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T

ento měsíc zřejmě zvlášť vnímají děti. První
den je jejich svátkem
a tím posledním
končí školní rok a začínají prázdniny.
Přejeme Vám, milí
žáci, abyste zdárně
ukončili školní rok
a o prázdninách prožili mnoho pěkných
zážitků.
– redakce –
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VOLBY 1998
Obecní rada v Kunčicích pod Ondřejníkem
na svém zasedání dne 25. 5. 1998 potvrdila
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhnou ve
dnech 19. a 20. 6. 1998 dva volební okrsky,
stejné jako při volbách v roce 1996.
Volební okrsek č. 1 tvoří dolní a střední část
obce po pana Jiřího Janáče čp. 531, paní Elišku Pustkovou čp. 335 a prodejnu p. Šablaturové na Maralovém kopci – volební místnost
bude v zasedací síni Obecního úřadu, počet
voličů 847.
Volební okrsek č. 2 tvoří horní část obce –
volební místnost bude v restauraci Skalka,
počet voličů 675. Celkový počet voličů ke dni
27. 5. 1998 je 1 522.
V pátek 19. června 1998 začíná hlasování ve
14,00 hodin a končí ve 22,00 hodin. V sobotu
20. června 1998 začíná hlasování v 7,00
hodin a končí ve 14,00 hodin.
Starosta obce stanovil pro každou okrskovou volební komisi 9 členů komise.
Krajská volební komise pro volební kraj Severomoravský zaregistrovala kandidátní listiny 16 politických stran a hnutí.
Voličské průkazy
Voliči, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku (v jehož stálém seznamu je zapsán) vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do
stálého seznamu a do výpisu ze stálého seznamu voličů pro okrskovou volební komisi.
Kdo je voličem
Voličem je státní občan ČR, který alespoň ve
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Překážkami ve výkonu volebního práva jsou:
a) zákonem stanovená omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (např.
osoba léčena na infekčních odděleních)
b) zbavení způsobilosti k právním úkonům

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdrží voliči prostřednictvím České pošty zároveň s poučením jak volit
nejpozději tři dny přede dnem voleb. V případě, že voliči nebudou z jakéhokoliv důvodu
hlasovací lístky doručeny, bude si je moci vyzvednout přímo ve volební místnosti.
Hlasování
Po příchodu do volební místnosti musí
všichni voliči prokázat okrskové volební komisi svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem a státní občanství ČR. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Volíte–li na voličský průkaz, odevzdáte jej okrskové volební komisi.
Po obdržení úřední obálky, opatřené úředním razítkem, vstoupí každý volič s hlasovacími lístky do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží do
úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, hnutí nebo koalice, pro niž se rozhodl hlasovat.
Vloží–li volič do obálky několik hlasovacích
lístků ve prospěch různých politických stran,
politických hnutí nebo koalic, jsou všechny
tyto hlasy neplatné.
Nebude–li vybraný hlasovací lístek žádným
způsobem upravován, dává tím volič hlas jim
vybrané politické straně, politickému hnutí
nebo koalici a zároveň souhlasí s pořadím
kandidátů uvedeným na hlasovacím lístku.
Chce–li volič ovlivnit pořadí kandidátů zakroužkuje jejich pořadové číslo. Takto je
možno označit nejvýše čtyři kandidáty. Pokud
bude zakroužkováno více pořadových čísel,
hlasovací lístek bude platný, ale k přednostním hlasům se nepřihlíží.
Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky.
P o z o r ! Voliči, který se před hlasováním
neodebral do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, komise hlasování neumožní.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
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V Y H L Á Š K A O D O B Ě A M Í S T U KO N Á N Í V O L E B
Obec Kunčice pod Ondřejníkem podle § 15 zákona č.
247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
stanoví:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky
se uskuteční

dne 19. 6. 1998 od 14 hodin do 22 hodin a
dne 20. 6. 1998 od 7 hodin do 14 hodin.
2. Místem konání voleb
v okrsku č. 1
je zasedací místnost na Obecním úřadě v Kunčicích
pod Ondřejníkem pro voliče dolní a střední části obce
po pana Jiřího Janáče čp. 531, paní Elišku Pustkovou
čp. 335 a prodejnu č. 158 na Maralovém kopci.

