ČERVEN 1999

První den tohoto měsíce slaví svůj svátek všechny
děti a na jeho den poslední se těší nespočet žáků,
studentů a zřejmě nebudeme daleko od pravdy,
když do tohoto výčtu zařadíme i učitele, vždyť kdo
by se netěšil na prázdniny…
Přejeme vám, milí žáci a studenti, ať se vaše
celoroční školní práce zúročí v pěkné vysvědčení.
Redakce
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ZHODNOCENÍ SBùROVÉ AKCE
ZE DNE 24. DUBNA 1999
Jak bylo uvedeno v minulých obecních novinách
přinášíme výsledky sběru nebezpečného odpadu,
velkoobjemového odpadu a železného šrotu, který
proběhl v sobotu 24. dubna 1999. Občané se měli
možnost uvedeného odpadu zbavit bezplatně.
Na devíti stanovištích byly rozmístěny kontejnery
(10 m3) na velkoobjemový odpad. Nejvíce naplněny (až přeplněny) byly kontejnery pod obecním
úřadem a u čerpací stanice vody u točny. Na ostatních místech byly kontejnery naplněny jen z části.
Tohoto odpadu se celkem sebralo zhruba 41 tun.
Nebezpečný odpad včetně ledniček, pneumatik,
televizorů a dalších el. spotřebičů byl sbírán na čtyřech stanovištích specializovanou firmou. Takto
bylo sebráno: 40 kg pesticidů, 500 kg starých barev
a lepidel, 1000 kg (1 tuna) olověných akumulátorů,
500 kg ledniček, 10 kg starých olejů a tuků, 1350 kg
(1,35 tuny) pneumatik, 500 kg el. odpadu.
Železný šrot sbíral Sbor dobrovolných hasičů.
Bylo sebráno asi 11 tun starého železa.
Celkově lze říci, že tato akce zeměřena na jednorázový sběr nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu a železného šrotu byla úspěšná.
Podobná akce proběhne v tomto roce ještě na
podzim, předběžný termín je sobota 25. září 1999.
Všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce
děkuji.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

K ZIMNÍ ÚDRÎBù MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ
I když se nezadržitelně blíží léto, přesto se ještě
musím vrátit k zimní údržbě místních komunikací
v naší obci.
V únoru letošního roku si jistě všichni pamatujeme na bohatou nadílku sněhu. S tím jsou samozřejmě spojeny větší nároky na údržbu komunikací.
Přes některé drobné nedostatky (např. někde se
rozhrnoval sníh vpravo a byl požadavek nalevo
a opačně, někde bylo posypu méně, jinde zase
hodně, někde se občanům zdálo, že se rozhrnuje
zbytečně široko atd.) se podařilo pokud možno
v nejlepší míře udržet místní komunikace sjízdné.
Proto si majitelé firem, které smluvně v zimě udržují v obci komunikace (J. Konvička, J. Řezníček,
P. Glembek, R. Slanina) zaslouží poděkování za
dobrou práci. Také občan p. Homola požádal, abychom v obecních novinách zvlášť poděkovali
p. Josefu Konvičkovi za zimní údržbu komunikací
pod Stolovou, kde jsou v zimě nejtěžší podmínky.
Takže děkujeme.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

CHCETE SE STÁT KRONIKÁ¤EM OBCE?
Obecní rada v Kunčicích p. O. vypisuje výběrové
řízení na kronikáře (kronikářku) Obce Kunčice p. O.
U zájemců o tuto zajímavou, odpovědnou a zároveň čestnou funkci se předpokládá:
— trvalé bydliště v Kunčicích p. O.
— zájem o historii, zvláště o dění v obci
— schopnost objektivního posuzování událostí
— schopnost písemného projevu.
Zájemci se mohou písemně přihlásit na Obecní
úřad v Kunčicích p. O. do 30. června 1999. K přihlášce prosím doložte svůj stručný životopis.
Po pohovoru s každým zájemcem pak obecní
rada vybere a jmenuje nového kronikáře (kronikářku) Obce Kunčice pod Ondřejníkem
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

