DUBEN 2002

Jelikož duben nás svým aprílovým počasím možná ještě některé dny ponechá za pranostikou zmiňovanými kamny, budou mít mnozí z nás ještě čas usednout ke knize, přesto že nás to již táhne
do jarní přírody. My vám nabízíme alespoň jednu básničku.
— redakce —

Jaro v rybářské síti
V rybářské síti s korky na pokraji
je jaro. Zoubky poupátek
stromy se na nás usmívají,
když ohlédnem se nazpátek.
V rybářské síti s korky na pokraji
a ještě trojmo složené
jsou také hvězdy, ty mne znají,
vždycky si jedna vzpomene
a svítí mi, když chodím domů
a ve tmě hledám milý práh.
To podaří se málokomu,
mít přítelkyně ve hvězdách.
V rybářské síti s korky na pokraji
se chytil vítr. Jeho smích,
toť smích, jejž všechny ženy znají,
když mluví spolu o mužích.
V rybářské síti s korky na pokraji
za drápky uvíz něžný strach.
To je ten strach, jejž muži znají,
když spolu mluví o ženách.
Jaroslav Seifert

Měli bychom…
každý den slyšet aspoň malou písničku,
přečíst dobru báseň,
vidět vhodný obraz
a, je-li to možné,
promluvit několik rozumných slov.
J. W. Goethe
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úřad informuje ☛☞

USNESENÍ
z XVIII. zasedání Zastupitelstva Obce Kunčice
p. O. konaného dne 27. 3. 2002 v 17.30 hodin
ZASTUPITELSTVO OBCE:
1) Bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z XVI. a XVII. zasedání ZO ze
dne 17. 12. 2001 a ze dne 28. 2. 2002
b) informaci o jednáních rady obce – bez připomínek
c) zhodnocení roku 2001 – bez připomínek
2) Schvaluje
a) návrhovou komisi ve složení: O. Harabiš, Z. Strnadel
b) ověřovatele zápisu: Ing. L. Poledník, Ing. P. Řezníček
c) vyúčtování hospodaření obce v r. 2001 (závěrečný účet) — bez připomínek
d) program hlavních činností v Obci Kunčice p. O.
na rok 2002

Vyúčtování hospodaření obce za rok 2001
Příjmy rok 2001
Položka
Popis
RS tis. Kč RU tis. Kč
Čerpání Kč RU/Č %
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze
1 750,00 1 750,00 1 858 508,00 106,20
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze
2 749,20 1 349,20 1 044 126,00 77,39
1113 Daň z příjmů fyzických osob z
313,00
173,00
150 086,00 86,75
1121 Daň z příjmů právnických osob
749,00 1 749,00 1 960 459,00 112,09
1122 Daň z příjmů právnických osob
1 642,70 1 642,70 1 642 051,00 99,96
1211 Daň z přidané hodnoty
2 700,00 2 744,10 3 425 896,00 124,85
1311 Správní poplatky
80,00
80,00
91 879,00 114,85
1332 Poplatky za vypousteni skodl.
6,20
6,20
3 632,00 58,58
1334 Odvody za odnětí zemědělské pů
12,00
12,00
1 008,00 8,40
1335 Poplatky za odnětí lesní půdy
2,00
2,10
3 947,00 187,95
1341 Poplatek ze psů
22,20
23,70
23 700,00 100,00
1342 Pobytové poplatky
49,00
49,00
45 274,00 92,40
1343 Poplatek za užívání veřejného
9,00
9,00
5 361,00 59,57
1344 Poplatek ze vstupného
1,00
3,30
3 252,00 98,55
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
38,00
38,00
45 510,00 119,76
1349 Ost. poplatky a dane z vybrany
54,00
54,00
5 000,00 9,26
1511 Daň z nemovitostí
730,00
730,00
701 543,00 96,10
3201 Příjmy z prodeje akcií
0
505,80
505 800,00 100,00
4111 Neinvestiční přijaté dotace z
0
1,40
1 400,00 100,00
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze
367,00
389,70
389 700,00 100,00
4116 Ostatni neinvesticni prijate d
0 5 410,40 5 430 568,00 100,37
4121 Neinvesticni prijate dotace od
0
87,20
92 843,00 106,47
4134 Převody z rozpočtových účtů
0
0
7 507,50 *****
4139 Převody z vlastních fondů j.n.
0
0
28 047,10 *****
Bez ODPA
11 274,30 16 809,80 17 467 097,60 103,91
1031 Pěstební činnost
2,00
159,10
159 074,50 99,98
2212 Silnice
0
9,90
9 883,00 99,83
2310 Pitná voda
860,00
983,50 1 016 393,80 103,34
3111 Předškolní zařízení
8,00
9,40
10 374,00 110,36
3143 Školní družiny a kluby
8,00
8,00
5 680,00 71,00
3313 Film.tvorba,distribuce, kina a
0
2,00
1 985,40 99,27
3314 Činnosti knihovnické
2,00
2,00
1 498,00 74,90
3319 Záležitosti kultury j.n.
40,00
40,90
43 349,30 105,99
3349 Záležitosti sdělovacích prostř
5,00
5,00
2 377,10 47,54
3612 Bytové hospodářství
65,00
65,00
65 393,50 100,61
3632 Pohřebnictví
14,00
14,00
9 528,00 68,06
3633 Výstavba a údržba místních inž
5 014,40 4 257,90
822 759,00 19,32
3639 Komunální služby a územní rozv
1 066,50 1 066,50 1 078 692,40 101,14
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
412,50
412,50
319 180,20 77,38
4314 Pečovatelská služba
90,00
90,00
91 248,40 101,39
6171 Činnost místní správy
244,80
83,40
40 703,70 48,81
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan
30,00
46,00
46 049,84 100,11
6402 Finanční vypořádání minulých l
6,10
6,10
6 072,50 99,55
6409 Ostatní činnosti j.n.
320,00
320,00
187 379,00 58,56
Příjmy celkem
19 462,60 24 391,00 21 384 719,24 87,67

e) rozpočet obce na rok 2002:
příjmy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 042 000 Kč
financování: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 402 000 Kč
výdaje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 444 000 Kč
f) obsah a uzavření smlouvy o spolupráci mezi
obcemi zájmového sdružení Frýdlantsko—Beskydy při realizaci projektu s názvem „Rozvoj cestovního ruchu podnikání občanského života mikroregionu Frýdlantsko — Beskydy“ a zmocnění starosty
k uzavření této smlouvy
g) prodej pozemku st. p. č. 1684 o výměře 49 m2
v k. ú. Kunčice p. O. paní Janě Brežné, bytem Karola Šmidkeho 1821, Ostrava—Poruba
V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 27. 3. 2002
návrhová komise:
O. Harabiš, v. r.
Z. Strnadel, v. r.

Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.
starosta obce
Oldřich Harabiš, v. r.
místostarosta

Výdaje rok 2001
Položka
Popis
RS tis.Kč RU tis.Kč
Čerpání Kč RU/Č %
1031 Pěstební činnost
32,00
32,00
31 120,00 97,25
2212 Silnice
1 172,60 1 196,90 1 225 557,08 102,39
2310 Pitná voda
1 786,70 1 786,70 1 726 396,45 96,62
2321 Odvádění a čištění odpadních vod
55,00
55,00
48 819,00 88,76
2333 Úpravy drobných vodních toků
2,50
4,10
4 053,00 98,85
3111 Předškolní zařízení
400,50
428,40
415 148,52 96,91
3113 Základní školy
1 625,50 6 839,10 6 839 099,70 100,00
3313 Film.tvorba,distribuce,
kina a shrom.audio arc
5,00
5,00
9 267,80 185,36
3314 Činnosti knihovnické
66,60
67,20
66 591,60 99,09
3319 Záležitosti kultury j.n.
109,90
165,20
165 196,50 100,00
3326 Poříz., zach. a obnova
hodnot kult. nár. a his
80,00
80,00
49 220,00 61,53
3349 Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. 93,00
93,00
95 746,10 102,95
3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n. 28,90
35,60
35 637,70 100,11
3419 Tělovýchovná činnost j.n.
110,00
110,00
110 000,00 100,00
3612 Bytové hospodářství
113,10
129,40
129 344,00 99,96
3631 Veřejné osvětlení
208,60
208,60
211 686,00 101,48
3632 Pohřebnictví
38,60
42,50
19 155,60 45,07
3633 Výstavba a údržba
místních inženýrských sítí
2 294,40 2 294,40 2 119 110,30 92,36
3635 Územní plánování
90,00
90,00
85 050,00 94,50
3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n.2 191,80 1 904,90
723 645,80 37,99
3699 Záležitosti bydlení,
kom.služeb a územ.rozvoje
200,00
200,00
0
0
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
70,00
79,90
79 814,70 99,89
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
669,10
669,10
469 226,80 70,13
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17,50
27,20
27 182,05 99,93
3749 Ostatní činnosti k ochraně
přírody a krajiny j
21,50
21,50
20 000,00 93,02
4179 Dávky sociální pomoci j.n.
12,00
10,00
10 000,00 100,00
4180 Dávky zdravotně postiženým občanům 8,00
10,00
10 000,00 100,00
4199 Ostatní dávky povahy
sociálního zabezpečení j.
8,00
12,20
12 183,00 99,86
4314 Pečovatelská služba
173,00
173,00
181 593,46 104,97
5512 Požární ochrana — dobrovolná část 288,30
288,30
201 016,61 69,72
6112 Zastupitelstva obcí
876,20
900,70
900 648,00 99,99
6171 Činnost místní správy
6 451,70 6 328,40 3 981 526,98 62,92
6219 Ostatní veřejné služby j.n.
1,40
1,50
1 406,30 93,75
6310 Obecné příjmy a výdaje
z finančních operací
1,00
1,00
0
0
6330 Převody vlastním fondům
v rozpočtech územní úr
0
0
35 554,60 *****
6409 Ostatní činnosti j.n.
116,00
116,00
88 002,00 75,86
Výdaje celkem
19 418,40 24 406,80 20 127 999,65 82,47

OBECNÍ NOVINY

STRANA 3

Zůstatek BÚ k 1.1.2001
649 400,39
Celkem příjmy v roce 2001
21 384 719,24
Finanční výpomoc— úřad práce 60 000,00
Celkem
22 094 119,63
Výdaje rok 2001
–20 127 999,65
Splátky úvěru
–633 600,00
Stavební spoření
–60 000,00
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2001 1 272 519,98

3314
3319
3326
3349
3399
3419
3612
3631
3632
3633
3635
3639
3699
3721
3722
3745
3749
4199
4314
5512
6112
6171
6409

Stav majetku Obce Kunčice pod Ondřejníkem k 31. 12. 2001
Pozemky
9 423 212,94
Umělecká díla a předměty
130 750,00
Budovy, haly, stavby
106 087 328,35
Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí
2 316 843,88
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1 902 327,23
Nedokončené hmotné investice
1 155 854,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
51 138,40
Nedokončené nehmotné investice
1 022 065,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
nehmot. majetek
100 000,00
Finanční investice (cenné papíry)
150 000,00
Zásoby — materiál
187 532,06
Pohledávky (včetně stavebního spoření)
1 467 856,60
Ceniny
463,00
Peněžní prostředky na běžných účtech
1 272 519,98
Celkem
125 267 891,44
Závazky
Neuhrazené faktury
Ostatní závazky (zápočet nájmu,
mzdy prosinec 2001, přijaté zálohy)
Nesplacený úvěr
Celkem

DUBEN 2002
Činnosti knihovnické
Záležitosti kultury j.n.
Poříz., zach. a obnova hodnot kult. nár.a hist. pam.
Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. — ON
Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n. — SPOZ
Tělovýchovná činnost j.n.
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výst. a údržba místních inženýrských sítí — plyn
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Záležitosti bydlení, kom.sl. j.n. — strategie rozvoje
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní činnosti k ochraně přírody
Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.
Pečovatelská služba
Požární ochrana — dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Ostatní činnosti j.n.
Výdaje celkem

Rozpočet na rok 2002 — financování
Položka Popis
8115 zůstatek BÚ k 1.1. 2002
8123 dlouhodobé půjčky
8124 splátky úvěrů
8126 stavební spoření
Financování celkem