Oznámení

•••••••••••••••

V době od 10. 6. 98 do 17. 7. 98 bude uzavřena místní
komunikace III/4839 v Kunčicích pod Ondřejníkem od
kostela na „Humbarek“ z důvodu generální opravy
mostu u Mateřské školy dolní. Po dobu opravy mostu
bude přes potok Tichávku (vedle stávajícího mostu) prozatímní lávka pro pěší. Autobusová doprava bude upravena podle „Přepravního opatření č. 8/98“ (viz dále). Na
komunikaci bude od „Humbarku“ povolen vjezd trvale
bydlícím občanům, popř. dopravní obsluze. Žádám
všechny uživatele uvedené komunikace o pochopení
vzniklé situace.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

v okrsku č. 2
je sál v restauraci Skalka pro voliče horní části obce.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost, státní občanství České republiky
a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.
4. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny
přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s nimi bude
voličům doručen též informační leták v němž budou
seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního
práva.
Volič může obdržet hlasovací lístky také ve volební
místnosti ve dnech voleb.
V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 27. 5. 1998
Ing. Tomáš Hrubiš, v. r. starosta obce

Od Tiché směr Huťařství
linka/spoj
880651/9
880651/13
880651/19
880651/55

pův. odjezdy
od kostela
7.09
9.33
13.32
14.47

lze použít
linka/spoj
880651/7
880651/51
880651/21
880651/55

odj. od kostela
7.15
9.15
14.06
14.40

Od Tiché směr Frenštát pod Radhoštěm
880651/6 vyčká vždy u Hutařství na 880636/5 od Tiché
ČSAD Ostrava, a. s.
Ing. Zbyněk Julínek, obchod. náměstek
v. z. Šablatura

Odečet stavu vodoměru
Přepravní opatření č. 8/98.
Úplná uzávěra silnice III/4839 v Kunčicích p. O.
Na základě rozhodnutí ObÚ v Kunčicích pod Ondřejníkem dochází v důsledku rekontrukce mostu přes Tichávku k úplné uzávěře silnice č. 4839 z Kunčic pod
Ondřejníkem u kostela po křižovatku se silnicí II/483
(křižovatka směr Žuchov, Trojanovice, tzv „Humbarek“)
od středy 10. června 1998 do pátku 17. července 1998. V
uvedenou dobu nebude na autobusové lince 880651
Frenštát p. R.—Kunčice p. O.—Frýdlant n. O. u spojů vedených přes Žuchov, autobusová zastávka Kunčice pod
Ondřejníkem u kostela obousměrně obsluhována. Pro
směr do Frenštátu pod Radhoštěm přes Žuchov bude po
dobu objížďky umístěna náhradní zastávka v křižovatce
na „Humbárku“, kde budou autobusy zastavovat ve stejných časových polohách jako na zastávce u kostela. Pro
opačný směr od Frenštátu p. R. přes Žuchov do Kunčic p.
O. nemocnice však mezi zastávkami Kunčice p. O.–Rákovec a Kunčice p. O.–Hutařství nebylo ze strany Policie
České republiky zastavování autobusu povoleno.
Cestující mohou použít autobusy:

Koncem měsíce června 1998 bude pověřený pracovník
provádět odečet stavu vodoměru. Vzhledem k tomu, že
cena vody, kterou obcím SmVaK dodává, je každý rok
vyšší a v naší oci se vodné již 2 roky neměnilo, předpokládáme od července 1998 zvýšení ceny pitné vody u občanů zhruba o 1,50 Kč/m3.
Obecní úřad

Sdělení katastrálního úřadu
ve Frýdku-Místku
V souladu s opatřením Českého úřadu zaměměřičského a katastrálního v Praze ze dne 25. 2. 1998 č. j.
963/1998 – 22 provede Katastrální úřad ve Frýdku–Místku sloučení dílů parcel různých druhů pozemků. Tato
akce bude probíhat průběžně do 30. 9. 1998. Vlastníci
pozemků, kterých se bude změna týkat, obdrží od katastrálního úřadu „oznámení o sloučení evidovaných
dílů parcel v katastru nemovitostí“.
Ing. Zita Maršálková
ředitelka katastrálního úřadu
ve Frýdku–Místku
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V květnovém čísle Obecních novin bylo v článku „Plynofikace“ nepřesně uvedeno, že je manipulační (připojovací) poplatek 240,– Kč. Podle pracovníků plynáren ve
Frýdku–Místku záleží na době podání žádosti o připojení plynoměru. U žádostí podaných do 13. 8. 1997 je připojovací poplatek 240,– Kč, u žádostí podaných po
tomto datu je připojovací poplatek 500,– Kč, pro podnikatele 1 000,– Kč. Za vzniklou nepřesnost se omlouvám.
ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta živijó .........
V červnu oslaví svá významná životní jubilea tito naši
občané:
91 let
87 let
86 let
84 let
81 let
81 let
75 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let
60 let

