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éto vrcholí,
modré nebe nad
hlavou a bezvadný pocit, že
prázdniny a doba
dovolených ještě
chvíli nekončí,
jistě dotvářejí
správnou atmosféru srpnových
dnů plných
barev, slunce
a květin. Toto
období poskytuje
čas a příležitost
k zamyšlení co
odpovíme, až se
zima zeptá…
— redakce —
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SBùR NEBEZPEâN¯CH ODPADÒ,
VELKOOBJEMOV¯CH ODPADÒ
A ÎELEZNÉHO ·ROTU
Od roku 1996 zajišťuje Obecní úřad v Kunčicích
pod Ondřejníkem sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů a také sběr železného šrotu. Letos
se tato jednorázová akce uskutečnila v naší obci již
na jaře v sobotu 24. 4. 1999. V tomto roce se taková
akce uskuteční ještě jednou a to v sobotu 25. září
1999.
Smyslem této akce je jednorázové vyčištění obce
od všech druhů odpadů a pro občany je jedinečnou
příležitostí zbavit se bezplatně problematických
odpadů.
Sběr nebezpečných odpadů provede firma Marius Pedersen a.s., Malé náměstí 124, Hradec Králové, provozovna Ostrava, Markvartovická 1, 748 01
Hlučín, tel./fax: (069) 974 11 69 na následujících
stanovištích:
— u zastávky ČSAD „u lávky“ (dolní část obce) od
8.30 do 9.00 hodin
— u kostela (dolní část obce) od 9.15 do 9.45 hodin
— u Huťařství (aut. zastávka) od 10.00 do 10.45
hodin
— u čerpací stanice vody (poblíž autobusové
točny–transformátoru) od 11.15 do 11.50
hodin.
V uvedené době bude moci každý občan Obce
Kunčice pod Ondřejníkem bezplatně 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, opotřebené pneumatiky, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, ledničky, rádia,
domácí elektrospotřebiče.
— sběru se budou moci zúčastnit také majitelé
rekreačních chat v katastrálním území Kunčic pod
Ondřejníkem, avšak pouze ti, kteří mají na obecním úřadě podanou „Přihlášku do systému nakládání s komunálními odpady dle vyhlášky č. 1/1998
Obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 30. 9.
1998.“ Jedná se o odpad vyprodukovaný na území
Obce Kunčice pod Ondřejníkem
— sběr bude provádět specializovaná firma za
účasti pracovníků obecního úřadu, popř. 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 — adresa
(telefon, fax) firmy je uvedena ve třetím odstavci
tohoto článku
Tato akce je pořádána a hrazena obcí již čtvrtý rok
a bude prováděna pravidelně i v příštích letech
(zřejmě 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.

SBùR VELKOOBJEMOV¯CH ODPADÒ
Za účelem likvidace velkoobjemových odpadů,
který nelze uložit do běžných popelnic na domovní
odpad, zorganizoval obecní úřad sběr těchto odpadů rovněž na sobotu dne 25. 9. 1999.
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.
Do kontejnerů nesmí být ukládána stavební suť,
tráva, větve stromů, uhynulá zvířata a jiný organický 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 25. 9. 1999 brzy z rána rozmístěny na těchto
stanovištích:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

u zastávky ČSAD „u lávky“ na dolním konci
parkoviště u kostela
Rakovec, na odbočce k Poledníkům
u obecního úřadu
asfaltová plocha na odbočce do Ondřejníka, pod
penz. Zátiší
čerpací stanice vody u točny (u transformátoru)
za žel. přejezdem směrem k RS Stavbař
u vodní nádrže v Kolibách
směrem pod Stolovou, nad čp. 99 (dříve p.
Ondrušák)

Kontejnery se začnou z jednotlivých stanovišť postupně odvážet v sobotu 25. 9. 1999 v 17 hodin.
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Vá ž e n í o b č a n é ,

Souběžně se sběrem nebezpečných a velkoobjemových odpadů proběhne v Obci Kunčice pod
Ondřejníkem dne 25. září 1999 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. Zavadila čp. 280, 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, Rakovcem na Frenštát p.
R. po p. Rudolfa Slaninu, zpět přes Humbarek
okolo Mateřské školy Dolní ke kostelu.

