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PF 2002
Posíláme Vám,
milí čtenáři
a občané, tuto
novoročenku
s přáním štěstí,
zdraví, úspěchů
a dobré pohody
po celý rok
2002.
Za vynálezem novoročenek, najdeme českého šlechtice, který se snažil důstojně vyklouznout z přemíry společenských povinností. V naší vlasti totiž bylo od nepaměti zvykem přijímat na Nový rok osobní blahopřání.
Nejčastěji se navštěvovali příbuzní, přátelé a známí. Český národ nevědomky oživil jeden ze starobylých starořímských obyčejů, podle něhož lidé níže postavení chodili o saturnáliích (oslavách saturna — římského
boha civilizace, zemědělství, sadařství a vinařství, který připadal na prosinec) vzdávat hold svým dobrodincům a sobě rovní využívali společné chvilky k výměně novinek a občas i k obchodním jednáním. Pro neustále se zvyšující počet gratulantů se ale tato povinnost stávala pro příjemce blahopřání často obtížnou. Hrabě
Karel Chotek, který od roku 1826 zastával funkci prezidenta zemského gubernia a byl nejvyšším purkrabím
v Čechách, vyklouzl v roce 1827 z nepříjemné situace s elegancí sobě vlastní. Místo aby podle zavedených zvyklostí přijímal zdvořilostní návštěvy a usmíval se od rána do pozdních večerních hodin, začal rozesílat blahopřejné lístky. Říkalo se jim omluvenky a zdobil je hezký obrázek. Český šlechtic se tak mimo jiné zasloužil
o první českou, i když německy psanou, novoročenku.
— redakce —
Podle knihy Malá encyklopedie vánoc, Valburgy Vavřinové
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Vážení spoluobčané
Už zase stojíme na prahu nového roku, a to roku
2002. Letos, ještě spíše než jindy, se ptáme, jaký
tento rok bude. V tom předešlém asi nejvíce celý
svět šokoval teroristický útok na výškové budovy
v New Yorku. Někomu by se mohlo zdát, že se toto
téma opakuje stále dokola. Asi je to však nutné
proto, aby si všichni slušní lidé uvědomili hrozbu
světového terorizmu a byli ochotni se této hrozbě
postavit. Pozitivní reakcí na tento hrozný čin bylo
zapojení většiny civilizovaných zemí do boje proti
terorizmu. Nicméně život jde dál a všichni musíme
alespoň s minimální dávkou optimismu poctivě
pokračovat ve své práci.
Ne všechno bylo v roce 2001 špatné. Také v naší
obci se podařilo leccos udělat, např. byla provedena oprava místních komunikací v hodnotě zhruba
800 tis. Kč, proběhla kolaudace vodovodu „Válková“, byl postaven vodovod k areálu TJ a k panu Řezníčkovi v délce zhruba 900 m s možností dalšího
pokračování, na hlavním vodovodním řádu u prodejny Macurových byla vybudována podzemní redukční šachta. Ve spolupráci s SMP a. s. Ostrava byl
postaven plynový řád v lokalitě pod Stolovou
v délce zhruba 2 000 m. V novém zástavbovém obvodu pod vodojemem u ZŠ byla zahájena stavba
obslužné komunikace. V základní škole byl zaveden internet, Galerie K. Svolinského byla přemístěna do nově upravených a vybavených prostor.
Byly zhotoveny projekty na plynofikaci na Valašské cestě, na vodovod pod Stolovou, na vodovod
a plynofikaci v zástavbovém obvodu pod vodojemem u ZŠ, projekt plynofikace kotelny budovy lékárny, studie plynofikace hasičárny, projekt pro
územní řízení na víceúčelový dům před obecním
úřadem. Byl proveden nátěr střechy lékárny a přístavby staré školy u nádraží. V loňském roce také
proběhly práce na územním plánu obce.
Po schválení zastupitelstvem obce byl ke dni 31. 12.
2001 ukončen nájem sálu na Huťařství. Obec tyto
prostory pronajala v polovině roku 1997, aby byla
v obci zachována možnost provádění kulturních
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a jiných akcí (prostory měly být využívány jako
skladiště). Od té doby se v těchto prostorách uskutečnilo 94 různých akcí. Tím se potvrdilo, že rozhodnutí obecního zastupitelstva o pronájmu těchto prostor v roce 1997 bylo správné. Od 1. 1. 2002
bude sál s přilehlými prostory na Huťařství provozovat současný nájemce restaurace a večerky pan
M. Závodný, který má svoji představu o využití
těchto prostor. Obec si zachovala možnost nadále
prostory využívat pro své akce.
Letošní rok bude rokem volebním. V polovině roku
proběhnou volby do Poslanecké sněmovny PČR, na
podzim budou volby senátní a volby do zastupitelstva obce. Parlament také zvolí nového prezidenta.
V letošním roce se obec znovu zapojí do Programu obnovy venkova. Čeká nás dokončení I. fáze
stavby komunikace v zástavbovém obvodu pod vodojemem u ZŠ včetně stavby vodovodu a plynovodu. Plánujeme prodloužení vodovodu Břeští – pod
Stolovou, plynofikaci kotelny v lékárně, dešťovou
kanalizaci na Černém kopci, zavedení internetu
pro veřejnost, zhotovení projektu kanalizace obce,
schválení územního plánu obce a další projekční
přípravu.
Pokud se podaří zajistit potřebné finanční prostředky, je plánováno zahájení stavby víceúčelového domu před obecním úřadem s ukončením stavby v roce 2003. Koncem letošního roku by měly
také zaniknout současné okresní úřady.
Podrobnější hodnocení roku 2001 a plán činností
na rok 2002 budou předloženy při projednávání konečného rozpočtu obce v březnu tohoto roku.
Na začátku nového roku 2002 chci zároveň touto
cestou poděkovat radě obce, zastupitelstvu obce,
pracovníkům obecního úřadu, hasičům, podnikatelům a živnostníkům, učitelům a všem občanům,
kteří svojí činností přispěli v minulém roce ke zdárnému chodu naší obce.
Všem v novém roce 2002 přeji hodně zdraví, pohody, úspěchů a také štěstí v osobním i pracovním
životě.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

