
LISTOPAD 2002

Celý národ se raduje, slepí prohlédli,
němí promluvili, nevěřící uvěřili.
A vášnivě věří, že takové to už bude
pořád: nadšené, vroucí a tak naděje-
plné. Jenže nebude, nemůže. A když,
tak až zase někdy za století. Za kliku
už berou těžké dny změn, lopota, už
kvasí těsto nových křivd a nedorozu-
mění. Každá revoluce se vypaří a za-
nechá za sebou sliz nové byrokracie,
povzdychl si zdejší rodák Franz
Kafka. A vyslovil tak zákon určitě
stejně platný jako Pythagorova věta.
Ach jo.

Vybráno z knihy Michala Horáčka
Jak pukaly ledy

Svoboda se může získat, ale nemůže
se nikdy znovu nabýt… Vlast nemůže
existovat bez svobody, svoboda bez
ctnosti a ctnost bez občanů.
Nikdy jsem si nemyslel, že by svoboda
člověka záležela v tom, že může
dělat, co chce, ale v tom, že nemusí
dělat, co nechce.

J. J. Rousseau

Demokracie je ohrožována lhostej-
ností lidí dobrých, krátkozrakostí
většiny a špatnými úmysly jen malé-
ho počtu z nás.

S. King

17. listopadu slavíme státní svátek —
Den boje za svobodu

a demokracii
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Stavební úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm je

v současné době uzavřen, neboť tam  v souvislosti
s reformou probíhá rekontrukce. O zahájení provo-
zu stavebního úřadu ve Frenštátě p. R. vás budeme
neprodleně informovat. — obecní úřad —

Územní plán obce
Jistě mnozí z Vás již zaregistrovali, že Zastupitel-

stvo obce v Kunčicích p. O. schválilo na svém mi-
mořádném zasedání dne 24. 10. 2002 územní plán
Obce Kunčice p. O.

Územní plán je pro obec jedním z nejdůležitěj-
ších dokumentů.

Územní plán naší obce se začal připravovat v 70. le-
tech minulého století. Bohužel stále se objevovaly
problémy a překážky, které bránily v jeho dokončení.

Již v předminulém volebním období jsme znovu
začali intenzivně pracovat na jeho přípravě. Díky
mnohým kompromisům a úspornějšímu pojetí ře-
šení dopravní situace v obci se po 30 letech koneč-
ně podařilo územní plán obce schválit. Naší obci se
tím také otevírají možnosti žádat různé státní i ev-
ropské dotace podmíněné schváleným územním
plánem obce. Návrhové období územního plánu je
do roku 2015. Samozřejmě i tato oblast podléhá vý-
voji, to znamená, že i do roku 2015 může docházet
ke změnám a úpravám územního plánu.

Zvlášť chci poděkovat Ing. Jaroslavu Menšíkovi,
který v posledních letech svou prací značně přispěl
k tomu, aby územní plán obce mohl být schválen.

Také patří poděkování všem členům zastupitel-
stva obce i občanům za odpovědný přístup při
celém schvalovacím procesu územního plánu naší
obce. Tomáš Hrubiš

Volby 2002
Vážení občané

Ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 proběhly v naší
obci volby do Senátu Parlamentu ČR (II. kolo)
a hlavně volby do zastupitelstva obce.

Podrobné výsledky voleb do zastupitelstva obce
jsou vyvěšeny na úřední desce vedle vchodu do bu-
dovy obecního úřadu. Výsledky voleb jsou také
uvedeny v těchto Obecních novinách.

Z celkového počtu 1586 zapsaných voličů v obci
se voleb zúčastnilo 950 voličů, to je 59,9 %.

Volby do Senátu Parlamentu ČR  i volby do zastu-
pitelstva obce proběhly důstojně a bez problémů.
Patří za to především poděkování pracovníkům
obecního úřadu, předsedům, místopředsedům, za-
pisovatelkám a všem členům volebních komisí
a také ukázněným voličům.

Usnesení
z XXII. mimořádného zasedání Zastupitelstva Obce
Kunčice p. O. konaného dne 24. 10. 2002 v 17.30 h.

Zastupitelstvo obce :
(podle bodů programu zasedání ZO)

I. Bere na vědomí
1. Stanovisko nadřízeného orgánu  územního plá-

nování, tj. referátu regionálního rozvoje a územ-
ního plánování Okresního úřadu ve Frýdku–Míst-
ku, které je součástí tohoto usnesení.

II. Schvaluje
1. Návrhovou komisi ve složení : MUDr. Chovančí-

ková, Ing. Vaněk.
2. Ověřovatelé zápisu: Ing. V. Menšík, Ing. L. Poled-

ník
3. Územní plán Obce Kunčice p. O. podle předlože-

ného návrhu  s následujícími úpravami (viz pří-
lohy č. 1 a č. 2), včetně Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2002 ze dne 24. 10. 2002, kterou se vyhlašují
závazné části Územního plánu Kunčice p. O.
a stanovuje užívání územního plánu obce

4. a) odkoupení p. č. 1893/8 louka o výměře 429 m2

(příjezdová cesta k budově čp. 304) od pana Da-
libora Chamráda, Kunčice p. O. čp. 641,
b) odprodej p. č. 1209/179 orná o výměře 1001
m2 (pro stavbu RD) Martinu a Iloně Janotovým,
Tlapákova 3/1224, Ostrava

5. Instalaci rozhlasového informačního a varovné-
ho systému v obci — BOR (podle technicko–eko-
nomické studie z října 2002 — B PLUS TV a. s.)

