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Zima u nás doma
Obloha nad Velkou Stolovou hraje dnes všemi barvami. Přes zasněžený vršek se
táhnou velká tmavá mračna, která tvoří souvislou
hradbu. Obyvatelé různě
rozmístěných chalup a chat
pod horou se těší, až křehké
bílé vločky začnou padat na
zmrzlou zem a pokryjí střechy obydlí. Kouzlo zasněžené
krajiny pak umocní ostré
sluneční paprsky, jež se
budou zvolna prodírat
hustými mračny. Teď je krajina kolem smutná, žádný
zpěváček, žádné listí na stromech, nic, co by připomínalo voňavé jaro. Každý však
jistě uzná, že zima, štiplavá
a mrazivá, propůjčuje nezaměnitelnou krásu a andělskou bělost.
Dagmar Zátopková,
9. tř. ZŠ K. Svolinského v Kunčicích
pod Ondřejníkem
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úřad informuje ☛☞

Sčítání lidu, domů a bytů
Sčítání lidí, domů a bytů, které proběhne v novodobé historii České republiky poprvé, a to k půlnoci z 28. února na 1. březen 2001, je součástí celosvětového sčítání. Na základě doporučení OSN se
totiž na přelomu tisíciletí sčítá většina zemí světa.
Otázky, které budou občané ČR odpovídat, respektují doporučení Evropské unie. To proto, aby výsledky sloužily i k potřebným analýzám a porovnání jednotlivých států. Cílem sčítání je získat údaje,
které nelze zjistit z žádného jiného zdroje. Kromě
mnohostranného využití základních demografických údajů o počtu a věku a složení obyvatel,
je možné podle výsledků sčítání cíleně zaměřit sociální pomoc státu, protože příslušné instituce dostanou přesné charakteristiky různých skupin domácností, rodin s dětmi, neúplných rodin či důchodců. Získané údaje slouží také pro rozhodování
o výstabě bytů se státní pomocí, technické vybavenosti a podobně. Data se využívají také k rozšiřování možností vzdělanosti, při rozhodování potřeb-

nosti, kapacitách a zaměření školských, sociálních
zdravotnických a jiných zařízení. Na základě informací o ekonomické aktivitě obyvatelstva v jednotlivých místech republiky se získají klíčové údaje pro
dlouhodobé řešení politiky zaměstnanosti, ale také
pro zajišťování potřeb národnostních menšin či
pro funkční veřejnou dopravu. Výsledky sčítání
jsou základem pro bilanci obyvatelstva na dobu
dalších deseti let. Počty obyvatelstva jsou kritériem
pro přidělování finančních dotací obcím.
Bližší informace — odpovědi na nejčastější dotazy týkající se sčítání lidu, domů a bytů, které vypracoval statistický úřad, jsou vyvěšeny na úřední
desce obecního úřadu.
V naší obci je vytvořeno 8 sčítacích obvodů a je
jmenováno sedm sčítacích komisařů. Sčítacím revizorem byl jmenován pan Pavel Hrubiš.
Popisy jednotlivých sčítacích obvodů a další informace jsou k náhlédnutí na Obecním úřadě
v Kunčicích pod Ondřejníkem u místostarosty.
— obecní úřad —

Seznam sčítacích obvodů v Obci Kunčice pod Ondřejníkem
číslo a název sčítacího obvodu

jméno sčítacího komisaře

0455 — Kunčice pod Ondřejníkem — část u kostela, Huťařství

Jaroslav Čunta

0456 — Kunčice pod Ondřejníkem — od Tercie dolní konec

Zdenka Šlechtová

0457 — Maralův kopec

Miroslav Holuša

0458 — Na Pekliskách

Miroslav Holuša

0459 — Pod Ondřejníkem I — obch. Šodek, na Válkovém

Ing. Josef Briš

0460 — Pod Stolovou I

Jaroslav Konvička

0889 — Pod Ondřejníkem I — k nádraží, u točny

Petr Glembek

0890 — Kunčice pod Ondřejníkem část u Huťařství, Rozdílné

Františka Turoňová

Úprava ceny vody
Úprava ceny pitné vody (zvýšení ceny vody) je
stanovena na základě zvýšení ceny nakupavané
pitné vody od SmVAK Ostrava a Nový Jičín takto:
pro domácnosti
zvýšení ceny z 9,50 Kč na 10,60 Kč/m3
u ostatních z 10,80 Kč na 12,— Kč/m3
Nová cena platí od posledního odečtu vodoměru,
který proběhl v lednu 2001.
— obecní úřad —