OSAMOSTATNùNÍ KNIHOVEN
Od konce roku 1980 byly knihovny v naší obci připojeny ke střediskové knihovně, v současné době
k Městské knihovně ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Na základě návrhu obecní rady ze dne 4. 1. 1999
a následného schválení obecním zastupitelstvem
ze dne 29. 4. 1999 došlo dnem 1. května 1999 k osamostatnění knihoven „Pod Stolovou“ a „U kostela“
v Kunčicích pod Ondřejníkem. Od tohoto data
bude obě knihovny spravovat obecní úřad.
Jelikož současná knihovnice hodlá svou činnost
ukončit, hledáme pro knihovnu „U kostela“ novou
knihovnici (knihovníka). Zájemci se mohou hlásit
do 30. června 1999 na obecním úřadě, kde jim
budou poskytnuty bližší informace.
Obecní úřad

Oznámení. Místní knihovna Kunčice pod Ondřejníkem „Pod Stolovou“ oznamuje změnu provozní doby. Od 1. června 1999 bude otevřeno pouze
1´ týdně každé pondělí od 14.30 do 18.00 hod.
Vedoucí knihovny

UPOZORNùNÍ!
Vzhledem k opakujícím se stížnostem na volně
pobíhající psy upozorňujeme majitele psů na platnost obecně závazné vyhlášky a z ní vyplývající povinnosti majitelů psů a následné postihy za porušování uvedené vyhlášky.
Zejména v nastávající letní rekreační sezoně
a v době letních prázdnin, kdy je v obci zvýšený
pohyb rekreantů a dětí, narůstá rovněž nebezpečí
napadení a pokousání volně pobíhajícími zvířaty.
Obecní úřad
Všichni majitelé psů, kterým nebyla vydána
známka s číslem, si mohou známky vyzvednout
v úředních dnech na obecním úřadě u paní
Holušové.
Obecní úřad
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DÒLEÎITÉ UPOZORNùNÍ ! — V¯LUKA V DODÁVCE PITNÉ VODY
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. upozorňuje odběratele pitné vody na rozsáhlou výluku v dodávce pitné vody z přivaděče
OOV DN 600 (500, 400,) mm Čeladná — Frenštát
pod Radhoštěm — Červený kámen. Výluka je
připravována na den 22. 6. 1999 v přibližné délce
trvání 13 hodin (6.00 až 19.00 hod.).
V průběhu výluky bude vyměněn sekční uzávěr DN 500 mm v objektu č. 46 ve Frenštátě, kalník v objektu č. 53 v Lichnově a rovněž bude proveden revizní vstup a korozní průzkum na ob-

jektu č. 20 v Kunčicích pod Ondřejníkem. V průběhu výluky bude přerušena resp. výrazně omezena dodávka vody pro všechna spotřebiště po
trase přivaděče.
Žádáme občany a ostatní odběratele, aby se na
výše uvedenou dobu výluky pitnou vodou předzásobili, po dobu výluky nezalévali zahrádky
a nenapouštěli bazény. Pokud budou doporučená opatření dodržována, bude doba výluky bezproblémově překlenuta zásobou vody z obecních vodojemů.
Obecní úřad

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…
V červnu oslaví svá významná jubilea
tito občané:
92 let
88 let
87 let
85 let
82 let
82 let
80 let
80 let
80 let
75 let
70 let
70 let
70 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
Vladimír Řezníček čp. 467
Ludmila Holubová čp. 3
Jindřich Chromčák čp.170
Ludmila Tobolíková čp. 198
Bohuslav Václavík čp. 45
Zdeňka Káňová čp. 293
Jarmila Vávrová čp. 464
Zdeňka Klímková čp. 171
Antonín Michna čp. 582

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

☞☛ obecní
Dne 21. května jsme vzpomněli 100 let od narození naší maminky, babičky a prababičky
paní Ž O F I E VÁ L K O V É
S láskou vzpomínají
dcera Irma a vnoučata
s rodinami

úřad informuje ☛☞
V měsíci červnu oslaví své 60.
narozeniny
pan ANTONÍN MICHNA
čp. 582 z Kunčic p. Ondř.
Vše nejlepší přejí rodina
a přátelé!

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme touto cestou
paní MUDr. Chovančíkové
za zdravotní péči, kterou věnovala po 4 léta mému otci
Aloisu Zátopkovi.

