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Pfiijde JeÏí‰ek
Nemohli jsme spát a tak jsme vyšli teple oblečeni před dům. Tam jsme dýchali chladný noční
vzduch, nechali jsme si spadnout na ruce pár sněhových vloček a chvíli jsme se dívali na jasné
noční nebe plné hvězd. Tu jsme náhle uslyšeli zvonit jemné zvonky, jako by se k nám blížilo koňské spřežení. Užasle jsme na sebe pohlédli, ale nemohli jsme nic rozeznat. Pod dojmem tohoto zážitku jsme se vrátili do domu. A hle, na krbu ležely pěkně zabalené dárky. Teď jsme už opravdu nemohli usnout, všechno se nám zdálo tak nevysvětlitelné. Kdo to tam jen položil, ptali jsme se. Sousedé, přátelé, kteří mají klíč…? Tu jsme si náhle znovu vzpomněli na jemné cinkání zvonků, na
spřežení, na jasné hvězdnaté nebe...
Roland Leonhardt
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Vážení občané,
zhruba před měsícem proběhly v naší obci volby do
obecního zastupitelstva. Výsledky voleb byly vyvěšeny
na úřední desce a na vývěskách v obci. V těchto Obecních novinách uvádíme podrobné výsledky voleb v obci.
Z celkového počtu 1525 zapsaných voličů v obci se voleb
zúčastnilo 1011 voličů, to je 66,3 % (volilo o 11,4 % voličů méně než v roce 1994).
Z pohledu osoby odpovědné za organizaci komunálních voleb v obci s radostí konstatuji, že samotné volby
proběhly důstojně a bez problémů. Za to patří především poděkování pracovníkům obecního úřadu, předsedům, místopředsedům, zapisovatelkám a všem členům
místní volební komise a okrskových volebních komisí a
také ukázněným voličům.
Bohužel volební kampaň byla silně poznamenána,
mírně řečeno, nevhodným způsobem vedení kampaně
ze strany ODS (předvolební rozhovory s panem Novákem). V této kampani se z mého pohledu objevily osobní útoky s žalovatelnými prvky, záměrně zkreslené informace, zesměšňování náboženského přesvědčení některých kandidátů do OZ, byl zneužitý obecní znak, do volební kampaně byla „zatažena“ školní mládež atd.
Někdo také dokonce zastříkal barvami volební materiály volebních soupeřů.

+* obecní
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Z takové kampaně se jevil záměr poškodit a zdiskreditovat před volbami volebního soupeře. Takové projevy
do slušné společnosti nepatří, ostatně ukazují na úroveň
jejich tvůrců. Nejhorší je to, že tato kampaň popudila
proti sobě mnohé občany, kteří dosud spolu dobře vycházeli.
Je na nás, abychom se proti podobným projevům od
kterékoliv volební strany bránili a svůj postoj nejlépe vyjádřili v samotných volbách.
Osobně děkuji voličům, kteří mi ve volbách dali tak vysoký počet hlasů. Jsem tím potěšen, zároveň mne však
důvěra voličů zavazuje k ještě vyššímu úsilí v práci pro
obec a všechny občany.
Všem zvoleným členům obecního zastupitelstva blahopřeji k jejich zvolení a zároveň jim přeji zdraví, sílu a
chuť do práce pro naši obec.
Také je potřeba, abychom si stále uvědomovali, že zvolení za člena obecního zastupitelstva je pro nás velkou
ctí, ale i odpovědností vůči občanům.
A protože se kvapem blíží vánoční svátky, svátky klidu
a pohody, přeji všem občanům, aby je prožili v míru a
spokojenosti.
Také přeji všem hodně zdraví, štěstí a pohody v celém
novém roce 1999.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

úřad informuje *+

Usnesení
z XIX. zasedání Obecního zastupitelstva
v Kunčicích pod Ondřejníkem,
konaného dne 12. 11. 1998 v 17.30 hodin
Obecní zastupitelstvo
1. Bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z XVIII. zasedání OZ
b) zprávu – zhodnocení volebního období 1995–1998
2. Schvaluje
a) návrhovou komisi ve složení: ing. V. Balcar, L. Dobiášová
b) ověřovatele zápisu: p. Kubečka Č., ing. Řezníček P.
c) rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí r. 1999 ve výši
3/12 rozpočtu z roku 1998
d) obecně závaznou vyhlášku č. 3/98, kterou se mění
a doplňuje vyhláška Obce Kunčice pod Ondřejníkem
o místních poplatcích, která nabyla účinnosti 1. 1. 1996
e) prodej p.č. 2131/14, orná, 474 m2 paní Kristýně
Obozněnkové, Josefa Kainara 621, Ostrava
f) prodej p.č. 2131/1, orná, 555 m2 a p.č. 1170, stavební
plocha, 60 m2 manželům Procházkovým, Šamanova 32,
Ostrava
g) prodej části parcely č. 3467, ostatní komunikace,
364 m2 (dle GP č. 702 – 148/97) paní Marii Píchové, Kunčice pod Ondřejníkem 329
h) odkoupení částí parcel č. 2312/1, 2278/1, 2311/5,
2311/2 celkem 1 684 m2 (dle GP č. 702 – 148/97) od
Marie Píchové, Kunčice pod Ondřejníkem 329

