
LISTOPAD 2000

17. listopad — Den boje za svobodu a demokracii — slavíme letos poprvé jako
státní svátek. Připomínáme si 11. výročí brutálního zákroku policie proti studentům, který
odstartoval změny v Československu a zapsal se jako počátek pádu komunistického
režimu u nás. V tento sváteční den nevzpomínáme pouze na 17. listopad 1989, jež se
stal historickým mezníkem, který odděluje dva politické systémy, dva různé světy.
K tomuto datu se váží i lidské oběti přinesené za svobodu již o několik desítek let dříve
v době protinacistického odboje. — redakce — 
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Oznámení

o době a místě konání voleb
do zastupitelstva kraje

Starosta obce Kunčice pod Onddřejníkem podle
§ 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupi-
telstev krajů a o změně některých zákonů,

oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva kraje v Kunčicích pod

Ondřejníkem se uskuteční 12. listopadu 2000 od
8.00 hodin do 22.00 hodin.

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 — dolní a střední část
obce po pana  Jiřího Janáče čp. 531, paní Elišku
Pustkovou čp. 335  a prodejnu č. 158 na Maralovém
kopci — je volební místnost  v zasedací síni na
Obecním úřadě v Kunčicích pod Ondřejníkem,  čp.
569, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu.

ve volebním okrsku č. 2 — horní část obce — je
volební  místnost v sále v restauraci Skalka, Kunči-
ce pod Ondřejníkem, č. p. 310, pro voliče podle
místa, kde jsou přihálšeni k trvalému pobytu.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svoji  totožnost a státní občanství České re-
publiky (platným  občanským průkazem nebo ce-
stovním pasem České republiky). Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdr-
žet hlasovací lístky i ve  volební místnosti.

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 27. 10. 2000
Ing. Tomáš Hrubiš, v. r., starosta obce

II. FÁZE REFORMY VEŘEJNÉ SPRÁVY
Vážení občané. Všichni již víme, že v neděli 12. li-

stopadu 2000 proběhnou volby do zastupitelstva
kraje. Tím přestanou existovat okresy v dnešní po-
době. Okresní úřady budou ještě pracovat dva roky,
tedy do doby, kdy jejich kompetence budou převe-
deny na krajské úřady a na pověřené obecní úřady.
Tyto změny jsou připravovány v rámci návrhu II.
fáze reformy územní veřejné správy. V současné
době je pro naši obec pověřeným obecním úřadem
pro výkon části státní správy Městský úřad Frýdlant
n. O. (např. vodní hospodářství, sociální záležitosti).

V návrhu II. fáze reformy veřejné územní správy
jsou nově navrženy obce s pověřením III. stupně
(pověřené obecní úřady), na které se přesune větší
část kompetencí současných okresních úřadů.
Návrh také obsahuje přiřazení jednotlivých obcí
k těmto obcím s pověřením III. stupně. Při návrhu
byla zvažována dvě základní kriteria, a to: vzdále-
nost místa výkonu státní správy od místa bydliště
občana a kvalita výkonu státní správy.

Podle uvedeného návrhu je naše obec Kunčice
pod Ondřejníkem zařazena do správního obvodu
Frenštát pod Radhoštěm. To znamená, že Městský
úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm by byl pro naši
obec pověřeným obecním úřadem III. stupně, na
který by byla přesunuta většina kompetencí výko-
nu státní správy současného Okresního úřadu ve
Frýdku–Místku. Tato změna by začala platit po
ukončení činnosti okresního úřadu, tedy za dva
roky. Navržená změna nebude mít vliv např. na člen-
ství obce ve sdružení Frýdlantsko — Beskydy apod.

Úkolem Obecního zastupitelstva bude nejpozdě-
ji do 20. 11. 2000 rozhodnout o tom, zda s navrže-
nou změnou souhlasí. K tomuto tématu bude svo-
láno mimořádné zasedání Obecního zastupitest-
va v Kunčicích pod Ondřejníkem na středu 15. 11.
2000 v 17.30 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu. Každý občan bude mít tedy možnost se
k návrhu vyjádřit.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...

V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea tito
naši spoluobčané:

92 let   Otto Doležílek
89 let   Božena Borovcová
88 let   Leopold Vančura
86 let   Stanislav Ondrušák
84 let   Jindřiška Molatová
81 let   Mojmír Kocián
81 let   Marie Závodná
81 let   Otilie Chromčáková
80 let   Jan Krkoška
75 let   František Křenek
70 let   Miloslav Mazoch
70 let   Irena Jalůvková
65 let   Jiřina Kupčíková
60 let   František Krpec

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky
a optimismu do dalších let.
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Zhodnocení sběrové akce
V sobotu 23. září 2000 proběhl v obci jednorázový

sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
a sběr starého železa. Občané se měli možnost uve-
deného odpadu zbavit bezplatně. Na osmi stano-
vištích byly rozmístěny kontejnery na velkoobje-
mový odpad. Nejvíce velkoobjemového odpadu
bylo sebráno u kostela, u Huťařství a u čerpací sta-
nice vody (u točny). Velkoobjemového odpadu bylo
sebráno 15,9 t.