Ludmila Michnová
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OBVODNÍ ODDùLENÍ POLICIE âESKÉ
REPUBLIKY INFORMUJE
V měsíci dubnu došlo v obci Kunčice pod Ondřejníkem k 6 trestným činům. Jednalo se o trestné činy
majetkového charakteru a 2 trestné činy proti zdraví osob.
Z majetkových trestných činů to byl 1 případ krádeže vloupáním do víkendové chaty, kdy byla odcizena spotřební elektronika, dále jeden případ krádeže jízdního kola, krádež vloupáním do osobního
automobilu, odcizení autorádiopřehrávače a dvou
kusů kompletních kol z osobního automobilu.
Z trestných činů proti zdraví osob se jednalo
o jeden případ pobití mezi manžely a jeden případ
zranění při střelbě ze vzduchovky.
Na úseku přestupků došlo ke čtyřem případům,
kdy se jednalo o poškození víkendové chaty, poškození čelního skla osobního automobilu a dva případy pobití mezi rodinnými příslušníky.
Dopravních nehod v obci od začátku letošního
roku do konce dubna bylo celkem 8, a při těchto
došlo ke třem těžkým zraněním a jednomu lehkému zranění, dále byla způsobena jen hmotná
škoda na motorových vozidlech.
mjr. JUDr. Čeněk Šrubař
PORADNA PRO VLASTNÍKY LESA â. 9
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V našich podmínkách se v převážné části porostů
jedná o probírky ve smrku. Na stanovištích ohrožených větrem a sněhem usilujeme víc o podporu
tloušťkového, než výškového přírůstu. Zásahy jsou
proto při prvních probírkách intenzivnější. Přednostně odstraňujeme z porostu především poškozené stromy (loupání jelení zvěří), stromy napadené hnilobou atd.
Mladé stromkové porosty jsou často v našich
podmínkách napadány lýkožroutem lesklým,
proto stromy jim napadené musíme včas a důsledně odstraňovat.
Závěrem bych chtěl napsat, že každý porost vyžaduje zvláštní přístup a vlastník lesa by měl výchovné zásahy konzultovat se svým odborným lesním
hospodářem.
Upozorňuji Vás, že za kvalitně provedenou prořezávku nebo probírku máte nárok na dotaci.
Příští kapitola bude mít název — Obnova lesních
porostů.
OLH Ing. Tomáš Svoboda
Kontakt: adresa — ul. Podříčí 48, Frenštát p. R.
mobil — 0603/867 494
úřední hodiny: OÚ Kunčice pod Ondřejníkem —
pondělí — 15—17 hodin,
OÚ Palkovice — středa — 15—17 hodin.

V¯CHOVA LESNÍCH POROSTÒ
V této poradně bych Vám chtěl nastínit jeden
z dalších a důležitých momentů, které mohou
značně ovlivnit vývoj Vašich lesních porostů.
Z praktických důvodů se soustředíme na ty nejdůležitější — prořezávky a probírky.
Profiezávky (péãe o mlazinu)
Přibližně ve věku 10 let se porost mění v mlazinu.
Stromky se začínají navzájem dotýkat a zapojovat.
Během dalšího růstu se brzy navzájem tísní a ovlivňují. Tento proces má za následek vznik tří vrstev
porostu — horní, střední a dolní.
Kritériem výběru stromků k výřezu v rámci prořezávky jsou kladné a záporné znaky jednotlivých
stromků. K záporným znakům patří např. choroby,
těžší zranění a zlom vrcholku, větší křivost kmene,
šikmý vzrůst, rozdvojený kmen, rozložitost koruny,
silné větve atd. Ke kladným znakům patří např. naprosté zdraví, přímý štíhlý kmen, protáhlé jemné
větve, svislý vzrůst atd. U některých druhů stromů
se mohou drobnější vady kmene časem upravit,
např. u dubu.
Probírky
Jako probírky označujeme výchovné zásahy v tyčovinách a nastávajících kmenovinách od okamžiku, kdy většina stromů překročí ve výšce 1,30
m nad zemí tloušťku 7 cm, což zpravidla nastává ve
věku porostu 18—25 let.