III. Nesouhlasí
6. Se stanovením chráněného ložiskového území

a stanovením zvláštního dobývacího prostoru
pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje
Trojanovice I s ohledem na existenci dobývacího
prostoru pro černé uhlí.

V Kunčicích p. O.  24. 10. 2002

Návrhová komise:
MUDr. F. Chovančíková, v. r. starosta obce:
Ing. B. Vaněk, v. r. Ing. T. Hrubiš, v.r.

místostarosta:
O. Harabiš, v.r.

Oznámení stavebního úřadu
Stavební úřad v Čeladné oznamuje, že od 11. 11.

2002 nepřijímá novu dokumentaci vztahující se ke
katastrálnímu území Kunčice p. O. V rámci probí-
hající reformy územní veřejné správy bude veškerá
dokumentace předána pověřené obci III. stupně,
kterou je pro obec Kunčice p. O. Frenštát p. R.
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Nově zvoleným členům zastupitelstva obce bla-
hopřeji k jejich zvolení, také jim přeji pevné zdraví
a odhodlání k práci pro obec.

Je nutné abychom si stále uvědomovali, že zvole-
ním za člena zastupitelstva obce je pro nás velkou
ctí a zároveň také velkou odpovědností vůči obča-
nům naší obce. Tomáš Hrubiš

Seznam zvolených členů
Zastupitelstva obce

Kunčice pod Ondřejníkem
pro volební období 2002 až 2006

v pořadí podle počtu získaných hlasů:

poř. počet Jméno a příjmení, kandidát za stranu
číslo hlasů

1. 598 Ing. Tomáš Hrubiš, KDU–ČSL
2. 476 Oldřich Harabiš, KDU–ČSL
3. 474 Ing. Lumír Poledník, KDU–ČSL
4. 460 MUDr. Františka Chovančíková

 . . KDU–ČSL
5. 460 PaedDr. Dana Heryánová, KDU–ČSL
6. 436 Pavel Závodný, KDU–ČSL
7. 412 Pavel Kahánek, KDU–ČSL
8. 383 Ing. Pavel Řezníček, KDU–ČSL
9. 379 Zdeněk Strnadel, ODS

10. 370 Lenka Dobiášová, ODS
11. 356 Zdeňka Šlechtová, ODS
12. 333 Drahoslava Zavadilová, ODS
13. 328 Ladislav Křenek, ODS
14. 243 Ing. Antonín Žák, KSČM
15. 226 Radomír Martiňák, KSČM

Ustavující zasedání
zastupitelstva obce

Dne 15. listopadu 2002 v 17.30 hodin proběhne
v zasedací místnosti obecního úřadu ustavující za-
sedání nově zvolených členů Zastupitelstva Obce
Kunčice pod Ondřejníkem. Hlavní navržené body
programu jsou: složení slibu členů zastupitelstva
obce, volba starosty obce, místostarosty a dalších
členů rady obce.
Dále uvádíme podrobný návrh programu ustavují-
cího zasedání.

1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení Jednacího řádu ustavujícího zasedání
3. Schválení Volebního řádu ustavujícího zasedání
4. Volba volební komise
5. Volba návrhové komise
6. Stanovení počtu členů rady obce

7. Stanovení funkcí, pro které budou členové
zastupitelstva obce uvolněni 

8. Volba starosty obce
9. Volba místostarosty obce

10. Volba dalších členů rady obce
11. Diskuse — různé 
12. Usnesení — závěr

Srdečně zveme všechny občany k účasti na tomto
zasedání.

Ing. Tomáš Hrubiš, dosavadní starosta obce

Nález
Byl nalezen šedovlký německý ovčák, stáří asi

2 roky. Majitel ať se přihlásí na Obecním úřadě
v Kunčicích p. O.

Upřesnění k Telefonnímu seznamu
Na žádost pana Gelnara uvádíme, že ve „Zlatých

stránkách“ a tedy i v kunčickém Telefonním sezna-
mu je zapsána na telefonním čísle 556 850 443 Ja-
drná Jarmilka. Toto číslo patří panu Gelnarovi.

— obecní úřad —

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó

V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea tito
naši spoluobčané:

91 let Božena Borovcová
90 let JUDr. Leopold Vančura  
88 let Stanislav Ondrušák
86 let Jindřiška Molatová 
83 let Otilie Chromčáková
83 let Mojmír Kocián
83 let Marie Závodná
82 let Jan Krkoška
81 let Josef Lhotský
70 let Ludmila Holušová
65 let Pavel Adamec
65 let Anděla Šrubařová
65 let František Běčák
60 let Josef Řezníček  

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

Poslední rozloučení
V měsíci říjnu jsme se naposledy rozloučili

s panem FRANTIŠKEM KRKOŠKOU.

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
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Cíle strukturální politiky EU 
V předchozích příspěvcích jsme se seznámili se

základními programovými dokumenty, které je
nutné připravit, aby ČR mohla čerpat finanční pro-
středky ze strukturálních fondů. 

Důležité je také seznámit se s tzv. „CÍLI“ struktu-
rální politiky, které Evropská unie definovala pro po-
třeby strukturální politiky. Tyto „CÍLE“ jsou nutné
pro určení, které regiony mohou čerpat jakou výši fi-
nančního příspěvku. Podle výše hrubého domácího
produktu, nezaměstnanosti a dalších ukazatelů jsou
regiony rozdělovány do příslušných „CÍLŮ“.