úřad informuje ☛☞

Likvidace komunálních odpadů
v roce 2002
Vážení občané,
již v prosincovém vydání Obecních novin jsme
vás informovali o novém systému nakládní s komunálním odpadem v obci a také o novém místním
poplatku za likvidaci odpadu.
Jelikož někteří občané prosincové informaci nerozuměli, uvádíme tyto informace znovu, snad srozumitelněji.

Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem
schválilo na svém zasedání dne 17. 12. 2001 Obecně závaznou vyhlášku o nakládání s komunálním
a stavebním odpadem na území obce Kunčice pod
Ondřejníkem vznikající na území obce Kunčice
pod Ondřejníkem č. 1/2001 a Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů č. 2/2001.
Návrhy obou vyhlášek byly uvedeny v Obecních
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novinách v prosinci 2001. Vyhlášky byly schváleny
v uvedeném znění, pouze v záhlaví obou vyhlášek
je potřeba namísto teček doplnit den schválení vyhlášek a to 17. 12. 2001. Ve vyhlášce č. 2/2001 v čl. 5
a 6 se doplní ke slovu rok vždy „kalendářní rok“.
Změny proti návrhu jsou minimální, proto se nám
zdá zbytečné vyhlášky znovu v Obecních novinách
uvádět. K nahlédnutí jsou i na obecním úřadě.
Vyhlášky zpracovala podle nového zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. (platnost od 1. 1. 2002) komise
životního prostředí ve spolupráci s obecním úřadem.
Změna oproti systému likvidace odpadu v r. 2001
je hlavně v tom, že svoz bude jednotný pro všechny
a to ve čtrnáctidenním intervalu. Jeden týden bude
odvážen odpad z horního konce obce a druhý
týden odpad z dolního konce obce (svozový kalendář je dále přiložen). Svozová firma A. S. A. si popelnice označí svojí značkou. Separace odpadu (plasty, sklo) zůstává stejná — barevné kontejnery. Také
odvoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového
odpadu bude prováděn jako dosud 2 ´ ročně.
Občané, kteří nebyli zapojeni do systému odvozu
odpadu obce nebo jim jedna popelnice nestačí (viz
příloha č. 1 vyhlášky č. 1/2001 — ON prosinec 2001)
si mohou chybějící popelnici objednat na obecním
úřadě. Ta jim bude prodána se slevou, kterou stanoví rada obce. Ve výjimečných případech a po domluvě na obecním úřadě bude možné použít sběrné pytle označené logem A. S. A nebo OÚ.
Nabytím účinnosti uvedených vyhlášek ztrácejí
platnost Přihlášky do systému nakládání s komunálními odpady podle vyhlášky č. 1/1998.
Nová změna zákona č. 565/1990 Sb. o místních
poplatcích zavádí pro občany i chataře povinnost
platit za likvidaci odpadu místní poplatek, jehož
výši stanoví obec, bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu. V naší obci je tento poplatek
stanoven ve výši 260 Kč/osobu a kalendářní rok,
stejná částka platí pro jednu rekreační chatu.
V těchto Obecních novinách najdete oddělitelnou část, na které je z jedné strany „Prohlášení společného zástupce vlastníka či správce nemovitosti
čp....“ — zde společný zástupce (poplatník) vyplní
všechny trvale přihlášené osoby na daném čísle
popisném a podepíše jej.
Na druhé straně oddělitelné části je čestné prohlášení. Toto prohlášení vyplní společný zástupce
v jehož domácnosti je provozováno ekologické vytápění a má zájem uplatnit úlevu z poplatku (z 260 Kč
na 220 Kč za každou osobu).
Vyplněnou oddělitelnou část odevzdá poplatník
na Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem do
31. 1. 2002.
Úleva se vztahuje i na případy, kde je vedle ekologického vytápění instalován i kotel na tuhá paliva
(možnost občasného spálení dřeva, papíru).
Uvedené tiskopisy je možné vyzvednout i na
Obecním úřadě v Kunčicích pod Ondřejníkem.
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Na základě těchto vyplněných tiskopisů vypočte
obecní úřad výši poplatku pro jednotlivé domácnosti. Poštovní poukázky s vypočtenou částkou
budou poslány poplatníkům poštou.
Poplatek je také možné zaplatit přímo na obecním úřadě, č. dveří 24 u paní Řezníčkové.
Roční poplatek převyšující částku 1100 Kč je
možné po domluvě zaplatit ve dvou splátkách.
Ve výjimečných případech lze uplatnit úlevu
z poplatku (čl. 11 vyhl. č. 2/2001), např. u osob trvale hlášených na daném čísle popisném a dlouhodobě žijících v zahraničí. Takové případy budou
posuzovány jednotlivě.
Pohyb ostatních občanů během roku (např. základní vojenská služba, pobyt na internátě nebo na
kolejích, dlouhodobé služební cesty, atd.) není
možné průběžně sledovat, proto nelze v těchto případech úlevu uplatnit.
Od neplatičů lze poplatek vymáhat exekucí
z platu nebo důchodu, popř. exekucí na majetku.
Vážení občané během letošního roku budeme
sledovat funkčnost obou nových obecně závazných
vyhlášek. Ke konci roku proběhne vyhodnocení
této akce. Obě vyhlášky pak mohou být v případě
nutnosti v rámci možnosti zákona o odpadech
upraveny.
Pro názornost uvádíme výpočet ročního poplatku za odpad pro 2 osoby (např. důchodce) a srovnání s platbou v roce 2001.
Poplatník — 2 osoby (bez uplatnění slevy za ekolog. vytápění)
odvoz popelnice 1x za 14 dnů
v roce 2001
2 ´ 525 = 1050 Kč za rok
v roce 2002
2 ´ 260 = 1520 Kč za rok
odvoz popelnice 1 x za měsíc
v roce 2001
2 ´ 294 = 1588 Kč za rok
Z uvedeného výpočtu vyplývá, že 2 osoby (např.
důchodci) zaplatí letos při odvozu popelnice 1 ´ za
14 dnů o polovinu méně než v loňském roce. Pokud
měly v loni dvě osoby odvoz popelnice 1 ´ za měsíc,
letos při odvozu 1 ´ za 14 dnů zaplatí o 68 Kč méně
než v loňském roce.
Rodiny se čtyřmi členy zaplatí zhruba stejnou
částku jako v loňském roce, rodiny s vyšším počtem
osob zaplatí více než v loňském roce.
Barbora Sacká, odborný referent
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Termíny svozu odpadů
v 1. pololetí roku 2002
Svoz odpadů bude probíhat jednou za čtrnáct dní
vždy ve čtvrtek v následujících termínech
Horní část obce: 3. 1., 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2.,
14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6., 4. 7.
Dolní část obce: 10. 1., 24. 1., 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3.,
4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6.