Obec Kunčice pod Ondřejníkem
nabízí k pronájmu nebytové prostory
v budově lékárny. Jedná se o prostory v přízemí
a 1. poschodí o celkové výměře 142,1 m2.
Bližší informace u místostarosty. Obecní úřad
Pošta v Kunčicích pod Ondřejníkem
přijme studenty na sobotní doručování tisku.
Informace u vedoucí pošty.
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Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...
V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:
95 let
87 let
86 let
85 let
85 let
81 let
81 let
80 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
65 let
60 let

Ludmila Řezníčková
Josef Kostelecký
Františka Tkáčová
Marie Uhrová
František Klimša
Marie Mičková
Růžena Lhotská
Ludmila Miarková
Květoslava Patlejchová
Beáta Střálková
Zdeňka Pustková
Vlasta Kubulusová
Jiřinka Pištorová
Danuše Horečková
Ferdinand Vašenda

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

In memoriam
pana Vladimíra Řezníčka

Začátkem tohoto roku, dne 10. ledna 2001, zemřel
kunčický rodák a spoluobčan, pan Vladimír Řezníček. Za jeho života zůstali jsme mu všichni mnoho
dlužni. Snad každý jej znal jako člena odbojové skupiny Wolfram, která se účastnila v roce 1944 pohnutých partyzánských událostí v našich horách. Náš pohled na ty válečné události ale byl a zůstává zamlžen
poválečným politickým vývojem a propagandou.
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Měl jsem to štěstí poznat jej sice až na samém
sklonku jeho životní dráhy, ale zato velmi intenzivně. Minulého roku se uvolil jednou v létě a tři hodiny mi vyprávěl na mikrofon ze svých osudů za 2. sv.
války. Pohled prostého venkovského chlapce, který
šel bojovat dobrovolně za svoji vlast, protože, jak
řekl „byl tak vychován“ je jedinečný, neboť strhává
z minulosti veškeré nánosy falše, polopravd a nepravd.
Co všechno se skrývá v těchto několika slovech
„protože jsem byl tak vychován“. Půl Evropy prochodil, půl Evropy obeplul, snad stokrát stál tváří
v tvář smrti. Kolik utrpení musel zažít a snést, kolikrát stála při něm štěstěna, nežli se vrátil jako nadporučík čsl. armády domů. Není se co divit, že nevzpomínal rád. K některým událostem, které zažil
jinak, nežli je prezentovala poválečná propaganda,
i teď, 10 let po převratu, obtížně vzpomínky odblokovával. Když jsem od něj tehdy odcházel, několik
nocí nemohl jsem usnout.
Ti, kteří jsou ochotni posloužit společnosti,
neřku-li se pro ni obětovat, to nemají v životě
lehké. Společnost, tj. lidé jim ryzost charakteru neodpouští a trestá, neboť ta jim je zrcadlem jejich
vlastních slabostí a nepravostí. Tak to na světě
chodí a tak to plnou měrou zažil i pan Vladimír
Řezníček. Jak vzpomínat v dobrém, povzdychoval,
ale zahořklý nebyl — byl rád za každý den. Vážil si
života, neboť věděl, co je štěstěna, která jej v té jeho
smůle vždy zase vytáhla ven.
Je to dávno, ale nesmí to být zapomenutá historie. Příklad občanských ctností je třeba stále znovu
mladým generacím připomínat. Snad se mi podaří
sestavit jeho vzpomínky do textu, který by nejlépe
připomněl, třeba na stránkách našeho Zpravodaje,
jeho vzácnou osobu.
Čest jeho památce.
Jan Folprecht