i) odprodej parcely č. 3408/2 (část PK 3419), ostatní
komunikace, 151m2 (GP č. 777 – 56/98) manželům Traganovým, gen. Svobody 894, Frýdlant n.O. se zřízením
věcného břemene – práva průchodu a průjezdu pro
vlastníka parcely 1220/3
j) prodej p.č. 3346/1, ost. plocha 329 m2 – p. Janu Fojtíkovi (manželům Fojtíkovým), Kunčice pod Ondřejníkem 197 a p. Františku Křenkovi (manželům Křenkovým), Kunčice pod Ondřejníkem 55 (dle GP č. 795 –
297/98 ze dne 30. 9. 1998)
k) prodej částí parcel: p.č. 3515/8, vodní plocha, celková výměra 1 641 m2, p.č. 21/18 ost. plocha, 491 m2 – p.
Janu Fojtíkovi, Kunčice pod Ondřejníkem 197, p. Ing. Al.
Fajkusovi, Kunčice pod Ondřejníkem 368, p. Ol. Lepkovi, Dr. Martínka 43, Ostrava (Kunčice pod Ondřejníkem
213) – podle GP, který bude zpracován za účasti OÚ
v Kunčicích pod Ondřejníkem
3. Neschvaluje
a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí – Ing. Al. Fajkus, Kunčice pod Ondřejníkem 368 (areál SPS)
b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí – JUREK S+R,
Kunčice pod Ondřejníkem (budova staré školy čp. 304
se zahradou)
V Kunčicích pod Ondřejníkem 12. 11. 1998
návrhová komise:
Ing. V. Balcar, v. r.
L. Dobiášová, v. r.

Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.
starosta obce
Oldřich Harabiš, v. r.
zást. starosty
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V˘sledky voleb do zastupitelstva obce
Počet
získaných
hlasů

Pořadové
číslo
kandidáta

Název volební strany
Jméno a příjmení kandidáta

__________________________________________________
3 075
367
335
179
176
226
239
177
216
216
239
136
184
119
126
140

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Občanská demokratická strana
Zdeněk Strnadel
Ladislav Křenek
Miluše Sumíková
Stanislav Jurek
Drahoslava Zavadilová
Vojtěch Menšík
Radim Jurek
Jiří Rosa
Vladimír Mrkva
Josef Konvička
Pavel Křenek
Svatoslav Stempěn
Jaroslav Uřinovský
Ludmila Kostelníková
Milan Kubánek

2016
203
122
200
133
145
194
210
172
70
103
90
66
133
69
106

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sdružení nezávislých kandidátů
Lumír Poledník
Josef Řezníček
Rudolf Slanina
Jaroslav Kubečka
Evženie Řezníčková
Dana Heryánová
Zdeňka Šlechtová
Vladimíra Macurová
Jarmila Polášková
Václav Pavliska
Rostislav Pustějovský
Oldřich Macura
Ivan Hrček
Alois Ripper
Eliška Adamcová

2745
364
153
261
181
153
365
185
122
202
149
155
134
119
114
88

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Komunistická strana Čech a Moravy
Ivan Blažek
Miloslav Hrdý
Petr Tobolík
Alexander Fajkus
Jan Křenek
Čestmír Kubečka
Drahomír Štochel
Jiřina Adamcová
Dalibor Chamrád
Danuše Starová
Miroslav Šretr
Petr Háža
Svatobor Kerber
Hana Chalcarzová
Martina Mušalová

6327
711
548
549
546
425
344
427
372
325
359
395
311
389
290
336

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Křesť. demokr. unie—Čs. str. lidová
Tomáš Hrubiš
Oldřich Harabiš
Václav Balcar
Františka Chovančíková
Pavel Řezníček
Jaroslav Menšík
Bohumír Vaněk
Ludmila Michnová
Františka Turoňová
Roman Gola
Karel Jurek
Ludmila Palová
Miroslav Janda
Petra Holinková
Stanislav Řezníček

Počet zapsaných voličů v obci 1525
Počet vydaných úředních obálek 1011
Počet odevzdaných úředních obálek 1011
Počet platných hlasů 14163
K volbám přišlo 66,3 % voličů
Počet získaných hlasů a přidělených mandátů – volební strany v pořadí jak byly uvedeny na hlasovacím lístku:
název volební strany

1. ODS
2. Sdruž. nezávislých kand.
3. KSČM
4. KDU—ČSL

počet hlasů

počet mandátů

3075
2016
2745
6327

3
2
3
7

Seznam zvolen˘ch ãlenÛ Obecního
zastupitelstva v Kunãicích p. Ondfiejníkem
pro volební období 1999 aÏ 2002
v pořadí podle počtu získaných hlasů:
poř. počet Jméno a příjmení, kandidát za stranu
čís. hlasů
1. 711 Ing. Tomáš Hrubiš, KDU–ČSL
2. 549 Ing. Václav Balcar, KDU–ČSL
3. 548 Oldřich Harabiš, KDU–ČSL
4. 546 MUDr. F. Chovančíková, KDU–ČSL
5. 427 Ing. Bohumír Vaněk, KDU–ČSL
6. 425 Ing. Pavel Řezníček, KDU–ČSL
7. 367 Zdeněk Strnadel, ODS
8. 365 Čestmír Kubečka, KSČM
9. 364 Ing. Ivan Blažek, KSČM
10. 344 Ing. Jaroslav Menšík, KDU–ČSL
11. 335 Ladislav Křenek, ODS
12. 261 Ing. Petr Tobolík, KSČM
13. 239 Ing. Vojtěch Menšík, ODS
14. 210 Zdeňka Šlechtová, Sdružení nezávisl.
15. 203 Ing. Lumír Poledník, Sdružení nezávisl.
J. Martináková, zapisovatelka místní volební komise