Aloisie Sobotíková, čp. 311
Marie Mýlková, čp. 311
Božena Holáňová, čp. 311
Anna Parmová čp. 190
Adolf Řezníček, čp. 93
Zita Kovalská, čp. 590
Drahomír Skácel, čp. 49
Miroslav Běčák, čp. 553
Aloisie Blablová, čp. 314
Ing. Jaroslav Menšík, čp. 65
Zdeňka Kociánová, čp. 125
Růžena Kokešová, čp. 522
Antonín Michna, čp. 582

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

Po d ě k ová n í
D ěkujeme všem sousedům, známým a spoluobčanům,
kteří se přišli rozloučit s Valerií Kupkovou.
Zvláště chceme poděkovat MUDr. Františce Chovančíkové a Lence Dobiášové za péči v nemocnici, paní E. Pustkové za procítěná slova a sourozencům Hrubišovým za
zpěvy při rozloučení v kostele. Zároveň děkujeme za projevy soustrasti.
Karla Ostradecká.

☞☛ obecní

ČERVEN 1998

Rozvozový plán láhví propan–butanu
Rozvoz č.: 32 – každý sudý čtvrtek
Platí od 1. 6. 1998 do 30. 6. 1998
Rozvoz se uskuteční ve dnech:
11. 6., 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 3. 9., 17. 9. 1998
Prodejní místa

Čas

– p. Čmiel „F“
11,30 – 11,50 hod.
– potraviny
11,55 – 12,00 hod.
– hasičárna
12,05 – 12,10 hod.
– nádraží ČD
12,25 – 12,30 hod.
(mimo zimní období)
– hospoda Skalka 12,35 – 12,40 hod.
ČSAD Havířov a. s.

Hasiči informují

••••••••••••

Naše obec Kunčice pod Ondřejníkem se náchází v Beskydech, na úpatí hory Ondřejník. Její rozloha je 21 km2
a žije zde asi 1 950 obyvatel. V letošním roce si připomínáme 100. výročí založení dobrovolného hasičského
sboru.
Jeho založení předcházel velký požár v roce 1897, kterému padly za oběť čtyři budovy. Několik snaživých lidí
se chopilo práce a založilo sbor, do kterého se přihlásilo
více než 30 členů. Nebylo lehké uvést spolek v život,
neboť bylo třeba peněz na jeho vybavení. Zpočátku bylo
zakoupeno několik berlovek, o dva roky později pak
koňská kolová stříkačka. Tato stříkačka je v současné
době zrestaurována a je funkční.
V roce 1913 byla postavena zbrojírna, která po několika rekonstrukcích slouží dosud.
V současné době je sbor vybaven technikou CAS–25
a dopravním vozidlem AVIA.
Sbor se vždy aktivně podílel na všech akcích pořádaných v naší vesnici. Členové hasičského sboru odpracovali zdarma mnoho hodin jednak při samotných zásazích, údržbě techniky, přestavbách hasičské zbrojnice,
tak brigádách konaných v obci. V dnešní době sbor čítá
50 členů, od letošního roku se nám po dlouhé době podařil obnovit kroužek mladých hasičů. Tyto děti práce ve
sboru velmi baví a aktivně se podílí na všech činnostech,
samozřejmě pomáhají ostatním hasičům v přípravách
oslav ke 100. výročí založení sboru.
Tyto oslavy budou probíhat ve více etapách – námětové cvičení (6. 6. v 15.30 hodin u obecního úřadu), slavnostní schůze a vše vyvrcholí ukázkami staré i moderní
hasičské techniky a taneční zábavou dne 4. července
1998.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům hasičského sboru v Kunčicích pod Ondřejníkem za jejich dosavadní práci a popřát jim pevné zdraví a chuť pokračovat v činnosti sboru, který před 100 lety naši dědové založili.
M. Macura