Cíle jsou vlastně regionálně politická opatření.
V 80-tých letech se záběr regionální politiky rozší-
řil, což vedlo Evropské společenství v roce 1989 ke
stanovení šesti, resp. sedmi cílům se zaměřením na
nejchudší oblasti Unie. Tyto cíle byly později Agen-
dou 2000 koncentrovány pro rozpočtové období
2000—2006 na tři. Dva regionální tzv. vertikální,
a jeden zaměřený na lidské zdroje, tzv. horizontální cíl.

Cíl č. 1) určen zaostávajícím regionům na úrovni
NUTS II, jejichž HDP na obyvatele je za poslední tři
roky menší než 75 % průměru EU (dle parity kupní
síly), nejodlehlejším regionům (francouzské zá-
mořské departmenty, Azorské ostrovy, Madeira
a Kanárské ostrovy) a řídce osídlené oblasti spada-
jící do bývalého Cíle č. 6.  Toto kritérium splňuje
celé území ČR s výjimkou Prahy. Regiony, které
spadají do této skupiny, ale nemohou uplatňovat
nárok na ostatní Cíle. Regiony „Cíle 1“ jsou považo-
vány za nejvíce zaostávající a tudíž dostávají nej-
vyšší podporu. Mezi tyto „regiony Cíle 1“ například
patří chudší regiony Portugalska, Španělska, Řecka
a Irska. Podpora „regionů Cíle 1“ může být čerpána
ze všech čtyř složek strukturálních fondů, přičemž
největším poskytovatelem této pomoci je ERDF
(Evropský regionální rozvojový fond).

Cíl č. 2) určen pro ekonomickou a sociální re-
strukturalizaci regionů s více než 75 % HDP na oby-
vatele proti průměru EU, ale s vysokou nezaměst-
naností, ve kterých došlo k významným změnám
v sektoru průmyslu a sektoru služeb, upadající ven-
kovské oblasti, hustě osídlené městské aglomerace
s narůstajícími problémy (bytová situace, krimina-
lita) a oblasti závislé na rybolovu. Tohoto cíle
mohou dosáhnout také regiony, které sousedí s re-
giony spadajícími do cíle č.1.

Cíl č. 3) určen na podporu rozvoje lidských zdro-
jů k vytváření vyšší zaměstnanosti, zaměřený na
modernizaci systémů vzdělávání a odborné přípra-
vy a politiky boje proti nezaměstnanosti. Projekty
s tímto cílem jsou financovány výhradně z ESF (Ev-
ropského sociálního fondu) a pomoc je dostupná
všem členským státům vyjma oblastí zařazených
do Cíle 1.

Tyto cíle slouží k naplňování programů navrhova-
ných a řízených jednotlivými členskými státy, před-

stavují celkem 94 % veškerých finančních prostřed-
ků poskytovaných ze strukturálních fondů a tvoří
dominantní formu politiky soudržnosti. Zbylých 6
% prostředků je určeno pro iniciativy navrhované
a řízené Evropskou komisí — meziregionální a pře-
shraniční spolupráce, technická asistence, pilotní
projekty, ekonomické inovační projekty a experi-
mentální ověření v nových oblastech.

Kdyby již nyní byla Česká republika členským stá-
tem Evropské unie, pak by dle definice Evropské
unie vycházející z hodnoty hrubého domácího pro-
duktu na hlavu všechny její regiony, s výjimkou
města Prahy, mohly čerpat podporu na projekty
v rámci „Cíle 1“. Většina z „NUTS II regionů“ České
republiky má příjem rovnající se asi 50 — 60 % prů-
měrného příjmu EU. Jak již bylo řečeno výše, tato
příjmová hladina by většinu České republiky kvali-
fikovala jako příjemce pomoci pro ty nejvíce zao-
stalé regiony. Příslušnost k „Cíli 1“ znamená vyšší
množství peněz pro široké spektrum projektů včet-
ně projektů na rozvoj venkova, na podporu odbor-
ného školení a vzdělání, na rozvoj ekonomiky i in-
frastruktury. Znamená však i to, že pro region je
stanoveno nižší procento příspěvku ve spolufinan-
cování projektů.  „Spolufinancování“ je důležitým
principem, jímž se řídí využívání strukturálních
fondů. Podle tohoto principu musí být finanční
příspěvek EU doplněn příspěvkem z domácích
zdrojů. Regiony v kategorii „Cíl 1“ musí rovněž při-
spět, avšak nižším procentem než ostatní regiony.
EU například pokryje až 75 % nákladů v oblastech
zařazených pod Cíl 1.

Město Praha má podle odhadů EU průměrný pří-
jem na hlavu rovnající se asi 120 % průměrného pří-
jmu Unie. To znamená — samozřejmě v průměru —
že město Praha je bohatší, než řada regionů v zá-
padní Evropě. Proto bude zařazena do Cíle č.2. 

Ing. Josef Jalůvka
zástupce hejtmana kraje

e-mail:josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

Z činnosti ASPV při TJ Sokol
V sobotu 19. října se konala okresní soutěž ve vy-

bíjené ve Frýdku–Místku. Je to míčová hra u dětí
velmi oblíbená. Sestavili jsme dívčí družstvo, zú-
častnili se a vybojovali jsme si 2. místo těsným roz-
dílem za vítězi. 

