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VáÏení spoluobãané,
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„Pohodlný život a lehko získané požitky ani nepřinášejí tělu prospěch, jak to potvrdí každý učitel tělocviku, ani nevštípí duši nějaké hodnotné vědomosti.
Naproti tomu vytrvalá námaha nás připravuje k ušlechtilým a dobrým činům, jak tvrdí mudrci“
Sokrates

Milí čtenáři, přejeme Vám mnoho štěstí,
zdraví a spokojenosti po celý rok 2006.
— redakce —

před několika dny jsme zahájili nový kalendářní rok
— rok 2006.
Mnozí politici, ekonomové nebo redaktoři různých médií spekulují, jaký ten nový rok bude. Bude
takový, jaký si ho sami svojí činností uděláme. Takže
se všichni zapojme do práce hned z kraje roku.
A co rok 2005? Samožřejmě jako každý jiný rok byl
v něčem dobrý a v něčem zase horší. Ve světě probíhaly teroristické útoky, přišlo i několik přírodních
katastrof, objevily se i nové nemoci, ve světe i na domácí politické scéně došlo ke změně na vlivných postech. Pro někoho byl minulý rok zase rokem vzestupu a prosperity. A takto bychom mohli vypočítávat
dále. Nechejme to však povolanějším osobám.
V naší obci se v roce 2005 nic dramatického neodehrálo. Obec přešla od začátku minulého roku do
správního obvodu obce s rozšířenou působností
Města Frýdlantu nad Ostravicí. Toto uspořádání by
mělo zůstat do dalších let již konečné. Hospodaření
obce skončilo s přebytkem. Jako jednu z nejdůležitějších činností obce v minulém roce považuji přípravu
stavby splaškové kanalizace v obci. Obec vykoupila
pozemek na stavbu čističky odpadních vod a také
získala územní rozhodnutí na celou stavbu tlakové
kanalizace. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat
všem zainteresovaným občanům za vstřícnost a pochopení. Pouze v několika málo případech byla domluva složitější, popřípadě nebylo možné se domluvit vůbec. Bohužel se nám v roce 2005 nepodařilo dořešit plánované územní řízení pro přípravu stavby
chodníků v horní části obce, neboť několik účastníků řízení z řad občanů i přes opakované výzvy
a prosby dodnes nepodalo ke stavbě svá stanoviska.
Podrobné hodnocení roku 2005 proběhne již tradičně na březnovém zasedání zastupitelstva obce.
Také pak bude uveřejněno v Obecních novinách
spolu s návrhem činností na rok 2006.
V novém roce se obec mimo jiné zaměří na vypracování společné žádosti na dotaci z fondů EU na
stavbu kanalizace, dostavbu bezdrátového rozhlasu,
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opravu komunikací, další rozšíření vodovodní sítě.
Na jaře by měly být dořešeny podmínky stavby víceúčelového domu před obecním úřadem (úvěr,
smlouvy s investorem, atd.). Také má být vyjasněna
situace ohledně vlastnictví vodních nádrží u areálu
TJ. Tuto záležitost řeší notář s katastrálním úřadem.
Během ledna 2006 budou zprovozněny zcela nové
webové stránky obce odpovídající nové legislativě.
Také se začne postupně uplatňovat elektronická podatelna, elektronický podpis a elektronická úřední
deska. Pro rok 2006 obec také požádala Ministerstvo
vnitra ČR o dotaci na zakoupení hasičské cisterny.
Rok 2006 bude rokem volebním. Zhruba v polovině roku proběhnou volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, na podzim pak volby komunální
(do zastupitelstva obce) a v některých volebních obvodech i volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Pan
prezident ve svém novoročním projevu nabádal občany k účasti na volbách. Také jsem přesvědčen
o tom, že bychom měli, pokud nám to zdraví a okolnosti dovolí, v maximální míře využít svého práva

☞☛ obecní
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a zúčastnit se parlamentních i komunálních voleb.
V opačném případě pak nemáme morální právo
nadávat a kritizovat co se nám nelíbí. Pokusme se
při volbách projevit vysokou politickou kulturu.
V letošním roce nás čeká uvedení do praxe nového
správního řádu, který je velmi nesrozumitelný
a s jehož výkladem mají problémy i právníci. Čekají nás další nová opatření, která kladou zvýšené nároky na práci úředníků. V této souvislosti žádám
o shovívavost vůči úředníkům (pracovníkům OÚ),
určitě se budou snažit plně se vám věnovat, tak jako
v předešlých letech.
V roce 2006 se snažme být k sobě vlídní, tolerantní,
važme si více jeden druhého a alespoň se pokusme
uplatňovat větší zodpovědnost vůči sobě, vůči rodině, svému okolí, obci i státu.
Do nového roku 2006 přeji všem jménem svým
i jménem zastupitelstva obce hodně zdraví, pohody,
štěstí a optimismu. Zároveň děkuji všem, kteří se v minulém roce aktivně podíleli na dalším rozvoji obce.
Tomáš Hrubiš, starosta obce

úřad informuje ☛☞

Usnesení
ze XVII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice
p. O. konaného dne 15. prosince 2005 v 15.45 hodin.
Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)
I. Bere na vědomí:
01. Kontrolu usnesení z XVI. zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 9. 2005
02. Informace o jednáních rady obce
06. Rozpočtové opatření — úprava rozpočtu
č. 2/2005.
II. Schvaluje:
01. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavel Řezníček, Pavel Kahánek.
02. Ověřovatele zápisu: MUDr. Fr. Chovančíková,
Lenka Dobiášová.
07. Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku
2006 ve výši 3/12 schváleného rozpočtu obce
z roku 2005, t. j. 5 061 425 Kč (podle odvětvového třídění rozpočtové skladby).
08. Přísedící okresního soudu (rok 2006 — 2010):
— paní Helenu Jurkovou, Kunčice p. O. (pokračování ve funkci přísedící),
— pana Oldřicha Harabiše, Kunčice p. O.
09. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005, kterou se
mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška
Obce Kunčice p. O. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů č. 2/2001.