úřad informuje ☛☞
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volební kampaň ✱ volební kampaň ✱ volební kampaň ✱ volební kampaň

Jiří Štorek, evangelický farář
„Vždycky jsem volil ODS a budu ji volit zase. Klaus,
který za ni vystupoval kontinuálně, totiž neměnil své
názory.“
(převzato z Lidových novin)
Výše daní zajímá českého občana asi stejně jako výška hor
v Mauretánii. Tedy alespoň podle průzkumů soudě. Podivné.
Předvolební klání ve většině zemí západního světa přitom právě
daně staví do světel reflektorů. Má to logiku – ony totiž peníze
z daní souvisí s většinou ostatních věcí, kvůli nimž občan váží
cestu za volební plentu.
Mezi Aší a Břeclaví tahle logika zatím úplně neplatí. Lidé chtějí pohodlnější sociální sítě, které pomohou zbrzdit jakýkoliv pád,
větší bezpečnost, lepší penze a obecní muziku, co bude zvesela
vyhrávat každý den. Proč ne. Ale už je moc netrápí, z čeho se to
bude platit a jak se to dotkne jich osobně. Odpověď je přitom docela jasná – platit se bude z jejich peněz. Jako by si kupovali auto
a jenom si poručí, co by v něm mělo být – silný motor, ABS, airbag a hodinky s vodotryskem –, a netrápilo je, kolik takový bourák stojí a kde na něj vezmou.
Nezájem o to, co jinde trhá společnost vedví, se přitom nedá
svalit jen na zpozdilost či menší daňověhistorickou zkušenost
českého voliče. Ony daně většinu společnosti nezajímají také
proto, že pro ni nepředstavují zásadní problém. Více než polovina lidí bere podprůměrný plat a z něj stát nevysává peníze tak
dramaticky. Tuto většinu lidí proto nevzrušuje, jak se nad výší
daní při pohledu na výplatní pásku kroutí lépe vydělávající, jaké
daně a z čeho platí podniky. Hlavně, že nějaké penízky do pokladny padají a pak z ní zase tečou zpátky. Tak to nemusí být napořád – ti, co platí teď, to nemusí dlouho vydržet, a pak stát zcela
jistě zaloví i v dalších – dnes méně naplněných kapsách.
Daně, jež souvisí s úrovní školství či zdravotnictví stejně jako
s tím, jak šlape ekonomický stroj, tak zkrátka ovlivňují přímo životní úroveň a pohodu každého voliče. Suterén voličského
zájmu, v němž se teď krčí, nesvědčí celé společnosti. Otázka Co
mi která strana ve volbách nabízí za prebendy? by měla být při
přemýšlení doprovozena další – Co za to po mně bude chtít?
Tahle oblast si totiž říká o zásadní reformu. Ptejme se, jak ji politici chtějí zařídit.
Petr Šimůnek

Z tohoto pohledu je deset let skutečně málo. Zvláště pak kdy
na Vás stále a častěji působí našeptávači a zastánci všeho minulého, již zmíněného způsobu pohodlné nesvobody.
Různými bonmoty jako „bohatým brát a chudým dávat“, hrají
na citlivou strunu závisti, zvláště v Čechách vyvinutou závist
k majetku.
Našeptávači a zastánci přerozdělování, kteří by ale vždy chtěli
být na straně přerozdělovatelů a řídit komu, co a kdy se dá!
Našeptávači a zastánci třináctých důchodů, kteří ale již neřeknou, že senioři spotřebují nepoměrně vyšší část z prostředků na lékařské zabezpečení, které je vlastně i jejich čtrnáctým důchodem.
Našeptávači a zastánci košatého stromu hojnosti, kde nemusíš zalévat a kypřit, ale jen trhat a našeptávači a zastánci pokory,
kdy opět jeden bude kázat a druzí naslouchat. Nebo poslouchat?
A o tom všem budou letošní volby. Ne o tom, komu chci dát svůj
hlas, ale o tom, kde se chci já v příštích létech zařadit.
Křenek Pavel, předseda MS ODS Kunčice pod Ondřejníkem