Kapitánka družstva Monika Řezníčková ze VII.
třídy měla tyto spoluhráčky: Silvie Kokešová, Gab-
riela Matušková, Petra Strnadlová, Markéta Mališo-
vá, Diana Mikalová, Julie Krpcová, Kristýna Ondru-
chová, Petra Vedralová a Beáta Kunášová. Všem
patří poděkování za pěkné umístění. 

Sportu zdar!
výbor ASPV 



VÝSLEDKY 1. KOLA VOLEB DO SENÁTU PČR
v Kunčicích p. O. ze dne 25. a 26. 10. 2002

okrsek 1
poř. číslo    strana příjmení poč. hlasů procento

3 KDU ČSL Lukša 74 35,58%
10 ČSSD Vašínková 37 17,79%

1 ODS Kopecký 37 17,79%
6 KSČM Vrba 29 13,94%
2 ODA Stolař 14 6,73%
5 Nez Mojžíšek 13 6,25%
9 Nez Postl 2 0,96%
8 MDS Lahnerová 2 0,96%

počet voličů 869
odvolilo 209 24,05%
platných hlasů 208

okrsek 2
poř. číslo strana příjmení poč. hlasů procento

3 KDU ČSL Lukša 49 27,22%
6 KSČM Vrba 35 19,44%
1 ODS Kopecký 35 19,44%

10 ČSSD Vašínková 34 18,89%
2 ODA Stolař 15 8,33%
5 Nez Mojžíšek 7 3,89%
9 Nez Postl 3 1,67%
8 MDS Lahnerová 2 1,11%

počet voličů 716
odvolilo 181 25,28%
platných hlasů 180

celkem okrsek 1 a 2
poř. číslo strana příjmení poč. hlasů procento

3 KDU ČSL Lukša 123 31,70%
1 ODS Kopecký 72 18,56%

10 ČSSD Vašínková 71 18,30%
6 KSČM Vrba 63 16,24%
2 ODA Stolař 29 7,47%
5 Nez Mojžíšek 20 5,15%
9 Nez Postl 5 1,29%
8 MDS Lahnerová 4 1,03%

počet voličů 1 585
odvolilo 390 24,61%
platných hlasů 388

VÝSLEDKY 2. KOLA VOLEB DO SENÁTU PČR
v Kunčicích p. O. ze dne 1. a 2. 11. 2002

okrsek 1
poř. číslo strana příjmení poč. hlasů procento

1 ODS Kopecký 187 68,50%
6 KSČM Vrba 86 31,50%

okrsek 2
poř. číslo strana příjmení poč. hlasů procento

1 ODS Kopecký 148 58,96%
6 KSČM Vrba 103 41,04%

počet voličů 718
odvolilo 286 39,83%
platných hlasů 251

celkem okrsek 1 a 2
poř. číslo    strana příjmení poč. hlasů procento

1 ODS Kopecký 335 63,93%
6 KSČM Vrba 189 36,07%

počet voličů 1586
odvolilo 580 36,57%
platných hlasů 524

VÝSLEDKY VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA OBCE — okrsek č. 1

strana poč. hlasů procento

KDU–ČSL 3796 52,92%

KSČM 1142 15,92%

ODS 2235 31,16%

poř. č.      jméno strana      poč. hlasů procento
1 Ing. Tomáš HRUBIŠ KDU–ČSL 355 4,95%
3 Ing. Lumír POLEDNÍK KDU–ČSL 311 4,34%
4 PaedDr. Dana  HERYÁNOVÁ KDU–ČSL 283 3,95%
2 Oldřich HARABIŠ KDU–ČSL 278 3,88%
8 MUDr. Františka

CHOVANČÍKOVÁ KDU–ČSL 275 3,83%
9 Ing. Bohumír VANĚK KDU–ČSL 272 3,79%
5 Pavel ZAVODNÝ KDU–ČSL 254 3,54%
7 Pavel KAHÁNEK KDU–ČSL 251 3,50%
6 Ing. Pavel ŘEZNÍČEK KDU–ČSL 242 3,37%

11 Ing. Karel JUREK KDU–ČSL 232 3,23%
14 Martin JAHNICKÝ KDU–ČSL 217 3,03%
13 Čenek KADĚRA KDU–ČSL 216 3,01%
15 Gabriela BALCAROVÁ KDU–ČSL 209 2,91%
5 Zdeňka ŠLECHTOVA ODS 206 2,87%

10 Markéta TUROŇOVÁ KDU–ČSL 202 2,82%
12 Ing. Jaroslav MENŠÍK KDU–ČSL 199 2,77%
3 Lenka DOBIÁŠOVÁ ODS 184 2,57%
2 Drahoslava ZAVADILOVÁ ODS 181 2,52%
1 Zdeněk STRNADEL ODS 179 2,50%
6 Ladislav KŘENEK ODS 179 2,50%
9 Vladimír MRKVA ODS 169 2,36%

14 Josef KONVIČKA ODS 159 2,22%
12 Milan ZAVODNÝ ODS 146 2,04%
4 Ing. Radim JUREK ODS 144 2,01%
1 Ing. Antonín ŽÁK KSČM 135 1,88%
8 Miluše SUMÍKOVÁ ODS 127 1,77%

