Kunãice pod Ondﬁejníkem

ZÁ¤Í 2008

Ondﬁejnick˘ MTB duatlon 2008
První ﬁíjnovou nedûli se
uskuteãní jiÏ 2. roãník OMTBD,
kter˘ si na sklonku loÀského
roku pﬁi‰lo vyzkou‰et navzdory
nepﬁíli‰ vlídnému poãasí na 5O
mlad˘ch sportovcÛ v celkem 10
kategoriích. Mezi dospûl˘mi se
objevila dost neãekanû i nûkterá
sportovní esa. RovnûÏ úãast
zahraniãních úãastníkÛ jsme
popravdû pﬁíli‰ neoãekávali. O
to pﬁíjemnûj‰í pﬁekvapení byla
úãast mlad˘ch sportovcÛ ze slo-

venské Îiliny. Ohlasy na probûhl˘ závod byly velmi pozitivní.
Pro leto‰ní roãník jsme pﬁipravili nûkolik novinek. Tou nejzásadnûj‰í je místo konání závodÛ –
zázemí bude v areálu Beskydského rehabilitaãního centra âeladná. Pﬁipravili jsme rovnûÏ nové,
atraktivní tratû jak bûÏecké, tak i
pro MTB. V neposlední ﬁadû jsme
roz‰íﬁili poãet kategorií na 12.
Zveme v‰echny zájemce o
tento atraktivní sport.Pﬁijìte
zmûﬁit své síly ãi povzbudit
odváÏné závodníky pﬁi jejich
klání. Zaãátek závodÛ je v nedûli 5. 10. 08 v 10.00 hod. v areálu BRC âeladná. Propozice
závodu a podrobné informace
na www.mtbondrejnik.cz
Za o.s.Ondﬁejník Dr. L. Uberall

OZNÁMENÍ O VOLBÁCH
Dne 17. a 18. ﬁíjna 2008 se budou konat volby do zastupitelstva
kraje a 1. kolo volby do Senátu PâR. Ve dnech 24. a 25. ﬁíjna
2008 je pﬁípadné 2. kolo voleb do Senátu PâR. V obci Kunãice
pod Ondﬁejníkem byly stanoveny 2 volební okrsky:
1) volební okrsek ã. 1 má volební místnost v budovû Obecního
úﬁadu ã.p. 569 ve velké zasedací místnosti,
2) volební okrsek ã. 2 má volební místnost v budovû ã.p. 627 –
v prostorách b˘valé lékárny.
Obecní úﬁad

Odbor KâT
Kunãice pod Ondﬁejníkem
zve v‰echny ãleny a pﬁíznivce turistiky,
dne 13. záﬁí 2008, na 2. roãník hvûzdicového
v˘stup na vrchol Taneãnice (Pustevny).
Hlídka bude na vrcholu
v dobû 9.00 – 15.00 hod.
Odmûnou v‰em bude radost
z pohybu a upomínka.
Na Va‰i úãast se tû‰í V˘bor KâT Kunãice p.O.

Sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ, velkoobjemov˘ch odpadÛ
V sobotu 20. záﬁí 2008 probûhne v na‰í
obci sbûr nebezpeãn˘ch a velkoobjemov˘ch odpadÛ.
Sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ provede
firma A.S.A., spol. s r.o., provozovna Ostrava, Fr˘decká 740, 739 32 Vratimov, na
následujících stanovi‰tích:
- u zastávky âSAD "U lávky"
(dolní ãást obce) od 8.30 do 9.00 hodin
- u kostela (dolní ãást obce)
od 9.15 do 9.45 hodin
- u HuÈaﬁství (aut. zastávka)
od 10.00 do 10.45 hodin
- u ãerpací stanice vody
(poblíÏ autobusové toãny-transformátoru)
od 11.15 do 12.00 hodin
V uvedené dobû bude moci kaÏd˘ obãan

