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Prohřátí létem a plni
zážitků z prázdninových
dnů a možná i dalekých
cest se rádi vracíme do
svých domovů, přestože
to znamená, mimo jiné,
návrat do každodenního
shonu a koloběhu všedních dnů.
Všem žákům, studentům a pracovníkům našich škol, pro které zářím
začíná nový „pracovní“
rok přejeme, aby ten letošní zdárně absolvovali.
— redakce —

Léto končí, škola začíná
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úřad informuje ☛☞

Vážení občané,
předkládám Vám návrh obecně závazné vyhlášky
Obce Kunčice pod Ondřejníkem o nakládání
s komunálním odpadem podle zákona číslo
125/1997 Sb. o odpadech. Návrh vyhlášky je uveden v plném znění proto, abyste měli možnost se
k němu vyjádřit.
Uvedený zákon o odpadech ukládá některé
nové povinnosti jak obcím tak subjektům produkujícím odpad.
Vzhledem k tomuto zákonu, avšak i proto, že
sami nejsme spokojeni se způsobem odkládání
a likvidace komunálního odpadu v obci, je nutné
přežívající kontejnerový systém likvidace odpadu v obci změnit. Jak jistě sami sledujete, do našich kontejnerů se naučili odkládat odpad někteří občané a podnikatelé z okolí a my za jeho likvidaci platíme. Za tyto prohřešky se nám sice
podařilo vybrat několik tisíc korun, je to však
velmi problematické. Velké problémy také vznikají s likvidací odpadu v chatovištích. Kontejnery
jsou během víkendů a dovolených stále přeplněny, většinou však odpadem, který tam nepatří
(tráva, větve, kamení, matrace, ledničky, televizory, pneumatiky, autobaterie, různé kusy nábytku atd.). Mnohé z těchto odpadů někteří chataři
dovážejí z místa svého trvalého bydliště a přitom
tvrdí, že žádný odpad nemají. Dokonce jsme
v potoce v blízkosti chatovišť objevili několik automobilových vraků, samozřejmě s odstraněným
číslem karoserie.
Jsem si vědom toho, že zavedení nového systému likvidace odpadů v obci, který nás bude nutit
k větší odpovědnosti a bude pro mnohé z nás i finančně náročnější, je pro současné vedení obce
a obecní zastupitelstvo těsně před komunálními
volbami nepopulární, nebylo by však zodpovědné před tímto problémem utíkat a také by asi nebylo fér předat novému zastupitelstvu a vedení
obce do vínku takovýto problém, který by stejně
v nejbližší době muselo vyřešit.
Dalšími důvody pro uvedenou změnu systému
likvidace odpadu jsou např. pohodlnější odkládání odpadů pro občany, separace odpadu, lepší
vzhled obce, zlepšení odvozu odpadu, zlepšení
hygieny při nakládání s odpady, úspora nákladů
obce na likvidaci odpadu, zamezení ukládání odpadu na území naší obce občany a podnikateli
z okolí.
V současné době probíhá výběrové řízení na
firmu, která bude v obci provádět komplexní
služby v odpadovém hospodářství, kromě sběru
nebezpečných a velkoobjemových odpadů, který

bude prozatím probíhat samostatně, zřejmě dvakrát za rok stejným způsobem jako letos 12. září.
Základem nového systému likvidace odpadu
v obci budou popelnice 110 l pro každou domácnost, do které se dostane i v zimě sběrný vůz.
V nedostupných místech a chatovištích bude postupováno individuálně s využitím speciálních
pytlů, popř. uzavřených kontejnerů, určených
pro konkrétní objekty.
V obci (zřejmě u prodejen potravin) budou
rozmístěny barevné kontejnery na separovaný
odpad (sklo, papír, baterie, popř. plasty a staré
léky). Kromě pravidelného odvozu komunálního
odpadu bude individuálně probíhat sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů, sběr železného šrotu, sběr odpadu při jarním, popřípadě
podzimním úklidu.
Předpokládáme hromadný nákup popelnic,
které by si pak občané za nižší cenu koupili od
obce nebo firmy, která bude vybrána ve výběrovém řízení. Další podrobnosti, včetně ceny za likvidaci odpadu budou známy až po výběru této
firmy. Předpokládáme, že občan nebude platit
náklady na likvidaci odpadu v plné výši, část nákladu (např. na separaci a sběr nebezpečného
odpadu) ponese obec.
Důležité je zdůraznit, že občan si může zvolit,
zda se zapojí do systému likvidace odpadu stanoveného obcí nebo si bude odpad likvidovat
sám, avšak podle ustanovení zákona č. 125/1997
Sb. o odpadech (viz. návrh obecně závazné vyhlášky).
Zavádění nového systému likvidace odpadu
v obci předpokládáme v průběhu měsíce října
tohoto roku. Samozřejmě je možné podle nabytých zkušeností postupně tento systém upravit
tak, aby co nejlépe všem vyhovoval.
Vážení občané, protože se problematika likvidace odpadu v obci týká nás všech, přečtěte si
prosím pozorně uvedený návrh obecně závazné
vyhlášky a budete-li mít závažné připomínky
nebo návrhy k této problematice, sdělte je na
Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem p.
Svobodové do 21. září 1998. Další informace
k této problematice přineseme v příštích obecních novinách.
Na závěr Vás všechny žádám o pochopení a trpělivost při zavádění nového systému likvidace
odpadu v naší obci. Věřím, že vyřešení této problematické záležitosti je naším společným zájmem a že při vzájemné spolupráci se nám tento
problém podaří vyřešit ke spokojenosti všech.
Děkuji za pochopení
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
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Obecně závazná vyhláška č. 1/1998

o nakládání s komunálním odpadem
Obecní zastupitelstvo v Kunčicích pod Ondřejníkem schválilo na svém zasedání dne .............. v souladu s § 9 odst. 1
zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech a v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. i) a § 16 a 36 odst. 1 písm. f ) zákona
č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku o nakládání
s komunálním odpadem.
Čl. I
Působnost vyhlášky
1. Tato vyhláška stanovuje systém sběru, třídění, využívání
a zneškodňování komunálního odpadu vznikajícího na území
obce Kunčice pod Ondřejníkem a způsob prokazování využití
nebo zneškodnění komunálního odpadu fyzickými osobami
nezapojenými do systému nakládání s komunálním odpadem
stanoveného obcí.
2. Tato vyhláška se vztahuje na:
a) všechny fyzické osoby (dále jen „občany“), kteří mají na
území obce trvalé nebo přechodné bydliště nebo se na území
obce zdržují
b) ty právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které jsou na území obce původci odpadu (dále jen „původci odpadu“), zařazeného podle katalogu odpadu jako
odpad komunální a uzavřely s obcí písemnou dohodu o nakládání s tímto odpadem
c) na oprávněné osoby, které podnikají s komunálním odpadem na území obce podle zvláštních předpisů