14 Radomír MARTIIŇÁK KSČM 125 1,74%
10 Mgr. Markéta JURKOVÁ ODS 120 1,67%
7 Milan ŠENK ODS 118 1,65%

11 Michal PAVLITA ODS 117 1,63%
13 Ing. Stanislav JUREK ODS 110 1,53%
9 MUDr. Pavla MAJERKOVÁ KSČM 98 1,37%

15 Pavla GLISTOVÁ ODS 96 1,34%
11 Dalibor CHAMRÁD KSČM 91 1,27%
7 Hana CHALCARZOVÁ KSČM 80 1,12%
2 Miroslav ŠRETR KSČM 79 1,10%
3 Miloslav HRDÝ KSČM 78 1,09%

15 Ing. Jan KŘENEK KSČM 68 0,95%
4 Martina MUŠALOVÁ KSČM 59 0,82%
5 Zdeněk KONVIČKA KSČM 58 0,81%
6 Jan MICHNA KSČM 57 0,79%

13 Lenka ŠRETROVÁ KSČM 57 0,79%
8 Svatobor KERBER KSČM 56 0,78%

12 Josef KADĚRA KSČM 53 0,74%
10 Jiřina ADAMCOVÁ KSČM 48 0,67%

počet zapsaných voličů v okrsku 868
počet vydaných obálek 527
počet odevzdaných obálek 527
počet platných hlasů 7173
k volbám přišlo z celkového počtu voličů 60,71%



VÝSLEDKY VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA OBCE — okrsek č. 2

strana poč. hlasů procento

KDU–ČSL 2422 43,85%

KSČM 1154 20,89%

ODS 1948 35,26%

poř. č.        jméno                       strana poč. hlasů procento
1 Ing. Tomáš HRUBIŠ KDU–ČSL 243 4,40%
1 Zdeněk STRNADEL ODS 200 3,62%
2 Oldřich HARABIŠ KDU–ČSL 198 3,58%
3 Lenka DOBIÁŠOVÁ ODS 186 3,37%
8 MUDr. Františka

CHOVANČÍKOVÁ KDU–ČSL 185 3,35%
5 Pavel ZAVODNÝ KDU–ČSL 182 3,29%
4 PaedDr. Dana HERYÁNOVÁ KDU–ČSL 177 3,20%
3 Ing. Lumír POLEDNÍK KDU–ČSL 163 2,95%
7 Pavel KAHÁNEK KDU–ČSL 161 2,91%
2 Drahoslava ZAVADILOVÁ ODS 152 2,75%
5 Zdeňka ŠLECHTOVA ODS 150 2,72%

11 Ing. Karel JUREK KDU–ČSL 150 2,72%
6 Ladislav KŘENEK ODS 149 2,70%
9 Ing. Bohumír VANĚK KDU–ČSL 149 2,70%

15 Gabriela BALCAROVÁ KDU–ČSL 148 2,68%
14 Martin JAHNICKÝ KDU–ČSL 143 2,59%
6 Ing. Pavel ŘEZNÍČEK KDU–ČSL 141 2,55%

10 Markéta TUROŇOVÁ KDU–ČSL 139 2,52%
13 Čenek KADĚRA KDU–ČSL 132 2,39%
9 Vladimír MRKVA ODS 128 2,32%

12 Milan ZAVODNÝ ODS 127 2,30%
14 Josef KONVIČKA ODS 120 2,17%
4 Ing. Radim JUREK ODS 114 2,06%
7 Milan ŠENK ODS 111 2,01%

11 Michal PAVLITA ODS 111 2,01%
12 Ing. Jaroslav MENŠÍK KDU–ČSL 111 2,01%
8 Miluše SUMÍKOVÁ ODS 109 1,97%

10 Mgr. Markéta JURKOVÁ ODS 109 1,97%
1 Ing. Antonín ŽÁK KSČM 108 1,96%

11 Dalibor CHAMRÁD KSČM 104 1,88%
2 Miroslav ŠRETR KSČM 102 1,85%

14 Radomír MARTIIŇÁK KSČM 101 1,83%
15 Pavla GLISTOVÁ ODS 97 1,76%
9 MUDr. Pavla MAJERKOVÁ KSČM 93 1,68%

13 Ing. Stanislav JUREK ODS 85 1,54%
7 Hana CHALCARZOVÁ KSČM 80 1,45%
3 Miloslav HRDÝ KSČM 79 1,43%

13 Lenka ŠRETROVÁ KSČM 74 1,34%
12 Josef KADĚRA KSČM 69 1,25%
5 Zdeněk KONVIČKA KSČM 66 1,19%
6 Jan MICHNA KSČM 60 1,09%
8 Svatobor KERBER KSČM 57 1,03%
4 Martina MUŠALOVÁ KSČM 56 1,01%

10 Jiřina ADAMCOVÁ KSČM 56 1,01%
15 Ing. Jan KŘENEK KSČM 49 0,89%

počet zapsaných voličů v okrsku 718
počet vydaných obálek 423
počet odevzdaných obálek 421
počet platných hlasů 5 524
k volbám přišlo z celkového počtu voličů 58,91%

VÝSLEDKY VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA OBCE — celkem

strana poč. hlasů procento

KDU–ČSL 6 218 48,97%

KSČM 2296 18,08%

ODS 4 183 32,94%

poř. č.       jméno                          strana poč.hlasů procento
1 Ing. Tomáš HRUBIŠ KDU–ČSL 598 4,71%
2 Oldřich HARABIŠ KDU–ČSL 476 3,75%
3 Ing. Lumír POLEDNÍK KDU–ČSL 474 3,73%
4 PaedDr.Dana  HERYÁNOVÁ KDU–ČSL 460 3,62%
8 MUDr. Františka

