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Nastal listopad, jež je označován za měsíc smutných, šedivých dní.
Příroda ztrácí poslední zbytky podzimního půvabu a holé stromy
a odumřelé traviny čekají na sníh stejně jako naše nedočkavé děti.
— redakce —
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ZHODNOCENÍ SBùROVÉ AKCE ZE DNE
25. ZÁ¤Í 1999
Pro informaci a přehled přinášíme výsledky
sběru nebezpečného odpadu, velkoobjemového
odpadu a železného šrotu, který proběhl v sobotu
25. 9. 1999. Občané se měli možnost uvedeného
odpadu zbavit bezplatně.
Na devíti stanovištích byly rozmístěny kontejnery
(10 m3, popř. 2´1,5 m3) na velkoobjemový odpad.
Nejvíce naplněny byly již tradičně kontejnery pod
obecním úřadem a u čerpací stanice vody u točny.
Velké množství odpadu se sebralo i za přejezdem
pod Stavbařem. Na ostatních místech byly kontejnery naplněny jen z části. Velkoobjemového odpadu se celkem sebralo 44,6 tun. Nebezpečný odpad
včetně ledniček, pneumatik, televizorů, částí starého nábytku a dalších el. spotřebičů byl sbírán na
čtyřech stanovištích specializovanou firmou. Takto
bylo sebráno: 7 kg pesticidů, 1703 kg starých barev
a lepidel, 2030 kg olověných akumulátorů, 2 kg starých léků, 101 kg starých olejů a tuků, 65 ks zářivek
nebo odpadů s obsahem rtuti.
Železný šrot sbíral Sbor dobrovolných hasičů.
Bylo sebráno asi 20 tun starého železa.
Celkově lze říci, že tato akce zaměřená na jednorázový sběr nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu a železného šrotu splnila svůj účel.
Podobná akce proběhne na jaře v příštím roce,
zřejmě v měsící dubnu. Přesný termín bude včas
zveřejněn. Všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce děkuji.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
———————————————————————

USNESENÍ
z V. zasedání Obecního zastupitelstva
v Kunčicích pod Ondřejníkem
konaného dne 7. října 1999 v 18 hodin

b) ověřovatele zápisu: Ing. P. Řezníček, Č. Kubečka
c) předložený povodňový plán Obce Kunčice p. O.
d) odprodej části parcely PK 1804/1 k vlastní parcele č. 1804/21 Petru Žáčkovi (manželům Žáčkovým), Kunčice pod Ondřejníkem 679 (podle zaměření) ve výměře dle doporučení stavební komise
e) odprodej stavebních parcel na Černém kopci,
popř. u vodojemu nad ZŠ nebo nad p. Vybíralíkem
následujícím zájemcům, (popř. manželům), s tím,
že konkrétní přidělení parcel provede obecní rada
podle zaměření:
— Ivan Šveda, Neratovice, kpt. Jaroše 1341/24
— Ing. Roman Žalmánek, Ostrava Hrabůvka, Krakovská 6
— Josef Skřehota, Ostrava 1, Ahepjukova 2796
— Ing. Jan Kula, Ostrava–Dubina, Jana Maluchy
202/49
— Ing. Taťána Ohnheiserová, Ostrava–Jih, Bedřicha
Václavka 989/8
— Jan Jurek, Havlíčkova 1204, Mladá Boleslav
— Ing. Milan Jurek, Kladno, Hřebečská 2632
— Ing. Libor Kornia, Brno, Tolstého 8
— Petr Knapek, Kunčice pod Ondřejníkem čp. 517
— Pavol Kadúch, Kunčice pod Ondřejníkem čp. 693
f ) využití p. č. 1209/9 o výměře 10 560 m2 k zástavbě domy k bydlení
3. Neschvaluje:
a) odprodej pozemku č. 1209/63, 67, 69, 70, 83,
89, 90, 92 ke své parcele č. 1209/161 (pro garáž
a odvodnění — podle zaměření) Ing. Evě a Ing. Jaroslavu Sochovým, M. Magdonové 232, Frýdek–Místek (viz. bod 4 e)
b) žádost o odprodej p. č. 1209/9 o výměře 10 560
m2, ostatní plocha, rekreační ubytovací plocha, p.
Václavu Krkoškovi (viz bod 2 f)
4. Ukládá:

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

1. Bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení ze IV. zasedání OZ ze dne
29. června 1999
b) informaci o jednáních obecní rady
2. Schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. V. Balcar, Ing.
J. Menšík

a) OR dořešit nájemní vztahy na pronájem kina
a přilehlých prostor v termínu do příštího zasedání
obecního zastupitelstva
b) stavební komisi zpracovat informaci o stavu
smuteční obřadní síně a návrh na konečné řešení
pro obecní noviny
c) stavební komisi prověřit technickou dokumentaci smut. obřad. síně z hlediska její úplnosti a výskytu projekčních vad
d) pracovní skupině pod vedením Ing. Vaňka do
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příštího zasedání OZ připravit konečný návrh informačního systému obce
e) stavební komisi posoudit obslužnost pozemků
ve vazbě na požadavek manželů Sochových a poskytnout OZ doporučení řešení odprodeje
f ) stavební komisi posoudit parcelaci pozemků p.
č. 1209/9 o výměře 10 560 m2, atd.
V Kunčicích pod Ondřejníkem 7. října 1999

návrhová komise:
Ing. Václav Balcar, v. r.
Ing. Jaroslav Menšík, v. r.

Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.
starosta obce
Oldřich Harabiš, v. r.
zástupce starosty

———————————————————————

SMUTEâNÍ OB¤ADNÍ SÍ≈ — A CO DÁLE?
V souladu s usnesením obecního zastupitelstva
členové stavební komise posoudili její současný
stav.
Bylo zjištěno, že objekt je v havarijním stavu především s ohledem na nekvalitní a neodborné stavební práce při jeho stavbě i vzhledem k tomu, že
objekt zcela neplní svou funkci pro niž byl určen.
Díky tomu by si generální oprava po necelých 10 letech jeho existence vyžádala náklady představující
částku více než 1 mil. korun, což je cca 1 třetina původních stavebních nákladů.
Z uvedeného plyne, že celou situaci je nutno řešit
v co nejkratší době, má-li se zabránit ještě větším
škodám.
Návrh řešení:
S ohledem na existující stav jsou možná následující řešení:
a) generální oprava celého objektu
b) dlouhodobý pronájem či prodej
c) demolice
a) GO objektu by reprezentovala
a1) Rozebrání severozápadního křídla objektu
a jeho znovupostavení
a2) Provedení vodorovné izolace zdiva celého objektu
a3) Výměna krovu a střechy
a4) Celková rekonstrukce instalace (el. a voda)
a5) Rozebrání a znovupoložení značné části podlah po předchozím provedení vodorovné izolace
a6) Dovybavení objektu technologií
Pokud by se měly uvedené práce provést, bylo by
nutno zajistit trvalý provoz objektu a jeho nepřetržitou údržbu v podstatně větším rozsahu než
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dosud. Náklady na rekonstrukci, jak je výše uvedeno by značně překročily částku 1 mil. korun, není
vyloučeno, že by se blížily 2 mil.
S ohledem na malé využití objektu nelze toto řešení doporučit.
b) Dlouhodobý pronájem či prodej
Vzhledem k tomu, že objekt je jednoúčelový,
bude toto řešení dost obtížné a mělo by vycházet
z následujících aspektů:
b1) Dlouhodobý bezplatný pronájem by vycházel
z toho, že uživatel sám provede na vlastní náklady
opravu i rekonstrukci dle svých potřeb. V této situaci se dá jen ztěží předpokládat, že by se objekt vrátil k původnímu účelu.
b2) Délka pronájmu by byla dána vložením investic uživatele.
b3) Pokud by šlo o prodej, nelze si dělat iluze
o ceně s ohledem na jednoúčelovost objektu.
Toto řešení se přesto jeví jako nejvýhodnější, poněvadž řeší bezezbytku celou problematiku.
c) Demolice objektu
Pokud se nenajde akceptovatelný zájemce
o objekt, doporučuje se jej zdemolovat, ale tak, aby
byl pečlivě vytěžen všechen využitelný materiál.
V tomto případě však bude nutno uvážit i využití
plochy po demolici. Dále je nutno uvažovat
o uskladnění vyzískaného materiálu (při postupném prodeji).
Vzhledem k tomu, že nelze pominout citlivost
této problematiky, obecní zastupitelstvo se obrací
na občany, aby formou ankety přispěli svými názory jako podkladem pro jeho hlasování.
Bez ohledu na hlasování zajistí obecní úřad alespoň nejzákladnější opatření na minimalizaci
vzniklých škod.
Pro úplnost byl zjištěn celkový počet pohřbů ve
zdejší smuteční obřad. síni. Za dobu provozu od
roku 1991 proběhlo celkem 22 smutečních obřadů
z toho v roce 1995 byl pouze jeden obřad a v r. 1994
a 1999 nebyl žádný obřad.