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
Zimní jiskřivá krajina
Po sestoupení schůdků jsem na pěšince. Všechno zde
září, sníh je jako ze zlata. Jdu po pěšince, ale nejsou tu ničí
stopy, jsem osamocen. Koně jsou asi v teploučku ve stáji.
Není zde nic, než ticho. Stromy září a jiskří od námrazy.
Pomalu vcházím do lesa. Trochu mě zebou ruce, nos
i uši, ale to mi nevadí. Rozhlížím se, ale marně. Žádné
stopy a ani žádná zvířata tu nejsou. Už se musím vrátit
a doufám, že příště už zde zvířata budou. Alespoň nebudu tak osamocen. Jdu po pěšince a dívám se na stáj
Nero a Doris. Najednou vykoukne Nera a vzápětí Doris.
Nero je nádherný v té zimní krajině. Chvíli stojím nehybně a pozoruju oba ryzáky. Ale už musím jít, a proto
na mě Doris zařehtá a já odcházím. Jdu po starých stopách. Pomalu vycházím schůdky a jsem doma. Byl to
opravdu nádherný sen.
David Ondryáš, 5. tř.

Ukončení 1. pololetí školního
roku 2000—2001
Ve čtvrtek 25. ledna vyhodnotila pedagogická
rada plnění výchovně vzdělávacího programu za 1.
pololetí školního roku.
Jakých úspěchů dosáhli žáci naší školy? Z celkového počtu 195 žáků prospělo 194.
Všem blahopřejeme, poněvadž mnohdy se za
známkou ukrývá nemalé úsilí nejen samotného
žáka, ale i celé rodiny.
S radostí sdělujeme, že ze školy nevymizeli takoví, kteří chtějí dosáhnout co možná nejlepších výsledků a poctivou prací dosáhli průměru 1,00.
Samé jedničky ponesou na vysvědčení 31. ledna
tito chlapci a děvčata:
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z 1 . t ř í d y : (17) Monika Bartošíková,
Lukáš Borák, Michal Bukovjan, Nikola Čajánková,
Lukáš Daníček, Vendula Hallová, Miriam Horečková, Eva Jurečková, Josefína Kořená, Barbora Kožušníková, Michal Kuchař, Aneta Maralíková, Gabriela
Mynářová, Hana Poledníková, Michal Štulc, Pavla
Štulcová, Alena Telváková
z e 2 . t ř í d y : (8) Zuzana Gruberová, Erika
Bartoníčková, Dana Heryánová, Eliška Jurková,
Denisa Rybářová, Kristýna Vyroubalová, Martina
Řezníčková, Matěj Tabach
z e 3 . t ř í d y : (3) Jiří Černoch, Michal
Majer, Markéta Pokorná
z e 4 . t ř í d y : (6) Tomáš Daníček, Šárka Gajdůšková, Šimon Kořený, Beata Kunášová, Ondřej
Michna, Adam Sladký
z 5 . t ř í d y : (2) Jakub Křenek, David Ondryáš
z 8 . t ř í d y : (1) Jana Kotková

✍
✍
✍
✍
✍

Dále prospěli s vyznamenáním:
z e 6 . t ř í d y : (9) Marek Cochlar, Lucie Gachová, Miloslav Hrdý, Jakub Hrubiš, Anna Hrubišová, René Penzes, Petra Stromská, Lukáš Štefek,
Alena Tománková
z e 7 . t ř í d y : (8) Veronika Adámková,
Lenka Machálková, Andrea Pilmajerová, Robin
Maralík, Tomáš Byrtus, Helena Slaninová, Kristýna
Magnusková, Elvíra Káňová
z 8 . t ř í d y : (11) Adéla Klímková, Adam
Marek, Adéla Parmová, Alena Daníčková, Jana Homolová, Martina Kuchařová, Lucie Šigutová, Cyril
Hrubiš, Ondřej Kubala, Michaela Mališová, Roman
Tománek
z 9 . t ř í d y. (5) Jana Čechová, Petr Kovalský, Martina Čajánková, Vojtěch Kahánek, Jana
Hrubišová
Na škole bylo uděleno celkem 7 pochval ředitele
školy a 28 pochval třídního učitele za reprezentaci
školy v soutěžích a za práci pro kolektiv třídy.
K posílení kázně dále uděleno 11 napomenutí
třídního učitele, 7 důtek třídního učitele a 2 ředitelské důtky za jednání, které bylo v rozporu s pravidly
školního řádu. Na škole nebyl zjištěn žádný závažný přečin (např. hrubé násilí, krádeže…)