Čl. II
Základní pojmy
1. Opad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit nebo která byla
vyřazena na základě zvláštního předpisu.
2. Za komunální odpad se ve smyslu zákona č. 125/1997 Sb.
§2 odst. 3 považuje veškerý odpad vznikající na území Obce
Kunčice pod Ondřejníkem při činnosti fyzických osob a také
odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.
3. Komunální odpad se dále pro účely této vyhlášky dělí na
několik skupin:
a) domovní odpad (odpad vznikající v domácnostech
a odpad jemu podobný)
b) nebezpečný odpad (odpad s alespoň jednou nebezpečnou vlastností např. léky, baterie, zbytky barev, zářivky, akumulátory, spotřební chemie, těkavé látky, motorové oleje)
c) velkoobjemový odpad (odpad patřící svým složením mezi
komunální, ale k jeho sběru nelze využít odpadové nádoby
s ohledem na jeho rozměry nebo jeho materiál např. pneumatiky, lednice, sanitární technika, koberce)
d) separovaný odpad (odpad určený k recyklaci např. sklo,
papír, plasty)
e) zbytkový odpad (komunální odpad po vytřídění nebezpečné a separované složky odpadu)
4. Nakládáním s odpady se rozumí jejich shromažďování,
sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, využívání
a zneškodňování.
5. Sběrnou nádobou se rozumí nádoba určená k odložení
jednotlivých složek komunálního odpadu tj. popelnice, kontejner, velkoobjemový kontejner. Ve sběrné nádobě jsou jednotlivé složky skladovány do doby svozu odpadů.
6. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu.

7. Oprávněná osoba je právnická nebo fyzická osoba, která
provádí svoz a zneškodňování komunálního odpadu na základě souhlasu Obce Kunčice pod Ondřejníkem.
8. Pověřená osoba je právnická nebo fyzická osoba, která má
s obcí smlouvu na odvoz komunálního odpadu.

Čl. III
Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem
1. Každý je povinen:
a) předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství
a odkládat je pouze na místech k tomu určených.
b) vytřídit nebezpečný a velkoobjemový odpad z komunálního odpadu a odložit ho na místech k tomu určených nebo
při jednorázovém svozu.
c) vytřídit využitelný odpad z komunálního odpadu a odložit
ho na místech k tomu určených – do veřejně přístupných nádob
a kontejnerů na separovaný sběr nebo do sběren surovin.
2. Komunální odpad uložený ve sběrných nádobách odváží
pověřená osoba podle svozového plánu.
3. Sběrné nádoby jsou umístěny na stálých stanovištích tak,
aby neohrožovaly bezpečnost silničního provozu a nezpůsobovaly hygienické a estetické závady, byly dobře přístupné při
naplňování a v den odvozu pro vyprazdňování po celý rok.
4. Odpadkových košů na území obce je zakázáno užívat
k ukládání domovního odpadu.
5. Pořadatelé veřejných (kulturních, obchodních, sportovních, zábavných) akcí jsou povinni v místech konání těchto
akcí zajistit dostatečné množství nádob na odpadky a jejich
včasné a řádné vyprázdnění.
6. Je zakázáno:
a) odkládat odpady mimo sběrné nádoby
b) ukládat do sběrných nádob žhavý popel, zeminu, stavební suť, kompostovatelné zbytky, kamení, větve, trávu
c) do nádob pro vybrané druhy odpadů ukládat jiné druhy
odpadů, než pro které jsou určeny
d) spalovat odpad ve sběrných nádobách
e) spalovat na volném prostranství komunální odpad mimo
dřeva a papíru
f) využívat sběrné nádoby k jinému účelu než k ukládání
komunálního odpadu
g) vybírat, rozhazovat nebo odvážet předměty uložené ve
sběrných nádobách
h) zhutňovat nebo zapalovat odpad odložený do sběrných
nádob nebo kontejnerů
i) poškozovat sběrné nádoby a používat je k vylepování plakátů
7. Občané se přihlásí do systému nakládání s komunálním
odpadem, který je stanoven touto vyhláškou, nejpozději do 30
kalendářních dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky nebo do
30 dnů od zahájení produkování odpadů vyplněním přihlašovacího listu.
8. V případě, že občan sám využívá nebo zneškodňuje komunální odpady v souladu se zákonem č. 125/1997 Sb. a není
zapojen do systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného obcí, je povinen prokázat, jak odpad zneškodnil. Dostatečným dokladem pro prokázání řádného využití a zneškodnění komunálního odpadu jsou platné a úplné peněžní
doklady ve smyslu zákona o účetnictví vystavené oprávněnými
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osobami zajišťujícími výkup odpadu nebo jejich úpravu, využívání a zneškodňování. Na dokladu musí být vyznačeno
datum odevzdání odpadu, druh odpadu, množství odevzdaného odpadu a jméno původce odpadu. Výše uvedené doklady musí fyzická osoba schraňovat do konce kalendářního
roku, následujícího po roku, kdy své odpady předala oprávněné osobě. Občané jsou povinni na požádání kontrolního orgánu obce tyto doklady předložit.