ANKETA KE KONEČNÉMU ŘEŠENÍ SMUTEČNÍ
OBŘADNÍ SÍNĚ
V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM

V souladu s návrhem stavební komise předkládá
obecní zastupitelstvo občanům k vyjádření následující 3 otázky.
Žádáme občany o vyjádření svého názoru k uvedené problematice. Pokud máte návrh jiného možného a reálného řešení dopište jej prosím na anketní lístek.
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A N K ET N Í L Í ST E K
Otázka č. 1:
jsem pro generální opravu smuteční obřadní
síně bez ohledu na to, kolik si vyžádá rozpočtových nákladů z obecního rozpočtu.
Otázka č. 2:
jsem pro prodej či pronájem celého objektu
s vědomím, že se objekt již nevrátí původnímu
účelu a v případě, že se nepodaří ho prodat nebo
pronajmout pro jeho demolici.
Otázka č. 3:
jsem pro demolici celého objektu s tím, že vytěžený materiál bude využit pro jiné účely. Navrhuji využití uvolněného prostoru pro jiné účely.
Navrhuji jiné racionální řešení — nutno uvést
jaké.
ano, ne
———————————————————————
1. Generální oprava obřadní síně
———————————————————————
2. Prodej nebo pronájem
———————————————————————
3. Demolice
———————————————————————
Jiné řešení (nutno uvést jaké):

✄Děkujeme všem občanům za jejich vyjádření
Ing. J. Menšík, za obecní zastupitelstvo
❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

Vítání obãánkÛ
V sobotu 9. října 1999 jsme slavnostně přivítali do
svazku naší obce tyto nové občánky:
Lucii Syrovatkovou a Ivetu Zpěvákovou

LISTOPAD 1999

Mnoga ljeta zdrávi byli
mnoga ljeta Ïivijó…
V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea tito
naši spoluobčané:
91 let
88 let
87 let
85 let
83 let
80 let
80 let
80 let
70 let
70 let
65 let
60 let

Otto Doležílek
Božena Borovcová
Leopold Vančura
Stanislav Ondrušák
Jindřiška Molatová
Mojmír Kocián
Marie Závodná
Otilie Chromčáková
Marie Chýlková
Vojtěch Křenek
Imrich Zajac
Květoslava Kokešová

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

SDùLENÍ
Dne 24. září 1999 proběhlo na obecním úřadě
setkání obecní rady s podnikateli obce. Na tomto
setkání navrhli představitelé obce mimo jiné bezplatnou inzerci podnikatelů a živnostníků z naší
obce v Obecních novinách. Dne 11. října 1999
obecní rada tento návrh schválila.
Takže od této doby mají podnikatelé a živnostníci z obce inzerci v Obecních novinách zdarma.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Kulturní komise při Obecním úřadě v Kunčicích pod Ondřejníkem
srdečně zve všechny občany
v pátek 12. listopadu 1999 v 17.30 hod. do sálu na Huťařství
na divadelní představení hry N. V. Gogola

Îenitba
v podání souboru Divadelního spolku KOTOUČ ŠTRAMBERK
Vstupné 35 Kč, důchodci a studenti 20 Kč.