CHOVANČÍKOVÁ KDU–ČSL 460 3,62%
5 Pavel ZAVODNÝ KDU–ČSL 436 3,43%
9 Ing. Bohumír VANĚK KDU–ČSL 421 3,32%
7 Pavel KAHÁNEK KDU–ČSL 412 3,24%
6 Ing. Pavel ŘEZNÍČEK KDU–ČSL 383 3,02%

11 Ing. Karel JUREK KDU–ČSL 382 3,01%
1 Zdeněk STRNADEL ODS 379 2,98%
3 Lenka DOBIÁŠOVÁ ODS 370 2,91%

14 Martin JAHNICKÝ KDU–ČSL 360 2,84%
15 Gabriela BALCAROVÁ KDU–ČSL 357 2,81%
5 Zdeňka ŠLECHTOVA ODS 356 2,80%

13 Čenek KADĚRA KDU–ČSL 348 2,74%
10 Markéta TUROŇOVÁ KDU–ČSL 341 2,69%
2 Drahoslava ZAVADILOVÁ ODS 333 2,62%
6 Ladislav KŘENEK ODS 328 2,58%

12 Ing. Jaroslav MENŠÍK KDU–ČSL 310 2,44%
9 Vladimír MRKVA ODS 297 2,34%

14 Josef KONVIČKA ODS 279 2,20%
12 Milan ZAVODNÝ ODS 273 2,15%
4 Ing. Radim JUREK ODS 258 2,03%
1 Ing. Antonín ŽÁK KSČM 243 1,91%
8 Miluše SUMÍKOVÁ ODS 236 1,86%
7 Milan ŠENK ODS 229 1,80%

10 Mgr. Markéta JURKOVÁ ODS 229 1,80%
11 Michal PAVLITA ODS 228 1,80%
14 Radomír MARTIIŇÁK KSČM 226 1,78%
11 Dalibor CHAMRÁD KSČM 195 1,54%
13 Ing. Stanislav JUREK ODS 195 1,54%
15 Pavla GLISTOVÁ ODS 193 1,52%
9 MUDr. Pavla MAJERKOVÁ KSČM 191 1,50%
2 Miroslav ŠRETR KSČM 181 1,43%
7 Hana CHALCARZOVÁ KSČM 160 1,26%
3 Miloslav HRDÝ KSČM 157 1,24%

13 Lenka ŠRETROVÁ KSČM 131 1,03%
5 Zdeněk KONVIČKA KSČM 124 0,98%

12 Josef KADĚRA KSČM 122 0,96%
6 Jan MICHNA KSČM 117 0,92%

15 Ing. Jan KŘENEK KSČM 117 0,92%
4 Martina MUŠALOVÁ KSČM 115 0,91%
8 Svatobor KERBER KSČM 113 0,89%

10 Jiřina ADAMCOVÁ KSČM 104 0,82%

počet zapsaných voličů v obci 1586
počet vydaných obálek 950
počet odevzdaných obálek 948
počet platných hlasů 12 697
k volbám přišlo z celkového počtu voličů 59,90%
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Záchrana lesních mravenců
na Ondřejníku pokračuje

V loňském roce jsme se jako ZO ČSOP Kunčice p. O.
zapojili do projektu na záchranu lesních mravenců
vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí
a Lesy ČR. Se svým projektem jsme uspěli taktéž letos
a mohli jsme tak v klidu pokračovat v inventarizaci
a záchraně tohoto velmi užitečného hmyzu. Náš cíl
byl jasný — obnovit populaci lesních mravenců rodu
Formica na Ondřejníku, odkud vlivem lidských zása-
hů již skoro vymizeli. 

Určité oživení mravenčí lokality „Na loukách“, kde
jsme loni aplikovali první ochranářské prvky nás po-
vzbudilo v dalších krocích. Krom nového projektu za-
měřeného na svahy Stolové, jsme především pokračo-
vali v práci započaté na Ondřejníku, který se stal
právě mou parketou. 

V letošním roce jsme pokračovali v inventarizaci
hnízd a provedli další kroky k ochraně mravenců.
Krom jiného jsme navýšili dřevěná hrazení proti sesu-
vu hnízd a vybudovali jsme další dva kryty na mrave-
niště. Dále proběhla druhá podrobná inventarizace
mravenčích hnízd nejen v této lokalitě. V letošním
roce se do ochrany krom ZO ČSOP výraznou měrou
zapojili členové občanského sdružení Vlastenecký
klub Frýdek–Místek, kteří odvedli většinu práce v te-
rénu (při inventarizaci hnízd a při výstavbě krytů).
Také jsme získali tip na novou lokalitu pod Solárkou,
což obojí jen dokazuje zvýšený zájem o tuto proble-
matiku. 

Nyní bych však na chvíli zabrousil do přírodovědné
oblasti: Neboť mravenci jsou fascinující skupinou
blanokřídlého hmyzu. V absolutních číslech jsou
vůbec nejhojnějším hmyzem na Zemi. U lesních mra-
venců mohou být počty v kolonii v miliónech, při-
čemž se v určitém ohledu celá superkolonie chová
jako jeden jedinec. 