OBECNÍ NOVINY

STRANA 4

Usnesení
z XVI. zasedání Zastupitelstva Obce Kunčice pod
Ondřejníkem konaného dne 17. 12. 2001 v 17.30
hodin
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z XV. zasedání ZO ze dne
4. 10. 2001
b) informaci o jednáních rady obce
2. Schvaluje
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. P. Tobolík,
Ing. V. Menšík
b) ověřovatelé zápisu: L. Michnová, Ing. P. Řezníček
c) rozpočtové provizorium na l. čtvrtletí roku
2002 ve výši 3/12 rozpočtu z roku 200l, tj.
4 584 600 Kč (podle jednotlivých kapitol)
d) směrnici na prodej nepotřebných movitých
věcí ve vlastnictví Obce Kunčice p. O.
e) členství obce ve Sdružení obcí Moravskoslezského kraje
f) odprodej obecních pozemků:
— Jiřímu Mazáčovi, Kopeckého 556, Ostrava Poruba — pozemek pro stavbu rodinného
domku v lokalitě pod vodojemem u ZŠ — p. č.
1209/183 o výměře l 467 m2
— Boženě Filipové, Kunčice p. O. 595 a manželům Jozefu a Ivoně Stoligovým, Kunčice
p. O. 595 — p. č. 1760/34 o výměře 84 m2 se
zachováním přístupu k inž. sítím (voda, plyn)
— Ing. Miloslavě Šodkové, Kpt. Nálepky 1075,
Kopřivnice — p. č. 2131/11 o výměře 557 m2,
p. č. 2131/12 o výměře 588 m2 (zahrada u rekreační chaty), st. parcela č. 1169 o výměře
36 m2 (pod RCH č. ev. 0376 pod Stolovou)
g) odkoupení pozemku Obcí Kunčice p. O.:
— od manželů Josefa a Ludmily Palichlebových,
Osvobození 819, Orlová – Lutyně — část p. č.
1834/38, díl e) 4 m2 (dříve p. č. 1834/30) na cestu
h) bezúplatný převod pozemků na obec, popř.
odkoupení nebo účast v dražbě
— část poz. p. č. 1872/4 o výměře 7 864 m2
(naproti dřevěného kostela — využití — parkoviště, park)
— pozemek PK p. č. 302/2 o výměře 2 523 m2
vedle hřbitova u farního kostela (ve vlastnictví
ČR — využití — rezerva pro rozšíření hřbitova,
popř. park) — bezúplatný převod
i) obecně závaznou vyhlášku o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území
obce Kunčice pod Ondřejníkem vznikajícím
na území obce Kunčice p. O. č. 1/2001
j) obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů č. 2/2001
k) uzavření smlouvy na sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů se společností A. S. A. na další tři roky