☞☛ obecní

úřad informuje ☛☞
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POLICIE âESKÉ REPUBLIKY
OOP FR¯DLANT N. O. — INFORMUJE
V měsíci září letošního roku došlo v obci k 5 trestným činům, ve dvou případech se jedná o krádeže
vloupáním do víkendových chat a další tři trestné
činy jsou: krádež vloupáním do osobního automobilu s odcizením autorádia, neplacení výživného
na děti, ale tento případ byl odložen s tím, že se nejedná o trestný čin vzhledem k tomu, že pachatel
v době jeho šetření celou dlužnou částku na výživném své bývalé manželce zaplatil a jako poslední
byl šetřen případ krádeže věcí na železnici v prostoru nádraží ČD.
Na úseku přestupků byly šetřeny tři případy, kdy
se jednalo o poškození osobního automobilu jinou
osobou se škodou do dvou tisíc korun, jedna krádež asi 1 m3 zeminy mezi chataři a případ podávání alkoholických nápojů osobě mladší 15 let.
Od začátku letošního roku k datu 23. září 1999
bylo v obci spácháno celkem 72 trestných činů,
z toho 48 případů krádeží vloupáním, mezi které
patří dva případy vloupání do restaurací, 38 vloupání do víkendových chat, jedno vloupání do rodinného domku, čtyři vloupání do osobních automobilů a dále tři případy vloupání do jiných objektů. Z krádeží byla za stejné období šetřena jedna
krádež jízdního kola a 11 případů krádeží ostatních, ve zbývajících 12 trestných činech jsou obsaženy případy ublížení na zdraví, neplacení výživného na děti a řízení motorového vozidla pod vlivem
alkoholu spáchané opakovaně.
Z dopravních nehod došlo v obci jen k jedné dopravní nehodě na místní komunikaci a to dne 12.
září 1999, kdy byla způsobena pouze hmotná
škoda.
mjr. JUDr. Čeněk Šrubař
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HASIâI INFORMUJÍ:
Komíny a koufiovody
❶ Komíny a kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný
odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění a ohrožení bezpečnosti.
Kouřová cesta tvořená kouřovodem a komínem
nesmí snižovat účinnost spotřebičů paliv.

❷ Komíny pro odvod spalin od spotřebičů na kapalná a plynná paliva musí odolávat kondenzátům
spalin.
❸

Komíny, kouřovody a komínové složky se navrhují z materiálů:
a) nehořlavých, popř. nesnadno hořlavých pro
spotřebiče se zaručenou nízkou výstupní teplotou
spalin,
b) s nasákavostí odpovídající normové hodnotě,
c) odolných proti mrazu v části vystavené atmosférickým vlivům,
d) odolných proti účinkům spalin a jejich kondenzátu.

❹ Komíny s trvalým výskytem kondenzátu musí
být těsné a chráněné proti zamrznutí.
❺ Požadavky na umístění komína, jeho výšku
a ústí jsou dány normovými hodnotami.
❻ Nejmenší dovolený rozměr světlého průřezu
průduchu podtlakového a přetlakového komína je
dán normovými hodnotami.
❼ Komín musí mít vybírací, popřípadě vymetací,
čisticí a kontrolní otvory. Otvory se zakrývají těsnými komínovými dvířky z nehořlavého materiálu,
zabezpečenými proti otevření nebo vypadnutí.
U spotřebičů na plynná paliva mohou být z nesnadno hořlavého materiálu. Do komínů nesmí být
zaústěn vzduchotechnický rozvod.
❽ Ke komínům, které se kontrolují a čistí ústím
průduchu komína, musí být bezpečný přístup budovou, otvorem ve střeše, popřípadě komínovou
lávkou. Požadavky na přístupové cesty a komínové
lávky jsou dány normovými hodnotami.
Hasiči
———————————————————————

HASIâI P¤EDSTAVUJÍ…
Vážení spoluobčané, rozhodli jsme se, že vám
v několika příštích číslech představíme naše technické pomocníky. Jsou všechny staršího věku, ale
všechny jsou plně funkční.
CAS–25 (na fotografii) je cisternová automobilová stříkačka, rok výroby 1987. Jedná se o speciální
hasičské vozidlo, určené k hašení požáru v místech
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s nedostatkem vody. Se svou váhou 15 tun patří do
kategorie „těžší“. Je postavena na podvozku S 706
RTHP s pohonem všech kol. Má prodlouženou kabinu pro řidiče a sedm členů posádky. K požáru
s sebou veze 3,5 m3 vody, která je z ní vytlačována
čerpadlem o výkonu 2 500 l/min. a na požářiště je
dopravována hadicemi nebo lafetovou proudnicí
(tzv. vodním dělem). K příslušenství patří nádrž na
200 l pěnidla a přiměšovač na výrobu hasící pěny.
V nástavbě cisterny jsou umístěny sady hadic B,
C a ostatní armatury, nutné k zásahu.
Naše vozidlo je dále vybaveno ženijním a vypro-