✍
✍
✍
✍

Ohlédnutí za rokem 2000
Sbûr starého ‰rotu
V prosinci minulého roku se na škole pilně sbíral
starý papír. V závěru měsíce byly odvezeny do Sběrných surovin 3 tuny. V soutěži jednotlivců se na
předních místech umístili: Ondřej Michna, 4. tř.,
150 kg, Lukáš Klimša, 7. tř., 110 kg, Aneta Křenková,
3. tř., 100 kg. Nejúspěšnější třídou v této soutěži byla
4. tř. Pochvalu zasluhuje také 1. tř., v níž se do soutěže
zapojili všichni žáci. Vítězové — jednotlivci i vítězné
třídní kolektivy byly odměněny věcnými cenami.
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Silvestr 2000 ■
■
■
■
■
■
■
Ze dne 28. na 29. prosince 2000 si 3. třída uspořádala oslavu nově přicházejícího roku 2001. K této
akci patřily zábavné hry a turnaje, posezení u vánočního stromečku, zpívání koled, pěvecká soutěž
DO–RE–MI, diskotéka, přivítání nového tisíciletí.
Děti přespaly ve školní družině, kde si ráno pohrály s dárky a po snídani odcházely domů. Rodičům děkujeme za cukroví, koláče, zákusky a ovoce.
Paní M. Štefkové a pí D. Bartošíkové děkuji, že se
celé akce zúčastnily a pomohly mi ji zorganizovat.
Za 3. třídu třídní učitelka Eva Halatová

Nadace Na‰e dítû ■
■
■
■
■
■
Na Vánočním koncertu dětského pěveckého
sboru ZŠ byla na dobrovolném vstupném vybrána
částka vyšší než 1000 Kč. Po úhradě symbolického
nájmu kostela zůstalo škole 800 Kč. Z toho 300 Kč
bylo ponecháno na činnost sboru a 500 Kč odesláno Nadaci Naše dítě na celostátní provoz Linky
bezpečí a jejího Krizového centra.
SoutûÏili jsme i v lednu ■
■
■
■
■
Šachový turnaj
Ve středu 17. ledna 2001 odpoledne se v 6. třídě
konal šachový turnaj žáků 1.—9. třídy. Hrálo celkem 16 hráčů.
Pořadí: 1. Jakub Hrubiš — 6. tř.
2. Jakub Křenek — 5. tř.
Miloš Hrdý — 6. tř.
3. Vendula Hallová — 1. tř.
Školní kolo soutěže „Laťka“ skok vysoký – 24. 1. 2001
Ve středu 24. ledna proběhlo v místní školní tělocvičně školní kolo soutěže ve skoku vysokém
„Laťka“. Nejlépe se vedlo následujícím chlapcům
a děvčatům:
mladší dívky:
1. místo Lenka Machálková (120 cm) — 7. tř.
2. místo Andrea Pilmajerová (110 cm) — 7. tř.
3. místo Elvíra Káňová (105) cm — 7. tř.
starší dívky:
1.—2. místo Alena Daníčková (115 cm) — 8. tř.
Adéla Parmová (115 cm) — 8. tř.
3. místo Katka Stavárková (100 cm) — 8. tř.
mladší hoši:
1. místo Daniel Šenk (130 cm) — 7. tř.
2. místo Lukáš Klimša (125 cm) — 7. tř.
3. místo Radek Vedral (120 cm) — 6. tř.
starší hoši:
1. místo Martin Dittert (145 cm) — 8. tř.
2. místo Gustav Stiller (140 cm) — 9. tř.
3. místo Patrik Krpela (135 cm) — 9. tř.
Společně s oběma mateřskými školami zhlédli
naši žáci 1. stupně ZŠ divadelní představení „O pejskovi a kočičce“. Všem se líbilo, třebaže se odehrálo
ve školní tělocvičně.
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Ředitelství školy děkuje
za sponzorské dary škole:
Ing. A. Fajkusovi — zhotovení dřevěných překážek
pro cyklisty
p. L. Řezníčkovi — příprava terénu pro kluziště
v areálu školy
p. J. Zajacovi
— instalatérké práce v keramické
dílně nad rámec smlouvy o dílo
K 31. lednu ukončila pracovní poměr ZŠ p. Irena
Střálková, vychovatelka ŠD. Od 1. února t. r. nastupuje do školní družiny p. Radka Boráková. Ředitelství školy děkuje p. I. Střálkové za její práci, nové
pracovnici přeje v nelehkém úkolu řídit činnost ve
školní družině hodně úspěchů.
— vedení školy —