LEDEN 2002

l) odstoupení od smlouvy na pronájem sálu Huťařství mezi Obcí Kunčice p. O. a manželů
Menšíkových a to k datu 31. 12. 2001
m) prodej objektu bývalé základní školy čp. 304
současným nájemcům a ukládá radě obce
připravit návrh předkupní smlouvy. Cena
bude schválena na návrh rady obce
V Kunčicích p. O. 17. 12. 2001
návrhová komise:
starosta obce:
Ing. Petr Tobolík, v. r.
Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.
Ing. Vojtěch Menšík, v. r. místostarosta:
Ing. Oldřich Harabiš, v. r.

Zima a náročná údržba
komunikací
Po několika letech relativně mírných zimních období nás před koncem minulého a začátkem letošního roku postihla zima, na jakou již jaksi nejsme
zvyklí. Projevila se dosti tvrdě, a to nejen u nás, ale
na podstatné části naší republiky. Někde mírněji,
někde své zuby ukázala v plné své síle. Jelikož naše
obec leží ve vyšších polohách, také u nás vznikly
o něco větší problémy se zimní údržbou místních
komunikací než v minulých letech. Ani ne množství napadaného sněhu, ale větry, které hlavně
v místech výše položených Pod Stolovou, Kolibách,
Břeští a na Maralovém kopci v krátké době sněhem
zavály přístupové cesty. Několik rodinných domků
v daných lokalitách bylo úplně odříznuto od ostatní obce. Někteří pamětníci tvrdí, že takovou situaci
nepamatují.
Na takové množství sněhu již nestačila technika,
kterou se zimní údržba místních komunikací
běžně prováděla v minulých letech. Na odklízení
sněhu a zprovoznění komunikací byly přizvány
další posily. Chvílemi se zdálo, že veškerá práce je
zbytečná, sysyfovská. Za neustálých větrů se na některých zafoukaných úsecích odklízelo i vícekrát.
Za pomoci další techniky, za velkého úsilí obsluhy
strojů a problémů s odstavenými vozidly chatařů,
kteří přijížděli do obce na vánoční a silvestrovský
víkend, byly za nemalých finančních nákladů komunikace zprůjezdněny. Získaných zkušeností
bude využito k opatřením pro další zimní období.
Poděkování si zaslouží zejména řidiči strojů, kteří
se na odklízení sněhu nejvíce podíleli. Jsou to: p.
Josef Konvička, p. Petr Nikel, p. Petr Glembek, p.
Josef a Tomáš Petrovi. Rovněž bych chtěl poděkovat
občanům, kteří projevili nutnou trpělivost a pochopili, že nejde v dané situaci okamžitě vyhovět
ku spokojenosti všem. Bohužel, byli i takoví, kteří
se „svých práv“ domáhali i vulgárními a nevybíravými způsoby.
Na závěr bych chtěl popřát dodatečně všem
hodně zdraví, pracovních úspěchů, rodinné pohody a spokojenosti v nadcházejícím roce 2002.
Oldřich Harabiš,
místostarosta
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Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...
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Poslední rozloučení
V měsíci prosinci jsme se rozloučili s našimi občany Jaroslavem Bílkem a Vlastou Soukupovou.

V měsíci lednu oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:
92 let Jan Macura
92 let Ema Piesková
88 let Antonín Šigut
84 let Marie Pavlisková
81 let Helena Balcarová
75 let Božena Řezníčková
75 let Jiřina Motyková
75 let Emilie Kubinová
70 let Josef Šmajstrla
65 let Božena Hradilová
60 let Vladislav Řezníček
60 let Ivan Hrček
60 let Jiří Blažek

