jedná se o vkladní knížku na doručitele.
Podle novely zákona není možné vklady na těchto
vkladních knížkách od 1. ledna 2003 dále úročit.

Zjistíte—li, že máte vkladní knížku na doručitele,
dovolujeme si Vám doporučit, abyste co nejdříve
navštívili kteroukoli pobočku České spořitelny. Naši
zaměstnanci Vám vkladní knížku na doručitele
(i pokud má výpovědní lhůtu) jednoduše, rychle
a zdarma převedou na vkladní knížku na jméno.
Tím si i do budoucna zajistíte úročení vkladu. Neza-
pomeňte si, prosím, s sebou přinést také platný prů-
kaz totožnosti.

S vkladní knížkou na jméno získáte dvě výhody
navíc. Na rozdíl od vkladní knížky na doručitele je
vklad pojištěný a pokud náhodou knížku ztratíte
nebo Vám ji někdo odcizí, bude daleko jednodušší
prokázat identifikaci vlastníka ztracené vkladní
knížky. Vkladní knížka na jméno je již nyní také vý-
razně lépe úročena.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, kontaktujte,
prosím, Vaši pobočku České spořitelny nebo volejte
zdarma informační linku Finanční skupiny České
spořitelny  800 207 207, která je Vám k dispozici 24
hodin denně, 7 dní v týdnu.

Vaše Česká spořitelna

K  V O L B Á M  2 0 0 2
NezapomeÀte — volby se blíÏí

Výsledky parlamentních voleb ukázaly, jak
každý hlas je důležitý a účast každého voliče má
svou váhu. Ve všech uplynulých obdobích po
pádu komunistického režimu se Lidová strana
v naší obci podílela rozhodující mírou na jejím
budování. Nechceme vyjmenovávat výsledky
práce uplynulých let, ty by měly hovořit samy za
sebe. Ale mnohé věci, které se celá léta nedařily
byly realizovány.

Je nepochybné, že nikdy nebudou všichni
spokojeni se všemi — to je úděl těch, kteří
nesou odpovědnost, ale najděte lepší!

Lidová strana chce přinést poctivou a neoká-
zalou práci pro všechny, kteří v obci žijí — chce
poctivě naplňovat, ve vysoké politice tak často
zdiskreditované heslo, že „Politika je služba“.
Dodáváme jen: „Služba občanům“!

Výbor místní organizace KDU—ČSL

MS ODS si dovoluje informovat Vás, naše spo-
luobčany, že od 1.10.2002 najdete náš volební

program včetně kandidátní listiny
pro komunální volby  2002 

na  internetových stránkách:

http://sweb.cz/ods—kpo/

Vaše, dotazy, náměty a připomínky nám může-
te zaslat na e-mail: ods-kpo@seznam.cz

MS ODS Kunčice p.O., Komunální volby 2002 

Náboženská obec Církve československé husitské
v Kunčicích p. O. oznamuje věřícím, že se shromáždí-
me k uctění Památky zesnulých ve sboru v Kunčicích 

1. listopadu 2002 v 15 hodin (odpolední pobožnost)
3. listopadu 2002 v 8.30 hodin (nedělní bohoslužby).

Upřímně zveme všechny. Děkujeme těm, kdo
svůj požadavek jmenovité vzpomínky na zesnulé
členy jejich rodiny oznámí napřed; nejlépe v úřed-
ních hodinách (úterý 12.00 až 14.30 a v pátek 12.00
až 16.00 hodin).

Farář a rada starších

Bohoslužby Římskokatolické církve v Kunčicích
p. O. k uctění Památky zesnulých:

1. listopadu 2002 v 16.15 hodin ve farním kostele
3. listopadu 2002 v 9.30 hodin ve farním kostele
a 10.45 v dřevěném kostele

P. Karel Slíva
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OBECNÍ NOVINY STRANA 12 ŘÍJEN 2002

Prodám 100 ks cihel škvárovek. Klasický rozměr,
nová, nepoužitá, tovární výroba. Cena 32 Kč/ks.

Odběr možný ihned. Informace
na tel. č : 556 850 313 nebo 556 850 544.

—————————————————————
Dne 31. 10. 2002 od 13.00 — 16.00 hodin

proběhne u farního kostela
prodej kytic a věnců k Památce zesnulých.

Objednávky přijímáme na tel. čísle: 603 945 999
nebo na adrese Kunčice p.O. 245. p. Marian Šrámek

Restaurace Huťařství pořádá
18. — 20. října 2002

Rybí hody
Na měsíc listopad připravujeme drůbeží hody.

Srdečně zvou zaměstnanci restaurace

sdružení
KUNâICE POD OND¤EJNÍKEM

VÁM NABÍZÍ — PRODEJ, MONTÁÎ, SERVIS:

ÎALUZIE — HORIZONTÁLNÍ, VERTIKÁLNÍ, ISSO

SILIKONOVÉ TùSNùNÍ — DO DRÁÎKY, LEPENÉ

ROLETY — PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ, TEXTILNÍ

MARK¯ZY — BALKONOVÉ, KO·OVÉ

SÍTù PROTI HMYZU — PEVNÉ, SAMONAVÍJECÍ

PLASTOVÉ SPRCHOVACÍ BOXY
DVE¤NÍ âALOUNùNÍ

âI·TùNÍ VERTIKÁLNÍCH ÎALUZIÍ
V¯BùR Z VÍCE JAK 180 BAREV, TYPÒ LAMEL A POTAHOVIN.

DODACÍ LHÒTY 7—10 DNÒ, ZÁRUâNÍ LHÒTY AÎ 24 MùSÍCÒ

INFORMACE, OBJEDNÁVKY: 556 850 260, 604 539 619

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 — 168 Kč/q
hnědá kostka — 175 Kč/q
černý ořech — 291 Kč/q

ořech střední a kostka — 318 Kč/q
koks ořech 2 (drobný) — 380 Kč/q

otopová směs — 410 Kč/q
brikety lisované — 39 Kč/10kg

Ceník štěrku, písku
písek — 39 Kč/q

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

Úvûry
Nabízíme velmi levné úvûry
na stavební a bytové úãely,

rekonstrukce.
tel. ã. 737 357 343

Firma ELEKTROTAS
nabízí služby

fekálním vozem
Zajišťujeme odvoz:

obsahu jímek • fekálií
močůvky • odpadní vody

Kontakt:
Alfred Turoň, Kunčice p. O. 312

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

Jiří Keňo –JIKE
Zemní a výkopové práce

strojem UNC 060

IČO: 70597014
DIČ: 363–501229310
739 13 Kunčice p. O.

Huťařství 361

tel.: 556 850 005, mobil: 601 549 364
E-mail: kenojiri@applet.cz

Stanoviště: Areál ZD Frýdlant n. O., Žižkova 965