Jejich hnízda jsou ohromná, přičemž nadzemní
část je mnohem menší, než ta pod povrchem. Někte-
ré mravenčí kupy dosahují výšky i dva metry! Mra-
venci si také budují vlastní cesty (mravenčí dálnice),
čímž vznikají dokonalé komunikace zahloubené do
půdního profilu, nezřídka s tunely. Mravenci také do-
vedou vést své války, zotročovat jiné mravence či plá-
novaně „vyměnit“ starou královnu za mladou. Doká-
ží si také „ochočit“ jiný hmyz (a to nejen známé
mšice) a využívat jejich „medoviny“. Všechny lovy,
války a další jejich činnost mohou ovlivnit vzájemnou
komunikací, která je založena na jejich taktilní, ki-
noptické, akustické a chemické signální soustavě.

Je množství lidí, kteří vůbec netuší jak moc význam-
ný je výskyt mravenců pro les. A přitom je jejich úloha
velmi podstatná! Dovolím si upozornit na ty nejdůle-
žitější body užitečnosti lesních mravenců: 
1. Lesní mravenci jsou totiž významnou zdravotní

policií lesa a to především vůči škůdcům. Ne že by
si vybírali jako potravu právě je, ale zvýší-li se za-
stoupení některého druhu hmyzu v porostu (třeba
při přemnožení škůdce), zvýší se i nabídka takové

potravy a stoupne i její zastoupení v kořisti mra-
venců. Podle hojnosti potravy si mravenci také vy-
mezí hranici svého potravního areálu. 

2. Akční rádius dělnic může přesáhnout vzdálenost
100 metrů od hnízda, zpravidla však nepřesahuje
hranici 50 metrů, takže efektivní osídlení lesa le-
sními mravenci by vyžadovalo zhruba dvě až tři
hnízda na jeden hektar. Takové osídlení představu-
je 100 až 150 kilogramů biomasy mravenců. K za-
jištění potravních požadavků hnízd při této kon-
centraci musí dělnice získat denně asi 1 kilogram
bílkovinné potravy. Vzhledem k tomu, že mravenci
plní i jiné funkce a že se na decimování škodlivého
hmyzu účastní s jinými predátory a parazity, klad-
ný význam má i každé jednotlivé hnízdo. Odhadu-
je se, že středně velké hnízdo spotřebuje kolem
8 000 000 jedinců hmyzu za rok. Tyto odhady jsou
však značně relativní, neboť nelze spolehlivě zjistit,
kolik kořisti zpracují mravenci přímo v terénu a do
hnízd dopraví jako tekutou část ve svých žaludcích. 

3. Početná mravenčí společenství tedy mají obrov-
skou spotřebu potravy a tam kde jich je dostatek
může lesní zpráva úplně vynechat používání insek-
ticidů, které nikdy nemohou být a nebudou plně
šetrné k naší přírodě. Nejenže mravenci zlikvidují
škůdce ekologicky, ale ušetří Lesům ČR peníze za
chemické postřiky — což může mít následovně po-
zitivní vliv i pro Vaše peněženky při nákupu dřeva.

4. Mravenci nejsou jen dravci, ale také i kořistí — je-
jich výskyt způsobí například nárust (někdy až troj-
násobný) některých datlovitých ptáků (především
datla černého a žluny zelené). V tzv. hladových ob-
dobích (dlouhé deště, chladné počasí, chemické
zásahy) jsou mravenci často významným zdrojem
potravy i pro mnoho druhů pěvců. 

5. Další význam lesních mravenců spočívá ve „výsad-
bě“ semen celé řady rostlin. Ze semen konzumují
pouze jejich olejnaté a cukernaté výběžky, elaioso-
my, aniž tím poškozují klíčivost semen. Týká se to
převážně rostlinných druhů ve spodním patru smí-
šeného lesa přičemž bohaté bylinné a křovinné patro
v blízkém okolí mravenišť nebývá zpravidla ohroženo
listožravými škůdci, což výrazně zlepšuje životní pod-
mínky ptactva i lovné zvěře. 
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6. V neposlední řadě jsou mravenci též významným
činitelem půdotvorným. Nesčíslná množství mra-
venců a jejich potomstva, množství zásob i odpad-
ků v hnízdech si vynucují rozsáhlou síť komor
a spojovacích chodeb. Tam, kde to půdní profil do-
voluje, sahá jejich systém do hloubky často více
než jednoho metru. 

Jedna z častých laických otázek zní „Proč se o mra-
vence speciálně starat?“ Mnozí se domnívají „že pří-
roda si vždy pomůže sama“. Nyní by jako argument
musel následovat dlouhý výčet lidských zásahů do
lesa (pro přírodu skoro vždy negativních), které se po-
depsaly na naprosté devastaci biodiverzity i počtech
jednotlivých druhů hmyzu. Dřívější masové rozšíření
se nejen na Ondřejníku redukovalo na živořící zbytky
na několika málo lokalitách. Ty jsou právě ohrožová-
ny nejen datlovitými ptáky a lidskými zásahy, ale pře-
devším divokými prasaty, které mraveniště rozrývají,
aby se dostali k mravenčím kuklám (někdy lidově na-
zývaným „mravenčími vajíčky“. 

Zdravou a početnou populaci mravenců skutečně
jen tak něco neohrozí a „příroda“ si vypomůže sama.
Ovšem tyto časy jsou dávno pryč a bez lidské pomoci
by lesní mravenci nakonec z většiny našich lesů vy-
mizeli. Naše kryty omezí ničení ptáky a černou zvěří
a náš společný celorepublikově koordinovaný výzkum
povede k lepšímu pochopení mravenčích superkolo-
nií. Což se zákonitě odrazí ve zkvalitnění péče o ně!