10. Odprodej pozemku:
a) p. č. 1172 stavební o výměře 38 m2 paní Naděždě Kotalové, Ostrava.
Záměr odprodeje pozemků:
b) p. č. 1748/8 zahrada o výměře 1028 m2 a p. č.
1760/3 vodní plocha o výměře 833 m2 — žadatel JUREK S + R, s.r.o., Kunčice p. O.,
c) část p. č. 9/2 orná půda o výměře 2576 m2 žadatel INKOMA Praha,a.s. (Oldřich Gara).
11. Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu
Obce Kunčice p. O., jejímž předmětem bude řešení 2 ploch požadovaných ke změně funkčního využití, podle § 31 odst. (2) zákona
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon).
12. Bezúplatný převod STL plynovodu v celkové
délce 54,2 m v ceně 46 000 Kč bez DPH Severomoravské plynárenské, a.s. Ostrava, zároveň
schvaluje smlouvu o převodu č. 05-12-008/05
a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
13. Aby část dotace na opravu místních komunikací bylo možné použít na opravu, příp. vybudování cyklostezky v obci.
III. Odkládá:
5. Konečné řešení změny využití budovy MŠ
Horní a pověřuje starostu ke svolání společného jednání zúčastěných stran (zástupci rodičů,
zástupci MŠ, zřizovatel). Na příštím zasedání
ZO bude podán návrh řešení uvedené záležitosti.
V Kunčicích p. O. 15. prosince 2005
Návrhová komise:
Ing. Pavel Řezníček, v. r.
Pavel Kahánek, v. r.

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce
Zdeněk Strnadel
místostarosta
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Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Obecně závazná vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 2/2005, kterou se
mění a doplňuje vyhláška Obce Kunčice pod Ondřejníkem, č. 2/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nabyla účinnosti 1. ledna 2002.
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem
vydává dne 15. 12. 2005 podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10b odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších změn a doplňků, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 Sb., o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, se mění takto:
1) Čl. 5 — Sazby místního poplatku
1. Poplatek za komunální odpad činí v kalendářním roce 2006 pro:
a) fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 444 Kč
Sazba poplatku je tvořena:
— částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b.
odst. 3 písm. a) zákona o místním poplatku ve
výši 194 Kč za osobu a kalendářní rok ,
— částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst.
3 písm. b) zákona o místním poplatku ve výši
250 Kč za osobu a kalendářní rok. Tato částka je
stanovena na základě skutečných nákladů obce
z předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu.
b) fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,
nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba ve
výši 444 Kč.
Sazba poplatku je tvořena:
— částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst.
3 písm. a) zákona o místním poplatku ve výši
194 Kč za osobu a kalendářní rok,
— částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst.
3 písm. b) zákona o místním poplatku ve výši
250 Kč za osobu a kalendářní rok. Tato částka je
stanovena na základě skutečných nákladů obce
z předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu.
2. Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na fyzickou
osobu a kalendářní rok je stanoven v příloze č. 3
této vyhlášky.
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2) Čl. 7 — Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatek se platí od prvního dne měsíce, ve kterém poplatková povinnost vznikla. V případě
změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku,
se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
vlastnictví stavby v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný
stav na konci tohoto měsíce.
2. Zanikne-li poplatková povinnost, je pro stanovení poplatku rozhodný stav na konci měsíce. Případný přeplatek poplatku lze vrátit na základě
písemné žádosti poplatníka, činí-li více než 50 Kč.
3) Příloha č. 3 — Rozúčtování nákladů obce na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
na fyzickou osobu a rok 2006
Náklady na sběr a svoz netříděného odpadu za
rok 2004 celkem . . . . . . . . . . . . . . 963 007,50 Kč
Počet obyvatel trvale žijících v Obci Kunčice pod
Ondřejníkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011 osob
Počet zpoplatněných
rekreačních chat a domů: . . . . . . . . . . 993 osob
Celkový počet
zpoplatněných osob . . 2011 + 993 = 3 004 osob
Sazby místního poplatku dle § 10b zák. 565/1990
Sb. v platném znění o místních poplatcích.
— 194 Kč za osobu a kalendářní rok — částka je
stanovena ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm. a)
zákona o místním poplatku,
— 250 Kč za osobu a kalendářní rok — částka je
stanovena ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm. b) je
vypočtena dle skutečných nákladů obce na sběr
a svoz netříděného odpadu za rok 2004
(963 007,50 : 3 004 = 320,58 Kč, stanoveno na 250 Kč
za osobu a kalendářní rok).
Poplatek za komunální odpad na rok 2006 činí:
194 + 250 = 444 Kč za osobu a kalendářní rok.
Čl. 2
Ruší se:
1) Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se
mění a doplňuje vyhláška Obce Kunčice pod
Ondřejníkem, č. 2/2001, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, která nabyla účinnosti 1. ledna 2002.
Čl. 3
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
dne 1. ledna 2006.
Zdeněk Strnadel, v.r.
místostarosta

Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.
starosta obce
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Třídění odpadů
Když se zamyslíme nad otázkou proč vlastně
máme třídit domovní odpad, většina z nás si správně odpoví, že má ráda přírodu a nechtějí, aby přibývaly další skládky. Tříděním můžeme snížit
množství odpadu ukládaného na skládky až o 65 %.
Podle výzkumu skladby hmotnosti domovního odpadu je obsah popelnice složen z 22 % papíru, 13 %
plastů, 9 % skla, 3 % nebezpečného odpadu, 18 %
biologického odpadu a 35 % zbytkového domovního odpadu. Za rok tak může každý z nás vytřídit až
30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla.
Správně roztříděný odpad je možno dále zpracovávat, z recyklovaného papíru se vyrábí např. novinový a toaletní papír, lepenkové krabice, z recyklovaného skla láhve na pivo a minerálky, z recyklovaných plastů různé folie a pytle, zahradní nábytek,
zatravňovací dlažby, kovy se přetaví a využijí k novému zpracování. Podmínkou pro převzetí tříděného odpadu svozovou firmou je, aby obsah kontejnerů nebyl znečištěn a znehodnocen, pak musí být
kontejner odvezen na skládku.
V naší obci třídíme papír, sklo , plasty, kovy, velkoobjemový a nebezpečný odpad.
Do modrých kontejnerů patří — noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity,
krabice, lepenka, kartón, papírové obaly.
PROSÍM, NEVHAZUJTE — mokrý, mastný nebo
jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír,
použité plenky a hygienické potřeby.
Kontejnery je nutné uzavírat, aby papír nezmokl!
Do zelených kontejnerů patří — láhve od nápojů, skleněné nádoby a střepy, tabulové sklo.
PROSÍM, NEVHAZUJTE — keramiku, porcelán,
autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Do žlutých kontejnerů patří — PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), čisté
kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.
PROSÍM, NEVHAZUJTE — novodurové trubky,
obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie,barvy atd.)
Tyto 1100 l kontejnery se vyvážejí podle naplnění každý týden nebo co 14 dní. Přejme si, aby
všechny skončily na recyklaci a dalším využití
a ne, vinou bezohledných jedinců, kteří si je pletou
s vlastní popelnicí, na skládce komunálního odpadu.
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Pravidelný sběr velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu bude proveden 22. dubna
a 23. září 2006, kovy (železný šrot) se bude sbírat
22. dubna 2006.
Do nebezpečného odpadu patří léky, akumulátory, barvy, lepidla, oleje, pneumatiky, do velkoobjemového odpadu starý nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, záchodové mísy apod.
Při odvozu nebezpečného odpadu bude odvezen i elekroodpad, který bude odvezen do místa
zpětného odběru. Jedná se o chladničky, mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky, trouby,
mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické nože, kávovary, holící
strojky, budíky, ventilátory, vysoušeče vlasů, televizory, videa, DVD, reproduktory, počítače, kopírky,
rádiomagnetofony, discmany, fotoaparáty, zesilovače, elektrické hudební nástroje, skenery, telefonní ústředny, mobilní telefony, vysílačky, svítidla, zářivky, výbojky, vrtačky, pily, šicí stroje, svářečky,
elektrické sekačky, elektronické hračky, videohry,
lékařské přístroje, apod.
Využijme možnosti odevzdat elektroodpad bezplatně do místa zpětného odběru, které je financováno z příspěvku, který při koupi nového elektrospotřebiče platí od 1. září 2005 každý z nás a nedávejme elektroodpad do popelnic a kontejnerů,
kde bychom zaplatili znovu za odvoz komunálního odpadu.
Všichni můžeme pomoci, aby systém likvidace
odpadů fungoval co nejlépe a aby se naše obec
zbavila pohozených odpadků.
Děkuji všem, kteří nám pomáhají třídit odpad
a šetří tak naši přírodu.
Danuše Svobodová
pracovník OÚ