618 889,80
254 542,30
4 327 127,20
5 200 559,30

Příjmy celkem
Financování
Celkem
Výdaje celkem

Schválený rozpočet na rok 2002

65 000,00
75 000,00
20 000,00
89 700,00
35 400,00
110 000,00
22 000,00
258 800,00
151 400,00
1 838 800,00
108 000,00
3 344 400,00
150 000,00
70 000,00
748 900,00
26 000,00
21 500,00
20 000,00
233 300,00
230 300,00
1 003 100,00
4 249 400,00
106 500,00
27 444 000,00

Rozp. schválený v Kč
1 272 500,00
4 000 000,00
–696 600,00
–1 173 900,00
3 402 000,00
24 042 000,00 Kč
3 402 000,00 Kč
27 444 000,00 Kč
27 444 000,00 Kč

Rozpočet na rok 2002 – příjmy
Položka
Popis
111
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.po
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
1121 Daň z příjmů právnických osob
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
1211 Daň z přidané hodnoty
1311 Správní poplatky
1332 Poplatky za vypouštění škodl. látek do ovzduší
1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy
1335 Poplatky za odnětí lesní půdy
1337 Poplatek za komunální odpad
1341 Poplatek ze psů
1342 Pobytové poplatky
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
1344 Poplatek ze vstupného
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
1511 Daň z nemovitostí
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV
2310 Pitná voda
3111 Předškolní zařízení
3143 Školní družiny a kluby
3313 Film. tvorba – kino
3314 Činnosti knihovnické
3319 Záležitosti kultury j.n.
3349 Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.
3612 Bytové hospodářství
3632 Pohřebnictví
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
4314 Pečovatelská služba
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409 Ostatní činnosti j.n.
Příjmy celkem

částka Kč
1 858 500,00
1 044 100,00
150 000,00
1 960 500,00
1 096 900,00
3 425 900,00
92 000,00
3 600,00
53 000,00
3 000,00
724 800,00
24 400,00
45 000,00
6 000,00
3 300,00
45 000,00
702 000,00
343 000,00
1 130 000,00
10 000,00
11 000,00
18 300,00
1 700,00
26 300,00
2 000,00
71 900,00
10 000,00
4 085 400,00
1 249 000,00
93 500,00
5 508 900,00
43 000,00
200 000,00
24 042 000,00

Rozpočet na rok 2002 — výdaje
Položka Popis
1031 Pěstební činnost
2212 Silnice — včetně zimní údržby
2310 Pitná voda
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
3111 Předškolní zařízení
3113 Základní školy

částka Kč
17 000,00
1 931 600,00
2 493 800,00
2 301 000,00
525 000,00
7 198 100,00

Sběr nebezpečných odpadů,
velkoobjemových odpadů
a železného šrotu
V roce 2002 proběhne v naší obci opět sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů. Ve stejném termínu zároveň proběhne sběr železného
šrotu. Smyslem této akce je jednorázové vyčištění
obce od všech druhů odpadů, pro občany je zároveň jedinečnou příležitostí zbavit se problematických odpadů.
Na jaře tato akce proběhne v sobotu 27. dubna
2002.
Sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ
provede firma .A.S.A., spol. s r.o., provozovna
Ostrava na následujících stanovištích:
— u zastávky ČSAD „u lávky“
(dolní část obce)

8.30— 9.00 hod.

— u kostela (dolní část obce)

9.15 — 9.45 hod.

— u Huťařství (aut. zastávka)

10.00—10.45 hod.

— u čerpací stanice vody
(poblíž autobusové
točny — transformátoru)

11.15—12.00 hod.
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V uvedené době bude moci každý občan Obce
Kunčice p. O. odevzdat na tomto místě k likvidaci
následující odpady:
olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky
barev, monočlánky, autobaterie i s elektrolytem,
zářivky, znečištěné láhve a sklo od chemikálií,
zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky,
staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové
obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, dále pak
televizory, rádia, domácí elektrospotřebiče, ledničky, mrazáky, opotřebené pneumatiky (bez disku!).
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečný odpad vozte prosím na stanoviště
pouze v uvedenou dobu, aby jej mohli pracovníci
odborné firmy od Vás přímo odebrat. Děkuji.
Sběru se budou moci zúčastnit také majitelé rekreačních chat v katastrálním území Kunčice p. O.,
avšak pouze ti, kteří mají zaplacen místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2001
ve výši 260 Kč za chatu. Jedná se o odpad vyprodukovaný na území Obce Kunčice p. O.
Sběr bude provádět specializovaná firma za účasti pracovníků obecního úřadu, členů komise životního prostředí a ochránců přírody.
Při této akci nebudou odebírány odpady podnikatelů, vzniklé při podnikatelské činnosti. Podnikatelé se mohou s firmou, která bude sběr provádět
domluvit na individuálním odvozu, popř. si likvidaci odpadu uhradí přímo na místě.
Název a sídlo firmy: .A.S.A., spol. s r.o.,
provozovna Ostrava
ul. Frýdecká 740,739 32 Vratimov
tel. č.: (069) 673 27 75–6