Za ZO 68/01 ČSOP Kunčice p.O.
a za V – Klub Frýdek–Místek Petr Tryščuk 

Galerie Karla Svolinského
informuje

Vedeni snahou oživit školní galerii, pozvali jsme
do kunčické školy paní malířku Danu Dokládalo-
vou. Výtvarnice si prohlédla stálou expozici, kterou
GKS nabízí a při společném projednávání výstav-
ních možností, kdy jsme projevili zájem o ilustrač-
ní tvorbu paní Dokládalové k básnické sbírce Jaro-
slava Merendy nazvané Cesta do Tramtárie, se zro-
dil nápad uspořádat výtvarnou dílnu pro všechny
děti mající zájem o kreslení a malování. Před námi
se rýsovala možnost strávit hezké chvilky naplněné
verši pro děti, kouzelnými obrázky a radami ilus-
trátorky a zejména vlastní tvorbou dětí. Toto setká-
ní se uskutečnilo 25. října. Výsledek spolupráce jste
mohli posoudit 4. listopadu, kdy byla v Galerii
Karla Svolinského slavnostně zahájena výstava,
která nabízí ilustrace Dany Dokládalové a verše Ja-
roslava Merendy spolu s výtvarným viděním našich
dětí. Jsme rádi, že jste si v dlouhých podzimních
večerech našli čas a přišli se potěšit tvorbou zkuše-
ných umělců ale i mladých zájemců o výtvarnou
práci. Tato výstava potrvá do 15. listopadu a pro ve-
řejnost bude zpřístupněna ve dnech  6. 11., 11. 11.,
13. 11. a 15. 11. vždy mezi 13 — 15 hodinou. V době

školního vyučování je GKS běžně otevřena každou
středu od 13.00 do 15.00 hodin. Termíny příleži-
tostných výstav budou zveřejňovány v obecním
a regionálním tisku.

M. Jurková

Milan Závodný — informace
o otevření prodejny

Dne 29. 10. 2002 mi Rada obce Kunčice pod Ond-
řejníkem schválila pronájem prodejny bývalé Jed-
noty před obecním úřadem. Jelikož po vystěhování
objektu je třeba provést různé opravy, počítám
s otevřením prodejny od 1. ledna 2003. Nabídka by
se rozšířila o prodej masa. Dále uvažuji o úpravě
části objektu na cukrárnu, kde by si mohli i naši
starší občané v klidu zajít na kávu a nějakou sladkost.

V objektu Huťařství by po vystěhování prodejny
vznikl prostor pro pořádání rodinných oslav, sva-
teb a dalších akcí asi pro 40 osob.

Pozvání
Restaurace Huťařství pořádá
23. — 24. listopadu 2002

dróbeì� hody.
Na měsíc prosinec připravujeme

pro naše nejmenší
Mikulášskou nadí lku,

která  se bude konat
v sobotu 7. prosince od 14.00 hodin. 

Srdečně zveme všechny spoluobčany,
od nejmladších po ty nejstarší.

Milan Závodný 

Zahrádkáři informují
V domě zahrádkářů ve Frýdlantě n. O. se v listo-

padu uskuteční výstava „ KO U Z LO  VÁ N O C “ .
K vidění budou více než dvě desítky betlémů se
spoustou námětů, jak si připravit pokojné svátky.
Koupit si můžete adventní vazbu, keramiku, vánoč-
ní cukroví, vánoční ozdoby a svíčky. V nabídce
bude i domácí občerstvení. Vstupné je dobrovolné. 

Výstava bude v těchto dnech:
v sobotu  23. 11. 2002
v neděli   24. 11. 2002
v pondělí 25. 11. 2002  
vždy od 9.00 — 17.00 hodin
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Prodám teplovzdušná kamna systém
BUELLRYAN.

Palivo dřevo, vhodná k vytápění
velkých prostor

(výrobní haly, garáže, hostinské sály apod.).
Vysoký výkon + cirkulace vzduchu

= vysoká výhřevnost.
Informace na tel. č.:

556 850 218, 602 709 805

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

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
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Jste pfiipraveni na zimu?
Vám nabízí za výhodných cenových podmínek:

— autobaterie VARTA 44Ah — 180 Ah
— oleje motorové, převodové, hydraulické —

volně ze sudů
— plastická maziva, klínové řemeny, autožá-

rovky 12 V — 24 V
— startéry, alternátory — výměnný fond
— filtry „MANN“ — palivové, motorové,

vzduchové
— nemrznoucí kapaliny do chladičů motorů:

Alycol — pro motory celolitinové — již od
46 Kč + 22 % DPH za l litr, BILOCAR G 11
— modrý pro celohliníkové motory již od
50 Kč + 22 % DPH za 1 litr

— nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů skel
— destilovaná voda
— rozmrazovače skel
— VELFOBIN — proti zamrznutí benzínu 
— diesel ADITIV zimní — proti zamrznutí

nafty
— ložiska, Gufery, „O“ Kroužky 

Kontakt, informace:
Tel./Fax :

+ 420 556 835 830 
+ 420 732 149 617

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.

Úãetnictví
— na poslední chvíli i po cel˘ rok

Vám zpracuje firma Experto Credite.
Neváhejte a volejte 558 647 153

e—mail: smisek@applet.cz