Čl. IV
Povinnosti vlastníka nemovitosti
1. Vlastník nebo správce nemovitosti je povinen zajistit čistotu a pořádek na stálém stanovišti sběrných nádob, dbát, aby
odpad byl řádně uložen ve sběrných nádobách a nádoby byly
v den odvozu zpřístupněny.
2. V případě, že stálé stanoviště sběrných nádob není dobře
přístupné pro nakládku do sběrného vozu, je vlastník nemovitosti nebo uživatel objektu povinen zajistit v den odvozu odpadu dopravení sběrné nádoby k místu nakládky. Na tomto místě
ji ponechat po doby nezbytně nutnou k vyprázdnění sběrné
nádoby a poté zabezpečit její vrácení na stálé stanoviště.
3. Vlastník nebo správce nemovitosti je povinen zajistit dostatečné množství sběrných nádob, a to buď vlastních nebo
pronajatých a zajistit potřebný počet odvozů.
4. Vlastník nebo správce nemovitosti vybírá úplatu za svoz,
třídění a zneškodnění komunálního odpadu od osob užívajících jeho nemovitost.
5. Vlastník nebo správce nemovitosti je povinen provádět
pravidelnou úhradu ceny na účet obce prostřednictvím oprávněné osoby.
6. Vlastník nebo správce nemovitosti je povinen informovat
fyzické osoby užívající jeho nemovitost o způsobech sběru
a harmonogramu svozu odpadů.

Čl. V
Povinnosti pověřené osoby
Povinnosti pověřené osoby jsou upraveny ve smlouvě uzavřené mezi oprávněnou osobou a obcí.

Čl. VI
Separovaný sběr složek komunálního odpadu
1. Separovaný sběr složek komunálního odpadu je oddělený
sběr složek k separaci (odpad získaný odděleným sběrem)
před jejich smícháním v nádobách na ostatní odpad, které po
dotřídění je možno předat k dalšímu zpracování nebo využití.
2. Na určených místech v obci jsou rozmístěny speciální barevné kontejnery na separovaný sběr využitelných složek komunálního odpadu, do kterých občané musí ukládat pouze ty
složky odpadu, pro který je nádoba určena.
3. Obsluhu a svoz těchto nádob provádí pověřená osoba.
Obsluhou se rozumí jejich vyprazdňování ve stanovených termínech.

Čl. VII
Sběr nebezpečného odpadu
1. Sběrem nebezpečného odpadu se rozumí oddělený sběr
těchto odpadů do speciálních kontejnerů a nádob tak, aby nedošlo k jejich smíchání s jinými složkami komunálního odpadu a ohrožení zdraví obyvatel nebo životního prostředí nebo
odložení tohoto odpadu při jednorázovém svozu organizovaném obcí.
2. Na předem určených stanovištích bude v předem stanovených dnech a hodinách přistaven velkoobjemový kontejner
s kvalifikovanou obsluhou, do kterého občané mohou odklá-
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dat nebezpečný odpad. Seznam stanovišť na svoz nebezpečného odpadu bude zveřejněn způsobem obvyklým v obci.
3. Sběr nebezpečného odpadu provádí pověřená osoba. Nebezpečné odpady budou pověřenou osobou převzaty, roztříděny a bezpečně zlikvidovány, či jiným způsobem využity
v souladu se zákonem č. 125/1997 Sb.

Čl. VIII
Sběr velkoobjemového odpadu
1. Sběr velkoobjemového odpadu je sběr odpadu, který
s ohledem na svou velikost, charakter nebo jinou skutečnost
nelze odložit do běžných odpadových nádob.
2. Na předem vytypovaných stanovištích bude v předem
stanovený termín přistaven velkoobjemový kontejner. Seznam
stanovišť na svoz nebezpečného odpadu bude zveřejněn způsobem obvyklým v obci.
3. Sběr velkoobjemového odpadu provádí na území obce
pověřená osoba.

Čl. IX
Sběr zbytkového odpadu
1. Zbytkový odpad se ukládá do odpadových nádob o objemu 70 litrů, 110 litrů nebo kontejnerů, v případě chatařů
i do sběrových pytlů. Při pohybu na veřejných prostranstvích
se drobné komunální odpady odkládají do odpadkových
košů.
2. Občané a podnikatelé přihlášení do systému obce jsou
povinni si zajistit potřebný počet a typ nádoby a jejich odvoz
u pověřené organizace, doporučený je minimální počet 12 odvozů za rok.
3. Chataři a chalupáři si mohou u pověřené osoby zajistit
odvoz odpadu formou nákupu sběrových pytlů v doporučeném minimálním počtu 6 na rok. Každý sběrový pytel bude
označen logem pověřené firmy, která bude tento svoz provádět. Odvoz sběrových pytlů bude prováděn 1x za 14 dní nebo
podle dohody s obcí na předem určených stanovištích v obci.
4. V případě potřeby si mohou občané u pověřené osoby objednat mimo sjednaný svoz jednorázový odvoz odpadové nádoby.
5. Do odpadových nádob a sběrových pytlů na zbytkový
odpad je zakázáno odkládat: a) nebezpečné odpady
b) žhavý popel či škváru
c) látky tekuté, těkavé, zápalné či výbušné
d) přilnavé látky (např. dehet, asfalt atd.)
e) stavební odpad, zeminu, kompostovatelné zbytky, větve,
trávu
f) zdravotně závadný odpad
g) uhynulá zvířata nebo jejich části, případně biologický
odpad z chovu domácího zvířectva
6. Odpad z čištění veřejných komunikací, odpad vznikající
údržbou veřejné zeleně a odpad vzniklý provozem hřbitova
a urnového háje je shromažďován pracovníky oprávněné
osoby do kontejneru a následně odvezen a uložen na skládku.
7. Pro dovoz je nutné odpadové nádoby umístit tak, aby byl
možný jejich vývoz pověřenou osobou.

Čl. X
Úhrada za nakládání s komunálním odpadem
1. Cenu za nakládání s komunálním odpadem platí občané
a podnikatelé přihlášení do systému obce prostřednictvím
oprávněné osoby obci. Obec určí výši ceny podle zvláštních
předpisů.
2. Původci odpadu, kteří na základě písemné dohody využívají systém sběru a třídění komunálního odpadu organizovaného obcí, platí cenu sjednanou s obcí.
3. Platný ceník bude zveřejněn způsobem v obci obvyklým.
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Čl. XI
Sankce

Čl. XII
Přechodná a závěrečná ustanovení

Za porušení této obecně závazné vyhlášky může obec dle §
27 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, uložit pokutu
podle § 39 odst. 5 uvedeného zákona a to:
a) do výše 200 000,– Kč právnické osobě nebo fyzické osobě
oprávněné k podnikání, pokud na základě smlouvy uzavřené
podle § 9 odst. 5) zákona o odpadech neplní povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou upravující systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů,
b) do výše 10 000,– Kč fyzické osobě za nesplnění povinností z obecně závazné vyhlášky obce, přitom postupuje podle
zvláštního zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Kontrolu dodržování povinností vyplývajících z této vyhlášky jsou oprávněni provádět pověření pracovníci Obce Kunčice
pod Ondřejníkem

1. Touto vyhláškou se ruší vyhláška Obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem o poplatku za odvoz a uložení tuhého
domovního odpadu ze dne 22. 3. 1991 se všemi dodatky.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ............