nebo vlastník nemovitosti obce Kunãice p.
O. odevzdat na tomto místû k likvidaci
následující odpady: olejové automobilové
filtry, plechovky se zbytky barev, monoãlánky, autobaterie i s elektrolytem, záﬁivky,
zneãi‰tûné láhve a sklo od chemikálií, zbytky pﬁípravkÛ na hubení ‰kÛdcÛ a postﬁiky,
staré kosmetické pﬁípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, moﬁidla a rozpou‰tûdla,
plastové obaly a nádoby od ‰kodlivin, hadry
zneãi‰tûné barvami, oleji a vazelínou, obaly
od sprejÛ, opotﬁebené pneumatiky (bez
disku!).
Pﬁi odvozu nebezpeãného odpadu bude
odvezen i elektroodpad, kter˘ bude odvezen do místa zpûtného odbûru. Jedná se o

chladniãky, mrazniãky, praãky, su‰iãky,
myãky nádobí, sporáky, trouby, mikrovlnné
trouby, vysavaãe, Ïehliãky, topinkovaãe, fritovací hrnce, elektrické noÏe, kávovary,
holící strojky, budíky, ventilátory, vysou‰eãe
vlasÛ, televizory, videa, DVD, reproduktory,
poãítaãe, kopírky, rádiomagnetofony, discmany, fotoaparáty, zesilovaãe, elektrické
hudební nástroje, skenery, telefonní ústﬁedny, mobilní telefony, vysílaãky, svítidla,
záﬁivky, v˘bojky, vrtaãky, pily, ‰icí stroje,
sváﬁeãky, elektrické sekaãky, elektronické
hraãky, videohry, lékaﬁské pﬁístroje, apod.
V‰echny elektrospotﬁebiãe musí b˘t úplné,
aby mohly b˘t odebrány zdarma jako elektroodpad.
Pokraãování na stranû 2

Sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ, velkoobjemov˘ch odpadÛ
Pokraãování ze strany 1
VyuÏijte moÏnosti odevzdat elektroodpad
bezplatnû do místa zpûtného odbûru, které
je financováno z pﬁíspûvku, kter˘ pﬁi
koupi nového elektrospotﬁebiãe platí od 1.
záﬁí 2005 kaÏd˘ z nás a nedávejme ani drobn˘ elektroodpad do popelnic a kontejnerÛ!
Upozornûní!
Nebezpeãn˘ odpad vozte prosím na
stanovi‰tû pouze v uvedenou dobu, aby
jej mohli pracovníci odborné firmy od
Vás pﬁímo odebrat!
Velkoobjemové odpady, které nelze uloÏit do bûÏn˘ch popelnic na domovní odpad,
budou sbírány
rovnûÏ v
sobotu
dne 20. záﬁí 2008.
Do pﬁistaven˘ch kontejnerÛ je moÏno
bezplatnû uloÏit napﬁ. matrace, hadry, které
nejsou zneãi‰tûné ropn˘mi produkty, ãásti

nábytku, WC mísy, umyvadla, koberce,
linolea, koãárky a pod.
Do kontejnerÛ nesmí b˘t ukládán stavební a demoliãní odpad, sklenûné stﬁepy,
papír, drobn˘ plast, tráva, vûtve stromÛ,
uhynulá zvíﬁata, jin˘ organick˘ odpad a
bûÏn˘ domovní odpad.
U kaÏdého sbûrného místa bude povûﬁen˘ pracovník, kter˘ v pﬁípadû potﬁeby upﬁesní skladbu ukládaného odpadu. Respektujte
prosím jeho pokyny. Kontejnery na velkoobjemov˘ odpad budou v sobotu 20. záﬁí 2008
rozmístûny na následujících stanovi‰tích
pouze v níÏe uveden˘ch ãasech:
1. u zastávky âSAD "U lávky"
na dolním konci
8 - 10 hod.
2. parkovi‰tû u kostela
8 - 10 hod.
3. u HuÈaﬁství (autobusová zastávka)
8 - 11 hod.
4. ãerpací stanice vody u toãny (u transformátoru)
8 - 12 hod.