Obecní zastupitelstvo

První řada zleva: Ladislav Křenek, Zdeněk Strnadel, Ing. Tomáš Hrubiš, Oldřich Harabiš, Ing. Ivan Blažek. — Druhá řada zleva: Ing.
Lumír Poledník, Ing. Vojtěch Menšík, Čestmír Kubečka, MUDr. Františka Chovančíková, Ing. Václav Balcar, Zdeňka Šlechtová, Ing. Pavel
Řezníček, Ing. Petr Tobolík, Ing. Jaroslav Menšík, Ing. Bohumír Vaněk
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USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva
v Kunčicích pod Ondřejníkem,
konaného 26. listopadu 1998 v 17.00 hodin
Obecní zastupitelstvo
1. Bere na vědomí
a) informaci o výsledku voleb do OZ v Obci Kunčice
pod Ondřejníkem v listopadu 1998
b) že členové OZ, jejichž platnost volby byla ověřena,
složili zákonem předepsaný slib
c) termín příštího zasedání OZ – do 31. 3. 1999
2. Schvaluje
a) komisi pro ověření platnosti voleb ve složení: Ing.
Ivan Blažek, Pavel Křenek, Dušan Valášek
b) ověření platnosti voleb do OZ v Kunčicích pod Ondřejníkem
c) volební komisi ve složení: Ing. Lumír Poledník, Zdeněk Strnadel, Evžen Valášek
d) návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavel Řezníček,
Zdeňka Šlechtová, Ing. Bohumír Vaněk
e) ověřovatele zápisu: Ing. Václav Balcar, Ing. Vojtěch
Menšík
f) volební řád ustavujícího zasedání OZ doplněný
o návrh Ing. Tobolíka (viz. příloha)
g) do funkce starosty obce: Ing. Tomáš Hrubiš
h) do funkce zástupce starosty obce: Oldřich Harabiš
i) dlouhodobé uvolnění členů OZ pro výkon funkce
starosty obce a zástupce starosty obce
j) další členy obecní rady: Ing. Ivan Blažek, Ladislav
Křenek, Zdeněk Strnadel
k) zástupce Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Čeladná
v Okresním shromáždění – starostu Obce Čeladná
3. Ukládá
a) starostovi obce svolat příští zasedání OZ v Kunčicích pod Ondřejníkem – termín do 31. 3. 1999
b) OR – připravit na příští zasedání OZ návrh jednacího řádu OZ
V Kunčicích pod Ondřejníkem 12. 11. 1998
návrhová komise:
Ing. V. Balcar, v. r.
L. Dobiášová, v. r.

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

k usnesení z ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva v Kunčicích pod Ondřejníkem, konaného 26.listopadu 1998 v 17,00 hodin
k bodu f )
Návrh Ing. Tobolíka pro druhé kolo volby zástupce starosty obce:
– bude-li návrh kandidátů sudý, postoupí polovina
zvýšena o 1
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– bude-li návrh kandidátů lichý, postoupí do druhého
kola polovina zaokrouhlena nahoru na celé číslo
V Kunčicích pod Ondřejníkem 12. 11. 1998
Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.
návrhová komise:
starosta obce
Ing. V. Balcar, v. r.
Oldřich Harabiš, v. r.
L. Dobiášová, v. r.
zást. starosty

OZNÁMENÍ
Z důvodu četných dotazů občanů k obsahu listopadových
Obecních novin uvádíme toto vysvětlení:
předvolební materiál „Volební noviny MS ODS Kunčice pod
Ondřejníkem, předvolební rozhovor s panem Novákem“ nebyl
součástí Obecních novin.
Uvedený leták byl bez vědomí redakce vložen dodatečně,
zřejmě na poště, do Obecních novin.
Dotázali jsme se paní vedoucí pošty, proč byl leták vložen do
Obecních novin, ta nám sdělila, že osobně upozornila listonošky, aby leták do Obecních novin nevkládaly.
Znovu upozorňujeme, že Obecní noviny slouží k informování občanů a ne k tomu, aby kohokoliv napady, popřípadě poštvávaly občany proti sobě.
redakce Obeních novin

O D PA DY
Od poloviny měsíce října provádí svoz komunálního
odpadu na území Obce Kunčice pod Ondřejníkem firma
A.S.A. s. r. o.
Původní kontejnery jsou postupně odváženy a budou
použity pro individuální potřebu jednotlivých občanů
v těžko přístupných lokalitách. Vývoz těchto kontejnerů
si pak občané budou zajišťovat po domluvě s obecním
úřadem na své náklady.
Popelnice se vyvážejí vždy v pátek, u čtrnáctidenního
odvozu každý sudý pátek pro celou obec, u měsíčního
odvozu to bude každý lichý týden v pátek, a to: 49. v r.
1998, 5. a 9. v r. 1999 pro horní část obce (podle volebních okrsků – okrsek č. 2), 51. týden v r. 1998, 3. a 7. v r.
1999, pro dolní část obce (podle volebních okrsků – okrsek č. 1).
Přes vánoční svátky – týden 52. a 53. (= 1. týden 1999)
bude svoz v jeden den, v úterý 29. 12. 1998, a to čtrnáctidenní odvoz a měsíční odvoz pro horní konec. V dalším
čísle Obecních novin bude uveden rozpis odvozu odpadu pro rok 1999.
Popelnice musí být v den svozu viditelně vystaveny na
přístupném místě u komunikace, v případě nesjízdné
komunikace v zimním období na dostupném místě.
Prosíme občany, aby v době vývozu popelnic neodstavovali na úzkých místních komunikacích svá motorová
vozidla a tím usnadnili přístup a příjezd k popelnicím
a vyhli se tak možnému poškození automobilů.
Od začátku roku 1999 už budou odváženy pouze odpadové nádoby označené samolepicími známkami,
které budou barevně i textově odlišeny a které určují interval svozu a období, na které jsou předplaceny. Známky se budou prodávat na Obecním úřadě v Kunčicích
pod Ondřejníkem v malé zasedací místnosti každou
středu od 9. 12. 1998 od 13,30 hod. do 16,30 hod.
Na vybraných místech v obci (u lávky, Tercie, Huťařství, pod Stolovou, nádraží ČD, „Jednota Šodek“ a u nemocnice, obchod na Maralovém kopci a u základní
školy) byly přistaveny separační kontejnery na plast
(žluté) a na sklo (černé se zeleným štítkem). Na 4 stanovištích ještě chybí separační kontejnery na sklo, které
firma A.S.A. dodá v nejkratším možném termínu. Prosíme občany a hlavně školní mládež, aby byly kontejnery
využívány pouze pro druh odpadu, pro který jsou urče-
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ny, aby obsah kontejnerů mohl být předán zpracovateli
druhotných surovin a nemusel skončit na skládce komunálního odpadu.
Celkem bylo v měsíci říjnu prodáno 405 kusů popelnic
(z toho 317 ks – 110 l kov., 81 ks – 120 l plast, 7 ks – 240
l plast) a 45 kusů bylo pronajato.
Občané, kteří ještě nemají odevzdanou přihlášku
a chtějí být zapojeni do systému likvidace odpadu v obci
(viz Obecní noviny říjen 1998), nechť tak co nejdříve
učiní.
Odvoz 27. listopadu 1998 se neuskutečnil z důvodu
poruchy sběrného vozu.
Firma A.S.A. zavedla bezplatnou telefonní linku pro
stížnosti a reklamace, týkající se vývozu komunálního
odpadu – 0800/134723.
Danuše Svobodová, pracovnice obecního úřadu