Plynofikace

čů tj. 62, pro sdružení nezávislých kandidátů: 7 %
z počtu zapsaných voličů, tj. 107
Pro komunální volby bude v obci jeden volební obvod
a dva volební okrsky.
Volební okrsek č. 1 tvoří dolní a střední část obce po
občana Janáče č.p. 531 (na Valašské cestě), paní Elišku
Pustkovou č. p. 335 a prodejnu paní Šablaturové na Maralovém kopci – volební místnost bude v zasedací síni
obecního úřadu.
Volební okrsek č. 2 tvoří horní část obce – volební
místnost bude v restauraci Skalka.
Pro volby bude tedy v obci ustanovena jedna místní
volební komise (hlavní) a dvě okrskové volební komise.
Dne 21. 8. 1998 byla starostou obce jmenována zapisovatelkou místní volební komise slečna Jana Martináková, Kunčice pod Ondřejníkem, čp. 272, tel. 850163.
Další důležitý termín harmonogramu úkolů je 8. 9.
1998 – ukončení předávání kandidátních listin volebních stran zapisovateli místní volební komise. V Kunčicích pod Ondřejníkem se kandidátní listiny (u nezávislých kandidátů a u sdružení nezávislých kandidátů + petice s podpisy) předávají zapisovatelce místní volební
komise sl. Janě Martinákové, pracovnici obecního
úřadu.
– kandidátní listina obsahuje
a) název zastupitelstva v obci
b) označení volebních obvodů, jsou-li vytvořeny
c) název volební strany
d) jména a příjmení kandidátů, jejich rodná čísla, data
narození, jejich povolání a trvalý pobyt a jejich členství
v politické straně, popřípadě uvedení toho, že nejsou
členy žádné politické strany
e) pořadí na kandidátní listině, vyjádřené pomocí
arabské číslice,
f) označení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením přesné adresy, nezávislý kandidát nemá
zmocněnce,
g) jde-li o koalici politických stran, označení politické
strany, která kandidáta navrhla,
h) jde-li o sdružení politických stran a nezávislých
kandidátů, označení politické strany, která kandidáta
navrhla, a označení, že jde o nezávislého kandidáta,
i) podpis zmocněnce volební strany, u nezávislého
kandidáta podpis kandidáta.
– volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše 15 kandidátů

V současné době probíhá výstavba III. etapy plynofikace obce. Výstavba pokračuje podle časového harmonogramu prací, stavba bude připravena k provozu do 15.
10. 1998.
Aby mohl být do plynovodu III. etapy v uvedeném termínu vpuštěn plyn, musí být splněna podmínka SMP, a.
s. Ostrava, tedy připravenost minimálně 50 % objektů,
kterým byla vyvedena přípojka pro HUP (hlavní uzávěr
plynu) k provozu.
Žádám proto všechny, kteří mají tyto přípojky u svým
objektů vyvedeny, aby pokud možno co nejdříve připravili svůj objekt (RD, chatu apod.) k odběru plynu.
V opačném případě bude jednání s plynárnami o vpuštění plynu problematické. Dále připomínám, že plynárny provádějí montáž domovních plynoměrů z technologických důvodů do 15. 10.
Informace o přípravě stavebního povolení domovní
plynové přípojky byla uvedena v minulém čísle ON, potřebné informace je také možno získat na obecním
úřadě u paní Svobodové.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Vo l b y
Dne 24. července 1998 vyšlo ve Sbírce zákonů ČR,
částka 59, Rozhodnutí prezidenta frepubliky č. 172 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR a zároveň rozhodnutí presidenta republiky č. 173 o vyhlášení voleb do
zastupitelstev v obcích. Termín pro obojí voby je jednotný a je stanoven na pátek 13. 11. 1998 a sobotu 14. 11.
1998. Protože v roce 1996 probíhaly v naší oblasti volby
do Senátu na šestileté období, nebudou se nás v tomto
roce volby do Senátu týkat. V naší obci proběhnou tedy
pouze volby do zastupitelstva obce. V současné době již
probíhá plnění časového harmonogramu úkolů podle
zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
v platném znění.
Dne 2. 7. 1998 byl na úřední desce obce zveřejněn
počet členů obecního zastupitelstva pro příští volební
období – bude voleno 15 členů OZ. Zároveň byl zveřejněn potřebný počet podpisů na peticích na podporu nezávislých kadidátů
– pro nezávislé kandidáty: 4 % z počtu zapsaných voli-