Nebezpečný odpad včetně ledniček s freony,
pneumatik, televizorů, části starého nábytku a dal-
ších el. spotřebičů byl sbírán na čtyřech stanoviš-
tích specializovanou firmou Marius Pedersen, a. s.

Bylo sebráno: 0,65 t akumulátorů, 0,38 t starých
olejů a tuků, 1,48 t starých barev, lepidel a přysky-
řic, 0,007 t prošlých léků, 0,004 t zářivek, 1,1 t ledni-
ček, dále 1,52 t pneumatik, 2,35 t elektronického
odpadu — televizory, rádia, 0,029 t rozpouštědel
a 0,032 t pesticidů.

Železný šrot sbíral Sbor dobrovolných hasičů
z Kunčic pod Ondřejníkem, bylo sebráno 11 t.

Akce splnila svůj účel, během jednoho dne se
obec vyčistila od uvedeného odpadu. Stejná akce
proběhne v dubnu r. 2001. Upřesnění termínu
bude včas zveřejněno v Obecních novinách.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

Omlouváme se čtenářům Obecních novin

za drobné chyby, které se nám vloudily do mi-
nulého čísla.

V článečku o vítání občánků byl uveden
měsíc říjen namísto září.

V příloze T. G. Masyryk a naše obec na straně
2 v popise k obrázku dole bylo uvedeno křestní
jméno Alois místo Antonín. — redakce —

Policie České republiky, obvodní
oddělení Frýdlant n. O. informuje
V měsíci srpnu a září letošního roku došlo v obci

k 11 trestným činům, mezi které patří neplacení vý-
živného otcem na své dítě, odcizení kabelky s do-
klady v parkhotelu Horizont, vloupání do chatek
dětského tábora penziónu VK Václav Krkoška, po-
rušování práv k ochranné známce, kdy opět došlo
k záměně značkového zboží za napodobeniny, dále
bylo provedeno vloupání do restaurace Huťařství,
vloupání do smuteční síně u kostela, vloupání do
srubové budovy dětského tábora Barborka, dva pří-
pady vloupání do rekreačních chat, jeden případ
vloupání do rekreační chalupy a jako poslední
z uvedených trestných činů byl šetřen případ zpro-

nevěry. U všech případů vloupání došlo k hmotné
škodě, kdy pachatel odcizil různé spotřební zboží.

Na úseku přestupků bylo šetřeno rovněž za měsíc
srpen a září tohoto roku 11 případů, mezi které
patří: rozbití oken v rodinném domku, poškození
hospodářské budovy, rušení občanského soužití
mezi občany, krádež osobních dokladů a peněz,
odcizení malého motocyklu Jawa 50, tři případy
drobné krádeže peněz v dětském táboře Mládí, od-
cizení satelitního přijímače a jako poslední byl šet-
řen případ neoprávněného vstupu na pozemek
majiteli sousedních víkendových chat.

Od počátku roku došlo v obci k 20 dopravním ne-
hodám, při kterých byla 1 osoba usmrcena a 9 dal-
ších osob bylo lehce zraněno.

mjr. JUDr. Čeněk Šrubař

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

Prázdniny jsou už za námi,
žijeme jen vzpomínkami.
Mohli jsme si dlouho hrát
a ve stanu pěkně spát.

Sluníčko nám hodně přálo,
ke koupání pěkně hřálo.
Hned z rána jsme fotbal hráli,
k večeru si zazpívali.
I když někdy zabouřilo,
sluníčko hned posvítilo.

Už nám vůbec nevadí,
že jsou dávno za námi.
Teď se můžem jenom těšit,
protože není co řešit.
Však zas přijdou napřesrok
jako předtím každý rok.

A D A M M A R E K

Literární soutěž pro děti České re-
publiky vyhlášenou „Domem dětí
a mládeže Šumava“ pod názvem
„Ahoj z prázdnin“ byla obeslána také
kolektivem žáků 8. tř. ZŠ.

Z 18 literárních prací bylo vybráno
10 a k 20. říjnu zasláno do národní
soutěže.