Odečet vodoměrů, úprava ceny
pitné vody

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

✄

obecní úřad

úřad informuje ☛☞
✄

☞☛ obecní

Jak již bylo uvedeno v prosincových Obecních novinách, bude proveden v první polovině ledna 2002
odečet stavu vodoměrů u všech odběratelů, kromě
rekreačních chat (bude proveden o prázdninách).
Úprava ceny pitné vody (zvýšení ceny vody) je
stanovena na základě zvýšení ceny nakupované
pitné vody od SmVak Ostrava a Nový Jičín takto:
pro domácnosti zvýšení ceny z 10,60 Kč na 11,60 Kč,
u ostatních z 12 Kč na 13,10 Kč za 1 m3
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NAŘÍZENÍ
Okresního úřadu Frýdek–Místek o záměru zadat
zpracování lesních hospodářských osnov
Okresní úřad Frýdek–Místek, jako orgán státní
správy lesů, příslušný podle § 8 zákona č. 147/2000
Sb., o okresních úřadech, ve smyslu § 6 tohoto zákona a podle § 48 odst. 2, písm. b) zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, vydává
toto nařízení:
Čl.1
Okresní úřad Frýdek-Místek vyhlašuje záměr
zadat zpracování lesních hospodářských osnov
(dále „osnovy“) pro všechny vlastníky lesa (fyzické
i právnické osoby) s výměrou lesního majetku do
50 ha v obvodu působnosti Lesů České republiky,
s. p.. Lesní správy Frenštát pod Radhoštěm, a to
v rámci územní příslušnosti OkÚ Frýdek–Místek.
Čl. 2
Osnovy budou zpracovány na období platnosti
10 let (1. 1. 2004—31. 12. 2013) za účelem zjištění
stavu lesa, využití pro hospodaření v lese a pro
výkon státní správy lesů. Zhotovitelem osnov bude
právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti licenci udělenou Ministerstvem zemědělství
ČR a jejíž nabídka bude vybrána jako nejvhodnější
při veřejné obchodní soutěži, vyhlášené Okresním
úřadem Frýdek–Místek.

✄
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Čl. 3
Rámec pro zpracování osnov (zařizovací obvod)
je vymezen těmito katastrálními územími: Fryčovice, Rychaltice, Chlebovice, Zelinkovice, Palkovice,
Myslík, Sklenov, Měrkovice, Kozlovice, Lhotka, Metylovice, Frýdlant nad Ostravicí, Pstruží, Kunčice
pod Ondřejníkem a částečně Čeladná
Čl. 4
Vlastníci lesů výše uvedených katastrálních
území, dále rovněž další právnické a fyzické osoby,
jejichž práva, či právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny, mají právo uplatnit
své připomínky ke zpracování osnov včetně záměru hospodářských opatření na svých lesních majetcích. Orgán státní správy lesů doporučuje vlastníkům lesů, aby se v této záležitosti obrátili na svého
odborného lesního hospodáře. Písemné požadavky
možno zasílat do 30. 6. 2002 na Okresní úřad Frýdek–Místek, referát životního prostředí. Ke včas
uplatněným záměrům a připomínkám bude při
zpracování osnov přihlédnuto.
Čl. 5
Každý vlastník lesa obdrží od orgánu státní správy lesů osnovu zpracovanou pro svůj lesní majetek
bezplatně. Předávání osnov proběhne na příslušných obecních úřadech a vlastníci lesů budou
o termínu předávání vyrozuměni obecně závaznou
vyhláškou.

✄
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Čl.6
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem
následujícím po dni jeho vyvěšení na úřední desce
okresního úřadu.
Ing. Jiří Kajzar, přednosta okresního úřadu