Vážení občané,
obecní úřad zajišťuje zimní údržbu obecních komunikací. K údržbě je použito dvou traktorů s příslušným technickým vybavením a sypač Škoda 706.
Obecní komunikace jsou rozděleny na dva úseky:
horní konec — obchod Macurová až k lesu kopce
Stolová, od obchodu Macurová dolní konec obce
sahající po hranici obce Tichá.
U jednotlivých úseků podle důležitosti služeb
(ZŠ, pekárna, zásobovači obchodů, lékař atd.) je určeno pořadí údržby komunikací, kterým se musí
řídit dva soukromí zemědělci při jejich údržbě.
V období zhoršení povětrnostních podmínek
došlo k zneprůjezdnění některých komunikací
v hodní části obce. Komunikace v průběhu dvou
dnů byly zprovozněny. Při odstraňování sněhu
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z komunikací komplikují tuto činnost zaparkovaná
auta na obecních komunikacích. Vyskytly se případy, kdy řidiči svá auta nechali odstavena přímo na
komunikaci několik hodin a tím znemožňovali jejich údržbu.
Žádám občany obce a majitele rekreačních chat,
aby neparkovali svá auta na obecních komunikacích, dále aby svá auta vyzbrojili lopatou a sněhovými řetězy. Tímto opatřením nám umožní údržbu
bez komplikací.
Pokud došlo někde k poškození věcí prosíme
o určitou shovívavost při řešení vzniklé situace. Na
konci zimy se budeme snažit, pokud to bude naším
zaviněním, škodu odstranit. Velké množství sněhu
a někdy nedostatečný prostor u komunikace znemožňovaly v některých případech orientaci na komunikaci.
V následujícím období vynaložíme velké úsilí pro
sjízdnost obecních komunikací a spokojenost občanů naší obce.
Zdeněk Strnadel
místostarosta
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Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...
V měsíci lednu oslaví svá životní jubilea tito
naši občané:
Marie Pavlisková
Helena Balcarová
Zdeněk Klímek
Jarmila Macurová
Alois Chasák
Emil Oprštěný
Marta Horáčková
Jindřiška Fajčáková
Libuše Střalková
Vladimír Šrubař
Rostislav Šigut
Josef Petr
Bedřiška Kravčíková

88 let
85 let
81 let
80 let
70 let
70 let
70 let
65 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let

Poslední rozloučení
V měsíci prosinci jsme se naposledy rozloučili s panem J AROMÍREM D AVÍDKEM a panem
RUDOLFEM FAJKUSEM .

☞☛ obecní

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

úřad informuje ☛☞

SOUTĚŽ — FASÁDA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2005
Vážení přátelé,
dovolujeme si vás seznámit s bližšími informacemi
k novému ročníku soutěže „Fasáda Moravskoslezského kraje 2005“.
Cílem této soutěže je opět ocenit nejlépe provedenou rekonstrukci fasády v Moravskoslezském
kraji tentokrát za rok 2005.
Soutěž se vyhlašuje oproti minulým ročníkům
celkem ve čtyřech kategoriích:
• fasáda rodinného domu
• fasáda bytového domu
• fasáda panelového domu
• fasáda správních a průmyslových objektů
Do soutěže je možné přihlásit pouze rekonstruované fasády, nikoliv novostavby.

Přihlašovatelem staveb do soutěže mohou být investoři, architekti a projektanti, dodavatelé, stavební společnosti a realizační firmy. Podmínkou je, že
fasáda objektu musí být dokončena v roce 2005
a zároveň musí být umístěna na území Moravskoslezského kraje. Poslední termín podání přihlášek
do soutěže je 31. ledna 2006.
Záštitu nad soutěží převzal, stejně jako v uplynulých třech ročnících, hejtman Moravskoslezského
kraje Ing. Evžen Tošenovský.
Podrobnější a přehledné informace spolu s přihláškou naleznete na stránkách věnovaných této
soutěži www.fasadakraje.cz
Věříme, že vás naše nabídka zaujme a těšíme se
na případnou spolupráci s Vámi.
za realizační tým soutěže
Petra Muroňová, mobil: 731 104 844
Jiří Zerzoň, mobil: 604 527 458
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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
âertovské hopsání
Dne 5. prosince se uskutečnil 1. ročník soutěže ve
skákání přes švihadlo nazvané „ Čertovské hopsání.“ Zúčastnili se jí žáci 1. stupně. Úkolem soutěžících bylo v časovém limitu 1 min. skákat libovolným způsobem přes švihadlo. Vítězkou celé soutěže se stala Lucie Řezníčková z 3. třídy s rekordními
140 skoky. Všichni zúčastnění zaslouží za svoji
snahu a bojovnost obdiv a pochvalu.
Pavla Mynářová

Mikulá‰ ve ‰kole
V úterý 6. 12. si žáci 9. ročníku přichystali pro
ostatní mikulášskou nadílku. Nejdříve se na ni museli pořádně přichystat, a aby měli co nadělovat,
upekli pod vedením paní učitelky Zemánkové perníčky. Andělé si je naskládali do košíků a vše mohlo
začít. Mikuláš měl spoustu práce s nezbednými
čerty. Mnozí skutečně vypadali jako praví vyslanci
Lucifera, a tak se není co divit, že se některé malé
děti trošičku bály. Vše ale nakonec dobře dopadlo,
děti Mikuláši zazpívaly a mohly tak dostat malou
sladkou odměnu. Jen mám tady ještě jednu prosbu
z nejvyšších míst — tedy od svatého Mikuláše — že
kdyby se napřesrok našli rodiče, kteří by chtěli přispět finančním darem, mohli by mít andělé plnější
košíčky s nadílkou pro děti.
Za 9. třídu A. Charbuláková

Mikulá‰ská diskotéka
V úterý 6. 12. odpoledne v době od 13.30 si deváťáci také připravili Mikulášskou show pro všechny
žáky školy. Kromě čertovsky rychlých rytmů hudby
a andělsky uklidňujících ploužáků měli připraveny
ještě hry, jako například židličkovou, skokana roku
a podobně. Děti odcházely vyřáděné a spokojené.
Tímto děkuji žákům deváté třídy, pro které byl letos
tento den sice náročný, ale zato povedený.
A.Charbuláková — třídní uč. 9. tř.