Ve 2. polovině listopadu opět pro-
běhne na základní škole den otev-
řených dveří. Vítáme veřejnost
v době od 8 do 13 hodin. vedení školy

Prázdniny nám skončily
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HASIČI V ZÁŘÍ A ŘÍJNU
Naši hasiči ve spolupráci s obecním úřadem opět

letos na podzim sbírali v naší obci železný šrot. Poda-
řilo se odklidit a odvézt 14 tun starého železa. Při této
akci bylo znát, že se pořádá pravidelně. Občané si již
zvykli na trasy odvozu a včas šrot připravili. Ti, kteří
měli železa hodně nebo také starší lidé, zavolali a za-
jistili si odvoz od domu. Tentokrát jsme se, bohužel,
setkali s případy, kdy cizí lidé jezdili po naší vesnici
a z hromad železa vybírali jen těžké kusy, které mohli
dobře zpeněžit.

Naopak všem kunčickým občanům chceme podě-
kovat za pomoc při sběru, zejména pak panu Vladi-
míru Macurovi za zapůjčení traktoru a vlečky.

SOUTĚŽ O BEČKU PIVA
Dne 14. října jsme uspořádali další ročník hasičské

soutěže v kutálení prázdného dřevěného sudu do
branky dvěma proudy vody. Letos poprvé jsme tuto
akci rozšířili a přizvali více družstev z okolních obcí.
Soutěže se zúčastnila družstva z Čeladné, Tiché, Tro-
janovic, Ostravice a Kunčic.

V kategorii mladých hasičů soutěžilo sedm druž-
stev, ta se pak rozdělila na mladší a starší. Mezi mlad-
šími zvítězily naše děti, mezi staršími děti z Ostravice.
Vítěz obdržel pohár a každé zúčastněné družstvo pak
velký tvarohový koláč.

Mezi muži svedlo boj o vítězství — pohár a bečku
piva — pět družstev. Zvítězili muži z Tiché, kteří se
o druhou část výhry rozdělili s ostatními. Naši muži
získali třetí místo.

Ceny všem družstvům předal pan Harabiš, zástupce
starosty obce. Všichni jsme po soutěži poseděli u ha-
sičárny, kde byla připravena grilovaná kuřata a jiné
občerstvení. Podle vyjádření hasičů z okolí se tato
soutěž podařila a v příštím roce by rádi přijeli znova.

MLADÍ HASIČI
Družstvo mladých hasičů se v září zúčastnilo me-

moriálu Lukáše Pastrňáka ve Vratimově. Jená se
o branný závod, který bývá dobře obsazen. Získali
zde pěkné 4. místo.

Od prvního září se zapojilo do dalšího ročníku
okresní soutěže hry „Plamen 2001“. 14. října se ko-
nalo zahájení, a to závodem požárnické všestran-
nosti. Cílem je při překonání trasy dlouhé 2,5 km
plnit různé úkoly, např. střelba ze vzduchovky, pře-
konávání vodorovného lana, vázání uzlů, topogra-
fie a azimut, požárnické disciplíny a základy první
pomoci. Na start této soutěže se postavilo celkem
52 družstev, výsledky nejsou dosud známy.

hasiči

Úspěchy žáků
ZŠ Karla Svolinského v Kunčicích p. O.

ve výtvarné  činnosti

Trojanovický taneční soubor vyhlásil k 50. výročí
trvání souboru výtvarnou soutěž „VALAŠSKO,
KRAJ, VE KTERÉM ŽIJI.“ Této soutěže se zúčastnili
4 žáci 3. třídy. Jmenovitě: Matěj Rybář, Petr Závod-
ný, Aneta Křenková a Jan Bartošík.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v sobotu
14. 10. 2000 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Na tuto
akci byli přizváni všichni výše jmenování žáci.
Zhlédli zajímavý program a po jeho skončení čeka-
li s napětím na vyhlášení výsledků.

Nejlépe dopadla Aneta Křenková, která získala
velmi pěkné 2. místo. Ostatní děti byly odměněny
diplomem. Srdečně všem blahopřejeme

Eva Halatová, uč.

DRAKIÁDA
Ve čtvrtek 5. října 2000 proběhla

soutěž v pouštění a létání draků
„Drakiáda“ na hřišti ZŠ Karla
Svolinského. Zúčastnili se
jí žáci 1. stupně. Všichni
se snažili svého draka
vznést co nejvýše do
oblak. Hodnotila se
technika a délka letu. Nakonec poro-
ta rozhodla o tomto umístění:

1. místo — David Kubečka + Jana Bartošík
2. místo — Jan Lanča
3. místo — Jiří Černoch + Matěj Rybář
4. místo — Lucie Zpěváková + Tomáš Zpěvák
5. místo — Jiří Halla + Veronika Štefková

pí uč. Pavla Mynářová a Eva Halatová

Koupíme rodinný dům nebo zděnou chatu
s garáží, zahradou v Kunčicích p. O.– horní konec

