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Na svahu hor
Loudivý sluneční paprsek
prodral se krunýřem listí
a ulehl právě v trávě
hned vedle voňavý vřes.
Pošimral korálek rosy,
rozespalý a bosý,
jenž zrcadlil snad celý les.
Počínal si tak hravě.
Prosnula květinka,
protáhla se,
smočila ramínka
v té čiré rose.
Pak se v ní prohlédla —
usmála se.
Ach, co se vyrovná
té ranní kráse.
František Pavel, 1963
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Sběr nebezpečných odpadů,
velkoobjemových odpadů
a železného šrotu
Připomínáme, že v sobotu 27. září 2003 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.
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) 09.15 — 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.
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
v platném znění ve výši 300 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.: 596 732 775–6

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. září 2003.
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, 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. 9. 2003 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.
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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. září 2003 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. M. Běčákové 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 Hospůdce 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.
UPOZORNĚNÍ!
Na sběrná místa pro sběr železného šrotu ukládejte prosím pouze železný šrot. Pro nebezpečný
a velkoobjemový odpad použijte výše uvedená
stanoviště.
Železný šrot dávejte pokud možno k silnici až
v sobotu ráno, aby se tak předešlo odvozu „zajímavých kusů“ nelegálními „odvozci“ auty s přívěsnými vozíky.
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
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děkuji všem, kteří takto přispějí k ochraně životního prostředí v naší obci.
Jsem přesvědčen, že v dnešní době již všichni
máme zájem žít v čistém, zdravém a pěkném prostředí.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Osvobození
od správního poplatku za výměnu
občanských průkazů
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
ve znění pozdějších předpisů, omezuje platnost
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
termínem 31. 12. 2005, což předpokládá jejich hromadnou výměnu. Aby nedošlo k přetížení příslušných pracovišť koncem roku 2005 mohou občané
žádat o výměnu těchto občanských průkazů (červená knížka, růžová kartička) již v tomto roce
s tím, že budou osvobozeni od správních poplatků.
Upozorňujeme, že tato výměna se týká i občanských průkazů, kde je vepsán údaj „doba platnosti
— bez omezení“.
Taťána Holušová
agenda OP + CD

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…
V měsíci srpnu oslaví svá významná
životní jubilea tito naši občané:
83 let
81 let
80 let
80 let
80 let
75 let
60 let
60 let

Helena Blažková
Marie Madryová
Ludmila Kociánová
Vlasta Mužíková
Božena Hrubišová
Božena Brhelová
Jana Holušová
Čeněk Kaděra

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

Poslední rozloučení
V měsíci červenci jsme se naposledy rozloučili s paní KRISTINOU ŠIGUTOVOU a s panem
ING. JAROSLAVEM MENŠÍKEM.
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Dne 26. září 2003 v 19.00 hod. proběhne
v sále na Huťařství v Kunčicích p. O.
ve spolupráci s PILOU Fajkus Kunčice p. O.

4. koncert Pavla Dobe‰e
Předprodej vstupenek od 3. září 2003 na Obecním úřadě v Kunčicích p. O.
u paní Řezníčkové.
Cena vstupného: 100 Kč, 120 Kč 1. — 4. řada
Srdečně zve Komise kulturní při OÚ Kunčice p. O.

☞☛ obecní

úřad informuje ☛☞

K lokaci Kunãické skelné huti
v prÛbûhu minul˘ch staletí
Jan Folprecht
ProtoÏe písemné prameny a staré mapy, o nûÏ se
opíral PhDr. Václav ·tûpán v ãlánku, z nûjÏ jsem pofiídil pro kvûtnové ãíslo Obecních novin Kunãic pod
Ondfiejníkem zkrácen˘ v˘tah, zavdávaly urãité pochybnosti o pfiesné lokaci stanovi‰È tzv. Kunãické
skelné huti v prÛbûhu 14. aÏ 19. století, provedl
jsem dne 25. 5. 2003 spolu s Dr. ·tûpánem ohledání pravdûpodobn˘ch lokalit. Oproti popisu, kter˘ dotyãn˘ autor uvedl ve svém ãlánku „Dûjiny skláfiství na
panství Hukvaldském“ (Tû‰ínsko ã. 3/2002), se podafiilo zpfiesnit ve dvou pfiípadech konkrétní lokality.
Podafiilo se to jiÏ na prvém stanovi‰ti huti — na
fiíãce Bystrá. Lokalitû se dodnes mezi lidmi fiíká „Hutisko“ a rozumí se jím m˘tina v ráztoce Velké Stolové a Nofiíãí hory, pod níÏ je dnes instalované horní
zafiízení zdroje pitné vody. Nachází se cca 1000
metrÛ od posledního stavení obce Trojanovice
(Bystré) ve smûru proti proudu zmínûné fiíãky (viz B),
resp. cca 500 metrÛ nad místem zvan˘m „Vyrubanina“, nad nímÏ se na fiíãce nachází vodárna. Je dosti
pravdûpodobné, Ïe se poloha sklárny v soutûsce
jednou nebo vícekrát posouvala dál proti proudu,
neboÈ tûÏba dfieva pro potfieby sklárny po ãase nejbliÏ‰í lesy zlikvidovala. Planisko „Hutiska“ je na pravém bfiehu fiíãky a pfiímo pfiiléhá oboustrannû
k cestû, vedoucí úÏlabím paralelnû s fiíãkou. Zde se
tedy s velkou pravdûpodobností nacházela v 16. století Kunãická skelná huÈ (tj. je‰tû pfied zaloÏením
obce Trojanovice). Zatím jsem ale nedokázal lokalizovat také tûÏisko skelné suroviny pro tuto huÈ.
Druhá doloÏená lokalita huti je pomûrnû vzdálená
a nachází se hluboko v horách na katastru âeladné.
To místo je aÏ za Podolánkami poblíÏe osady