Tato akce je pořádána a hrazena obcí již sedmý
rok a bude prováděna pravidelně i v příštích letech
dvakrát za rok. Žádáme proto občany, aby s touto
službou již každoročně počítali a svůj nebezpečný
odpad (podle specifikace uvedené v ON) si během
roku doma ukládali na vhodném místě, nedávali jej
do popelnic a jiných sběrných nádob v obci a vyčkali na jednorázový sběr těchto odpadů pořádaný obcí.
Sbûr velkoobjemov˘ch odpadÛ
Velkoobjemové odpady, které nelze uložit do běžných popelnic na domovní odpad, budou sbírány
rovněž v sobotu dne 27. dubna 2002.
Do přistavených kontejnerů je možno bezplatně uložit např. matrace, hadry, které nejsou znečištěné ropnými produkty, části nábytku, WC
mísy, umyvadla, koberce, linolea, kočárky a pod.
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Do kontejnerů nesmí být ukládána stavební suť,
tráva, větve stromů, uhynulá zvířata, jiný organický
odpad a běžný domovní odpad. Železný šrot bude
sbírán samostatně.
U každého sběrného místa bude pověřený pracovník, který v případě potřeby upřesní skladbu
ukládaného odpadu. Respektujte prosím jeho pokyny. Kontejnery na velkoobjemový odpad budou
v sobotu 27. 4. 2002 rozmístěny na následujících
stanovištích pouze v níže uvedených časech:
1. u zastávky ČSAD „U lávky“
na dolním konci
8.00—10.00 hod.
2. parkoviště u kostela
8.00 —10.00 hod.
3. u Huťařství
(autobusová zastávka)
8 .00—11.00 hod.
4. čerpací stanice vody u točny
(u transformátoru)
8.00—12.00 hod.
5. za žel. přejezdem směrem
k RS Stavbař
8.00—10.00 hod.
6. u vodní nádrže v Kolibách
8.00— 10.00 hod.
7. směrem pod Stolovou, nad čp. 99
(dříve p. Ondrušák)
8 .00—10.00 hod.
8. Bystré u p. Vl.Píchy
8 .00—10.00 hod.
UPOZORNĚNÍ!
Na daná stanoviště přivážejte prosím velkoobjemový odpad až od vyznačené doby, tj. od 8 hodin
do doby uvedené u jednotlivých stanovišť. Po uvedené době již odpad na stanoviště nevozte, nebude možné jej pak odvézt! Děkuji.
Sbûr Ïelezného ‰rotu
Souběžně se sběrem nebezpečných a velkoobjemových odpadů proběhne v Obci Kunčice p. O.
v sobotu 27. dubna 2002 sběr a odvoz železného
šrotu. Sběr provedou členové místního Sboru dobrovolných hasičů. Železný šrot nebude vykupován,
odvoz bude proveden zdarma. Veškerý nepotřebný
železný šrot mohou občané uložit k silnici, odkud
bude naložen a odvezen. Sběrné vozidlo bude projíždět po těchto trasách:
křižovatka u nemocnice, kolem dřevěného kostelíka k prodejně pod Stolovou. Zpět kolem p. V. Běčáka čp. 100, p. Fr. Běčáka čp. 570, p. L. Oprštěného
čp. 500, dále kolem p. Zavadilové čp. 280, dříve
p. Sosenkové čp. 133 až pod les. Od Penziónu Karolína přes Koliby k prodejně na Maralovém kopci,
zpět k železničnímu přejezdu kolem Penziónu
Stavbař. Odtud přes autobusovou točnu k nádraží
ČD, dále pak okolo prodejny „Šodek“ po Valašské
cestě k Penziónu V.K. (dříve Vítkovice), k obecnímu
úřadu a jeho okolí. Sběrné vozidlo bude dále projíždět po okresní komunikaci od nemocnice po Tichou, od zastávky ČSAD „u lávky“, zpět po pravé
straně potoka Tichávka, přes Rakovec na Frenštát
p. R. po p. Rudolfa Slaninu, zpět přes Humbarek
okolo Mateřské školy Dolní ke kostelu.
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UPOZORNĚNÍ!
Na sběrná místa pro sběr železného šrotu ukládejte prosím pouze železný šrot. Pro nebezpečný
a velkoobjemový odpad použijte výše uvedená
stanoviště. Děkuji.
Vážení občané,
využijme prosím této jedinečné příležitosti jak
se zbavit problematických odpadů a udělejme si
každý pořádek ve svém okolí. Žádáme zároveň
všechny občany, aby na jednotlivá stanoviště
přinesli odpad v den sběru v době, která je u jednotlivých druhů odpadu uvedena (neukládat na
stanoviště odpad před zahájením sběrové
doby!) a aby přinesli pouze odpad, který je výše
uveden, neboť by mohlo dojít k takové situaci, že si
budou muset nevhodný odpad odnést zpět domů.
Předem děkuji všem, kteří takto přispějí k ochraně životního prostředí v naší obci.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Vzpomínková slavnost
Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem a Sbor
pro občanské záležitosti Vás srdečně zvou v pátek
3. května 2002 v 17.00 hodin na vzpomínkovou
slavnost v prostorách před obecním úřadem u příležitosti 57. výročí osvobození naší obce a vítězství
nad fašismem.
Po vzpomínkové slavnosti, přibližně v 17.30 hodin
proběhne v galerii ZŠ K. Svolinského vernisáž
vítězných prací 6. ročníku výtvarné a 4. ročníku literární soutěže na téma : „Život ohrožených zvířat“.
— obecní úřad —

Připomínky k jízdním řádům ČD
Požadavky a připomínky k vlakovému jízdnímu
řádu tratí 322, 323 a 324 s platností od 15. 12. 2002 lze
uplatnit do 12. 4. 2002 prostřednictvím OÚ Kunčice p. O.
Oldřich Harabiš, místostarosta

Připomínáme setkání
dříve narozených
v pátek 19. dubna 2002 ve 14. hodin v sále na Huťařství.
Pozvání jsme zveřejňovali v minulém čísle Obecních novin.
— obecní úřad —

☞☛ obecní
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Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…
V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:
92 let
84 let
81 let
80 let
75 let
70 let
70 let
60 let
60 let

Jaroslav Kalčík
Jaroslav Gelnar
Mgr. Jaroslav Špaček
Miroslava Maralíková
Rudolf Kokeš
Lída Mrkvová
Justin Fajčák
Jindřich Chýlek
Milan Černoch

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

Poslední rozloučení
V měsíci březnu jsme se naposled rozloučili
s paní LIBUŠÍ GELNAROVOU, s paní LUDMILOU DAVÍDKOVOU a s panem ANTONÍNEM ŠIGUTEM

Žádost o zapůjčení fotografií
Vážení občané, jistě mi dáte za pravdu, že vzhled
hřbitova je vizitkou každé obce. Také proto jedním
z bodů plánu činnosti Obce Kunčice p. O. na rok
2002 je projekční příprava na úpravu hřbitova a urnového háje v naší obci. Tato úprava by měla obsahovat rozvod vody, osvětlení, úpravu chodníků, obnovení zeleně, vybavení lavičkami, popř. úpravu
oplocení. Na takovou úpravu je možné požádat
o státní dotaci v rámci Programu obnovy venkova.
Pro stavební povolení a pro žádost o dotaci je
nutné zhotovit projekt.
Při zpracování projektu bude projektant vycházet
pokud možno z dřívější podoby našich hřbitovů.
Žádám Vás proto, vážení občané, pokud vlastníte
starší fotografie hřbitova, popř. urnového háje,
abyste je laskavě zapůjčili na Obecní úřad v Kunčicích p. O. (u paní Holušové). Fotografie Vám budou
samozřejmě vráceny.
Předem děkuji za pochopení a Vaši vstřícnost.
Tomáš Hrubiš, starosta obce