šťovacím nářadím, skládacím žebříkem o dosahu
12 m, sadou různých hasících přístrojů, zásobníkem s látkou Vapex pro ropné havárie, osvětlovacím reflektorem a čtyřmi mobilními svítilnami
a čtyřmi kusy dýchacích přístrojů SATURN s náhradními láhvemi. V kabině vozu je umístěno rozhlasové zařízení, rádiová stanice na kmitočet integrovaného zá-chranného systému a dvě kapesní
vysílačky pro spojení při zásahu.
Dále jsou zde čtyři ochranné pláště „FIREMAN
IV“ a ostatní ochranné prostředky jednotlivě.
Hasiči

OZNÁMENÍ VâELA¤ÒM

Dotaci je nutno si vyzvednout co nejdříve, aby
mohlo být provedeno včas její vyúčtování.

o vyplácení dotací na zazimování vãelstev
Vyplácení dotací na zazimování včelstev bude
prováděno: Včelařům, kteří mají svá včelstva umístěna na území Kunčic pod Ondřejníkem od 6. 11.
1999 denně vždy po 18. hodině u Ing. Balcara, Kunčice pod Ondřejníkem, č. p. 158 (pod Stolovou).
Včelařům, kteří mají svá včelstva umístěn na Čeladné od 6. listopadu 1999 denně vždy po 18. hodině u p. Jiřího Šiguta, Čeladná č. p. 486 (rozcestí na
Podolánky).
Vyplácení dotací je nutno si telefonicky ověřit
— Ing. Balcar tel. 0656 / 85 03 16 po 20. hodině
— p. Šigut tel. 0658 / 68 40 36

Za základní organizaci ČVS Kunčice pod Ondřejníkem
Ing. Václav Balcar, jednatel

PODùKOVÁNÍ

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PŘIŠLI NAPOSLEDY
ROZLOUČIT S PANEM

VLADIMÍREM Z AVADILEM.
ZARMOUCENÁ RODINA
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OHLÉDNUTÍ ZA BESKYDSKOU STUDÁNKOU
Ochránci přírody z Kunčic pod Ondřejníkem — Ekocentrum Ondráš s Koalicí za
přírodu Beskyd spojili své síly a finanční prostředky spolu se starosty a podnikateli z pobeskydí, Školským úřadem ve Frýdku–Místku k uspořádání I. ročníku Beskydské studánky.
Na pátek 10. září pozvali obětavé pracovníky z ČSOP, CHKO Beskydy — Střediska ekologické výchovy „VITA“ a pedagogy Integrované střední školy — centra odborné přípravy Frenštát pod Radhoštěm.
Společně uskutečnili přehlídku ekologických aktivit a programů, které motivovaly a inspirovaly děti, mládež i širokou veřejnost k záchraně beskydské přírody.

Beskydská studánka měla dvě části: dopolední, která proběhla na ZŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod
Ondřejníkem a odpolední v areálu Václava Krkošky na jižním svahu Ondřejníku.

Účast okolních škol a veřejnosti byla překvapivě vysoká. Stovky žáků spolu se svými učiteli měli možnost
se seznámit s různými formami ochrany přírody.

Pod vedením Jitky Dvorské ze SEV Zelené školičky z Valašského Meziříčí si i ti nejmenší vyráběli suvenýry z ovčí vlny.
Honza Lukášek z SPEV Štramberk odměňoval
všechny, kteří splnili některé úkoly „Indiánské stezky“. Rovněž prezentoval úspěšnou repatriaci jasoně červenookého ve Štramberku.
Za prokázané znalosti v soutěži Zelené stezky–

Zlatého listu, uděloval medaile z marcipánu Mirek
Dvorský ze SmRS z Valašského Meziříčí.
Dr. D. Bartošová a Ing. Šulgán z Chráněné krajinné oblasti Beskydy poutavě vyprávěli a promítali
diapozitivy se záběry přírody a šelem žijících v Beskydech.
Veliký zájem návštěvníků vzbuzovaly programy
a pomůcky ze střediska ekologické výchovy VITA.
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O protidrogové prevenci na ISŠ — COP Frenštát pod Radhoštěm vyprávěl Mgr. Libor Rečka. Studenti z této
integrované střední školy — centra odborné přípravy předváděli ekocukrářskou a ekopotravinářskou výrobu spojenou s degustací a prodejem.