využijme prosím této jedinečné příležitosti jak
se bezplatně zbavit problematických odpadů
a udělejme si každý pořádek ve svém okolí. Věříme, že každý z nás chápe potřebu uložení těchto
odpadů tak, aby neznečišťovaly prostředí a krajinu v našem okolí a neohrožovaly zdraví nás, našich dětí a příštích generací.
Protože nám všem jistě záleží na zdraví a čistotě
v obci, využijme v maximální míře službu nabízenou obcí v sobotu 25. 9. 1999.
Předem děkujeme všem, kteří přispějí k ochraně
životního prostředí v naší obci.
Up oz o r n ě n í :
Podle naší evidence si několik občanů zakoupilo
od obecního úřadu popelnici se slevou, přesto však
dosud neplatí za odvoz a uložení odpadu. Žádám
tyto občany, aby si záležitost likvidace komunálního odpadu dali co nejdříve do pořádku, neboť
v brzké době budeme požadovat vysvětlení jak svůj
odpad likvidují (viz. obecní vyhláška č. 1/1998 ze
dne 30. 9. 1998).
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

CHCETE SE ZAPOJIT
DO PROPAGACE
OBCE ?
Obecní rada hledá za tímto
účelem dobrovolné spolupracovníky, kteří by chtěli
spolupracovat s obecní radou v oblasti turistického
ruchu. Jedná se o propagaci
obce v této oblasti, o spolupráci s informačními centry
cestovního ruchu, o spolupráci s agenturou cestovního ruchu Region Valašsko—
Beskydy, o přípravu propagačních materiálů o obci
(i pro internet) atd.
Zájemci ať se prosím hlásí
na Obecní úřad v Kunčicích
pod Ondřejníkem do 10. září
1999.
Předem děkuji za spolupráci.
Ing. Tomáš Hrubiš,
starosta obce

☞☛ obecní

Mnoga ljeta
zdrávi byli, mnoga ljeta
Ïivijó…
V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:
89 let Vlasta Soukupová, čp. 92
85 let Irena Doležílková, čp. 602
75 let Marie Svobodová, čp. 27
75 let František Zika, čp. 156
70 let Marie Bordovská, čp. 127
65 let Drahoslav Vybíralík, čp. 477
65 let Vlasta Zavadilová, čp. 280
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky
a optimismu do dalších let.
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POLICIE âESKÉ REPUBLIKY
OOP FR¯DLANT NAD OSTRAVICÍ
INFORMUJE
V průběhu měsíce června letošního roku došlo
v obci k 6 případům krádeží vloupáním do víkendových chat, které provedl dosud neznámý pachatel, kdy z těchto chat kromě vzniklé škody poškozením dveří, zámku nebo rozbitím okna, byly odcizeny stejné věci, jak jsou v takovýchto případech odcizovány, jedná se především o spotřební elektroniku, potraviny, alkohol, cennější historické předměty a motorové zahradní nástroje (pily, sekačky atd.).
Dále bylo provedeno vloupání do čtyř rekreačních
chat a jednoho rodinného domku, kdy byl pachatel
této trestné činnosti zadržen policisty OOP Frýdlant n. Ostr. Z trestných činů bylo ještě šetřeno
náhlé úmrtí a případ byl odložen vzhledem k tomu,
že nebylo zjištěno cizího zavinění ani provedenou
zdravotní pitvou, která potvrdila, že osoba zemřela
následkem svého zdravotního stavu.
Na úseku přestupků bylo prováděno šetření pobití chataře jeho nevlastními syny, když se s jejich
matkou rozvedl a chtěl chatu prodat, nezávisle na
tomto pobití bylo u stejných osob prováděno šetření poškození okrasných dřevin a zničení zeleniny
u víkendové chaty. Z přestupků byla dále šetřena
krádež dokladů a peněžní částky v restauraci Huťařství ke škodě občanky Kunčic pod Ondřejníkem
a poškození čelního skla na osobním automobilu,
které bylo způsobeno jiným motorovým vozidlem.
Od začátku roku do konce měsíce červa došlo
v obci k 12 dopravním nehodám při kterých byla
jedna osoba usmrcena, tři osoby byly zraněny těžce
a jedna osoba byla zraněna lehce, dále došlo jen
k hmotné škodě na motorových vozidlech.
mjr. JUDr. Čeněk Šrubař
PORADNA PRO VLASTNÍKY LESA â. 10