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
Oldřich Harabiš, zástupce starosty
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– ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou
kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva
Do 14. 9. 1998 může každá volební strana, která podává kandidátní listinu, delegovat do místní volební komise dva členy a dva náhradníky.
Do 19. 9. 1998 svolá starosta obce první zasedání místní volební komise.
Každý volič si může nejlépe v úředních hodinách ověřit na obecním úřadě, zda je zapsán do seznamu voličů,
může požádat o doplnění údajů nebo o provedení oprav.
Do 14. 10. 1998 může každá volební strana, která podává kandidátní listinu, delegovat do každé okrskové volební komise jednoho člena a jednoho náhradníka. Seznam členů a náhradníků do volebních komisí musí obsahovat jména a příjmení, rodná čísla, a trvalá bydliště.
Dále musí obsahovat podpis zmocněnce volební strany.
Seznam členů a náhradníků do volebních komisí
musí obsahovat jména a příjmení, rodná čísla a trvalá
bydliště členů i náhradníků. Dále musí obsahovat podpis zmocněnce volební strany.
Pro doplnění uvádím některá další ustanovení z. č.
152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích:
– funkční období v zastupitelstvech je čtyřleté
– právo volit do zastupitelstev v obci má občan ČR,
který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let, má v obci trvalý pobyt a nenastala u něj některá
z překážek výkonu volebního práva. Překážkami výkonu
volebního práva jsou:
a) zákonem stanovené omezení svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
b) výkon vazby
c) zadržení
d) zbavení způsobilosti k právním úkonům
e) zákonem stanovené omezení osobní svobody z dů-
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vodu ochrany zdraví lidu nebo
f) výkon základní nebo náhradní vojenské služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu
– členem zastupitelstva v obci může být zvolen každý
volič
– členem obecního zastupitelstva nemůže být: pracovník obecního úřadu v obci, prac. pověřeného OÚ, okresního úřadu, finančního úřadu s působností vztahující se
na území obce
– členem volební komise může být státní občan ČR,
který dosáhl věku 18 let (volič). Členem volební komise
nemůže být kandidát do obecního zastupitelstva
– volební stranou mohou být registrované politické
strany a politická hnutí (dále jen "politická strana"), koalice politických stran, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran
a nezávislých kandidátů. Politická strana může být součástí pouze jedné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva v obci. Podává-li politická strana kandidátní
listinu samostatně, nemůže již být součástí jiné volební
strany
– každá volební strana může podat pro volby do téhož
zastupitelstva v obci pouze jednu kandidátní listinu
– volební kampaň začíná 3. 11. 1998 a končí 48 hodin
před zahájením voleb, musí probíhat čestně a poctivě
V době volební kampaně vyjde rozšířené vydání ON,
kde budou mít všechy volební strany stejnou možnost se
prezentovat.
Pro volební kampaň budou volebním stranám v obci
přiděleny vývěsní skříňky a plakátovací tabule.
Veškeré důležité informace k volbám jsou vyvěšeny na
úřední desce na obecním úřadě. Další informace je
možno získat u starosty obce, popř. zástupce starosty.
Zároveň upozorňuji volební strany, že mohou využívat zasedací místnosti na obecním úřadě.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Pfiipomínáme – sbûr nebezpeãn˘ch a velkoobjemov˘ch odpadÛ
Jak jsme již informovali v minulém čísle Obecních
novin proběhne i letos v naší obci jednorázová akce –
sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů. Smyslem této akce je vyčištění obce od nebezpečných a velkoobjemových odpadů, pro občany je jedinečnou příležitostí zbavit se bezplatně problematických odpadů.
Letos se tato akce uskuteční v sobotu 12. září 1998 na
již známých stanovištích a to:
– u kostela (dolní část obce) od 8,30 do 9,15 hod.
– u Huťařství (aut. zastávka) od 9,30 do 10,30 hod.
– u nádraží ČD (ohrada pod p. Makovým) od 10,45 do
11,30 hod.
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 vazelí-

nou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí
elektrospotřebiče, matrace, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, kočárky
O D E V Z D ÁVAT S E N E BU D E
KLASICKÝ ŽELEZNÝ ŠROT
– Sběru se budou moci zúčastnit také majitelé rekreačních chat v katastrálním území Kunčic pod Ondřejníkem, avšak pouze ti, kteří s sebou donesou doklad o zaplacení zálohy poplatku za likvidaci TKO za rok 1998.
– Sběr bude provádět specializovaná firma za účasti
pracovníků obecního úřadu.
– Při této akci nebudou odebírány odpady podnikatelů, vzniklé při podnikatelské činnosti. Podnikatelé se
mohou s firmou, která bude sběr provádět domluvit na
individuálním odvozu.
Název a sídlo firmy:

Marius Pedersen a. s.
Sídlo: Malé náměstí 124
500 01 Hradec Králové
Provozovna Ostrava: Slovenská 1
702 00 Ostrava – Přívoz
tel/fax: (069) 6110390-1
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Tato akce je pořádána a hrazena obcí již třetí rok
a bude prováděna pravidelně i v příštích letech (zřejmě
dvakrát za rok). Žádám proto občany, aby s touto službou již každoročně počítali a svůj nebezpečný a velkoobjemový odpad (podle specifikace uvedené v ON) si
během roku doma ukládali na vhodném místě, nedávali
jej do sběrných nádob v obci a vyčkali na jednorázový
sběr těchto odpadů pořádaný obcí. Bohužel se během
roku stále objevuje v kontejnerech nebezpečný a velkoobjemový odpad (pneumatiky, televizory, ledničky, akumulátory apod.) a to i v době již ohlášeného sběru těchto odpadů.
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Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta živijó .........
V září oslaví svá významná životní jubilea tito naši občané:
93 let Marie Daronová, čp. 505
83 let František Chamrád, čp. 243
70 let Jan Drong, čp. 282
70 let Jaroslava Kaděrová, čp. 276
70 let Jaromír Maralík, čp. 507
65 let Eliška Valášková, čp. 338
65 let Miloslav Šrubař, čp. 235
65 let Adolf Mališ, čp. 616
60 let František Strnadel, čp. 544

Vážení občané,
využijte prosím této jedinečné příležitosti jak se bezplatně zbavit problematických odpadů. Věřím, že každý
z nás pochopí potřebu uložení těchto odpadů tak, aby
neznečišťovaly prostředí a krajinu v našem okolí a neohrožovaly zdraví nás, našich dětí a příštích generací.
Proto žádám všechny občany, dokažme, že nám na
zdraví a čistotě v obci záleží a využijme v maximální
míře službu nabízenou obcí – sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů v sobotu 12. září 1998.
Předem děkuji všem, kteří přispějí k ochraně životního
prostředí v naší obci.

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

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

obecní úřad

☞☛ obecní

Obecní symboly
V polovině října proběhne slavnostní uvedení obecních symbolů do užívání. Bližší informace o celé akci
budou uvedeny v příštím čísle Obecních novin.