Dejme šanci pravici dokončit přeměnu společnosti
V příštím roce to již bude deset let, co došlo ke změně politického systému v naší republice. Změnu systému, která umožnila
vzpomenout si, obnovit a rozvinout demokratické principy společnosti, na kterou jsme se několik generací dívali jen přes ostnaté dráty, která všude kolem lépe uspokojovala potřeby společnosti a kterou, sice ještě nedokonalou, máme již dnes doma.
Pro mladou generaci, generaci počítačů, mobilních telefonů,
internetů, bezvízových pobytů a informační volnosti, pro tuto
generaci je dnes již nepochopitelné, že by mohl jejich volnost
myšlenek a schopností někdo řídit, omezovat a manipulovat, jak
se to dělo nám, uvnitř dobře střeženého, zdevastovaného a zdemoralizovaného ráje.
Deset let je poměrně dost pro člověka, ale velmi málo pro lidstvo, které mění společenský řád a přitom zapomíná na přeměnu sebe, jedince, který je v pravicové politice pokládán za pilíř
demokratické společnosti.
Přeměna sebe sama je však nejtěžší, nejbolestivější, zbavuje
nás svého dosavadního pohodlí a proto se pro ni ne všichni odváží.

P Ř E DVO L E B N Í A N K E TA L N
Koho budou podle vás volit lidé vaší profese a proč?

Broňa Zavadilová, sekretářka:
Myslím si, že sekretářky budou volit ODS, protože jsem
v ni ani já neztratila důvěru. I přes to, co se stalo.
Jindřich Hovorka, kovář:
Já nevím, co ostatní. To je těžké říct. Já však budu volit
spíš pravici. Levice jsme měli už dost.
Václav Valenta, vědecký pracovník
Já osobně budu volit ODS, myslím si, že mají slušný program a pan Klaus je osobnost. Myslím si, že lidi mé profese
budou, když jsme se tak bavili, volit ODS taky.
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Koho budete volit?
Helena Třeštíková, režisérka
„Určitě půjdu k volbám a určitě budu volit pravici. Koho
konkrétně, to rozhodnu těsně před volbami. Nejspíš to bude
Václav Klaus. Jako minule.“
Jan Rosák, moderátor
„Já to řeknu rovnou. Budu volit stranu Václava Klause.
Klaus není ani svatý, ani dokonalý, ale politika jeho formátu
jsme dosud neměli a mít nebudeme.“
Helena Vondráčková, zpěvačka
„Určitě budu volit pravicovou stranu, ale nejsem ještě rozhodnuta kterou. Ale nejspíš ODS. Minule jsem jim dala také
hlas.“
Josef Suk, houslový virtuos
„Budu volit jako minule i tentokrát stranu Václava Klause.
Pan Klaus je pro mne vynikající politik, který pro národ udělal mnoho dobrého. Vážím si ho také jako člověka.“
Terezie Dobrovolná, Miss České republiky 1997
„Ještě je moc brzo. Ale asi ODS. Proč? Prostě jim pořád
věřím.“
Lucie Bílá, zpěvačka
„Samozřejmě pravici, a to pana Klause a ODS. Proč? Babička mi říkala, že je lepší s chytrým ztratit než s hlupákem
najít.“
Adolf Born, výtvarník
„Budu volit ODS a Václava Klause, protože Klaus je osobnost nejmarkantnější. Dělám to také kvůli tomu, že se chci
dostat do Evropy. Vedle Klause nikoho jiného neuznávám,
snad kromě císaře Františka Josefa.“
Vladimír Merta, zpěvák
„Jestli bude Klaus seriózně postupovat, tak ho budu volit.
Jinak mám ale levicové názory. Volím intuitivně a když mám
pocit, že někdo dostává nechutně přes držku.“
(převzato z Lidových novin)