úřad informuje ☛☞
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Program SAPARD — venkovská
opatření
Program Sapard je program Evropské unie zaměřený na rozvoj venkova a zemědělství na období
2000 – 2006. Program může být ukončen i dříve,
a to pokud ČR vstoupí do EU před r. 2006.
V roce 2000 byl zpracován Plán rozvoje zemědělství a venkova České republiky na období 2000—
2006. Jedná se o dlouhodobý strategický dokument.
O programu Sapard se hovoří v ČR již několik posledních let. Vyhlášení programu SAPARD stály
v cestě 3 základní podmínky:
1. Zpracování a schválení Plánu rozvoje zemědělství a venkova
2. Zřízení Sapard agentury, regionálních poboček
a jejich akreditace
3. Podpis víceleté finanční dohody ČR – UE, resp.
Roční finanční dohody
V současné době jsou splněny 1. a 3. podmínka
vlastně také, akreditace proběhla a nyní se pouze
čeká na schválení závěrečné zprávy Evropskou komisí. Vzhledem k lhůtám, které jsou v rámci takových to schvalování stanoveny, se předpokládá
schválení závěrečné zprávy nejpozději do konce
měsíce března tohoto roku.
Asi v polovině dubna 2002 dojde k vyhlášení
zkráceného termínu k předkládání žádostí. Tento
mimořádný termín pro příjem žádostí bude měsíční, tzn. že ukončení příjmů žádostí bude počátkem
května 2002.
Další administrace: v první polovině května 2002
budou provedeny ex-ante kontroly (= předběžné).
Hodnocení regionální výběrovou subkomisí a bodování předložených projektů/žádosti proběhne
do konce května 2002. Národní výběrová komise
(posuzuje projekty, jejichž celkové náklady jsou
více než 5 mil. Kč) zasedne počátkem června 2002.
Následně budou uzavírány smlouvy s úspěšnými
žadateli, který by v těchto zkrácených termínech
měly být doručeny do konce června 2002.
Výše uvedené termíny jsou orientační a závislé
na schválení závěrečné zprávy Evropskou komisí.
Vzhledem k tomu, že zahájení programu Sapard
se neustále oddalovalo, došlo k nakumulování prostředků určených na program Sapard pro rok 2000,
2001 a 2002. Roční objem prostředků alokovaných
v programu Sapard pro Českou republiku je 270
mil. Kč. Prostředky z jednotlivých let programu Sapard se mohou shromažďovat max. po dobu 2 let
= letos (2002) může být rozděleno až 810 mil. Kč.
V roce 2002 budou pravděpodobně vyhlášeny 2
výzvy k předkládání projektů:
1. zřejmě v dubnu
2. konec léta — počátek podzimu
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Žádosti z 2. kola výzvy budou posouzeny a smlouvy s úspěšnými žadateli uzavřeny až v roce 2003.
Celkové náklady předkládaného projektu musí být
min. 300 tis. Kč,
max. u opatření 2.1 — 50 mil.Kč
u opatření 2.2 — 20 mil. Kč
V opatření 2.1 Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury lze udělit dotaci/grant ve výši
75—100% celkových přijatelných nákladů.
V opatření 2. 2 Podpora drobného a středního
nezemědělského podnikání lze udělit dotaci/grant
ve výši maximálně 50% celkových přijatelných nákladů. Při těchto projektech by měla vzniknout
nová pracovní místa.
Podrobnější informace poskytnou zaměstnanci
Sapard agentury — MMR:
Opava, Horní nám. 2 — Ing. Sojáčková
tel.: 0653/69 61 62, e-mail: sojgab@mmr.cz
Ostrava, Veleslavínova 4 — Ing. Poláčková
tel.: 069/611 05 46, e-mail: paljan@mmr.cz
www.mmr.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje od 1. 3.
2002 „Intenzívní konzultace“ zaměřené na opatření
2.1 a 2.2, především na = předběžná kontrola dokumentace nezbytné pro předložení projektu do programu Sapard, kontrola zpracované žádosti apod.
Úřední hodiny: pondělí — středa 7,45 —16,15 hod.
Ing. Josef Jalůvka
zástupce hejtmana kraje
e-mail:josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

Dobrovolná vojenská cvičení
v roce 2002
V roce 2002 budou organizována v AČR dobrovolná vojenská cvičení, o která mohou žádat vojáci
v záloze podléhající branné povinnosti v souladu
s § 2, čl. 1 a 2, zákona č. 218/1999 Sb.
Žádosti si mohou zájemci vyzvednout u ÚVS Frýdek–Místek, Politických obětí č. 117, PSČ 738 02, Frýdek–Místek. Telefonické dotazy budou zodpovězeny
na telefonním čísle 0658/43 11 91 nebo 43 11 92.
Osobní nebo telefonický styk lze uskutečnit:
Pondělí, středa
8.00—17.00 hodin
Úterý, čtvrtek, pátek
8.00—11.30 hodin
12.00—13.30 hodin
Podrobné informace o výcviku jednotlivých odborností ve vojenských posádkách získají zájemci
o výkon dobrovolného vojenského cvičení u ÚVS
Frýdek–Místek.
Náčelník správy
plukovník Ing. Oldřich Hlisnikovský
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Ze života ZŠ Karla Svolinského
Dûti a Harry Potter
Dne 13. 3. 2002 jsme uspořádali akci pro děti 3.
a 4. třídy a jejich rodiče — zájezd do Ostravy do
multikina na filmové představení Harry Potter
a Kámen mudrců. Děti se již s touto postavou seznámily v podobě čtyř dílů knižního vydání. Toužily
shlédnout představení v kině. Na internetu jsme
vyhledali začátky představení a akce byla domluvena. Jejich dětské oči se rozzářily už při vstupu do
multikina v objektu obchodního centra FUTURUM. Vybavení a velikost kina je uchvátily. Po
skončení filmu se dětem ani nechtělo jet zpátky
domů. Celou zpáteční cestu a ještě několik dní poté
si děti vyprávěly své zážitky, které jim zůstanou
dlouho v paměti. Děkuji rodičům za sponzorské
dary, které pokryly část dopravy a za doprovod dětí
při celé akci.
Mgr. Eva Halatová