Bfiestov˘ (viz C), na potoku, jenÏ je pfiítokem tzv. Velkého potoku, kter˘ ústí do Ostravice. Je to místo
je‰tû více opu‰tûné neÏli to pfiedchozí a také zde si
je‰tû stále udrÏuje mezi lidmi své místní jméno
„Stará huÈ“. Obû hutní lokality potvrzují, jak velká
spotfieba dfieva vyÏadovala umístûní takov˘chto hutí
hluboko do lÛna hor a také dÛvod pro jejich relativnû ãastou migraci.
Z planiny Staré huti (kde konãí pfiístupová cesta
od údolí Ostravice) vede vzhÛru nûkolik cest, které
jistû jiÏ v dobách provozu huti (tj. v 17. století a patrnû i v 18. století) slouÏily jak pro svoz dfieva, tak
pro svoz skelné suroviny. Jedna taková lokalita, kde
se skelná surovina s velkou pravdûpodobností tûÏila, je nedalek˘ kopec zvan˘ „Zlaté ëury“, kde jsou
jasné stopy po tûÏbû kfiemenného písku. Pozdûj‰í
lidová tradice pfiipisovala dotyãné tûÏební lokalitû
snad tûÏbu zlata, neboÈ patrnû pÛvodní smysl byl jiÏ
zapomenut a zlatavû leskl˘ písek, kter˘ se tam nachází mÛÏe laiky takto inspirovat.
Dal‰í místo v oblasti Studenãan, kde se lze opfiít
jen o lokalizaãní v˘rok ,,…tam, kde Vala‰i ovce
pasÛ…“ jsme ze zfiejm˘ch dÛvodÛ nehledali.
Lokalita Karlovické hutû pod horou ·or‰t˘n (nad
soutokem âerné a Bílé Ostravice — na potoku
Chladné vody) je jiÏ znaãnû odlehlé místo od kunãického, resp. ãeladenského katastru a proto také
nebyla zatím pfiedmûtem na‰eho bliÏ‰ího pátrání.
Poslední lokalitu kunãické huti hledat nebo zpfiesÀovat není tfieba, neboÈ hostinec „HuÈafiství“,
k nûmuÏ r. 1770 tehdej‰í majitel sklárny K. Konviãka
huÈ pfiemístil, je dodnes stojícím objektem (viz A).
Podafií-li se získat pro spolupráci odborníka na archeologii skláren, vûfiím, Ïe se tvrzení v tomto ãlánku uvedená stanou nepochybn˘mi.
V Kunãicích p. O. dne 26. 5. 2003
Jan Folprecht

OBECNÍ NOVINY

STRANA 5

Malá Fatra — od 3. 7. do 6. 7. 2003
Klub českých turistů v Kunčicích p. O. připravil
pro zájemce o turistiku zájezd do nádherných hor
Malé Fatry. Ve čtvrtek 3. 7. 2003 vyjel plný autobus
malých a velkých turistů ke slovenským hranicím.
Zavezl nás do Fačkovského sedla a odtud jsme už
po svých zdolali horu Klák (1351 m) a přes další
sedla jsme se dostali do rázovité obce Rajecká
Lesná. Je pozoruhodná rozsáhlým řezbářským
dílem. Je to slovenský betlehem, největší slovenský pohyblivý betlém s rozměry 8,5 a 2,5 metru
autora J. Pekara. Druhý den ti zdatnější vystoupali až na Velký Rozsutec (1609 m), méně zdatní jen
kousek pod něj. Třetí den byl cílem naší cesty
Velký Kriváň (1708 m). Cesta k němu vedla z Vrátné přes Poludňový Grúň (to byla fuška!) Chleb,
Smilovské sedlo. V neděli jsme na zpáteční cestě
navštívili salaš. Tam nám bača „porozprával“, jak
jde život a práce mezi ovečkami, nabídl sýry. Po-
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slední zastávka byla v Rajeckých Teplicích s procházkou po lázních.
Organizátoři měli na všechny dny vypracovány
trasy podle náročnosti a zdatnosti, takže si každý
mohl vybrat „tu svou“. Odměnou za ušlapané kilometry a namáhavé výstupy byly překrásné rozhledy
do dálek, voňavé louky, svěží zeleň kapradí, keřů
a stromů, průzračné potůčky a k tomu ještě sluníčko, které dobře vědělo, že bez něj by to tak hezké
nebylo.
Dobrý zájezd se hodnotí i podle ubytování — a to
bylo v Terchové vyhovující, podle stravy — a ta byla
chutná, podle řidiče — a ten byl bezproblémový,
podle vedoucích — a ti se o nás velmi dobře starali.
Takže velké poděkování patří všem, kdo se o zdařilý zájezd a pobyt ve slovenských horách zasloužili.
Byli to: paní Ilona Stanečková, pan Rostislav Hurník,
Ing. Boleslav Stanečka a určitě největší ocenění si
zaslouží pan Radomír Martiňák „náš horský vůdce“.
Zbývajících 39 účastníků turistického zájezdu 2003
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Mladý pár hledá cenově dostupný pronájem
1+1 nebo 0+1. Tel. 606 633 032
Věnuji ihned zdarma: 1 plynový sporák
na propan– butan, 1 plynový sporák na zemní
plyn. Oba sporáky jsou s plynovou troubou
a provozu schopné. Tel. 556 850 007
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ulice Dlouhá 13
Havířov–Město
(nedaleko hlavní pošty, vedle ČSOB — přízemí)