Slova povzbudí, příklady táhnou
Jedno se ODS upřít nedá. Její účetní striptýz, byť to nebyla
pěkná podívaná, byl následováníhodný počin.
Říká se, že slova povzbuzují a příklady táhnou. Jak by se potěšila srdce okoralá skepsí, kdyby si svá finanční zákoutí nechaly provětrat i ostatní strany. Dnes už se jen tak na dobré
slovo nechce věřit, že by se pouze v ODS usadili hříšníci a zbytek stran byl oázou neposkvrněných a dokonalých hospodářů?
V ODS se například podvádělo s členskými příspěvky, které
zakryly dary mecenášů. Třeba lidovci čelí podobnému podezření. Taková ODA se už ke svým účtům nevrací a republikány
zvědavost lidí ani za mák netrápí. Budí to neodbytný dojem, že
strany si řekly „raději už neotvírat další rány, co bylo, bylo.“
Jak fatální omyl je tohle přesvědčení, vidíme kolem sebe.
Lidé natolik nedůvěřují „starým politikům, že jejich zklamání
začalo deformovat politickou scénu. Víc než kdy předtím se
před sněmovnou šikují neschopní amatéři a všehoschopní extrémisté. I proto, že mají, ať skutečně, či zdánlivě, přitažlivě
čistý štít.
Disponovat běloskvoucí pokladnou je cenná hodnota. Pro
akceptovatelnou stranu samozřejmost. Nepořádek v účetnictví
nelze bagatelizovat, jak se o to pokouší Miroslav Macek svým
„v normálním, lidském světě se něco podobného za zády předsedy tu a tam přihodí“. Přihodí, jak vidno, ale není to tím, že
svět je už holt takový. Je to tím, že konkrétní politici selžou. Konečně o samotný účetní nepořádek ani nejde. Jde o čachry,
které z něj čouhají. A čachry urážejí právě od stran, které své li-
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berální zásady jinak správně stavějí na přísném řádu a poctivosti. Ani sebegeniálnějšímu politikovi je nelze prominout jen
proto, že by mohl nedejbože být vystřídán hlupcem.
Když člověk uváží škody, které už finanční pikle natropily
a přičte nejasnosti v hospodaření dalších stran, nebylo by od
věci zaplatit superaudit a la ODS všem politickým formacím.
Tohle nestandardní opatření, jakási prověrka před koncem
každého volebního období, by načas mohlo sloužit jako pračka politického ovzduší.
Ovšem tu pračku by museli odsouhlasit zase politici. A najdou se krom těch z ODS, jež si pozvali do kuchyně auditora–
detektiva až pod tíhou skandálu, ještě další?

Analýza
PRAHA – Prakticky nikdo z ekonomů nepochybuje o tom, že
je potřeba rychle a razantně reformovat domácí penzijní
systém. Zároveň je však jasné, že najít k tomu politickou ochotu nebude zřejmě možné.
Síly prosazující tento krok totiž s největší pravděpodobností nezískají dostatek hlasů v blížících se volbách. Podle údajů
ministerstva financí přitom po loňském sedmimiliardovém
schodku penzijního systému vzroste letošní deficit na osm miliard korun. Začátkem příštího tisíciletí se pak tento propad
vyšplhá dokonce asi na patnáct až dvacet miliard ročně.
Jenže různě naznačenou reformu mají ve svých programech
pouze ODS, US a KDU–ČSL. Sociální demokraté uvažují jen
o rychlejších valorizacích, a to jen při dílčích změnách. Komunisté, republikáni i Důchdci za životní jistoty se zmiňují jen
o rychlejším zvyšování penzí a snížení věku odchodu do důchodu.
Na to se s velkou nedůvěrou dívá Česká národní banka.“
Udržení rozpočtové rovnováhy je v příštích letech možné
pouze v tom případě, že bude uskutečněna reforma penzijního systému,“ prohlásil včera úřadující guvernér ČNB Pavel Kysilka. Podobně jako další ekonomové upozorňuje na fakt, že
nepříznivý demografický vývoj povede nutně ke zhoršení poměru mezi práceschopným obyvatelstvem a lidmi v poproduktivním věku. Nyní jsou v zemi zhruba dva lidé v produktivním věku na jednoho důchodce, asi za deset let se tento poměr
zhorší na 1,75 ku jedné. To bude znamenat, že méně pracujících musí v příštím období ze svých plateb uživit větší množství důchodců. Pokud má být udržen alespoň rámcově poměr
mezi mzdami a penzemi, pak to nutně musí znamenat další
a další zvyšování plateb.
To ovšem vyvolává efekt známý z cizích zemí – řada eknomických aktivit se přenáší do šedé nezdaněné hospodářské
zóny, protože riziko trestu za vyhýbání se placení je menší než
nebezpečí, že podnikání bude udušeno příliš vysokými poplatky.“ To se stalo ve skandinávských státech a děje se to
i jinde,“ říká Vladimír Kreidl, jeden za specialistů na penzijní
reformu. Nicméně nutnost zvýšit platby na penzijní pojištění
nyní již přiznávají prakticky všichni. Ministr financí Ivan Pilip
prohlásil, že i když bude reforma započata, bude to znamenat
přinejmenším přechodný růst plateb.
Tomáš Marek