Dort — váha 5 kg, jako kronika Beskydské
studánky k pohoštění sponzorů.
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Návštěvníci se dozvěděli o vzácných a ohrožených druzích obojživelníků a plazů od herpetologa Ivana
Zwacha. Tento dokonce předváděl řadu živých tvorů — čolků, žab, hadů apod.

Tento odborník vypracoval pro E. I. A. posudek o vlivu těžby uhlí v Beskydech. Z jeho posudku vyjímáme:
„Hodnota zdejší málo narušené krajiny je nesrovnatelně vyšší, než by mohl být jakýkoliv zisk z těžby. Vlivem poklesů — zlomů — ve vrchních geologických vrstvách by došlo k vymizení vody ze studánek a studní. Nesmíme našim potomkům zanechat zcela vyčerpané zdroje surovin!“

Tato varovná slova podtrhuje
výstava umělecké fotografie,
která je umístěna v sousedství
galerie Karla Svolinského. Autor,
Miroslav Bílek, zde vystavuje
své práce na téma: „Těžbou
ohrožená krajina“ a „Karvinské
memento“. Fotografie zanechávají v každém jasný pocit: „Toto
přece v Beskydech nechceme!“
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Soubor obrazů žáků kunčické školy přináší svědectví o prohřešcích nás dospělých na životním prostředí.
Pranýřuje černé skládky, odpadky v potoce, vypouštění fekálií aj.
Dopolední část Beskydské studánky byla prezentací vynikajících vedoucích a pedagogů, prostě všech,
kteří to s naší přírodou myslí upřímně.
Tvůrcům a organizátorům se podařilo oslovit širokou veřejnost. Morální odměnou jim byla pozitivní
odezva.

Svým dílem k úspěchu akce přispěli i ředitel Školského úřadu Ing. K. Mannheim. Tento již 10 let organizuje
česko—polsko—slovenské akce pro záchranu Beskyd.
Návštěva delegace z Polska a Slovenska to potvrdila.
A tak se Beskydská studánka stala novým impulzem
v mezinárodní ekologické spolupráci v ochraně Beskyd.
Správce Valašského království Tomáš Harabiš
předal sponzorům odměny a pamětní listy.
K věrným a štědrým kunčickým sponzorům patří:
Petr Glembek — Beskydbus, JUREK S+R — výroba
stanů, Vítězslav Němec — pekárna VIAL, Alexandr

1979

Odpolední a večerní část byla věnována
hudbě. — Hrála skupina Trable z Příbora, dále
Zdeněk Mann se skupinou Terč. Vyvrcholením
večera byl recitál Pavla Dobeše a Tomáše
Kotrby.

Fajkus — Dřevovýroba, Ing. Ivan Blažek — DOZA,
Václav Krkoška — Penzion V. K., Josef Petr a další.
Sama příroda nádhernou teplou nocí podpořila
Beskydskou studánku. Ať z ní čerpají inspiraci malí
i velcí.
Miloslav Šrubař, ZO 68/01 ČSOP

1999
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Oznámení plynoservisu
Autorizovaný značkový servis plynových kotlů, bojlérů a sporáků

Vám nabízí tyto sluÏby:

❶ Pravidelné servisní prohlídky, seřizování, čištění kotlů a veškeré práce související s provozem kotle, dané požadavky výrobců uvedené v servisní knížce nebo dané záručními
podmínkami, předpisy pro provoz plynových spotřebičů a bezpečnostní předpisy.

❷ Záruční a pozáruční opravy spotřebičů značky: Dakon, Destila, Wiadrus, Odra, Protherm,
Enbra, Oceán, Mora, Feroli, John Wood, MCN, Junkers, Bereta, Thermona, Hofer radiant.