Jako ryby ve vodû
Milovníci vody a plavání ( žáci 5. a 4. třídy ) jezdí
každý měsíc do krytého bazénu ve Frenštátě pod
Radhoštěm. Zde si kromě kondičního plavání,
skoků a dovádění užívají i vlnobití a saunu. Pobyt
v bazénu vždy uteče jako voda. Těšíme se , že si ke
konci školního roku užijeme i koupání a ježdění na
toboganu ve frenštátském aqaparku.
L. Dunděrová

âlovûãe, nezlob se
Důkazem toho, že děti rády soutěží, byla účast při
hře „Člověče, nezlob se“. Zvítězil Jan Mrkva z 2.
třídy, na 2. místě byla Lenka Jurková ze 4. třídy a 3.
místo získala Josefína Kořená spolu s Lukášem Borákem ze 2. třídy. Odměnou všem byly sladkosti
a hlavně radost ze hry.
J. Konečná

Loutniãka
Začátkem března měly děti naší školy příležitost
předvést své umění v sólovém zpěvu v soutěži
LOUTNIČKA, ve školním kole.
V první kategorii 1. — 3. třídy získala 1. místo Monika Ondruchová ze 3. třídy s lidovými písněmi
„Holka modrooká“ a „To jsou dudy“. Postoupila do
obvodního kola ve Frýdku–Místku. Na druhém místě
byl Patrik Pokorný z 1. třídy a o 3. místo se podělila
děvčata 2. třídy Josefína Kořená a Alena Telváková.
V druhé kategorii 4.—5. třídy obsadila první
místo Markéta Pokorná ze 4. třídy s písněmi „Pletla
v kytku“ a „Červená růžičko“. Rovněž postoupila do
obvodního kola. 2. místo měla Katka Telváková ze

4. třídy a Beáta Kunášová z 5. třídy. Na 3. místě byla
Šárka Gajdůšková z 5. třídy.
V třetí kategorii zpívala úspěšně žákyně 6. třídy
Markéta Petrovská, která si zasloužila 1. místo a tím
také postoupila do dalšího kola. Účastníci byli odměněni bonbóny a vítězové drobnými pozornostmi. Všem zpěváčkům soutěže blahopřejeme a přejeme mnoho elánu a úspěchů v dalších vystoupeních.
J. Konečná

Loutniãka
V předjarních dnech — 19. a 21. 3. — proběhlo na
ZUŠ ve Frýdku-Místku velké pěvecké klání. V úterý
19. 3. se vítězky školního kola Loutničky snažily
podat co nejlepší pěvecký výkon mezi svými vrstevníky. Nezbytná dávka trémy, velmi vyrovnané
výkony, jarní nachlazení,…
To vše sehrálo svoji roli, ale i tak se Monice Ondruchové podařilo mezi sólisty 1. kategorie získat
krásné 2. místo.
O dva dny později soutěžila tamtéž dua a tria našeho okresu. Naše třeťácké duo Barbora Adámková
a Štěpánka Hrubišová se umístilo na pěkném 3. místě.
Všem našim soutěžícím gratulujeme k dosaženému úspěchu a reprezentaci školy i obce.
M. Kahánková

Pozvání
Na poslední dubnovou středu 24. 4. 2002 v 17.30
hodin chystáme pro veřejnost J a r n í k o n c e r t .
Dětský pěvecký sbor pod vedením Jarmily Konečné
a Marie Kahánkové vystoupí v nových prostorách
Galerie Karla Svolinského v základní škole. Srdečně
zveme včechny příznivce školy a hudby.
žáci a učitelé

Den jódu v Kunãicích pod Ondfiejníkem
Ve středu 6. března se konala na ZŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem velká akce ke
Dni jódu. MUDr. Ryšavá z Krajské hygienické stanice
v Ostravě vysvětlila žákům správné složení stravy
a význam jódu pro náš organismus. Žáci uspořádali výstavky předmětů, které mají souvislost s jódem
(obrázky ryb, obaly od potravin ). Pracovnice školní kuchyně připravily s žákyněmi 9. třídy ochutnávky pomazánek z mořských ryb a výstavku potravin
s vysokým obsahem jódu. Mléčné výrobky na výstavku darovala Místecká mlékárna s.r.o. Největší
radost měli žáci z ochutnávek nápojů obohacených
jódem, které dodala firma Jesenické prameny a.s.,
provozovna Čeladná. Děkujeme všem, kteří nám
pomohli s přípravou akce.
vedení školy
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HODY, HODY, DOPROVODY,
DEJTE VEJCE MALOVAN¯…
Přibližně těmito slovy mohlo ve středu 20. 3. zahájit asi 30 dětí svou „VELIKONOČNÍ DÍLNU“.
Téměř 4 hodiny volného odpoledního času mohli
strávit všichni zájemci o různé techniky zdobení
velikonočních kraslic. Děti s velkým zaujetím zdobily svá vyfouknutá vajíčka nalepováním různých
přírodních materiálů, bavlnek, přízí, podívaly se
i na obháčkované kraslice.
Velkým zážitkem a inspirací do budoucna byla
ukázka paličkování, kterou svým mladším spolužačkám a spolužákům předvedla Kamila Hil'ovská,
žákyně 8. třídy. Nazdobenými kraslicemi si děti vyzdobí svou třídu. Pak už budou jen očekávat a přát
si, aby se právě výzdoba v jejich třídě nejvíce zalíbila porotě, která bude hodnotit soutěž tříd ve velikonoční výzdobě.
Příjemné prožití Velikonoc přejeme všem dětem
i našim spoluobčanům.
M. Kahánková

Ekocentrum Ondráš MOP ČSOP
Kunčice pod Ondřejníkem
vyhlašuje 6. ročník výtvarné soutěže a 4. ročník literární soutěže, tentokrát na téma :
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Vernisáž výtvarné a literární soutěže
MO ČSOP a ZŠ K. Svolinského Kunčice pod Ondřejníkem zvou veřejnost na vernisáž vítězných
prací 6. ročníku výtvarné a 4. ročníku literární soutěže na téma : „Život ohrožených zvířat“. Vernisáž
se uskuteční dne 3. května 2002 po ukončení pietního aktu k výročí osvobození naší obce v galerii ZŠ
K. Svolinského Kunčice pod Ondřejníkem.
Martin Blažek
Ekocentrum Ondráš ČSOP Kunčice p.O.