Vážení čtenáři
V těchto dnech se blíží k závěru projednávání
dvou důležitých územně–plánovacích dokumentů,
které se stanou podkladem pro další rozvoj regionu.
Územní plán velkého územního celku Beskydy
řeší území okresů Frýdek–Místek, Nový Jičín a Vsetín a nahradí několik menších územních plánů
schválených v 80 letech.
Závazná část územního plánu řeší mimo jiné:
• dálnici D47 Bělotín — Ostrava — státní hranice
Polska
• rychlostní komunikaci R48 Bělotín — Český
Těšín — státní hranice Polska
• přeložky a obchvaty sídel na silnicích I. třídy
I/11 Mokré Lazce — Vřesina, Těrlicko — Třanovice — Hnojník — Bystřice, obchvat Jablunkova
a Mostu u Jablunkova, I/48 Frýdek–Místek
dokončení průtahu městem, I/57 Fulnek —
Šenov u Nového Jičína a obchvat Bludovic, I/58
Příbor — Petřvald, Frenštát p/R. — Kopřivnice,
jižní tangenta Ostravy Petřvald — Krmelín
a Krmelín — Paskov
• přeložky a obchvaty sídel na silnicích I. a II.
třídy
• modernizaci II. železničního koridoru v úseku
Jeseník n/O. — Suchdol n/O. — Studénka
• nové sedačkové lanovky — z Nýdku na Malou
Čantoryji a z Mostů u Jablunkova pod vrchol
Skalky
• rozšíření energetických uzlů, nové vysokotlaké
plynovody, nové vodovodní řády, nové kanalizační sběrače a čistírny odpadních vod
• ochranu území pro zajišťování protipovodňové
ochrany
• výstavbu výrobně komerčních zón nadmístního
významu a rozvoj letišť
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• vymezení cyklotras a rekreačních krajinných
celků pro rozvoj infrastruktury cest. ruchu
1.změna územního plánu velkého územního
celku Jeseníky schváleného v roce 1994 řeší území
okresů Bruntál, Jeseník a Šumperk.
Závazná část územního plánu řeší mimo jiné:
1. upřesnění tras přeložek komunikací I. třídy
I/11 (Jelení u Bruntálu, Rázová, Horní Benešov,
Sosnová, Horní Životice), I/45 (západní
obchvat Valšova a přeložka Nové Heřmínovy —
Zátor, západní obchvat Krnova, I/46 (upřesnění obchvatu Moravského Berouna) a I/57
(upřesnění severního obchvatu Krnova).
2. upřesnění koridoru elektrického vedení a vysokotlakého plynovodu
3. upřesnění rozvoje rekreace a sportu v rekreačně
krajinném celku Slezská Harta
4. upřesnění protipovodňových opatření
Zpracování obou dokumentů bylo zahájeno již
před několika lety a v podstatě veškeré práce probíhaly v režii státu, vzhledem k tomu, že kompetence
v území plánování přešly na kraje až v roce 2001.
Navíc doposud trvá povinnost předložit územní
plány zasahující do území více krajů ke schválení
vládě. Přestože v některých částech se předkládané
návrhy nekryjí plně se současnými představami,
doporučuje se uzavřít několikaletou práci schválením ve vládě a hned v novém roce zkoordinovat
veškerou dokumentaci na území kraje a zahájit přípravu změn vyplývajících z Programu rozvoje kraje,
nebo tam kde snaha o prosazení rozumných rozvojových záměrů byla neúspěšná. Podstatným směrem vpřed bude prosazení legislativní změny,
podle které budou územně plánovací dokumentaci
schvalovat kraje podle potřeb obcí, podnikatelů
a občanů bez zásahu centrální vlády. Dne 29. 11.
2001 projednalo Zastupitelstvo Moravskoslezského
kraje oba výše uvedené návrhy a doporučilo vládě
České republiky jejich schválení
Schválené územní plány budou k dispozici na
stránkách kraje www.kraj-moravskoslezsky.cz
a na všech dotčených stavebních úřadech.
Ing. Josef Jalůvka, zástupce hejtmana kraje
e-mail: josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

Z Š K a r l a S v o l i n s k é h o v Ku n č i c í c h p . O . i n f o r m u j e
Zápis prvňáčků
ZŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem oznamuje, že zápis do 1. třídy se uskuteční
v úterý 5. února 2002 od 14 hodin v budově školy.
Náhradní termín je stanoven na čtvrtek 14. února
2002 od 13 hodin. K zápisu se dle školského zákona
č. 29/1984 par. 34 letos dostaví děti narozené mezi
1. 9. 1995 až 31. 8. 1996. Podrobnosti o odkladu
školní docházky a o vlastním zápisu budou zveřej-

něny v lednu 2002 na informačních panelech školy
a mateřských školek.
RoÏnove, RoÏnove, ãarovné mûsteãko…
aneb jak se slavily Vánoce na Vala‰sku
Víte, jak se slavívaly Vánoce v dávných dobách?
My jsme takové Vánoce prožili. Prošli jsme dřevěnou branou a vrátili jsme se o dvě stě let zpátky.
Dřevěné chaloupky, bílý sníh a vlídní lidé, to vše
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jsme našli v rožnovském skanzenu. Navštívili jsme
hospodářská stavení — s malými okénky a dveřmi,
zato s vysokými prahy — pozdravili jsme hospodyně a hospodáře. Tito obyvatelé chalup, ustrojení
v krojích, nám přiblížili vánoční zvyky a život na
Valašsku před mnoha lety. Vše bylo velmi prosté
a odlišné od dnešního života. I když chudoba čišela z každého kouta, o Vánocích se podařilo vykouzlit nevšední krásu i v té nejvlídnější chaloupce. Zelené chvojí, červená pentlička, pár slaměných
ozdob, papírový betlém — skromné a krásné. Na
stole pak ošatka s chlebem, někdy i perníčky, či červená jablíčka. I v malé vesničce mají svou školu,
jednu kovárnu a mnoho včelích úlů. Všude vás dovedou pohostit, podají i perník a bylinkový čaj z devatera druhů bylin (prý na lásku), popovídají si
s vámi, ukážou svou zručnost. Vy poděkujete a pomalu sestupujete do údolí. Ještě naposled se ohlédnete a vykročíte toutéž branou, kterou jste před několika hodinami vstoupili, do 21. století. Zbude
vám však krásná vzpomínka.
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Od chaloupky k chaloupce kráčí vznešeně Mikuláš, kolem poskakují rozpustilí čerti. Na úzkém
chodníčku se potkáváme s ženami zakuklenými
v bílých plenách — to jsou „lucky“!
Tiše všechno pozoruji a přemýšlím, jestli bude
stále dost obětavých lidí, kteří budou takové památky udržovat, aby je mohly obdivovat i děti našich dětí, aby i ony mohly zde, na rožnovském
kopci, zapomínat na své starosti a uvědomovat si,
že ani jejich předkové to v životě neměli lehké.
Lucie Šigutová,
žákyně 9. třídy

Alena Daníčková,
žákyně 9. tř.