Mateřská škola Dolní
Naše mateřská škola zahájila svůj provoz v září ve
dvou odděleních, do kterých bylo zapsáno 38 dětí.
Odešla od nás paní učitelka Jarmila Gromnicová
a nastoupila nová paní učitelka Šárka Fialová
z Frýdlantu nad Ostravicí.
I v letošním školním roce bude naše MŠ zaměřena na folklór, zpěv a výtvarnou výchovu. Nově začal
pracovat kroužek s přírodovědným zaměřením.
Hned od září jsme začaly děti vést ke kultuře. Pravidelně každý měsíc navštěvujeme divadelní představení pro děti ve Frenštátě pod Radhoštěm, Tiché
a v ZŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem. Naše děti rády jezdí na výlety. V září jsme se
s nimi i některými rodiči vydaly na celodenní výlet
do Zoo Ostrava, který se nám vydařil. Také jsme využili teplého podzimu k celodopolednímu výletu
pod Ondřejník, kde se děti přímo seznamovaly
s podzimními květy, listy, stromy, keři a jejich
plody, volně žijícími zvířaty. V prosinci jsme navštívili skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. Tam děti
obcházely jednotlivé chaloupky, ve kterých zpívaly
koledy a popřály do nového roku ozdobeným štěstím. V každé chaloupce viděly různé vánoční zvyklosti a tradice starých Valachů. S novodobějšími
zvyky a tradicemi vánoc se děti seznámily na dalším výletě do Frenštátu p. R. na výstavě „Vánoční
variace 2000“.
Již tradicí se stala návštěva Mikuláše a čertů.
Letos přišli do naší školičky v pátek 8. 12. odpoledne. Děti si pro rodiče připravily program plný písní,
básní, her a tanečků. Poprvé v tomto školním roce
vystoupil před veřejností folklórní soubor Dolňánek s pásmem „Na vánoce dlůhé noce“. Protože se
vystoupení krojovaných dětí líbilo, byly pozvány
předvést toto pásmo v „Živém betlému“ 23. 12.
2000 v sále na Huťařství. Děti si připravily dary,
které donesly Ježíškovi.
Atmosféru Vánoc našim dětem přiblížil koncert

v kostele sv. Máři Magdalény, který předvedly děti
z pěveckého sboru ZŠ K. Svolinského pod vedením
paní učitelky M. Kahánkové a J. Konečné. Dětem se
písně i koledy moc líbily.
Štědrý den v naší MŠ jsme slavili ve čtvrtek 21. 12.
2000. Děti opět čekala slavnostně vyzdobená třída,
bohatě prostřená tabule a po zacinkání zvonečku
i hromada dárečků pod stromečkem. Radost dětí
byla velká, zvláště když se dozvěděly, že si jeden
z dárečků (skládanka PUZZLE) mohou vzít domů.
Tím jsme se rozloučily se starým rokem.
S novým rokem 2001 nám nastává období nových
plánů a plnění dětských přání. Hned první velkou
tužbou předškolních dětí je uspět u zápisu do 1.
třídy, který nás čeká 6. února 2001. Na tuto slavnost
se připravuje a těší 10 budoucích prvňáčků. S těmito dětmi si přišla pohrát a popovídat paní učitelka
Eva Halatová. Odpoledne odpovídala ročičům na
jejich dotazy, týkající se nástupu dětí do školy. Za
zájem a ochotu děkujeme.
Touto cestou bychom chtěly poděkovat rodičům
za finanční příspěvky na hračky pro děti, obecnímu
úřadu a všem, kteří nám v loňském roce pomáhali.
— vedení MŠ Dolní —
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Policie České republiky
Obvodní oddělení Frýdlant nad Ostravicí