Vánoce, Vánoce pfiicházejí
V týdnu od 20. prosince probíhalo na 1. stupni
kunčické ZŠ vyučování podle projektu Vánoce. Pro
každý den si třídní učitelé vybrali téma, od kterého
se potom odvíjely činnosti v jednotlivých předmětech. V pondělí jsme zahájili výlov rybníků — v matematice žáci měřili, vážili své úlovky, v českém jazyce děti pracovaly s texty o rybách v dalších předmětech se mohly seznámit s některými velkými
rybníky a s historií českého rybníkářství. V keramické dílně vznikali krásní kapři, kteří jistě udělají
radost obdarovaným i samotným dárcům. V úterý
to ve škole vonělo, pekli jsme cukroví. Děti musely

nejdříve „nakoupit potřebné suroviny,“ dobře si
v matematice spočítat svoji útratu a pak se už
mohly věnovat zdobení perníčků, napsaly si pro
maminku návod na výrobu chutného cukroví a nezapomněly ani na lesní zvěř. Do lesa však nesly
úplně jiné pamlsky. Pro zvířátka ozdobily vánoční
strom mrkvemi, jablky, makovicemi, přidaly žaludy, kaštany a seno.
Ve středu se vyučování neslo v duchu nejrůznějších přání. Děti je vyslovovaly i vyráběly pro své
blízké a bylo jich tolik, že pošťáci to měli opravdu
těžké. V matematice děti počítaly, kolik váží pošťácká brašna plná přáníček, kolik nachodí pošťák kilometrů ap. V tělocvičně při cvičení v překážkové
dráze si žáci mohli vyzkoušet, jak těžké je roznášet
přáníčka v zimě třeba i přes závěje.
Ve čtvrtek si děti povídaly o tom, jaký by chtěly
prožít Štědrý den, seznámily se s některými křesťanskými i lidovými zvyky u nás i v cizině, ochutnávaly cukroví a vzájemně se obdarovávaly drobnými
dárečky. K hezké pohodě přispělo i posezení všech
dětí u vánočního stromu v jídelně, kde si společně
zazpívaly a přednesly básně. Radostný týden jsme
zakončili přáním krásných Vánoc.
M. Jurková

Vánoãní projekt pro Ïáky 2. stupnû
V posledním prosincovém týdnu probíhalo vyučování i na 2. stupni kunčické školy zcela netradičně. Aby žáci nepřišli o výuku, tři hodiny pracovali
zcela klasickým způsobem, obsah vyučovaných
předmětů byl zaměřen vánočně — žáci propočítávali množství surovin na vánoční cukroví, osvětlovali jsme si různá rčení, pořekadla, vzpomínali na
tradice, které v rodinách dosud dodržujeme, zpívali a poslouchali jsme koledy. V dalších třech hodinách byly pro žáky připraveny velmi různorodé
činnosti projektu, který už hodně připomínal příchod Vánoc.
Zajímá Vás, co všechno se dělo?
V pondělí vyráběli šesťáci betlémy, sedmáci ozdoby na stromek, osmáci upekli perníky, kterými rovněž stromeček nazdobili a deváťáci vytvářeli na počítačích vánoční prezentace.
V úterý žáci 6. třídy zpracovávali přírodní materiál, sedmáci drátěnou technikou krášlili kamínky do
podoby šupináčů, osmáci připravovali další ozdoby a přání a nejstarší deváťáci pamatovali na ptactvo našich zahrad, pro něž vyráběli ptačí budky.
Ve středu se šesťáci naučili vytvořit vlastnoručně
protkávané krajkové hvězdice, jimiž po naškrobení
mohli okrášlit společný vánoční stromek, sedmáci
se také věnovali výrobě ptačích budek, osmáci
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upekli pro své spolužáky na čtvrteční posezení
velmi chutné vánoční cukroví a deváťáci završili
své snažení výrobou vánočních ozdob a přání.
Celá tato třídenní práce byla zakončena ve čtvrtek nejdříve besídkami jednotlivých tříd a ochutnávkou cukroví, pouštěním lodiček a ořechových
skořápek s hořícími svíčkami, poslechem koled aj.
V prostorách galerie se setkaly všechny třídy 2.
stupně, aby mohly být vyhodnoceny výtvarné a literární soutěže, do kterých se žáci mohli zapojit
v průběhu prosince. Tento program jsme zakončili
navozením krásné vánoční nálady při zpěvu koled
za doprovodu klavíru.
Poslední dvě vyučovací hodiny byly věnovány
prohlídce fotografií ze tří projektových dnů a sportovním turnajem v tělocvičně.
Podle zápalu, s jakým se děti podílely na všech
činnostech, si myslíme, že se jim tento netradiční
způsob výuky líbil.
Zveřejňujeme jména nejúspěšnějších žáků ve vyhlášených prosincových soutěžích a blahopřejeme
jim k jejich výkonům.
Výtvarná soutěž:
6. tř.: 1. místo Alena Telváková, 2. místo Barbora
Kožušníková
7. tř.: 1. místo Štěpánka Hrubišová, 2. místo Martina Řezníčková, 3. místo Tomáš Tománek
8. tř.: 1. místo Markéta Pokorná, 2. místo Petra
Bednaříková
9. tř.: 1. místo Stanislava Byrtusová, 2. místo Kateřina Telváková
Literární soutěž — verše i próza
1. místo Dana Heryánová (7. tř.)
2. místo Alena Telváková (6. tř.) a Petra Havlíčková (7. tř.)
3. místo Barbora Kožušníková a Aneta Maralíková (6. tř.)