...Když projdu dřevěnou branou v Mlýnské dolině, zapomenu na čas a předvánoční shon. Otevře
se mi tajemná, dávná minulost, život valašských
hospodářů, kovářů i formanů. Tady jako by se zastavil čas.
V jedné dřevěnici pečou hospodyně perníčky,
v jiné vyřezává zručný řezbář píšťalky a dřevěné figurky, v další se na kolovrátku spřádá vlna, v kovárně se kují podkovy.

Žáci a učitelé děkují všem příznivcům školy za
projevenou podporu, sponzorské dary a služby.
— vedení školy —

Konec roku v mateřské škole Horní

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Přišel k nám čert s Mikulášem, přišel nikým neohlášen...

Končíme 15. rok praktické ochrany přírody a na
výroční členské schůzi 22. 2. 2002 zhodnotíme, co
se nám podařilo a na co naše síly nestačily.
Naše úsilí jsme zaměřili na likvidaci invazních
rostlin, křídlatky a bolševníku, nejen v Kunčicích,
ale i v obcích Čeladná, Pstruží. Na Ondřejníku
a v Podolánkách jsme vyvěsili sto ptačích budek
pro sýkory v rámci projektu biologické ochrany
lesa. Za podpory LČR a RŽP Frýdek–Místek letošním rokem započala inventarizace a ochrana lesních mravenců rodu Formica, kteří jsou významnou a nenahraditelnou součástí lesní fauny. Také
na poli ochrany obojživelníků bylo dosaženo další
„mety“, která zkvalitňuje ochranu stále ubývajících
obojživelníků. Nezapomínáme ani na další ekologické problémy, jako je likvidace skládek a odvoz
nebezpečného odpadu. Ani flora není mimo naši
pozornost, namátkou uvádím z našich projektů
péči o památné stromy a mapování orchidejí.
Nejrozsáhlejší byl česko–slovensko–polský projekt „Beskydy bez hranic“, který pod vedením

Touto a dalšími básněmi, písničkami uvítaly děti
Mikuláše v mateřské škole. Návštěva, Mikuláše byla
počátkem „vánočního těšení“ jak výstižně předvánoční atmosféru nazvala jedna z holčiček. Důstojný Mikuláš děti vyslechl a pochválil a to nejen za
předvedený program, ale i za péči o zvířátka, pro
která nasbíraly na podzim kaštany a žaludy.
Potom se v mateřské škole rozzářil vánoční stromeček i oči dětí. Než se rozzářil přivítaly ho děti vánočními básněmi a koledami, zkrášlily ozdobami
z oříšků a sušeného ovoce, které zhotovily spolu
s rodiči při vánočním tvořivém posezení.
Bylo to krásné a radostné zakončení roku.
Z mateřské školy Horní přejeme všem pro nastávající rok 2002 zdraví, štěstí, spokojenost — prostě
životní pohodu.
Kolektiv pracovnic mateřské školy Horní,
Kunčice pod Ondřejníkem
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Dr. Aleše Bernatíka jsme oficiálně ukončili 24. června na Hrčavě prezentací Beskydských studánek. Na
speciální mapě je vyznačeno 120 veřejnosti přístupných studánek. Za úspěch lze považovat úpravu okolí studánek, u některých zastřešení, vybavení lavičkou a především získání kolektivu, který
o vodní zdroj trvale pečuje.
Upřímný dík patří:
Za sponzorování Mařenčiny studánky na Horečkách, v trvalé péči studentů gymnázia Frenštát pod
Radhoštěm
• MÚ Frenštát
Za sponzorování celého projektu „Beskydy bez
hranic“
• OÚ Kunčice pod Ondřejníkem
Za sponzorování studánek
• U partyzánky na Kněhyni, v trvalé péči studentů Integrované SŠ Frenštát pod Radhoštěm
• Leopoldky u lovecké chaty, v trvalé péči
Turistického oddílu mládeže Kunčice pod Ondřejníkem
• OÚ Čeladná
Za komplexní obnovení studánky na Kršlách
(jižní svah Ondřejníku)
Pavlu Křenkovi
Za významnou účast na realizaci a sponzorování.
• Ing. Alexandru Fajkusovi, vedoucímu dřevovýroby
• Zbyňku Mikeskovi, soukromému podnikateli
• Ing. Ivanu Blažkovi, vedoucímu Dozy
• Petru Glembkovi, vedoucímu Beskydbusu
• Vítězslavu Němcovi, vedoucímu pekárny VIAL
• Josefu Petrovi, soukromému podnikateli
Za významnou spoluúčast na realizaci projektu
• oblastnímu inspektorovi Ing. Miroslavu Sajdlovi
• lesním správcům: Ing. Karlovi Matulovi, Ing.
Vojtěchu Pavlovi, Ing. Jaroslavu Válkovi, Ing.
Gustavu Beigrovi, ing Jiřímu Silvestrovi
• revírníkům: Ing. Liboru Konvičnému, Jaroslavu
Čtvrtníčkovi