Cenová nabídka – smûsn˘ komunální odpad
Typ nádoby
Typ svozu
110 l
1´ týdně
1´ za 14 dní
1´ měsíčně
240 l
1´ týdně
1´ za 14 dní
1´ měsíčně
1100 l
1´ týdně
1´ za 14 dní
1´ měsíčně*
sběrový pytel
jednorázový

cena
za 1 svoz
vč. DPH

počet
svozů
za rok

cena
cena
za rok
vč. DPH
vč. DPH a slevy 4,5%

22,50
25,00
30,00

52
26
12

1170,—
650,—
360,—

1120,—
622,—
345,—

40,00
44,00
52,00

52
26
12

2080,—
1144,—
624,—

1990,—
1095,—
597,—

110,00
135,00

52
26

5720,—
3510,—

5474,—
3359,—

50,00

1

* …optimalizuje se jiným typem nádoby s jiným počtem svozů.

Plynofikace – daÀ z nemovitosti
Občané, kteří v letošním roce zplynofikovali své rodinné
domky, mohou podle zákona č. 174/1995 Sb. §9 písmeno r) požádat o osvobození od daně ze staveb (týká se pouze zplynofikované budovy) na dobu 5 let. K tomu je potřeba vyplnit dílčí
daňové přiznání (které je možno vyzvednout na finančním
úřadě ve Frýdlantě n. O. nebo na Obecním úřadě v Kunčicích
p. O.). K tomuto přiznání je potřeba přiložit kopii revizní zprávy odběrového plynového zařízení a protokol o montáži měřidla. Vyplnění daňového přiznání s přílohami zašlete nebo
osobně předejte na finančním úřadě ve Frýdlantě n. O. do 31.
1. 1999.

Danuše Svobodová, pracovnice Obecního úřadu
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Je‰tû k územnímu plánu obce

S potěšením konstatujeme, že na naši anketu, týkající se
územníno plánu (dále jen ÚP), přišlo několik odpovědí z nichž
lze vyvodit, že jak trvale, tak i přechodně bydlící obyvatelé začínají mít zájem na rozvoji obce. Škoda, že námětů a připomínek nepřišlo více.
Veškeré připomínky budou archivovány. I takové, které se do
ÚP plánu nedostanou, budou řešeny.
V každém případě nutno brát na zřetel, že diskuse o ÚP je
tímto spíše zahájena než ukončena.
Schválení ÚP bude pařit k nejzávažnějším problémům nového obecního zastupitelstva.
Je třeba si ovšem uvědomit, že další pokračování bude odvislé od zpracovatelů ÚP , a to si vyžádá dosti značnou dobu.
Přepracovaný návrh bude znovu projednán, a tak jak obecní
zastupitelstvo, tak občané budou mít možnost se k němu ještě
vyjádřit.
Děkujeme za všechny náměty a připomínky, které jste podali.
Věříme, že ÚP obce bude konečně dopracován a schválen.
Ing. J. Menšík

Informace
Vzhledem k tomu, že dodavatel pitné vody pro obec Kunčice
pod Ondřejníkem SMVaK Ostrava a.s. zvyšuje od 1. ledna 1999
cenu pitné vody, je předpoklad, že v průběhu měsíce ledna
1999 dojde k úpravě ceny vody v obci. Zároveň bude proveden
odečet stavu vodoměrů pitné vody. Bližší informace v lednovém vydání Obecních novin.

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta živijó .........
V prosinci oslaví svá významná životní jubilea tito naši
občané:
87 let František Koutný, čp. 250
84 let Marie Kravčíková, čp. 580
75 let Štěpánka Krkošková, čp. 105
65 let Lubomír Bednárek, čp. 376
65 let Marie Majerková, čp. 244
65 let Irena Michnová, čp. 545
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky a optimismu do dalších let života.