Zimní den
Do bílých kožíšků oveček padají bílé vločky sněhu,
krajinu pokrývá bílý šat,vločky se někdy dávají do běhu,
zimní vítr chce si s nimi hrát.
Nad zasněženou horou vychází první hvězda,
co se nám dneska bude zdát,
ač se to možné nezdá, přišel už slunovrat.
Vloček bílých divý rej,
příslib prázdnin k tomu,
na sjezdovkách bude hej,
pak půjdeme domů.
Potom se nám bude zdát o tom vloček reji,
a nebo o ovečkách, jaksi klidně spějí.
Dana Heryánová (žákyně 7. tř.)
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Vánoãní ozdoby z pfiírodního materiálu

V˘tvarné práce na‰ich ÏákÛ v Izraeli

V úterý žáci 6. ročníku vyráběli vánoční ozdoby ze
šišek a přírodního lýka, chlapci pracovali na lodičkách z vlašských ořechů a potom jsme se všichni
pustili do výroby vánočních svícnů. Tyto svícny se
moc povedly a mnoho z nich určitě bude zdobit
štědrovečerní tabuli.
Na závěr úterního projektového dne žáci 6. třídy
rozvěsili v areálu školy lojové koule, které jsou přilepšením potravy pro všechny ptáky, kteří neodletěli do teplých krajin.

Děti z výtvarného kroužku byly překvapeny zprávou,
že se jejich práce dostaly až do Izraele. Jak se to stalo?
Památníku Terezín se podařilo uspořádat z 28
oceněných prací výstavu v Mezinárodní škole pro
vzdělávání o holokaustu v Jeruzalémě. Výstava byla
slavnostně zahájena 6. 11. 2005 za účasti mnoha
významných hostů, včetně velvyslance v Izraeli
p. Michala Žantovského. Paní Hana Greenfieldová,
která má záštitu nad výtvarnými soutěžemi, pořádanými Památníkem Terezín, uvažuje o tom, že by
se při dalším putování těchto výtvarných prací po
Izraeli konaly výstavy prodejní a výtěžek by se poukázal na Fond H.G. v Terezíně.
V seznamu vystavovaných prací jsou zastoupeni
tvůrci z osmi gymnázií, čtyř ZUŠ, VOŠG a SPgŠ a šestnácti ZŠ — z toho pět žáků naší školy. Je to velký úspěch a ocenění práce našich malých výtvarníků.
Chtěla bych jmenovitě těmto žákům poblahopřát. Jsou to Lukáš Weselowski, Michaela Michnová, Kateřina Řezníčková, Magda Strnadlová
a Lenka Šigutová.

Peãení vánoãního cukroví
Vánoce bez vánočního cukroví si nedokáže nikdo
představit, a proto středeční projektový den pro 8.
třídu byl ve znamení pečení cukroví. Žáci upekli vanilkové rohlíčky, linecké, kokosovou roládu a kuličky. Se svými výrobky se podělili s ostatními žáky
i zaměstnanci školy.
Blanka Zemánková

Nová uãebna fyziky a chemie
O letních prázdninách a v měsíci září byla provedena rekonstrukce učebny fyziky a chemie. Učebna
byla vybavena novými laboratorními stoly a nábytkem, byla provedena rekonstrukce rozvodů plynu,
vody a elektřiny a výměna podlahové krytiny. Ale to
není vše. Největší změnou je vybavení učebny
novým videem, DVD přehrávačem, dataprojektorem a počítačem s připojením na internet, čím se
učebna stala multimediální učebnou.
Učebnu využívají nejen žáci druhého stupně, ale
i žáci prvního stupně. Žáci zde mohou prezentovat
před ostatními spolužáky své projekty, které vytvořili na počítači.
Učebna dále může být využívána jako školní kino.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat našemu
zřizovateli za pochopení a výraznou finanční podporu při realizaci tohoto projektu.

Eva Halatová

Podûkování
Žáci 4. a 5. ročníku navštívili na začátku prosince
Koncert pro všechny bezva děti v Ostravě. Mockrát děkujeme panu Vladimíru Šigutovi za sponzorské zajištění vstupenek pro naše žáky. Akce se
vydařila, děti byly velmi spokojené.
P. Mynářová a P. Fišerová

Na závěr roku 2005 škola obdržela hodnotný dar
pro žáky 1. až 5. třídy. Celkem 24 samonafukovacích karimatek darovala firma Jurek S+R dětem do
hodin tělesné výchovy. Žáky bude speciální karimatka chránit od chladu parketové podlahy školní
tělocvičny. Nové pomůcky mohou využívat i malí
cvičenci gymnastického oddílu TJ Sokol.
Iniciativu k získání daru vyvinula paní uč. Mgr.
Markéta Jurková a starosta obce pan Ing. Tomáš
Hrubiš. Všem patří poděkování žáků a školy.
M. Majer

Žáci a učitelé ZŠ K. Svolinského Kunčice p. O.