NEKALÉ PRAKTIKY V LESNICTVÍ
Neustále dochází k politovánihodným skutečnostem při prodeji lesů a dřeva. Jako houby po
dešti se v době navrácení soukromých lesů začali
objevovat „podnikatelé“, jejichž cílem bylo a je rabování lesů za účelem maximálního zisku. Zpravidla se nejedná o profesionální lesníky, ale o lidi,
kteří nikdy předtím neměli s lesem nic společného
a kteří jen využívají důvěry a často neznalosti věci
vlastníků soukromých lesů.
V tomto článku bych Vám chtěl doporučit několik
rad, jak se vyvarovat chyb spojených s prodejem
lesa a dřeva, pokud se už k takovému kroku rozhodnete.
1) Při prodeji lesa i s pozemkem jste zodpovědni
za vše, co se vašeho lesa týká, až do doby, kdy je potvrzen vklad vlastnického práva ze smlouvy kupní
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do katastru nemovitostí. Podepsáním kupní
smlouvy odpovědnost za les ještě nepřechází na
kupujícího !
2) Při prodeji dřeva na odvozním místě (skládce)
inkasovat peníze ještě před odvezením dřeva.
3) Vyžádejte si od kupujícího kubírovací tabulky
a dle označených údajů na čelech kmenů (délka,
průměr) sám si spočítejte množství prodávané
dřevní hmoty — popřípadě o to požádejte známého lesníka. Namátkově si překontrolujte (pásmem
a průměrkou) dimenze některých kmenů.
4) Nechte si poradit od více lidí, neboť argumenty kupujícího jsou většinou jednostranné, hovořící
v jeho prospěch. Nejednejte ukvapeně a vybírejte
z více subjektů.
5) Pokud Vám kupující nabídne peníze za ještě
stojící les a určí přibližně m3, za které Vám chce
předem zaplatit, pak se jedná z jeho strany o spekulaci a můžete si být jisti, že dřevní hmoty je
v dané části lesa více.
6) Vždy prodávejte jen přijatou a přesně zkubírovanou hmotu. Dle platných tabulek určíte množství dřevní hmoty relativně přesně (na setiny). Před
samotným prodejem si zjistěte ceny prodávaných
sortimentů nezávazně na cenách kupujícího.
7) Nezapomínejte, že jen správně sepsané smlouvy (kupní smlouva, smlouva o dílo) zabrání pozdějším dohadům a nejasnostem mezi Vámi a druhou
stranou.
Odborný lesní hospodář Ing. Tomáš Svoboda
Kontakt: mobil — 0603/867 494
úřední hodiny: OÚ Kunčice pod Ondřejníkem —
pondělí: 15.00—17.00
OÚ Palkovice — středa: 15.00—17.00

20 LET
ČSOP

ČESKÝ SVAZ
OCHRÁNCŮ
PŘÍRODY

BESKYDSKÁ STUDÁNKA
NEVYČERPATELNÝ ZDROJ INSPIRACE
K ZÁCHRANĚ PŘÍRODY
V pátek 10. září 1999 od 9 hodin na Základní škole
Karla Svolinského se můžeme těšit na:
— „Valašský stateček, aneb od oveček ke svetru“,
kde si každý může zhotovit suvenýr z vlny pod vedením Jitky Dvorské z Centra ekologické výchovy
z Valašského Meziříčí.
— Klenot naší přírody „Jasoně červenookého“
a činnost se studenty středních a vysokých škol
STŘEDISKA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY ve Štramberku pod vedením Honzy Lukáška.
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— Odměny za znalosti splněním úkolů INDIÁNSKÉ STEZKY — ZLATÉHO LISTU a EKOLOGICKÉ
OLYMPIÁDY

V 16 HODIN JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI NA :

— Přehlídku ekocukrářských a potravinářských
výrobků s degustací a prodejem připraví ISŠ —
COP — Frenštát pod Radhoštěm.

C O U N T RY B A LU

— Vyprávění s promítáním o přírodě a šelmách
v CHKO BESKYDY s Dr. Bartošovou a ing. Šulganem

do areálu penzionu V. K.
bývalého rekreačního střediska Vítkovických
železáren v Kunčicích pod Ondřejníkem.

I. ROČNÍK

— Protidrogovou prevenci Mgr. Libora Rečky
— BESEDU s biokonzultantem Ivanem Zwachem
o negativních vlivech těžby uhlí na životní prostředí v Beskydech
— Výstavu umělecké fotografie Miroslava Bílka
„TĚŽBOU OHROŽENÁ KRAJINA A KARVINSKÉ
MEMENTO“
— Výstavu obrazů frenštátských výtvarníků
— Galerii Karla Svolinského
— Programy a pomůcky pro ekologickou výchovu
Stř. Ek. vých. VITA
— Výrobní programy a výrobky sponzorů BESKYDSKÉ STUDÁNKY

Program zahájí skupina
TRABLE z Příbora
doprovázena taneční skupinou COUNTRY
Vítěz PORTY
Skupina TIRKIS
a další překvapení pořadatelů.
Ve 20 hodin nás pozdraví
SPRÁVCE VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,
který předá všem sponzorům odměny
a pamětní listy
BESKYDSKÝ GULÁŠ A BOHATÉ
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !
Vstupné zásluhou sponzorů jen 20,— Kč
ZO 68/01 Mil. Šrubař

— a další překvapení

KOALICE ZA PŘÍRODU
BESKYD
EKOCENTRUM ONDRÁŠ
ZO 68/1 ČSOP
KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
Vás srdečně zvou na
I. ročník setkání přátel