ROZVOZOV¯ PLÁN
LAHVÍ PROPAN–BUTANU
Rozvoz č. 15 — sudý čtvrtek
Platí: od: 1. 6. 1999
do: 31. 1. 2000
Dopravce — dispečink: ČSAD Havířov a. s.
tel. 069 / 681 10 96–8 kl. 130, 173 p. Sekanina Petr
Manipulant — Frýdek-Místek sklad PB
tel. 0658 / 354 11 p. Golová, p. Klimentová
Rozvoz v naší obci se uskuteční ve dnech:
10. 6., 24. 6., 8. 7., 22. 7., 5. 8., 19. 8., 2. 9., 16. 9.,
30. 9., 14. 10., 25. 10.— pondělí, 11. 11., 25. 11.,
9. 12., 23. 12. 1999, 6. 1. 2000.
Název obce
Prodejní místo
Kunčice p. O. potraviny „Tercie“
Kunčice p. O. p. Čmiel „F“
Kunčice p. O. nádraží ČD
(mimo zimní období)
Kunčice p. O. hospoda „Skalka“

Přibližně v čase
14.43—14.45
14.50—15.00
15.05—15.07
15.10—15.13

Případné připomínky k rozvozu lahví PB vyřizuje
dispečink ND ČSAD Havířov, sklad Frýdek-Místek
tel. 0658/354 11 nebo přímo osádka vozidla.
ČSAD Havířov
Ostravská 15, 736 25 Havířov
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ZÁKLADNÍ ·KOLA KARLA SVOLINSKÉHO INFORMUJE
SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 68/01 ZO V KUNČICÍCH

P¤ÍJEMNù P¤EKVAPILI — DùKUJEME!
„Jsme příjemně překvapeni úrovní vašich mladých výtvarníků, ale i začínajících literátů,“ řekli
nám hosté z Okresního školského úřadu ve Frýdku–Místku, Mgr. Milan Thiel a Eva Eschingerová po
Vernisáži 5. května na Huťařství. Spokojen byl i ředitel naší ZŠ Mgr. Martin Majer.
Na obrazech sých dětí, vnoučat a spolužáků
všichni obdivovali nejen výtvarný projev, ale současně i výstižně zobrazené životní prostředí.
Výstava nám představila vítězné práce uplynulých
tří ročníků, které jsou kronikou našich úspěchů, ale
i problémů, které nás ještě čekají. Minulosti patří
kouřící DOZA, přeplněné kontejnery s ostatním nepořádkem, vraky aut v potocích a snad i černé skládky nebo mytí traktorů v Tichávce.
Zatím je nad naše síly a finanční
možnosti zastavit vytékající močůvku do Tichávky, pročistit
splašky z bytovek, nepouštět saponáty a fekalie do vodních nádrží a zabránit výstavbě šachet
v Beskydech. Musíme v našem
snažení pokračovat.
Letošní III. ročník naváděl
k aktivní činnosti pro budoucnost přírody, přesto účast
z obou mateřských škol a základní školy byla vysoká.

Vítězům byly předány odměny v hodnotě téměř
4000 Kč a ty nejlepší čeká tradiční zájezd do Brna
na 7. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu
a ochranu životního prostředí.
Na odměny nám přispěli:
— obecní úřad a pan starosta Ing. Tomáš Hrubiš
— Fa JUREK S + R — 1000 Kč na školní potřeby
— vedoucí pekárny VIAL pan Němec — 500 Kč na
sladkosti
— paní Verena Holy — 1000 Kč a módní šátky
Knihy pro 1. ceny a psací soupravy byly zakoupeny z prostředků ČSOP.
Všem upřímně děkuje a ještě úspěšnější IV. ročník výtvarné a literární soutěže přeje
EKOCENTRUM Ondráš při naší ZO 68/01 ČSOP
Miloslav Šrubař

Dík patří všem pedagogům,
kteří své svěřence vedli a povzbuzovali,
— také vedoucímu stolařské
dílny Tomáši Křenkovi za lišty
na rámky,
— Janu Valentovi a Pavlu Kaduchovi za zhotovení rámků na
všechny obrazy,
— Zuzce Šigutové za videozánam vernisáže,
— Jiřímu Ryškovi za fotodokumentaci,
— Františku Konvičkovi za
aranžování výstavy a všem, kteří
se na úspěchu podíleli.

FA T R E BU N A
ZAHAJUJE PRODEJ JARNÍHO A LETNÍHO
TEXTILNÍHO ZBOŽÍ
v prostorách „Maryčky“ č. p. 677
v těchto dnech: pátek a sobota 17—20 hod.
Ostatní dny na telefonické zavolání k večeru
tel. 0656 / 85 03 05

POZOR!