Zápis do 1. tfiídy
,,Náv‰tûva z Popelnicové galaxie“
V prosinci jsme měli ve škole velmi vzácnou návštěvu z daleké ,,Popelnicové galaxie“. Vyslanci této
galaxie navštívili zatím 1. až 3. třídu, jejich hlavním
úkolem bylo naučit děti správně třídit odpad. Další
návštěva proběhne v lednu, a to ve 4. a 5. třídě.
A kdože jsou ti vyslanci? No přece Papírák, Skelňák
a Plasťák.
Celou akci připravily a nacvičily děti z přírodovědného kroužku: L. Jurková, M. Střalka, J. Lanča,
M. Štulc a P. Havlíčková.

Základní škola K. Svolinského oznamuje,
že zápis do 1. třídy šk. roku 2006/2007 se uskuteční ve středu 1. února 2006 v budově školy:
— od 14 hodin pro děti z MŠ Horní
— od 14.30 hodin pro děti z MŠ Dolní
Náhradní termín je stanoven na čtvrtek 9. února
od 13 hodin.
K zápisu se letos dostaví děti narozené mezi 1. 9.
1999 až 31. 8. 2000. Do školy si rodiče připraví k nahlédnutí své občanské průkazy a rodný list dítěte,
děti si přinesou přezůvky. Podrobnosti o možném odkladu školní docházky poskytne ředitelství ZŠ a MŠ.

Blanka Zemánková

M. Majer, ředitel školy
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Rodičům budoucích školáčků
Je leden. Doba, kdy základní školy chystají zápisy
nových prvňáčků. Vaše dítě čeká nová role. Stane se
školákem. Mnozí z Vás si určitě kladou otázku:“Je
moje dítě opravdu školsky zralé?“ Definice říká, že
dítě je školsky zralé, pokud je schopno se úspěšně
účastnit školního vyučování. Podtrhuji slovo úspěšně — neboť klíčovým úkolem 1. třídy je neodradit.
Když v září sklízíme jablka ze stromu, některá se
dají lehce utrhnout, některá se drží stopkou ještě
pevně na větvi. To podle toho, kolik měla sluníčka,
jak moc jim stínily listy. Podobně je to i s dětmi.
I když jsou z jedné úrody — narozené ve stejném
roce — některá se stromu — rodiny drží ještě
pevně, některá se už vydávají na cestu, která bude
trvat dlouhý čas — minimálně 9 let.
Snad každý z rodičů si přeje, aby jeho dítě bylo ve
škole úspěšné. K tomu napomáhá i mateřská škola,
která se snaží, aby přechod do základní školy byl
pro dítě zcela přirozený a co nejméně obtížný. Učitelka mateřské školy je tak trochu druhou mámou.
Ví, jak se ten či onen ve školce projevuje, jak se
chová mezi kamarády, v čem vyniká, co ho baví
a naopak v čem potřebuje pomoc.
Pokud máte jakékoliv požadavky, prosby, potřebujete-li radu, můžete se s důvěrou obrátit na učitelky, které Vaše dítě k zápisu vedou a samozřejmě
také na paní ředitelku. Vždyť na začátek školy z nás
všichni vzpomínají — někdo na začátek několikaletých útrap, někdo jako na start úžasného dobrodružství.
Za mateřskou školu Dolní
Naděžda Svobodová

Z mateřské školy Horní
Počátek měsíce ledna prožily děti vzpomínáním
na nejkrásnější svátky v roce. Snažily jsme se, aby
předvánoční čas byl pro ně plný dojmů. Prohlédly
si nápaditě aranžovanou Vánoční výstavu ve Frýdlantě n.O. Nejvíc je zaujaly překrásné Betlémy, také
se jim líbilo uvítání Mikulášem, který za přednášení a zpívání rozdával bonbóny.
Záhy jsme přivítali v mateřské škole toho „Našeho“ Mikuláše s andělským doprovodem. Podle zápisu ve zlaté knize si všechny děti zasloužily nadílku
— hodnotný balíček — sponzorský dar obchodu
Potraviny pan Homola, zač upřímně děkujeme.
Vánoční stromeček zdobily perníčky. Děti pomohly
s vykrajováním, pomalováním polevou, s nadšením
je zavěšovaly na připravený stromek, při tom zněly
koledy. Voňavým vánočním stromečkem se pochlubily rodičům o Vánočním tvořivém odpoledni.
Po přednášení a koledování sestavily a také vyzdobily se svými blízkými svícen. Za krásné výsledky si
odnesly sladkost a plyšovou hračku, dar firmy Coca
Cola, poděkování za zajištění patří panu Syrovatkovi.

Než se o „Štědrém dni“ objevily hračky pod vánočním stromečkem, nesly se mateřskou školou
koledy v podání houslí. Děti zpívaly i naslouchaly,
za nevšední zážitek vděčíme paní J. Burianové,
která si našla čas pro návštěvu v mateřské škole.
Hodnotným kulturním zážitkem se pro děti stalo
shlédnutí divadelního představení Ferda Mravenec
ve Frenštátě p. R.
Protože je naše mateřská škola zaměřena na vedení dětí k péči o přírodu, nezapomněly děti na zvířata a kromě doplnění krmítek ozdobily pro ně
u lesa vánoční stromeček zeleninou, ovocem
a oříšky.
Nepříjemné chvíle v prosinci způsobil výpadek
elektrického proudu, v budově mateřské školy se
ochladilo a proto jsme s dětmi přijali pozvání pana
Urbánka do vyhřátého obývacího pokoje. Pozvání
mile překvapilo a Terezka byla dobrou hostitelkou,
půjčila kamarádům všechny své hračky.
Věříme, že leden nepřinese žádné kalamitní situace
a my s dětmi budeme plánovat jen zimní radovánky.
V těchto dnech se již naplno rozběhl rok 2006 —
přejeme všem jeho prožití ve zdraví, štěstí a pohodě.
Pracovnice mateřské školy