COUNTRY A FOLKU

Beskydskou
studánku
do areálu Penzionu V. K. — Václav
Krkoška, bývalého rekreačního
střediska Vítkovických železáren
v Kunčicích pod Ondřejníkem
10. září 1999 v 16 hodin
Přijďte podpořit naše úsilí zachovat
jedinečnou krásu beskydské přírody —
naše malebné Moravskoslezské Beskydy, zabránit současným pirátům
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v drancování našich lesů a zachránit „ČERNÉ
ZLATO“ pro budoucí generace, které dokážou použít šetrnějších způsobů dobývání než umožňuje
současná technologie OKD.
Vždyť jde o šťastnou budoucnost nejen celého
beskydského regionu, ale i o zdraví nás všech.
Součástí countrybalu bude řada doprovodných
akcí včetně bohatého občerstvení.
Celý festival začne v pátek 10. 9. 1999 koktejlem
zajímavých doprovodných akcí na Základní škole
Karla Svolinského.
Od 9.00 hodin si mohou návštěvníci prohlédnout
— galerii Karla Svolinského
— výstavu obrazů frenštátských výtvarníků
— výstavu Miroslava Bílka „Těžbou ohrožená krajina
ve fotografiích“ a „Karvinské memento“
— výstavu ISŠ–COP Frenštát ekocukrářských a potravinářských výrobků
— besedu s biokonzultantem Ivanem Zwachem o negativních vlivech těžby na životní prostředí Beskyd
— soutěžit plněním tábornických disciplín INDIÁNSKÉ STEZKY a přírodovědné soutěže ZELENÉ
STEZKY — ZLATÉHO LISTU
— prověřit své znalosti a dovednosti v ochraně přírody
a životního prostředí na EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDĚ
— seznámit se s CHKO BESKYDY na besedě s Dr. Bartošovou a Ing. Šulganem
— navštívit vystoupení folklórních souborů
— shlédnout výrobní programy a výrobky sponzorů
Beskydské studánky a další ekologické programy.

Pozdraví Vás i správce Valašského království
Tomáš Harabiš a možná i jeho výsost král Bolek Polívka.
Poděkování za finanční a materiální podporu
zatím patří:
— starostům okolních obcí a měst
— vedoucímu penzionu V. K. panu Václavu Kr-

PODùKOVÁNÍ
Děkujeme všem sousedům a známým, kteří se přišli
rozloučit s MARIÍ JANDOVOU. Zvláště chceme poděkovat MUDr. Chovančíkové, P. Karlu Slívovi a švagrové Heleně Jurkové za péči.
Rodina Jandova
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koškovi za bezplatné poskytnutí celého areálu
s možností stanování a ubytování, ředitelům, podnikatelům, přispívatelům a všem příznivcům.
Pokud pomůžete přírodě, pomůžete nejen sami
sobě, ale i příštím generacím.
Miloslav Šrubař, předseda ČSOP

POZOR NA SVRAB !
Mrtvou kunu, ležící na chodníku k nádraží, našla
ředitelka horní mateřské školy cestou do práce.
MVDr. Zbyněk Konvička nám sdělil, že pošla na
svrab. Protože jsou kuny značně přemnožené, žijí
v kůlnách, na půdách nebo uloženém dříví, kradou
nám drůbež a dělí se s námi o ovoce. Mohou přenášet i tuto nepříjemnou nemoc. Dbejme proto na
zvýšenou hygienu zvláště u dětí.
Je otázkou, zda proti přemnoženým a nemocným
kunám by se nemělo zakročit, to ať posoudí myslivci.
Miloslav Šrubař, předseda ČSOP

KOPANÁ
Oddíl kopané TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem
oznamuje svým příznivcům, že dne 14. 8. 1999 opět
začíná soutěž. Vzhledem k rekonstrukci hřiště budeme celou podzimní část soutěže hrát na hřištích
soupeřů. Doprava autobusem je zajištěna. Prosíme
naše příznivce o hojnou účast.
K prvnímu zápasu jedeme do Šenova. Podrobnosti sledujte na plakátech.
Těm, kteří by nám chtěli pomoci s rekonstrukcí
hřiště sdělujeme, že „brigády“ se konají vždy v sobotu a neděli od 9.00 hod. Po dohodě je možno
zvolit i jiný termín. Přijďte nám pomoci, Vaši
pomoc potřebujeme.
Vaši fotbalisté

Stavebniny Tofel
Čeladná (pod kostelem)

oznamují
roz‰ífiení pracovní doby
pondělí až pátek 8—17 hodin
sobota 8—12 hodin
neděle 9—12 hodin
od května do září
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Informace na tel. č. 0658 / 68 42 90
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