Nedávnou minulost nevídíme černobíle a jsme
připraveni ji hájit
ODS nepohlíží na minulá léta jako na jeden velký omyl.
Víme, že naše země udělala velký pokrok a těší nás, že ODS
u toho byla. ODS také nezapomíná, proč voliči musejí jít k
předčasným volbám a proč místo politické stability a usilovné
práce na transformaci zažíváme další éru destabilizujícího politikaření.
Léta, po která byla ODS vládnoucí silou, znamenala posun
celé naší zamě z postkomunistického marasmu do čela reformujících se zemí. ODS to vidí, vidí i své chyby i řadu neúspěchů minulého období. Poslední léta však znamenala stálou
obranu před socializujícími tendencemi. Jejich ofenzíva přivodila předčasné volby. A jedině tyto předčasné volby mohou
tuto ofenzivu zastavit.
(kapitola z volebního programu)
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zve všechny občany na neformální besedu s poslancem

RNDr. Vilémem Holáněm
do zasedací místnosti Obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem
ve čtvrtek 4. 6. 1998 v 18.30 hodin.
Dále zveme ty, kteří mají zájem, do přírodního amfiteátru na Hukvaldech
v neděli 14. 6. 1998 ve 14 hodin, kde bude kulturní program a vystoupení čelných
představitelů KDU–ČSL včetně předsedy ing. Josefa Luxe.
Za MO KDU–ČSL Pavel Hrubiš
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Římskokatolická farnost v Kunčicích pod Ondřejníkem
pořádá v sobotu dne 20. 6. 1998

autobusový zájezd do Konkatedrálního
chrámu v Opavě na jáhenské svěcení.
Zájemci nechť se přihlásí u pana Antonína Aleše a ing.
Jaroslava Menšíka. Hodina odjezdu bude upřesněna.
P. Ján Valiga
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Instalace, montáž opravy
a prodej plynospotřebičů
JUNKERS, VAILLANT, PROTHERM, VIADRUS,
MORA, KARMA, DESTILA, THERM, DAKON a.j.
Veškerý topenářský a plynoinstalatérský
materiál včetně plynospotřebičů a rozvodů
v železe, plastu a mědi.

Frenštát pod Radhoštěm, Horní 120
tel: 0656/836317, 835629
Rožnov pod Radhoštěm
tel: 0651/602399
Kopřivnice, tel: 0656/721687

Triangl leasing
nákup domácích spotřebičů všech světových
značek na bezúročné splátky a to bez ručitele.
Dovoz zboží a pojištění zdarma.
Zboží si vyberete pohodlně doma dle barevného katalogu. Kromě praček, ledniček, televizorů, vysavačů a pod., máte možnost si nyní také
vybrat plynové kotle, zahradní techniku
a další zboží.
Nákupem přes Triangl leasing ušetříte
čas i peníze.
Informace: Josef Mohyla, Čeladná č. 542
tel. 0656/831001 přes den, tel. 0656/850083 večer

KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ
PRO VAŠI RODINU
Stavební spoření + vyřízení úvěru
Přes IPB pojišťovnu nabízím:
a) kapitálové pojištění dospělých osob
b) pojištění dětí
c) úrazové pojištění dospělých osob i dětí
d) penzijní pojištění
e) výhodné pojištění domácností,
rodinných domů, chat apod.

Informace: Josef Mohyla, Čeladná č. 542
tel: 0656/831001 přes den, tel: 0656/850083 večer
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Koupě
Koupím chatu nebo menší starší domek k rekreaci
do 300 tisíc Kč. Zn.: tel. 069/6627347.

Prodej
Prodám střešní tašky FRANCOUZKA 14, starší červené zachovalé, asi 100 ks, výrobce CZEIKE Kunín. Cena 3 Kč/kus.
Telefon: 850 468 pátek – neděle.
Kunčice pod Ondřejníkem 27. 5. 1998, ročník VIII, číslo 6/98, 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 Ondř., č.p. 569. Sazba: Beatris Čeladná. – VÝTISK ZDARMA.