Zápis do obou mateřských škol
Ředitelství obou mateřských škol oznamuje, že
v úterý 16. dubna 2002 proběhne zápis dětí pro
školní rok 2002—2003. Zápis proběhne v mateřských školách od 13 hodin do 15 hodin. Přiveďte své
děti mezi kamarády, aby si společně mohli pohrát.
Maminky, které pobírají mateřský příspěvek na
dítě mohou podle zákona 271/2001 Sb. své dítě přihlásit do mateřské školy na 5 dnů v měsíci.
Jestliže Vám tento termín nevyhovuje, domluvte
se telefonicky na jinou dobu.
MŠ HORNÍ 85 00 62
MŠ DOLNÍ 85 01 85
Těšíme se na Vás!

Život ohrožených zvířat a rostlin
Soutěž je určena dětem školek a základní školy
v Kunčicích pod Ondřejníkem.
Výtvarná část:
libovolná technika, doporučujeme používat materiály vhodné pro recyklaci, vítáme kolektivní díla.
Kategorie:
• mateřské školky
• žáci 1. a 2. třídy
• žáci 3. až 5. třídy
• žáci 6. a 7. třídy
• žáci 8. a 9. třídy
Literární část:
libovolný slohový útvar
Kategorie:
• žáci 1. až 3. ročníku
• žáci 4. a 5. ročníku
• žáci 6. a 7. ročníku
• žáci 8. a 9. ročníku
U každé práce je třeba uvést jméno a příjmení autora, věk , třídu, soutěžní kategorii, adresu bydliště,
název práce.
Uzávěrka soutěže bude ve středu 24. dubna 2002.
Martin Blažek
Ekocentrum Ondráš ČSOP Kunčice p.O.

Nárazová odorizace zemního
plynu
Oznamujeme Vám, že v průběhu měsíce dubna
2002 budeme provádět nárazovou odorizaci zemního plynu, která se projeví jeho zvýšeným zápachem. Účelem odorizace je zjištění a následné
odstranění netěsností plynárenského a odběrného
plynového zařízení. V Obci Kunčice pod Ondřejníkem bude odorizace probíhat 8. — 12. dubna
2002.
Vzhledem k tomu,že většina zjištěných úniků
plynu se projevuje na odběrném plynovém zařízení (domovní plynovody, uzávěry před plynoměry
a spotřebiči, závitové spoje atd.), které jsou majetkem a ve správě odběratele, doporučujeme provést
opatření k rychlému odstranění závad na tomto
zařízení.
Při této příležitosti upozorňujeme, že v rámci
nárazové odorizace jsou naši pracovníci schopni
zajišťovat pouze opravy plynárenského zařízení
(plynovody, přípojky, plynoměry).
Severomoravská plynárenská, a.s.
Jan Fejta, vedoucí střediska MS, RS a měření
Nový Jičín
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Český svaz ochránců přírody
68/01 ZO v Kunčicích
pod Ondřejníkem
Posezení při svatebních koláčích a …
Dne 22. února 2002 se v zasedací síni obecního
úřadu setkali kunčičtí ochránci přírody se svými
hosty na výroční členské schůzi. K slavnostní atmosféře, kde byly aktivním členům předávány knižní
odměny přispěl sponzorský dar pana Vítězslava
Němce. Za koláčky, ořechové hřebeny a další pečivo by se nemusela hanbit žádná nevěsta. Dík patří
všem zaměstnancům, kteří šíří dobré jméno kunčické pekárny Vial v širokém okolí.
V uplynulém patnáctém roce aktivní činnosti
měla ZO ČSOP 74 členů včetně 38 registrovaných
mladých ochránců přírody. Výroční schůze schválila přijetí dalších 5 nových členů a zvolila nový
výbor včele s panem Davidem Fojtíkem. Nové
omlazené vedení je cennou devizou pro budoucnost
organizace a životního prostředí nejen v Kunčicích p. O.
Odstupující vedení se nemusí za odvedenou činnost stydět. Opíralo se o dříve narozené členy, kteří
stále vynikají svěžím myšlením, obětavostí a vytrvalostí při likvidaci invazních rostlin, věšení ptačích budek nebo ochraně mravenců a obojživelníků.
V loňském roce jsme společně získali na šesti realizovaných projektech přes 200 000 Kč, které byly
použity k zajištění druhové rozmanitosti a vytváření optimálních podmínek pro život ohrožených
druhů rostlin a živočichů.
Vzpomeneme-li na uplynulá léta:
Organizace byla založena v září 1986 Jiřím Ryškou, Vojtěchem Krkoškou, Vladislavem Zavadilem,
Josefem Žákem, Janem Michnou a dalšími 15ti nadšenci. Od samého počátku se snažila získávat spoluobčany k citlivějšímu vztahu k přírodě. Na základní škole vedla kroužky mladých ochránců přírody.
Tisíce brigádnických hodin byly odpracovány na
likvidaci černých skládek, čištění potoků, údržbě
zeleně a ošetřování památných stromů.
V letech 87 až 90 s mysliveckým sdružením bylo
vysazeno 8600 stromků v kunčických lesích. Výsadba s celoroční péčí o porosty pokračovala v letech
92 až 96, kdy jsme společně se SOU Frenštát vysadili 12 728 sazenic jehličnanů na hoře Smrku v nejvíce postižených oblastech od smogu. Další zalesňování po těžbách bylo Na Písečné a v Pekliskách.
Postupně jsme se stále více zaměřovali na mládež
každoročním organizováním výtvarné a literární
soutěže zaměřené na pranýřování prohřešků proti
přírodě. A začali budováním Ekocentra Ondráš,
které nám pomáhalo získávat veřejnost k záchraně
Beskyd před těžbou uhlí. Věnovali jsme se také vyhledáváním a obnově beskydských studánek. Ve
větším rozsahu byly likvidovány invazní rostliny
křídlatka a bolševník. Ne vše se nám daří. Občas
také musíme přistoupit k ochraně našeho životního
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prostředí i pomocí správních řízení, například proti
těžbě uhlí v Beskydách a necitlivým zásahům člověka do přírody.
V dnešní hektické době je velmi těžké působivě
oslovit naši mládež a vytvořit v ní kladný vztah k životu a přírodě. Snažíme se u nich vzbudit hrdost nad
přírodními výtvory, které nám ještě zbyly a tak je motivovat k ekologické činnosti k zachování biologické
rozmanitosti nezbytné k udržení života na zemi. Je to
jedna z mála cest, které jim umožní vybíjet energii
jinak než v šikaně, drogách a pochybných partách.
Na konci jubilejní 15té výroční schůze zhodnotil
naši činnost náš milý host, ekolog duší i tělem,
autor reintrodukce jasoně červenookého na Štramberku (jediné úspěšné v celé Evropě), člen komise
Ochrany přírody Ústřední výkonné rady ČSOP, plukovník ve výslužbě, Honza Lukášek.
V závěru děkuji panu starostovi ing. Hrubišovi, který
s kolektivem obecního úřadu je vždy připraven pomoci radou i skutkem a vytváří tak dobré podmínky
pro všechny organizace, které se snaží zlepšovat životní
podmínky v naší obci a nezapomínají na mládež.
Přeji za bývalé vedení ZO mnoho zdaru a úspěchů
našim mladým nástupcům a všem, kteří touží po
změně společenského klimatu ve vztahu k přírodě.
Miloslav Šrubař
předseda ZO 68/01 ČSOP v letech 1997—2001