úřad informuje *+

Sdûlení
V Ozvěnách Frýdecko-Místecka č. 32 ze dne 12. 10.
1998 vyšel článek pod názvem „Kocourkovská kritika
starosty v Kunčicích pod Ondřejníkem“.
V článku se hovoří o mostu v centru obce, jehož opravu
kritizovali kunčičtí komunisté. Jsou mi zde připisovány citace, které jsou nepravdivé a které jsem nikdy neřekl.
O existenci článku jsem se dověděl zprostředkovaně až

9. listopadu 1998. Autor článku zneužil kusé informace,
které v obci získal, upravil si je po svém a uveřejnil jako
mé citace.
Těm, které tento článek nějakým způsobem pohoršil
sděluji, že jsem nikdy takový článek nenapsal, neautorizoval ani nedal souhlas k jeho uveřejnění.
Redakci Ozvěn žádám o omluvu.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
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Základní ‰kola Karla Svolinského
v Kunãicích pod Ondfiejníkem informuje
První čtvrtinu školního roku mají za sebou žáci Základní
školy Karla Svolinského. Do nového školního roku 1998-99 jich
nastoupilo celkem 202. Nejslavnostnější chvíle prožívali 1. září
zcela jistě naši „prvňáčci“, kteří v doprovodu svých rodičů
opouštěli slavnostní shromáždění s kytičkou a pamětním listem v ruce, aby zasedli ve vyzdobené učebně 1. třídy do své
první školní lavice.
Na škole působí v tomto školním roce 16 pedagogických
a 11 provozních pracovníků. Výuka probíhá podle dvou vzdělávacích programů – Obecná škola v 1.–4. roč., Základní škola
v 5.–9. roč. V mimovyučovacím čase mají žáci školy možnost
účelně využít svůj volný čas a rozvíjet talent v 7 nepovinných
předmětech a 8 zájmových kroužcích.
K slavnostní atmosféře počátku nového školního roku přispěla také návštěva nám neobyčejně milá. 4. září navštívila Galerii Karla Svolinského paní Vlasta Kubátová, neteř K. Svolinského. Pobesedovala s dětmi, pookřála mezi nimi a všem popřála hodně úspěchů do nové práce.
Měsíce pilné práce, úsilí a snahy vykazují první úspěchy.
V přehlídce dětské tvorby na téma „Co jsem viděl v betlémě“
organizovaná Třebechovickým muzeem betlémů v Třebechovicích pod Orebem ocenila odborná porota mezi 411 pracemi
také výtvarné práce 12 našich žáků. Také práce kunčických dětí
budou součástí vánoční výstavy v Třebechovicích pod Orebem.
I v V. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže „Barevný svět
1998“ jsme byli více než úspěšní. Do soutěže bylo zasláno 1821
prací ze škol z Čeké republiky, Slovenska, Polska, Ruska a Bulharska. Pět žáků kunčické školy je v seznamu oceněných, a to
na předních místech. 1.—4. místo a také zvláštní cena poroty.
Dětské práce budou vystaveny od 24. 11. do 3. 12. 1998 v Kulturním domě v Třinci.
Mimořádného ocenění se dostalo našim 12 žákům ve výtvarné soutěži "Malujeme s Hajajou", kterou uspořádal Český
rozhlas 2 – Praha ve spolupráci s Pedagogickým centrem
v Praze. Předání cen se uskuteční v neděli 29. 11. 1998 v Divadle U Hasičů v Praze. – Blahopřejeme.

První pokusy mladých spisovatelů:
Bylo to loni, a přece letos aneb Jak se rodí fotbalové hvězdy
20. červen 1998 ráno. Nejdůležitější ráno v mém životě. Jedeme do Palkovic na fotbalový turnaj. Budeme tam samí dobří –
Baška, Třinec a my. Ten, kdo bude první, postupuje do župní
soutěže.
Připravujeme se v kabině na zápas pro Bašku. Moc jsem to
prožíval. Ostrý hvizd rozhodčího a nervozita je pryč.
6. minuta zápasu – Martin 1:0 pro naše barvy.
29. minuta – velká šance na obou stranách.
45. minuta – Baška chce vyrovnat, a to se hráčům také podařilo. „Za to jsi nemohl!“ volali všichni kolem. Byl to gól z rohu.
Ve druhém poločase se neudálo nic zvláštního. Celkový výsledek 1:1.
Druhý zápas hrála Baška proti Třinci. My jsme odpočívali.
Párek a hořčice, velké pochutnání! Třinec vyhrál nad Baškou 5:0.
Ke třetímu zápasu nastupujeme opět my proti vítěznému
družstvu Třince. Hned první poločas jsme prohráli 2:0.
„Nedá se nic dělat, jsou lepší,“ pronesl trenér. Ale my jsme si
řekli, že dáme alespoň jeden gól. A to se nám opravdu povedlo.
Zbývaly dvě minuty do konce zápasu – a v síti se houpá míč. Třetí
gól! Nacpal mi ho do pravého rohu brány. Tak – a je po turnaji.
„Do háje. Nepostupujeme!“ S brekem jsem se loudal ke kabinám. Tu za sebou slyším Michalův hlas: „Martine, Martine,
postupujeme!“ „Cože?“ Vyskočil jsem snad až do oblak. –
Martin Dittert, 6. třída

A co chystáme na prosinec?
10. 12. připravujeme uvítání Libora Laštíka, přemožitele kanálu La Manche, a těšíme se na besedu s ním v naší škole. Veřejnost bude o začátku besedy blíže informována na plakátech.
18. 12. si dovolujeme pozvat všechny hudbymilovné občany
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Kunčic pod Ondřejníkem na Vánoční koncert. Začátek v 17
hodin opět v prostorách základní školy.

Blíží se konec roku 1998.
Ředitelství Základní školy Karla Svolinského v Kunčicích pod
Ondřejníkem děkuje všem příznivcům a sponzorům školy za
finanční pomoc i služby, které byly v průběhu roku škole poskytovány.