Poděkování
Rádi bychom za děti i za rodiče poděkovali paní
učitelce Šrubařové a paní učitelce Zelové, které
s dětmi připravily vánoční besídku. Od nejmenšího
po největší děti svorně zpívaly, přednášely, tancovaly, a pak se vrhly spolu s rodiči na výrobu vánočního svícnu. Paní učitelky nezapomněly malé tvořitele odměnit dárky.
A protože rok 2006 už zaklepal na dveře, přejeme
MŠ horní, aby v ní i nadále v této uspěchané době
vládla atmosféra rodinné pohody a klidu, a aby v ní
stále znělo kouzelné slůvko „šikulka“, při kterém
pookřeje každá dětská dušička.
Mgr. Iva Melčáková a Mgr. Pavel Melčák
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Proč jsme si všichni nadělili
nepříjemný dárek ?
Vedle zdražení elektřiny, plynu, tepla a vody, zaplatíme více i za odvoz odpadů.
O jeho zdražení rozhodli naši zastupitelé na plenárním zasedání 15. prosince 2005. Roční poplatek
za odvoz komunálního odpadu se zvyšuje o 44 Kč
na 444 Kč za osobu nebo chatu v roce 2006.
Podle celostátních údajů vyprodukuje každý
občan České republiky ročně cca 400 kg komunálního odpadu. Celkově však připadá na každého
z nás více jak 3000 kg odpadu nejrůznějšího druhu
(z průmyslu, energetiky, zemědělství, těžby apod.).
Kunčice pod Ondřejníkem patřily v minulých
letech k obcím z nejnižším poplatkem za odpad,
ale od letošního roku to již nebude platit, přestože
se výrazně snížil počet neplatičů.
Měli bychom se zamyslet nad tím, co zlepšit.
— zda každý z nás odpad třídíme?
— dělají to i všichni ochranáři, kteří by měli jit
příkladem a ovlivňují dostatečně i své okolí?
— pomáhá nám i škola, kde jsou nejlepší podmínky k výchovnému působení?
— a co obecní úřad, který prostřednictvím zastupitelů může zajišťovat prevenci a sledovat
jak jsou kontejnery využívány a zpřístupňovány?
Všichni můžeme předcházet vzniku odpadů. Například kompostováním organických surovin a neplnit nádoby na odpad listím, trávou a větvemi. Ale
hlavně odpad třídit a ukládat do příslušných kontejnerů na separovaný odpad vhodný k recyklaci.
Věřím, že je nás většina rozumných, nebudeme
plasty pálit a vytvářet černé skládky. Možná, že
společně dosáhneme snížení poplatků v naší obci
se zdravým a kvalitním životním prostředím.
Za ochránce přírody
Miloslav Šrubař

LEDEN 2006

Oznámení o konání valné hromady
Honební společenstvo Kunčice pod Ondřejníkem
oznamuje, že dne 19. 2. 2006 se bude konat řádná
valná hromada Honebního společenstva, se zahájením v 10 hodin v restauraci Huťařství.
Program konané Valné hromady bude uveřejněn
v zákonné lhůtě na úřední desce Obce Kunčice p. O.
a dále rovněž ostatní náležitosti budou v sídle Honebního společenstva Kunčice p. O.
Honební společenstvo Kunčice p. O.

INFOTHERMA 2006
XIII. ročník mezinárodní výstavy ekologického
a ekonomického vytápění, úspory energie
a využívání obnovitelných zdrojů v malých
a středních objektech se uskuteční ve dnech
16. — 19. ledna 2006 od 9.00 —18.00 hodin
ve sportovně společenském areálu
u motelu Panorama ve Frýdlantě nad Ostravicí.
POZVÁNÍ
SRPDŠ PŘI ZŠ K. SVOLINSKÉHO
V KUNČICÍCH p. O.
SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY SPOLUOBČANY
NA TRADIČNÍ

RODIâOVSK¯ PLES
PÁTEK 20. LEDNA 2006 VE 20 HODIN
V RESTAURACI HUŤAŘSTVÍ
K POSLECHU A K TANCI HRAJE
KAPELA „IMPULS“ — VSTUPNÉ 60 KČ
VSTUPENKY MOŽNO OBJEDNAT
NA TEL. Č. 604 577 138
NEBO NA TEL. Č. 556 850 250 — P. KUCHAŘ
NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ ČLENOVÉ SRPDŠ

Vzpomínáme
Uplynul rok od smrti M IROSLAVA J ANDY.
Všichni na něj s láskou v srdci vzpomínáme.
Julka, děti a rodina

Poděkování
Děkuji všem spolužákům a známým,
kteří přišli doprovodit mou dceru
J ARMILU Š TEFKOVOU na její poslední cestě.
Věra Štefková s rodinou

Hodně štěstí do nového roku přejí
hasiči
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