úřad informuje ☛☞

Upomínka na zaloÏení lázní Skalka
Koncem minulého století a v prvých letech století tohoto, tj. zhruba před sto lety, byl postaven na okraji obce
Čeladné při silnici na Frenštát (pod roubenou kapličkou
blahoslavené panny Marie) hotel Skalka a další přilehlé
stavební objekty. Stavebníkem byl ostravský podnikatel
Vincenc Dočkal.
Roku 1902 převzal a dále rozvinul jeho ideu MUDr. Jan
May, působící tou dobou v Bratrské pokladně hornické
v Mariánských horách. MUDr. May realizoval další stavební aktivity (stavba „Ondřejky“, úprava Ferdinandova
pramene a Běliny studánky a parková úprava širšího
okolí) a založil zde lázně Skalka. Bylo to snad vlastně
první sanatorní zařízení pro horníky v celém RakouskoUhersku. Na prospektech a pohlednicích z té doby byly
tyto lázně inzerovány pod názvem "Lázně Skalka ve Velkých Kunčicích pod Radhoštěm".
Přes krátkost svého působení zde (od r. 1902 do r.
1907) zasloužil se MUDr. May o to, že jeho lidumilná
idea se natrvalo ujala a že vtiskla svérázný urbanistický
charakter této oblasti rozhraní obcí Čeladné a Kunčic
pod Ondřejníkem, patrný nejen v samotném areálu
dnešní nemocnice, ale i v přilehlém okolí. Prospěch občanů obou obcí z toho, že zde existuje zdravotnické zařízení je myslím nesporný zrovna tak, jako společenský
prospěch široké veřejnosti.
O vzniku lázní Skalka a o různých souvislostech s tím
spojených vydal jsem roku 1993 vlastním nákladem
knížku, která je dodnes k dostání v kiosku stávající nemocnice.
Z přesvědčení, že by občané obou obcí neměli zapomenout na záslužnost a významnost počinu MUDr. Jana

Maye a podnícen aktivitami dnešního ředitele nemocnice, pana MUDr. Bajgara, který inspirován mou knížkou
oživuje vhodným způsobem původní ideje, rozhodl
jsem se s jeho podporou instalovat v prostoru pod kapličkou pomníček, který by připomínal dalším generacím založení zdejších lázní. Sponzorským darem přispěl
kromě mne pan Jan May z Prahy, vnuk zakladatele lázní.
Nápis na pomníčku zní: „V upomínku na založení lázní
Skalka r. 1902 MUDr. Janem Mayem“.
Ten pomníček je také vzkaz dalším generacím: Nezapomínejte na ty, kteří realizací ušlechtilých a společensky prospěšných idejí vytváří příležitost pro kultivaci
vzhledu našich obcí, pro propagaci našich obcí a krás
naší přírody, pro vznik pracovních příležitostí a pro jakoukoliv pomoc našim spoluobčanům. A co zejména –
pokuste se je následovat.
Doc. Ing. Jan Folprecht, CSc.
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Poradna pro vlastníky lesa
S navrácením lesních majetků do soukromých rukou
došlo k převedení odpovědnosti za hospodaření v těchto lesích na jednotlivé vlastníky. Následkem malé informovanosti o legislativě a praktickém dění v lesnictví dochází stále častěji ke zbytečným škodám na lesních porostech a následně i k finanční újmě samotného vlastníka. Z tohoto důvodu bych Vám chtěl postupně objasňovat některé závažné momenty týkající se nakládání
s Vaším lesním majetkem, čili hospodaření v něm.
V následujících vydáních Vašich Obecních novin teoretickým vodítkem při objasňování jednotlivých úskalí
lesnického vědění nám bude nový lesní zákon č.
289/1995 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 1996. Některé
obecné poznatky z tohoto zákona budou aplikovány
v praxi na přírodní podmínky katastrálních území Kunčice pod Ondřejníkem, Kozlovice, Myslík, Sklenov, Lhotka, Palkovice, Měrkovice a Metylovice (část), kde jsem
pověřen v soukromých lesích funkcí odborného lesního
hospodáře.
Zároveň tato rubrika bude sloužit jako poradna, kde
Vám odpovím na písemné, ústní, ale i telefonické dotazy. Budu Vám vděčný za náměty a připomínky, které se
vynasnažím v co nejkratším termínu řešit.
V každém následujícím čísle Obecních novin se budu
věnovat Vašim námětům, ale také věcem, o kterých si
myslím, že by Vás mohly zajímat. Například příští kapitola bude mít název:Poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích v roce 1998.
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že veškeré mé rady
a upozornění mají charakter doporučení, nikoli nařízení.
Odborný lesní hospodář
Ing. Tomáš Svoboda
Kontakt: adresa – ul. Podříčí 48, Frenštát p. R.
telefon – 0656/831088 (ráno do 7,30 hod.,večer po
20,00 hod)
úřední hodiny: Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem – pondělí: 15,00-17,00 hod.
Obecní úřad Palkovice – středa: 15,00 –16,00 hod.
O K R E S N Í V E T E R I N Á R N Í S P R ÁVA F R Ý D E K - M Í S T E K