âSOP – malé ohlédnutí a vzpomínka
na letní období
Letní tábor na Hubertce
Dne 12. 7. ve 12,00 hod. jsme se sešli na nádraží v Kunčicích
pod Ondřejníkem. Všech 14 lidí se posadilo do 4 aut a odjeli
jsme na Čeladnou pod horu Smrk. Tam jsme udělali společnou
fotku, a i když pršelo, tak jsme vyrazili pěšky na chatu. Dvě auta
plná kufrů a potravin vyjela až nahoru k chatě Hubertce.
K večeru jsme dorazili na chatu. Čekal nás generální úklid v pokojích a hlavně v kuchyni. Vše jsme museli umýt a vytřít chloraminem a potom jsme se konečně ubytovali. Po ubytování jsme
děti zavolali na večeři a prozradili jim plán nastávajícího dne.
Mysleli jsme si, že budou děti po dlouhém výstupu unavené
a že budou hned spát, ale opak byl pravdou. Děti byly jako z řetězu puštěné, pořád mluvily, smály se, lítaly po pokojích, no
prostě vůbec jsme je nemohli utišit a všichni jsme málo spali.
První den byl pro děti celkem náročný, protože musely udělat pořádek kolem chaty a nanosit hodně dřeva na celý týden.
Nikomu se do toho nechtělo, ale nic jiného nám nezbývalo.
Každý den měly 2 děti službu, která musela pomáhat v kuchyni, dohlížet na pořádek při stolování a udržovat klid na pokojích. Služba vstávala vždy o půl hodiny dřív, nachystala snídani a v 7 hodin šla vzbudit ostatní. Po snídani chodily děti na
procházky a vracely se až na oběd. Po obědě měly děti osobní
volno, při kterém ale musely stihnout udělat pořádek v pokojích a odpovědět na soutěžní otázky, které visely na nástěnce
celý týden. Po svém volnu byly různé hry venku nebo když pršelo v chatě. Po večeři byl vždy nástup před chatou, kde byly
rozdány ceny za všechny hry. Večerku měly děti ve 22.00 hodin.
V polovině týdne jsme pro děti připravili překvapení na celou
noc. Ve 22,00 hod. už byly děti unavené a spaly. Všechny jsme
vzbudily a začala stezka odvahy. Musely ujít úsek asi 500 m kde
na ně čekaly různé nástrahy. To ale nebylo všechno. Děti si myslely, že mohou jít po stezce odvahy spát. Mohly, ale ne všechny.
Určili jsme dvojice, vždy dívku s chlapcem, kteří museli 1,5 hodiny hlídkovat. Do rána se vystřídaly všechny dvojice.
Další den byly sice děti unavené, ale probralo je, když jsme
jim dovolili, aby udělaly stezku odvahy pro nás.
Nejvíce se dětem líbil poslední den, hlavně večer. U nástupu dostaly děti ceny a diplomy za nejlepší službu a za ostatní
soutěže. Na večeři jsme si ugrilovali kuřata a děti měly v altánku diskotéku, která trvala až do brzkých ranních hodin. Altánek byl osvětlený lampióny a kazeťák byl napojen na baterku
z auta, tak vydržel hrát až do rána.
Nejsmutnější bylo pro děti se v sobotu sbalit a rozloučit se
s chatou. Nikomu se z Hubertky nechtělo. Nakonec jsme stejně vyrazili asi v 16,00 hodin pěšky dolů na Čeladnou, kde už
čekaly auta, které nás odvezly do Kunčic pod Ondřejníkem na
nádraží. Když děti uviděly své rodiče, kteří na ně čekali, nestihly se ani se sebou pořádně rozloučit.
Vedoucí MOP „Žabáků“, Monika Káňová

Podafií se pfiedvolební zámûry politick˘ch
stran uvést do praxe?
Podmínky ke ZDRAVÉMU ŽIVOTU se sníženým nebezpečím onemocnění rakovinou, srdečními chorobami, zánětem
dýchacích cest a nemocemi nervového původu, mají své příčiny v oslabení naší imunity vlivem stresu, kontaminovaných
potravin, někdy i zeleniny z našich zahrádek.
Se snižováním tohoto zdravotního rizika jsme v naší obci
úspěšně začali.
Ochránci přírody každé zlepšení ekologie upřímně uvítají
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a VYZÝVAJÍ všechny občany – starousedlíky, chataře, ale i návštěvníky Kunčic pod Ondřejníkem, všechny nevládní organizace, vedoucí prodejen, restaurací, penziónů, podnikatele, zemědělce, školy a církve!
Napište, zatelefonujte, nebo na zasedáních obecního zastupitelstva osobně sdělte: co je třeba zlepšit, na co bychom se
měli zaměřit a s čím nám pomůžete při zkvalitňování života.
Vaše náměty, přísliby a přání budeme postupně zveřejňovat
v ON a nově zvolená komise životního prostředí je zařadí do
Komplexního plánu zlepšování životního prostředí v Kunčicích pod Ondřejníkem
Společně se nám jistě podaří:
– zmapovat aktuální stav životního prostředí na katastrálním
území obce
– postupně odstraňovat minulé škody a minimalizovat současná rizika
– změnit nadvládu ekonomiky nad ekologií
– zachránit surovinové zdroje celé beskydské oblasti pro budoucí generace
– rozvíjet přírodní a kulturní bohatství pro nás a naše děti
Jasně a srozumitelně formulovaná ucelená ekologická politika jistě pomůže probudit aktivitu všech obyvatel a život v naší
krásné rekreační obci bude zdravější a šťastnější.
Za ZO ČSOP, Miloslav Šrubař