Studijní knihovna
Nabízí všem zájemcům o odbornou literaturu
okolo 25 000 svazků. Knihovní fond zahrnuje zejména tyto obory s aspektem na region Frýdecko–Místecka, popř. severní Moravy a Slezska.
historie (regionální i celosvětová, etnografie,
architektura, archeologie, numismatika...)
biologie (botanika, entomologie, geologie, zoologie, lesnictví...)
umění (výtvarné, hudba...)
osobnosti (díla i životopisy regionálních osobností)
geografie
encyklopedie
právní předpisy
odborné časopisy
Naše knihovna byla a je budována především pro
odbornou vědeckou potřebu a proto mnohé ze
svazků jsou v běžných knihovnách nedostupné.
Pro všechny badatele je knihovna otevřena:
po, út, pá 9—11
13—14.30 hod.
čt
9—11
13—16 hod.
mimo tuto dobu lze návštěvu individuálně sjednat na tel. č. 0658 / 63 00 51, kl. 123
K dispozici je kopírka a kroužková vazba. Najdete
nás v areálu frýdeckého zámku na Zámeckém
náměstí.
Muzeum Beskyd Frýdek–Místek

Za organizační podporu
• Ing. Ivě Páleníkové (Referát ŽP F–M)
Za organizaci a zajištění literární soutěže na ZŠ
• učitelce Zdeňce Žídkové
Za výtvarnou pomoc
• Františku Konvičkovi
A dalším 30 registrovaným aktivním ochráncům
přírody.
Miloslav Šrubař, předseda ZO 68/01 ČSOP

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Všem příbuzným, sousedům, přátelům a známým za podporu a účast v posledních
dnech nemoci a za projevy soustrasti po odchodu
naší nejdražší — paní Vlasty Soukupové.
Rovněž děkujeme MUDr. Chovančíkové za lékařskou péči.
Zarmoucená rodina
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Infoterma 2002
Ve dnech 22.—24. ledna 2002 v prostorách sportovně-společenského areálu ve Frýdlantu nad Ostravicí u motelu PANORAMA se uskuteční již
IX.ročník mezinárodní výstavy INFOTHERMA
2002, věnované ekologickému a ekonomickému
vytápění včetně úspor energie v malých a středních
objektech.
Tak jako každoročně si dovolujeme Vás srdečně
pozvat na tuto mezinárodní výstavu. Jejím obsahem budou mimo jiné nejrůznější špičkové naše
i zahraniční kotle na tuhá, plynná a kapalná paliva,
elektrokotle, konvektory, radiátory, boilery, zásobníky, měřící a regulační technika, izolační materiály, elektro a vodoinstalace, zařízení na využití netradičních zdrojů energie, ekologická paliva apod.
Nabízena bude i celá oblast projekční a inženýrské
činnosti, podpůrné fondy, financování a vše ostatní co s ekologickým a ekonomickým vytápěním
souvisí. Zajímavým zpestřením výstavy budou
krby, kachlová kamna, sauny a saunová kamna,
klimatizace, čističky a pračky vzduchu a další exponáty.
Nedílnou součástí výstavy je bohatý odborný doprovodný program, který se uskuteční na výstavišti
a v motelu Panorama. Vstup na odborný doprovodný program je pro návštěvníky výstavy zdarma.
Výstava a doprovodné akce se konají pod záštitou
Ministerstva životního prostředí ČR, Státního
fondu životního prostředí ČR a České energetické
agentury.

ZVEME VŠECHNY OBČANY
9. ÚNORA 2002
DO SÁLU NA HUŤAŘSTVÍ NA

IV. SOUSEDSKÝ PLES
KTERÝ POŘÁDÁ
FARNOST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
ZAČÁTEK V 19 HODIN
HUDBA: SKUPINA DUO
Z FRENŠTÁTU POD RADHOŠTĚM
PLES JE URČEN VŠEM VĚKOVÝM KATEGORIÍM
OBČERSTVENÍ: VEPŘOVÉ HODY
VSTUPNÉ S VEČEŘÍ 70 KČ
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
V PÁTEK 1. 2. 2002 PO MŠI SVATÉ
A V NEDĚLI 3. 2. 2002 PO MŠI SVATÉ
VŽDY V KOSTELE SV. MAŘÍ MAGDALÉNY
BLIŽŠÍ INFORMACE NA PLAKÁTECH
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

Ing. Libor Kostelecký, ředitel výstavy

UNIQA
Komplexní pojištění osob,
majetku a podnikatelů
Adresa kanceláře:
UNIQA pojišťovna, a. s.
5. Května 20, Nový Jičín
tel.: 0656/705562
Pro Frenštát p. R. a okolí:
Zděňka Šlechtová
tel.: 0656 / 85 02 14,
0605 / 59 25 26
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