Rozhodnutí
Okresní veterinární správa Frýdek-Místek nařizuje ve
smyslu § 23, odst. 1 a 2, zákona č. 87/1987 Sb. o veterinární péči, ve znění zák. č. 239/1991 Sb., (úplné znění
zák. č. 215/1992 Sb.) a podle § 9, odst. 1, písm. b) zákona
ČNR č. 108/1987 Sb. o působnosti orgánů veterinární
péče ČR, ve znění zák. č. 437/1991 Sb., (úplné znění zák.
č. 475/1991 Sb.) a ve znění zák. č. 112/1994 Sb. a dále dle
čl. 6, odst. 3 Vyhlášky Okresního úřadu Frýdek-Místek
č.j. P/628/92-Se o nařízení mimořádných veterinárních
opatření k prevenci a léčbě varroázy včel v okrese Frýdek-Místek tato
mimořádná veterinární opatření
proti šíření varroázy včel. U všech včelstev v okrese
Frýdek-Místek se nařizuje provedení následujících léčebných opatření:
1. V průběhu srpna 1998 po vytočení medu provést
ošetření přípravkem Gabon PA 92 dle metodiky VÚVč
Dol. Na 1 průměrné včelstvo se použijí 2 pásky s Gabonem, které budou ve včelstvu zavěšeny 24 dnů.
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2. Po odstranění pásků s Gabonem se v období 10. 10.
až 31. 12. 1998 provede 2x ošetření přípravkem Varidol
formou fumigace, postřiku nebo aerosolu dle příslušné
metodiky VÚVč. Při těchto ošetřeních nesmí být ve včelstvech přítomen zavíčkovaný plod.
3. Po každém ošetření včelstev řádně očistit podložky
ze dna úlu. Tyto podložky musí být vloženy do včelstev
nejpozději do 30. 9. každého roku, doporučuje se vložit
je už při ošetření Gabonem.
4. Po provedení podzimní léčby se v období do 15. 2.
1999 provede odběr směsných vzorků zimní měli. Vyšetření vzorků provede laboratoř autorizovaná Státní veterinární správou ČR.
5. Ošetření provedou pověření a proškolení členové
ZO ČSV. Zajištění ošetření je povinností chovatele včel.
O provedeném chemickém ošetření bude pořízen záznam, který příslušné ZO ČSV předají na Okresní veterinární správu Frýdek-Místek.
Odůvodnění:
Tato mimořádná veterinární opatření se nařizují na
základě vyšetření směsných vzorků zimní měli na varroázu, které bylo provedeno v SVÚ Opava a VÚVč Dol,
Včelařská stanice Prostějov. Na základě vyhodnocení
preventivního léčebného ošetření přípravkem Gabon,
které bylo provedeno u včelstev v okrese Frýdek-Místek
v minulých letech a mělo příznivý vliv na zlepšení nákazové situace u varroázy včel, bylo rozhodnuto použít
v celém okrese přípravek Gabon PA 92.
Ředitel Okresní veterinární správy Frýdek-Místek
MVDr. Pavel Paciorek

Upozornûní v‰em chovatelÛm vãel!
1. Za účelem zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných rostlin poskytuje ministerstvo zemědělství v roce
1998 dotaci 1. D.
2. Předmětem dotace je každé včelstvo, které bylo v roce
1998 zazimováno a skýtá záruku zdárného přezimování (t.j.
obsedá-li nejméně 7 plástů rámové míry 39x24 cm, odlišná
míra se přepočítává).
3. Výše dotace činí Kč do 150,- na jedno včelstvo, splňuje-li
podmínky dotace a bude poskytnuta chovatelům včel prostřednictvím Českého svazu včelařů a jeho základních organizací v hotovosti.
4. Organizovaný člen požádá o dotaci zákl. organizaci kde je
členem, neorganizovaný chovatel včel pak zákl. organizaci,
v jejímž obvodu chová včelstva, na formuláři žádosti „Podpůrný program 1. D. podpora včelařství v r. 1998“ vystřiženém
z časopisu včelařství č. 8/98.
5. Organizovaní členové předkládají tyto žádosti osobně na
členské schůzi ZO ČSV Kunčice pod Ondřejníkem, konané dne
19. září 1998 ve včelařské klubovně v 16. hodin, neorganizovaní chovatelé včel pak písemně na adresu jednatele ZO ČSV
Kunčice pod Ondřejníkem, a to nejpozději do 30. září 1998
(došlá pošta). V žádosti uvede chovatel jméno a příjmení,
rodné číslo, adresu, počet zazimovaných včelstev, na které
žádá dotaci a podpis (souhlasí tak se zásadami poskytování
dotace, uvedenými v tomto upozornění).
Na dotaci n e n í právní nárok, výše uvedený termín je konečný a nelze jej dodatečně prodlužovat!
6. Finanční prostředky týkající se této dotace budou na základě jednotl. žádostí uplatněny v Praze a v hotovosti vyplaceny jednotně organizovaným i neorganizovaným včelařům dne
14. 11. 1998 ve včelařské klubovně v Kunčicích pod Ondřejníkem v 16 hodin (v sadě pod hlavní cestou mezi autobus. zastávkami „Rozcestí k nádraží a prodejna Šodek“).
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7. Příjemce dotace (včelař) podléhá kontrole hospodaření
s rozpočtovými prostředky, je povinen umožnit vstup na své
pozemky a do svých objektů kontrolou pověřeným pracovníkům ministerstva zemědělství a pracovníkům příslušných finančních orgánů, kteří budou namátkově provádět kontroly
splnění účelu jmenované dotace.
8. V případě porušení splnění účelu a rozsahu dotace (neexistence včelstev, na něž byla vyplacena dotace) příjemce dotaci
vrátí do státního rozpočtu včetně penále dle zákona 576/90 Sb.
z neoprávněně čerpané částky (při zjištění příjemce, že nesplnil účel dotace – pozdější úhyn včelstev apod. – postupuje příjemce stejným způsobem). Neoprávněná výplata dotace je posuzována jako trestný čin rozkrádání majetku dle § 250 trestního zákona.
9. Upozorňujeme chovatele včel, že výše uvedená dotace do
Kč 150,– na včelstvo není z hlediska daně z příjmu fyzických
osob osvobozena od této daně (včelař ji musí zahrnout do
svých příjmů a řádně zdanit, např. podle § 10 odst. a) tohoto
zákona).
Č.j. 4/98, 25. 8. 1998 – Kunčice pod Ondřejníkem
Ing. Václav Balcar
jednatel ZO ČSV Kunčice pod Ondřejníkem
Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 158
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Upozornûní v‰em zamûstnavatelÛm
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,
Okresní pojišťovna Frýdek-Místek oznamuje všem zaměstnavatelům (právnickým i fyzickým osobám), že
zákon č. 127/1998 Sb. ukládá povinnost předávat zdravotním pojišťovnám nejpozději v den splatnosti pojistného
PŘEHLED O PLATBÁCH POJISTNÉHO
NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNAVATELE
který obsahuje:
– součet vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny
– celkovou výši pojistného
– počet zaměstnanců, na které se údaje vztahují
Tato povinnost je uložena zaměstnavatelům pod sankcí pokuty až 50.000,- Kč.
Plnění zákonné povinnosti je uloženo vůči všem zdravotním pojišťovnám, u nichž jsou zaměstnanci pojištěnci a je třeba ji oznamovat na příslušném tiskopise.
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Okresní pojišťovna Frýdek-Místek, Na Poříčí 3208

✄ .................................................................................................................................................................................. odstřihnout
Příloha 1. a. – Žádost

PodpÛrn˘ program 1. D. Podpora vãelafiství v roce 1998
Předkládá včelař základní organizaci Českého svazu včelařů
Příjmení, jméno ..........................................................................................rodné číslo..............................................................
Adresa ..........................................................................................................................................................................................
počet zazimovaných včelstev .......................................................
Sazba na l včelstvo do 150,– Kč
Požadavek na podporu: ................................................ Kč

Počet včelstev zničených a znovu obnovených
v důsledku povodní: .............................................................