Poradna pro vlastníky lesa
Spolupráce majitele lesa s odborným lesním hospodářem v praxi.
Vztah vlastníka lesa a odborného lesního hospodáře (dále
jen OLH) je dána lesním zákonem (zákon č. 289/1995 Sb.). Dle
praragrafu č. 37 tohoto zákona je vlastník lesa povinen hospodaření v lesích zajišťovat v součinnosti s OLH.
OLH zodpovídá vlastníkovi lesa za správnost svých rozhodnutí. Tímto ustanovením však není dotčena zodpovědnost
vlastníka za správné provedení schválených zásahů a činnosti
podle obecně platných přepisů.
Často se mně ptáte, zda veškeré činnosti spojené s výkonem
funkce OLH jsou zdarma. V mém případě, kdy jsem pověřen
orgánem státní správy (okresní úřad), jsou veškeré služby spojené s činností OLH pro majitele lesa zcela zdarma. Tyto činnosti hradí stát.
Má představa spolupráce s Vámi je založena na Vašem
zájmu o les. Základem úspěšné spolupráce je osobní setkání
a s ním spojená pochůzka a prohlídka Vašeho lesa. Při tomto
setkání se Vám budu snažit podat co nejvíce dostupných informací o Vašem lese.
Vzhledem ke značnému počtu vlastníků na mém revíru nemohou během relativně krátké doby osobně kontaktovat
všechny vlastníky. Přednostně navštěvuji vlastníky, kteří se se
mnou na pochůzce domluví, např. telefonicky. Osobní setkání
je dle mého názoru nejideálnější forma komunikace.
Určitě Vás zajímá, jaká je náplň činnosti OLH. Z těch nejdůležitějších to jsou:
– schvaluje vlastníkovi těžbu v lesích, ve kterých vlastník
hospodaří bez schváleného hospodářského plánu
– vyjadřuje se k žádosti o odnětí pozemků určených k plnění
funkcí lesa
– v součinnosti s vlastníkem lesa zpracovává projekt zalesnění
– vede evidenci o prováděných odborných úkonech a činnostech
– průběžně sleduje stav lesa
– provádí instruktáž k vyznačení výchovných zásahů v porostech
– poskytuje vlastníkovi poradenskou činnost v oblasti příspěvků na hospodaření (dotace)
– potvrzuje, že práce, na které vlastník žádá dotace, jsou v
souladu s lesním zákonem, lesním hospodářským plánem
– schvaluje projekt zalesnění nelesních pozemků do výměry
3 ha souvislé plochy
– spolupracuje s orgánem státní správy lesů při postřiku
proti škůdcům lesa (např. pilatkám)
– vyznačuje obnovní těžby atd.
Kromě těchto činností provádím nadstandartně např.:
– zcela vyřídím příspěvky na hospodaření
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– souborně zpracovávám evidenci provedených úkonů za
celý revír za kalendářní rok (tato služba předpokládá účinnou
spolupráci s vlastníky, neboť pokud mi neoznámíte provedení
zásahu, pak jste povinni podle § 40 lesního zákona doložit souhrnné údaje lesní hospodářské evidence vždy do konce března
za uplynulý kalendářní rok orgánu státní správy lesů)

Důležitá upozornění
Veškeré mé rady a upozornění mají charakter doporučení.
Také bych Vám rád chtěl říci, že náplní mé práce není nákup
a prodej dřeva, jak se řada z Vás mylně domnívala. Obchodem
se dřevem se zabývají specializované firmy, pily atd.
Příští kapitola bude mít název „Povinnosti vlastníků lesa“.
Odborný lesní hospodář, Ing. Tomáš Svoboda
Kontakt: adresa – ul. Podříčí 48, Frenštát pod Radhoštěm — telefon 0656/831088 (ráno do 7.30 hod., večer po 20. hod.),
mobil – 0603/867 494. Úřední hodiny: OÚ Kunčice pod Ondřejníkem – pondělí 15.00 až 17.00
OÚ Palkovice – středa 15.00 – 17.00 hodin.

Oznámení o fiezu a kácení dfievin
Dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny Vám oznamujeme připravované provedení ořezu a kácení
dřevin v blízkosti elektrického vedení vn 22 kV č. 55 na katastrálním území Kunčice p. Ondř.
Důvod: ohrožení bezpečného provozu rozvodného zařízení.
Specifikace: jedná se o oklesťování dřevin a kácení stromů
do obvodu kmene 80 cm.
Severomoravská energetika, a. s.
oblastní provozní středisko, Frýdlant n. O., Žižkova 383

ROZVOZOV¯ PLÁN LAHVÍ PROPAN – BUTANU
ROZVOZ č. 21 – pondělí sudé 7.12., 21.12.1998, 4.1., 18.1.,
1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6.,
7.7.-středa, 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10.,
8.11., 22.11., 6.12., 20.12.1999, 3.1., 17.1., 31.1.2000.
místo
čas
Kunčice p. O.
U lávky
12.40 – 12.45 h
potraviny Tercie
12.50 – 12.55 h
ROZVOZ č. 33 – čtvrtek sudý 10.12., 21.12.–pondělí 1998,
7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5.,
10.6., 24.6., 8.7., 22.7., 5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 27.10.středa, 11.11., 25.11., 9.12., 23.12.1999, 6.1., 20.1.2000.
místo
čas
Kunčice p. O. p. Čmiel F
10.10 – 10.15 h
nádraží ČD (mimo zimní období) 10.20 – 10.30 h
hospoda Skalka
10.35 – 10.40 h
ČSAD Havířov, Ostravská 15, 736 25 Havířov
Za dispečink ND zpracovali: Wisiorková M., Sekanina P.