5. u Ïelezniãního pﬁejezdu pod rusk˘m
kostelíkem
8 - 11 hod.
6. u vodní nádrÏe v Kolibách
8 - 11 hod.
7. smûrem pod Stolovou, nad ãp. 99
8 - 11 hod.
8. Bystré u p. Vlastimila Píchy
8 - 10 hod.
Upozornûní!
Na daná stanovi‰tû pﬁiváÏejte prosím velkoobjemov˘ odpad aÏ od vyznaãené doby, tj. od 8.00 hodin do doby
uvedené u jednotliv˘ch stanovi‰È. Po
uvedené dobû jiÏ odpad na stanovi‰tû
nevozte, nebude moÏné jej pak odvézt!
Sbûr Ïelezného ‰rotu probûhne aÏ na
jaﬁe 2009!
Danu‰e Svobodová, pracovník OÚ

V˘plaz na Lysou horu
dovolujeme si obãany Va‰í obce pozvat na jubilejní
- 50. roãník Bezruãova v˘plazu na Lysou horu, kter˘
se uskuteãní v nedûli 14. 9. 2008.
Renata Kotalová, Klub ãesk˘ch turistÛ oblast Moravskoslezská

• Prodám krásnou parcelu o v˘mûﬁe cca 3000 m2
v obci âeladná. MoÏnost snadného napojení na místní komunikaci a na energie: voda, plyn, elektro. Jen
písemné kontakty na adresu: Oldﬁich Pejãoch, Vlãnov 102, 742 31 Star˘ Jiãín.
Kunãice pod Ondﬁejníkem 10. 9. 2008, roãník XVIII, ãíslo 9/2008 • ·éfredaktor Petr Try‰ãuk, zástupce ‰éfredaktora Michal Pavlita
• Obecní noviny vydává Obecní úﬁad v Kunãicích p. O., povoluje OkÚ, referát kultury Fr˘dek-Místek: dne 14. 1. 1991, Reg. zn. MK CR E 12357
• Noviny neprocházejí odbornou korekturou • Uzávûrka kaÏdého ãísla je vÏdy 25. dne pﬁedcházejícího mûsíce • Cena inzerce: 2,50 Kã/cm2
• Adresa redakce: Obecní úﬁad, Kunãice p. O., ã. p. 569, 739 13 • tel. 556 850 154, fax 556 850 171, e-mail: noviny@kuncicepo.cz • V¯TISK ZDRAMA
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Milí spoluÏáci,
poznáváte se na fotografiích z roku
1948, kdy jsme zaãínali chodit do 1.
tﬁídy? Na horním konci obce to byla paní
uãitelka Gabriela ·imonová, nyní Tomengová, která nás uãila a na dolním konci
uãitelé Stiborovi, kteﬁí uãili 1. a 2. tﬁídu.
Va‰e spoluÏaãka Gabriela Bauerová,
rozená ·imonová

Jubilanti
v záﬁí oslaví svá
Ïivotní jubilea tito obãané
Ladislav Pavliska
Miroslav Kadlec
Jaroslava Kadûrová
Jan Drong
Miloslav ·rubaﬁ
Eli‰ka Valá‰ková
Adolf Mali‰
Helena Dvoﬁáková
Franti‰ek Strnadel
Jiﬁina Knûzková
Bedﬁi‰ka Vlãková
Franti‰ek Polá‰ek
Jan Adamec
Vûra Zedníãková
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V‰em jubilantÛm pﬁejeme hodnû zdraví, lásky a optimismu do dal‰ích let.



Rozlouãení

❤

Vzpomínky



V mûsíci srpnu jsme se naposledy rozlouãili s paní Jarmilou Pavliskovou,
Jaroslavem Uﬁinovsk˘m, Vilémem
Sydorem a Václavem Poláchem.

Beskydské rehabilitaãní centrum spol. s r.o. v âeladné
pﬁijme do pracovního pomûru uklízeãku. Nástup ihned.
V pﬁípadû zájmu kontaktujte personální oddûlení:

tel. 558 616 298

❤

S láskou v srdci a v tichém smutku
vzpomenou v‰ichni pﬁíbuzní, pﬁátelé
a známí, Ïe 2. záﬁí 2008 je to jiÏ 10
let, co nás navÏdy opustila na‰e
milovaná teta a sestra Danu‰e Mar‰alíková.
Vzpomíná rodina