Počet vyšetřených vzorků zimní měli ...............................
Sazba na l směsný vzorek do 10,– Kč

Sazba na l včelstvo do 550,– Kč

Požadavek na podporu: ................................................ Kč

Požadavek na podporu: .................................................. Kč

Požadavek na podporu celkem: ................................... Kč

Termín předložení na ZO ČSV: nejpozději do 30. 9. 1998

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti včetně tabulek jsou úplné a pravdivé, že jsem neobdržel v příslušném roce na činnost nebo na předmět, pro který je požadována podpora úvěr s podporou PGRLF nebo dotaci či
finanční příspěvek z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů.
Dále prohlašuji, že nemám k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči Státnímu fondu tržní regulace,
Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, závazky vyplývající z oprávněných
nároků na základě již uzavřených smluv o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu.
Jsem si vědom právních následků, které v důsledku nepravdivých informací mohou nastat. Dále svým podpisem
potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil se Zásadami.
Datum: ...........................................................................

Podpis žadatele: ....................................................................
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FOTBALU

Konec prázdnin přinesl jako každý rok začátek nového ročníku fotbalových soutěží. Letošní ročník je však
pro kunčický fotbal něčím vyjímečný.
Družstvu žáků, které vyhrálo svoji skupinu, se podařilo nakonec v baráži postoupit do vyšší soutěže. Podmínkou účasti v této krajské soutěži však bylo vytvoření dalšího družstva – družstva mladších žáků. Po značném
úsilí trenérů a pomoci ředitelství naší základní školy se
nám nakonec podařilo získat dostatečný počet chlapců
k vytvoření družstva mladších žáků.
Od letošního roku tak máme v soutěžích dvě družstva
žáků. Na jedné straně je potěšující ta skutečnost, že se
nám podařilo získat pro sport další chlapce z naší vesnice a naplnit sportem jejich volný čas. Na druhé straně to
však znamená zvýšené nároky na organizační práci
a především nutnost získat pro náš fotbal větší množství
finančních prostředků. V případě, že se nám to nepodaří, mohli bychom se dostat do situace, že budeme nuceni ukončit účast družstev žáků v soutěži a to by byla
velká škoda.
Obracíme se tímto na příznivce kunčického fotbalu,

FA MILAN KUBÍN – UPON (HUŤAŘSTVÍ)
Obchod s levným textilem oznamuje

rozšíření služeb
o sběrnu
opravny obuvi
chemické čistírny a prádelny
Otevírací doba:
Pondělí, středy a pátky od 9,30 hod. do 15,30 hod.
Informace na tel.: 850 051
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kteří mají možnost poskytnout určitý finanční příspěvek
na sportovní činnost, aby nám tímto pomohli vyřešit
naši složitou finanční situaci.
Závěrem bychom chtěli požádat všechny naše fanoušky o hojnou účast na utkáních našich fotbalistů a to
nejen na domácím hřišti, ale i na hřištích soupeřů.
Vaši fotbalisté

Po d û k o v á n í
Děkuji všem sousedům a známým, kteří se přišli rozloučit s panem Pavlem Halagačkou. Zvláště chci poděkovat za pomoc paní Úlové, panu starostovi, paní
Pustkové za procítěná slova, a hudebníkům panu Harabišovi a panu Bednárkovi.

Ivana Halagačková

Prodám pozemek 1856/2
v Kunčicích p. O.

ke stavbě rodinného domu.
Cena: 100–150 Kč/m2
Kontakt: prof. Lydie Fričová
Sendražice 63, 503 03 Smiřice
tel. 049/597 11 35, 0602/467 150
Stupkova 4, Praha 7, tel. 02/802 924
Pošta v Kunčicích pod Ondřejníkem přijme

dva studenty(ky) ve věku od 15 let
na sobotní doručování tisku.
Vyměním družstevní byt 3+1 ve Frýdku-Místku na
sídlišti „RIVIERA“ za 2+1 v Kunčicích pod Ondřejníkem – Čeladná a okolí. Zn. Bez doplatku.
Tel. 0656/850025 po 20. hodině.

Objednávky

ke zpracování ovoce
na pěstitelskou pálenku
je možno si vyzvednout
na obecní úřadě.
Pěstitelská pálenice – MASA s. r. o.
Tichá č. 6

Bližší informace u vedoucí pošty.

Pronájem nebytových prostor
na »Huťařství«
Rozloha: 2x14 m2
(s jedním vchodem) v 1. patře
Vybavení:
teplá a studená voda – elektrika – telefon
Možný termín: od 1. 9. 1998
Cena dohodou. Informace na tel. 850225
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H LAVNÍ
U ZÁVĚR
P LYNU A REGULÁTORU

Od 1. září 1998 budou opět u Obecního úřadu
v Kunčicích pod Ondřejníkem vystaveny montované skříňky HUP
od výrobce pana Jiřího Michálka.

Legenda:
1. dvířka plechová
40 x 600 x 700 mm
2. výška 1100 mm
3. velikost bez střechy
450 x 880 mm
velikost střechy 600 x 950 mm

Výrobce:

JIŘÍ MICHÁLEK
Libhošť 453,
Legenda:
tel. 0656/745 574
1. dvířka plechová
nebo 745 810
40 x 600 x 700 mm
2. výška 800 mm
3. velikost bez střechy
450 x 880 mm
velikost střechy 600 x 950 mm

SLUŽEB

PRO

ROK

1998
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Kunčice pod Ondřejníkem 31. 8. 1998, ročník VIII, číslo 9/98, 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 Ondřejníkem, č. p. 569. — Vyrobila Beatris Čeladná, tisk ŠOT Frýdek-Místek. VÝTISK ZDARMA.