Šetřeme životní prostředí,
své zdraví, ale i svou kapsu
Od 1. ledna letošního roku platí zcela nový vodní
zákon vydaný pod číslem 254/2001 Sb. Zákon upravuje
právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám,
vztahy fyzických a právnických osob v zájmu zajištění
trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti
vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.
Z rozsáhlého zákona si dovolím upozornit jen na
§ 46 odstavec 1, který zakazuje měnit profil koryta
vodního toku, poškozovat břehy, těžit z koryt vodních
toků zeminu, písek, kameny a ukládat do vodních
toků předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení
plynulosti odtoku vod, jakož i ukládat takové předměty
na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod.
Tento paragraf je zaměřen na ty občany, kteří se
snaží nerozumně zbavovat stavebního odpadu,
pneumatik, popela, ale i rozměrnějších předmětů,
které mohou způsobit i zatarasení vodního toku
a následné škody na majetku.
Tento zákon nemá represivním charakter, ale má
posloužit k výchově nás občanů, abychom si lépe
uvědomili, jak moc potřebujeme naše vodní zdroje.
Každý z nás se může podívat na nejbližší potok
a sám zhodnotit, nakolik v něm bují život. Toto
není způsobeno přehnanou chemizací, od které se
před 11 lety upustilo, ale je to následek i našeho nezájmu! Chraňme tedy společně naše vodní bohatství, neboť voda je základ života.
Miloslav Šrubař, strážce přírody a krajiny
Petr Tryščuk, nezávislý publicista
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Zahrádkáři
z Kunčic pod Ondřejníkem
informují
V pátek 22. 3. 2002 se členové ZO ČSZ Kunčice p. O.
sešli na výroční schůzi na místním obecním úřadě.
Přítomen byl i starosta obce Ing. Tomáš Hrubiš
a další hosté.
Zahrádkáři zhodnotili uplynulé období a zabývali
se přípravou akcí pro letošní rok. Jedna z prvních,
na které všechny členy a širokou veřejnost zveme,
bude přednáška na téma Postřiky ovocných stromů
a ochrana proti škůdcům. Přednášet bude známý
odborník na tuto problematiku, předseda zahrádkářů frýdlantské základní organizace pan Jiří Saniter.
Proto zveme všechny, kteří v pěstování ovoce chtějí
dosáhnout dobrých výsledků, přijďte se poradit
s odborníkem. Jistě nebudete litovat takto strávených asi dvou hodin svého času.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2002
v 17.00 hod ve velké zasedací místnosti Obecního
úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem.
Srdečně zve výbor zahrádkářů
ZO ČSZ Kunčice p. O.
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Vzpomínka
„Jen svíci hořící a krásnou kytici na hrob můžeme dát,
s láskou a slzami v očích na Vás vzpomínat.“
Dne 22. dubna 2002 vzpomeneme 5. výročí,
kdy nás opustila paní ANASTÁZIE MICHNOVÁ
a 6. května 2001 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana ROBERTA MICHNY.
S láskou a úctou svých drahých rodičů
vzpomíná a nikdy nezapomene
dcera Květoslava s rodinou
Děkuji všem, kdo vzpomene s námi.

Firma Jurek S+R
přijme do pracovního poměru
pro výrobu stanů, popřípadě i oblečení,
ženy se zkušenostmi s šitím na šicím stroji.
Preferujeme švadleny, šičky, krejčové, popřípadě
čalounice apod. Nástup možný ihned.
Bližší informace v sídle firmy Kunčice p. O. 304
nebo na telefonu 85 00 32 v době od 7.00—17.00 hod.
Za firmu Jurek S+R
Stanislav Jurek

Novû otevfiená prodejna
Poděkování
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili pohřbu naší
maminky LUDMILY DAVÍDKOVÉ za projevy soustrasti
a květinové dary. Zároveň děkujeme MUDr. Františce
Chovančíkové za lékařskou péči, kterou ji po léta poskytovala a paní Elišce Pustkové za procítěná slova
na rozloučenou.

P

Jaromír a Vlastimila Davídkovi

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
kteří se zúčastnili posledního rozloučení s paní
LIBUŠÍ GELNAROVOU. Taktéž děkujeme paní MUDr.
Františce Chovančíkové za péči po dobu její těžké nemoci a paní Elišce Pustkové a Marušce Kahánkové za
procítěná slova při posledním rozloučení.

P

Manžel Jaroslav
dcery Jarmila a Dagmar s rodinami

Děkujeme MUDr. Františce Chovančíkové a sestře
Lence Dobiášové za vzornou péči, kterou věnovaly
panu ANTONÍNU ŠIGUTOVI po dobu jeho nemoci. Zároveň děkujeme všem příbuzným, sousedům a známým za projevy soustrasti.
Zarmoucená rodina

Informace na tel.: 0656/83 06 66, 0603 18 93 91
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