✿

Podûkování

✿

Dûkuji v‰em jednotkám profesionálních a dobrovoln˘ch hasiãÛ za rychl˘ a profesionální zásah pﬁi ha‰ení
stodoly z 26. ãervence na 27. ãervence. Dále dûkuji v‰em, kteﬁí mi
pomohli a poskytli stroje pﬁi vyváÏení hoﬁících balíkÛ.
Milo‰ Cochlar
•••
Dûkujeme MUDr. Janu Chovanãíkovi za péãi, kterou vûnoval p. Jarmile
Pavliskové v jejích posledních
dnech Ïivota. ZároveÀ bychom chtûli podûkovat v‰em, kteﬁí dne 9. srpna
pﬁi‰li uctít památku na‰í zesnulé
maminky, babiãky a prababiãky p.
Jarmily Pavliskové. Také dûkujeme
za kvûtinové dary a projevy soustrasti.
Danu‰e Starová s rodinou

OZNAMENI
Knihovna Pod Stolovou
oznamuje zmûnu pÛjãovní doby
od 1. 9. na úter˘
od 15.00 do 18.00 hod.
Dûkuji za pochopení.
Marie Starnovská, knihovnice
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Plánované vypínání elektrické energie 10 – 16. záﬁí 2008
Termín: 10. záﬁí 2008;
Termín: 11. záﬁí 2008;
Termín: 16. záﬁí 2008;

âas: 7:00 – 15:00 hod. vyznaãeno – ãára fialová
âas: 7:00 – 15:00 hod. vyznaãeno – ãára modrá
âas: 8:00 – 14:00 hod. vyznaãeno – ãára Ïlutá

Mimoﬁádná nabídka:
Jen do 1. 10. 2008 nabízíme produkt AKORD
GARANT. Jedná se o jednorázové poji‰tûní s
garantovanou(zaruãenou) pojistnou ãástkou pﬁi
skonãení poji‰tûní ve v˘‰i 4,3%.
Pﬁíklad: – vloÏené pojistné 50 000 Kã
– na konci poji‰tûní(po pûti letech) garantovan˘ch 58 062 Kã.

Poji‰tûní poplatku za hospitalizaci k Ïivotnímu
poji‰tûní UNIQA zdarma:
UNIQA poji‰Èovna prodlouÏila úspû‰nou akci z pﬁedchozích mûsícÛ a rozhodla se
zv˘hodnit aÏ do konce roku 2008 v‰echny nové zákazníky v oblasti Ïivotního
poji‰tûní. KaÏd˘ privátní klient, kter˘ uzavﬁe Ïivotní pojistku, dostane navíc poji‰tûní
poplatkÛ za hospitalizaci na jeden rok zdarma. Tato nabídka se vztahuje na v‰echny
druhy Ïivotního poji‰tûní – investiãní, kapitálové i rizikové.
Tento produkt byl zaﬁazen do nabídky v 3/2008 a doposud ho sjednalo na 12 tisíc klientÛ.

Úrazové poji‰tûní – novinky:
Od 1. 9. 2008 pﬁipravujeme:
1. Poji‰tûní plného invalidního dÛchodu
vzniklého úrazem
2. Miliónová ochrana

3. Multimiliónová ochrana
4. Dopravní poji‰tûní
5. Poji‰tûní nemocniãního od‰kodného
následkem úrazu

Kontakt: ZdeÀka ·lechtová, obchodní zástupce
mobil: 605 592 526,
telefon: 556 850 214
e-mail: zdenka.slechtova@volny.cz, zdenka.slechtova@uniqa.cz
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POZVÁNKA
VáÏení obãané Kunãic pod
Ondﬁejníkem a okolí.
âeská strana sociálnû
demokratická vás srdeãnû
zve na setkání s kandidátkou do Senátu Ing. Evou
Richterovou, primátorkou
mûsta Fr˘dek-Místek, kandidátem
na
hejtmana
Moravskoslezského kraje
Ing. Jaroslavem Palasem a
dal‰ími kandidáty do zastupitelstva kraje. Setkání se
bude konat dne 2. ﬁíjna
2008 v sále restaurace
„HuÈaﬁství“ od 18.00 hodin.
OVV âSSD Fr˘dek-Místek