Podûkování
Děkujeme všem spoluobčanůn – voličům, kteří podpořili
svými hlasy naše kandidáty do zastupitelstva obce, přestože
volební kampaň proti některým z nich byla vedena značně nekorektně. Velmi nás mrzí především to, že se u nás v obci najdou lidé, kteří zde chtějí zavádět způsoby, jež bohužel již zdomácněly v mnohých našich větších městech.
Naštěstí pro naši obec převážnou většinu voličů nezajímá
jestli "doprava nebo doleva", ale vybrali ty své spoluobčany,
které dobře znají a jimž důvěřují.
Ještě jednou děkujeme a všem kunčičanům přejeme v pokoji a lásce prožité Vánoční svátky a hodně zdraví i štěstí v celém
příštím roce.
Za MO KDU–ČSL Pavel Hrubiš

Dne 26. prosince oslaví
Jaroslav a Zdeňka Pustkovi
50 let společného života.
Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí přejí
DCERA S RODINU , SYNOVÉ S RODINAMI ,
7 VNOUČAT, 4 PRAVNOUČATA

OBECNÍ NOVINY

STRANA 8

Církev ãeskoslovenská husitská
Pořad bohoslužeb ve vánočním období
Kunčice pod Ondřejníkem:
neděle 20. prosince 1998 – 8,30 hodin
sobota 26. prosince 1998 (Štěpána) – 8,30 hodin
neděle 3. ledna 1999 – 8,30 hodin
Frenštát pod Radhoštěm (v budově TJ Orel):
pátek 25. prosince 1998 – 7,45 hodin
neděle 27. prosince 1998 – 7,45 hodin
pátek 1. ledna 1999 – 7,30 hodin
Frýdlant nad Ostravicí (hudební škola):
neděle 27. prosince 1998 – 10,00 hodin

PROSINEC 1998

svatá ve 22 hod. s doprovoden kostelního sboru a muzikantů.
Tradiční půlnoční ve 24 hod. pak bude sloužena v dřevěném
řeckokatolickém kostelíku.
Na druhý den 25. 12. jsou mše v 9.30 hod. a 10.45 hod.
Rovněž ve stejnou dobu pak bude i na svátek sv. Štěpána.
Váš farář Karel Slíva
VS MUSIC, sbormistr Jaroslav Vašenda, srdečně zvou na

ADVENTNÍ KONCERT
PÍSNĚ ADVENTNÍ A KOLEDY

Přeji všem věřícím a přátelům radostné prožití Vánoc a hojnost Božího požehnání v novém roce 1999.
Václav Křesina – farář

v kostele sv. Máří Magdaleny v Kunčicích p. Ondř.

Vánoce 1998

V programu vystoupí děti hudební školy VS MUSIC

„Anděl jim řekl: »Zvěstuji Vám velikou radost, která bude pro
všechen lid.« LK. 2, 10“
Podle svatého Lukáše, evangelisty, patří poselství o vánoční
radosti všemu lidu. Proto se obracím na Vás bez rozdílů vyznání víry a přeji Vám, aby Vánoční svátky Vám všem přinesly radost a pokoj.
Jsou to jistě na prvním místě svátky rodiny, neboť slavíme
narození dítěte, které porodila Maria – „zavinula jej do plenek
a položila do jeslí.“ LK. 2, 7. Svatá rodina, Ježíš, Maria, Josef
jsou hlavními postavami Vánoc. Proto bych si přál, aby i v naší
obci rodina byla místem, kde se všichni cítí dobře a kde se
všem dostává tolik potřebné lásky pro život.
Mimo to jsou Vánoce svátky chudých. Maria položila své dítě
do jeslí, „protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.“ LK. 2, 7.
Boží Syn se tedy nenarodil v paláci krále nebo v domě filosofa,
ale ve chlévě. Jako kdysi legendární král David byl vzat od ovcí,
aby vládl Izraeli, tak i Kristus se narodil ve stáji mezi zvířaty.
Vnímání této chudoby spasitele lidí nás vede k radostnému
přijetí všedního a prostého života. Vždyť kolik je v něm
„ohromných“ maličkostí.
Vánoce jsou také oslavou Boha „Sláva na výsostech Bohu
a zemi pokoj lidem dobré vůle.“ LK. 2, 14. Proto budou v obou
kostelích v Kunčicích pod Ondřejníkem slouženy bohoslužby.
Na Štědrý den ve farním kostele Máři Magdaleny bude mše

Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na pomoc postiženým dětem.

Pondělí 21. prosince 1998 – 17.45 hodin

FA PALIVA STRNADEL FREN·TÁT
upozorÀují zákazníky, Ïe provádí dne 9. prosince 1998
od 10 do 16 hod. na Obecním úfiadû v Kunãicích p. O.
objednávky paliva na rok 1999.

Specialista nadûluje dvakrát
• Raiffeisen stavební spofiitelna Vám nabízí v˘hodné stavební spofiení.
• Ve‰keré sluÏby na vysoké úrovni, vãetnû vyfiízení úvûru.
• Poradíme Vám jakou variantu spofiení si zvolit, aby Vám co nejvíce
•
•
•
•
•
•

vyhovovala. Pozdûji si mÛÏete upravit smlouvu podle va‰ich novû vznikl˘ch
potfieb a poÏadavkÛ.
Nabízíme mládeÏnick˘ tarif s poloviãním poplatkem a dal‰ími v˘hodami.
Je‰tû letos mÛÏete získat státní podporu ve v˘‰i 4 500 Kã, nebo si vyberete
dárek ve stejné hodnotû.
Konãící klienti u jin˘ch stavebních spofiitelen získají pfii uzavfiení smlouvy
nás jeden mûsíãní vklad navíc.
Raiffeisen stavební spofiitelna Vám nabízí 25 % státní podpory a pfii
ãerpání úvûru pouze 6% úrokovou sazbu.
Chcete-li získat dobré spofiení a spoustu v˘hod, uzavfiete smlouvu je‰tû
v tomto roce.
Dárky ãekají na Vás, my na Va‰i náv‰tûvu.

Raiffeisen

stavební spofiitelna

Námûstí 31, 744 01 Fren‰tát p. R.
tel. 0656/831001
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