Pro naše klienty hledáme
DOMKY RŮZNÝCH VELIKOSTÍ, POZEMKY,
CHATY I ZAHRADY

Našim klientům nabízíme
RYCHLÝ A VÝHODNÝ PRODEJ VAŠEHO DOMU
ČI POZEMKU — VÝKUPY BYTŮ
SMLOUVY, PŘEVODY NEMOVITOSTÍ, VKLADY NA KATASTR

UNIQA POJIŠŤOVNA, a. s.
Vážení občané,
máte pojištěn svůj majetek, život, zdraví,
auto, firmu apod.? Podívejte se, zda Vaše pojistka je aktuální, zda ji není třeba přepracovat.
Nabízím Vám pojištění pro případ jakéhokoliv
rizika. Jako zaměstnanec Vám slibuji servis
nejen při uzavření smlouvy, ale i po dobu
pojištění (změny a úpravy smlouvy, dotazy,
placení složenek bez poplatku).
Pokud projevíte zájem, jsem tady pro Vás.
Stačí zavolat na tel. č. 605 592 526
nebo 556 850 214. Domluvíme se a já přijedu
za Vámi nebo Vy za mnou.

Tel.: 596 828 215, Mobil: 603 442 931, 737 954 703
Fax: 596 810 890, Mobil: 604 616 832, 602 507 349

Fa Piskoř Petr —
uhelné sklady Frýdlant n. O.
558 677 708, 604 701 767
Ceník paliva
hnědý ořech 2 — 145 Kč/q
hnědý ořech 1 — 165 Kč/q
hnědá kostka — 175 Kč/q
černý ořech a kostka — 328 Kč/q
koks ořech 2 (drobný) — 380 Kč/q
otopová směs — 415 Kč/q
brikety lisované — 39 Kč/10kg
topná směs kaly — 149 Kč
Ceník štěrku, písku
písek — 39 Kč/q
štěrk 04 — 50 Kč/q
štěrk 022 — 45 Kč/q
struska — 30 Kč/q
kamení oblázky — 40 Kč/q

Zdeňka Šlechtová
poj. poradce pro oblast Frenštát p. R. a okolí
(UNIQA pojišťovna, a.s. je hodnocena světovou
ratingovou agenturou Standart a Poor známkou
BBB. Vedle první americko– české pojišťovny hodnotí
SaP jako bezpečné pojišťovny Allianz, UNIQA, Generali
a Kooperativa. Tato známka znamená dobrou
finanční charakteristiku, ale i možnost ovlivnění
nepříznivými obchodními podmínkami.

Ceny včetně DPH 22 %

Provozní doba
pondělí až středa 7.00 —13.00 hod.
čtvrtek 7.00 —15.00 hod., pátek 7.00 —14.00 hod.
Od května do září prodej i v sobotu 08.00 —11.00 hod.

KAMENOSOCHA¤STVÍ
Tomá‰ Kubûj
Oznamuje obãanÛm, Ïe dne 21. 8. 2003 od 18.00 —19.00 hodin
si mÛÏete na místním hfibitovû v Kunãicích p.O. objednat zakázky na tyto kamenické práce:

V˘roba pomníkÛ a renovace star˘ch pomníkÛ
• brou‰ení, le‰tûní terasa pomocí nové bezpra‰né technologie pfiímo na místû +
ochranné nátûry proti mechu • sekání, zlacení, stfiíbfiení a barvení písma • ãi‰tûní
pískovcÛ soch a mramoru • prodej lamp, váz a vitrín z le‰tûného antikora • prodej
terasov˘ch ãi Ïulov˘ch doplÀkÛ, napfi.: rámy, cokly, krycí desky, parapety a schody.
Privat: ZdeÀka Fibicha 1202
757 01 Val. Mezifiíãí
SLEVA 15 — 20 %
TEL.: 604 972 171
PLATBA AÎ PO PROVEDENÍ PRÁCE
Práce provádíme v nejkrat‰ích moÏn˘ch termínech.
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