NOVÁ PRODEJNA TEXTILU
OTEVŘENA
v rodinném domku J. Krpce č. 6.
v dolní části obce naproti obchodu Tercie.
Otevřeno denně od 9 do 20 hodin
na zazvonění
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Ordinační doba zubní ordinace
MUDr. Otakar Záškodný
Po: 07.00—14.00 hod. Čeladná
Út: 14.00—19.30 hod. Frýdlant n. O.
St: 07.30—14.00 hod. Frýdlant n. O.
Čt: 14.00—19.30 hod. Čeladná
Pá: 07.30—13.00 hod. Frýdlant n. O.
Zubní ordinace Frýdlant n. O.,
Kadlčákova 1502, tel. 0658/675 966
Zubní ordinace a laboratoř Čeladná 389,
tel. 0658/684 066

Z âINNOSTI SDH — KVùTEN 1999
V sobotu 8. května proběhla u Hasičárny okrsková
soutěž v požárním útoku, které se zúčastnily 4 sbory.
Naši hasiči tuto soutěž vyhráli, a tím si vybojovali postup do okresního kola.
V neděli 16. května se konala v kostele sv. Máří Magdaleny mše za všechny zemřelé hasiče.
Sbor mladých dobrovolných hasičů se v průběhu letošního školního roku zapojil do všech částí okresního
kola hry PLAMEN. V našem okrese je celkem 103
sborů, z nich se 41 mladých kolektivů přihlásilo do této
soutěže. Dokončilo ji však pouze 17. Naši mladí hasiči
získali krásné 3. místo. Je to pro tento kolektiv mimořádně cenný úspěch, protože konečný výsledek vznikl
součtem pořadí v osmi různých soutěžích.
O tento výsledek se zasloužili:
Michal Škulavík
Monika Závodná
Václav Hrubiš
David Čajánek
Vojtěch Kahánek
Cyril Hrubiš
Tomáš Byrtus

Miroslav Kahánek
Lukáš Hurník
Pavlína Kahánková
Adam Čajánek
Radek Šustek
Jan Saitl

Ordinační doba zubní ordinace
MUDr. Marta Záškodná
Po: 14.00—19.30 hod.
Út: 07.00—14.00 hod.
St: 14.00—19.30 hod.
Čt: 07.00—14.00 hod.
Pá: 07.00—13.00 hod.
Zubní ordinace a laboratoř Čeladná 389,
tel. 0658/684 066
Poskytujeme veškeré stomatologické služby,
kvalitní materiály, krátká objednací doba.
Přijímáme do péče nové pacienty.
Objednat se můžete na uvedených
tel. číslech v uvedené ordinační době.

* zahradní
a interierové
*
*
*
*

bazény
příslušenství
zastřešení bazénů
sauny
prodej na splátky

VLADIMÍR ŽÁRSKÝ
Sedlnice 179, 742 56 Sedlnice
tel./fax: 0656/745094, mobil: 0602/760130

Mladí hasiči svým umístěním a vystupováním skvěle
reprezentují naši vesnici a my jim přejeme hodně dalších úspěchů.
Výbor SDH

OZNÁMENÍ
Oznamujeme, že v sobotu 26. června 1999 v 9.30
hodin v katedrále Božského Spasitele v Ostravě přijme
kněžské svěcení náš občan jáhen Ladislav Stanečka.
Primiční mši svatou bude sloužit v kostele sv. Máří
Magdalény v Kunčicích p. O. v neděli 4. července 1999
v 15 hodin.
Farnost Kunčice p. O.
Kunčice pod Ondřejníkem 31. 5. 1999, ročník IX, číslo 6/99, šéfredaktor Jana Martináková, zástupce šéfredaktora Tomáš Hrubiš.
Obecní noviny vydává Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem, povoluje OkÚ, referát kultury Frýdek-Místek: dne 14. 1. 1991,
Reg. zn. FMt 3. Uzávěrka každého čísla je vždy 25. dne předcházejícího měsíce. Cena inzerce: 2,50 Kč/cm2.
Adresa redakce: Obecní úřad, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, č.p. 569. — Vyrobila Beatris, Dobrá. — VÝTISK ZDARMA.