Tel.: 069/692 53 85, 0656/85 03 69
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Nabídka snímků obce. OÚ v Kunčicích pod Ondřejníkem nabízí k zakoupení dva druhy
barevných šikmých leteckých snímků obce — dolní a horní část obce (viz obrázky).
Snímky mají velikost 36,5´28,5 cm, jsou zality do fólie. Snímky jsou vhodné i jako dárek,
je možné je zarámovat, nebo vsadit do pasparty. Cena jednoho snímku je 210 Kč. Něko-
lik kusů snímků je k dispozici ihned, další budou objednány podle zájmu. Zájemci se
mohou hlásit u paní Holušové na tel. čísle 85 01 54. Obecní úřad

Změna
telefonního

čísla
havarijní

a
pohotovostní

služby SMP
a. s.

Ostrava

Oznamujeme Vám,
že došlo ke změně
tel. čísla havarijní

a pohotovostní
služby Severomo-

ravské plynárenské
a. s. Ostrava,

dosavadní
telefonní čísla

1040 pro
tísňová volání

se mění na
1239.

Toto číslo je určeno
pro hlášení havárií
a poruch na plyná-

renském rozvod-
ném zařízení

a úniků zemního
plynu.

Sídlo stálé pohoto-
vostní a havarijní
služby pro plyná-
renská rozvodná

zařízení provozova-
ná SMP a.s. Ostra-
va, provozní oblast
Nový Jičín a zabez-
pečení pohotovost-

ní služby pro od-
běrná plynová zaří-
zení na ně napoje-
ná, je nadále v sídle
provozní oblasti na

adrese:

Nový Jičín,
Štefánikova 5,

PSČ 741 11
s rovněž novým

telefonním číslem
0656 / 44 31 11.

SMP Ostrava
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Kunčice pod Ondřejníkem 30. 10. 2000, ročník X, číslo 11/2000, šéfredaktor Jana Martináková, zástupce šéfredaktora Tomáš Hrubiš.
Obecní noviny vydává Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem, povoluje OkÚ, referát kultury Frýdek–Místek: dne 14. 1. 1991,
Reg. zn. FMt 3. Uzávěrka každého čísla je vždy 25. dne předcházejícího měsíce. Cena inzerce: 2,50 Kč/cm2. — Adresa redakce:
Obecní úřad, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, č. p. 569  — Vyrábí:  Beatris. — V Ý T I S K  Z D A R M A

Firma PPPP EEEE TTTT RRRR     NNNN IIII KKKK EEEE LLLL nabízí:

Zámečnické práce
(obrábění kovů, řezání materiálů

do průměru 230 mm, svařování CO2).

Traktorová doprava
(dovoz a odvoz štěrku, písku, betonu

a jiného materiálu).

Zemědělské služby.
Zimní údržba komunikací.

Telefon: 0656 850 280
Mobil: 0604 693 404

HLAVOU I SRDCEM
VÁÎENÍ ODS❤❤!
SPOLUOBâANÉ !

MS ODS Vás co nejsrdeãnûji zve na pfiedvolební setkání
s kandidáty ODS pro volby do zastupitelstva Ostravského kraje.

Setkání se uskuteãní 10. listopadu 2000 od 16 hodin
pfied budovou OÚ Kunãice pod Ondfiejníkem

V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se setkání uskuteãní v zasedací
síni OÚ Kunãice pod Ondfiejníkem.

Srdeãnû Vás zve
MS ODS Kunãice pod Ondfiejníkem

Obãanská demokratická strana

❶ Stavební spoření — do konce roku můžete získat
ke svému vkladu  až 4500 Kč čistého navíc

❷ Penzijní připojištění — možnost odpočtu z daní

❸ Variabilní spořící životní pojištění — při uzavření
smlouvy do  konce roku navíc mobil zdarma

❹ Triangl leasing — zboží do domácnosti na
bezúročné splátky.  Výběr dle katalogu, dovoz
zboží zdarma.

Informace, sepsání smlouvy a vyřízení nabízí:
Josef Mohyla
Čeladná 542
tel. 0658/68 44 02 + záznamník

SluÏby obãanÛm

OZNÁMENÍ VČELAŘŮM NA VYPLACENÍ DOTACÍ NA ZAZIMOVÁNÍ VČELSTEV
Dotace bude vyplacena včelařům, kteří mají svá včelstva umístěna na území Kunčic pod Ondřejníkem od
9. listopadu 2000 denně vždy po 18. hodině u ing. Balcara, Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 158 (pod Stolo-
vou). Včelařům, kteří mají svá včelstva umístěna na Čeladné, od 9. listopadu 2000 denně vždy po 18. hodi-
ně u pana Jiřího Šiguta, Čeladná č. p. 486 (rozcestí na Podolánky) ing. Václav Balcar