❸ Montáž prostorových termostatů a moderní regulační techniky.
❹ Prodej a montáž plynových spotřebičů na objednávku přímo od výrobce za ceny výrobce.
❺ Prodej zařízení pro úpravu vody zabraňující tvorbu usazenin, zarůstání potrubí pracující
na elektromagnetické úpravě vody.

Pravidelnými prohlídkami, čištěním a seřizováním kotlů si snížíte náklady na vytápění, prodloužíte
životnost kotle a zajistíte si pocit bezpečnosti před výbuchem nebo otravou.
JIŘÍ KOVALSKÝ, VEŘOVICE 361, PSČ 742 73
TELEFON 0603/816 847
Zájemci si mohou domluvit servis i po pracovní době, popřípadě v sobotu nebo v neděli.
V případě, že mne nezastihnete, zavolejte později nebo zanechte krátkou zprávu na záznamníku.
Při osobní návštěvě mne najdete u fotbalového hřiště při cestě na Javorník.

Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu
zpÛsobenou provozem vozidla
(povinné ručení)

Motoristé, majitelé motorových vozidel, máte zájem?
Nemusíte nikam chodit, ani stát frontu u přepážky.

Vy si připravíte velký technický průkaz a dáte nám vědět na naši
adresu nebo tel.č. 0656 / 85 02 14 (i záznamník)
přijdeme, poradíme a poskytneme vám možnost vybrat si z několika pojišťoven
(Česká pojišťovna, a. s., ALLIANZ pojišťovna a. s., Komerční pojišťovna, a. s., atd.)

My

SIMONA ŠLECHTOVÁ

ZDEŇKA ŠLECHTOVÁ
Kunčice pod Ondřejníkem 31
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Butik –textil, odûvy, hraãky
50 m pod křižovatkou Nemocnice Čeladná
směrem k Jednotě
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SluÏby obãanÛm
finanční poradenství

Vás zve k vánoãním nákupÛm
Nabízíme dívčí a dámské modelové i konfekční
oděvy a textil, halenky, sukně, kalhoty, kostýmy,
běžné i luxusní spodní prádlo i pánské, trička,
mikiny, punčochové zboží aj. včetně
nadměrných velikostí.
Dále nabízíme upomínkové a dárkové zboží
a hračky pro chlapce i děvčata.
Otevřeno:
pondělí 8.30—11.30
úterý až pátek 8.30—11.30, 13.30—16.30
sobota 8.30—11.30

➀

Stavební spoření — státní podpora 25%,
výnos až 14% čistého

➁
➂

Vyřízení úvěru ze stavebního spoření

➃
➄

Penzijní připojištění

➅

Triangl leasing — zboží do domácnosti
a bezúročné splátky. Výběr dle katalogu.

Pojištění — životní, úrazové, nemovitostí a domácnosti
Pojištění povinného ručení motorových
vozidel

Na Vaši návštěvu se těší Butik
FA IRENA PROCHÁZKOVÁ
Kunčice pod Ondřejníkem 393
tel: 0656 / 85 00 19

Informace, sepsání smlouvy a vyřízení —
vše zdarma nabízí

Autodoprava –autosluÏby âeladná

Josef Mohyla
Čeladná 542
tel.: 0656 / 83 10 01 přes den
0658 / 68 44 02 večer

Dovoz zboží a pojištění zdarma.

nabízí přepravy nákladním
vozidlem do 5 tun.
Valník 5,5 m dlouhý, možno s plachtou, přeprava
nákladu včetně stěhování, ceny smluvní.

Tel.: 0658 / 68 40 65, mobil: 0604 / 80 62 11

Finanční poradenství včetně
zákonného pojištění automobilů
Přímý prodej, ne MLM
Informace: 0656 / 83 10 01, 83 55 66

Sjednávám povinné
smluvní poji‰tûní
motorov˘ch vozidel.

Hledáme paní na pravidelnou výpomoc
v domácnosti.

Rostislav Hurník
Kunčice pod Ondřejníkem 583
(vedle restaurace Huťařství)

Nabídka stavebních pozemků

(Výběr z pěti pojišťoven)

Informace: tel. 0656 / 85 04 24 + záznam
0604 / 75 11 64

Tel. č. 0602 / 83 32 90

v centru i mimo centrum,
rozloha 1000—2000 m2, cena dohodou.
Tel. 0656 / 85 02 25
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