informuje…
V měsíci říjnu 2000 došlo v obci ke spáchání tří
trestných činů, kdy se jednalo o dva případy vloupání do rekreačních chat, jeden případ omezování
osobní svobody a dále byl šetřen jeden případ sebevraždy oběšením a jeden případ požáru chatky
v parkhotelu Horizont. Za stejné období byly šetřeny dva přestupky, kdy se jednalo o poškození dveří
u rekreační chaty a rozbití okna rovněž u rekreační
chaty.
V měsíci listopadu 2000 došlo ke spáchání 5 trestných činů,kdy se jednalo o nepovolený (černý
odběr) plynu, neoprávněné užívání cizího motorového vozidla, dva případy porušování práv
k ochranné známce (prodej falsifikátu) a vloupání
do prodejny smíšeného zboží u Huťařství. V tomto
měsíci byly šetřeny tři přestupky, dva případy rušení občanského soužití a jedna krádež klíče.
V měsíci prosinci 2000 byly šetřeny 3 trestné činy,
kdy se jednalo o dva případy vloupání do rekreační
chaty a jeden případ zanedbání povinné výživy,
kdy si otec nechtěl plnit svou vyživovací povinnost
na dítě. V prosinci byly rovněž šetřeny dva přestupky a to poškožení garážových vrat u rekreační chaty
a krádež peněžní částky u účtu druhé osoby.
V roce 2000 došlo v obci celkově ke spáchání 57
trestných činů, kdy se v 22 případech jednalo
o vloupání do víkendových rekreačních chat, dále
10 případů krádeží vloupáním do dalších objektů,
jako motorových vozidel, hospodářských budov,
restaurace, prodejny potravin, chatek u dětských
letních táborů atd., 4 trestné činy porušování práv
k ochranné známce a dalších 26 trestných činů jako
je zpronevěra, neplacení výživného, neoprávněné
vykácení lesa, neoprávněné užívání cizí věci, porušování domovní svobody, podvod a omezování
osobní svobody.
Na úseku dopravních nehod došlo v obci v roce
2000 celkem k 25 dopravním nehodám, při kterých
byla jedna osoba usmrcena a 9 osob bylo lehce zraněno, dále vznikla hmotná škoda na motorových
vozidlech. Při porovnání s rokem 1999 došlo na
úseku dopravních nehod ke snížení počtu o tři dopravní nehody.
Mjr. JUDr. Čeněk Šrubař

Zpráva o činnosti hasičů
Vážení spoluobčané, dovolte, abychom vás seznámili s činností SDH Kunčice pod Ondřejníkem
za rok 2000 tak, jak bylo předneseno na valné hromadě dne 6. ledna 2001.
Náš sbor má v současné době celkem 72 členů,
z toho 45 mužů, 14 žen a 13 mladých hasičů.
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Zásahová jednotka měla k 31. prosinci 2000
36 členů. Tvoří ji všichni plnoletí muži sboru a několik mužů, kteří členy sboru nejsou. Tato jednotka
prochází během roku řadou školení, ať už praktických, tak i teoretických. Účelem těchto školení je
snížit počet možných rizik na minimum a zvýšit
zručnost hasičů. Velitel, jeho zástupci a strojníci se
účastnili cyklických školení a kurzů.
Loňský rok jsme začali jako obvykle přípravou vozidel na STK. Bylo odpracováno mnoho hodin při
jejich opravách, jsou to vozidla staršího data výroby, vyžadují proto větší údržbu. Mnoho práce si vyžádala výměna motoru u stroje PS 12, tento motor
byl ze Š 1203 a získali jsme jej od obecního úřadu.
Další akcí bylo zhotovení centrálního rozvodu
vzduchu v garážích a v dílně a napojení vzduchu na
CAS–25 RTHP, tím se zvýšila akceschopnost sboru.
Zhotovili jsme 2 reflektory, které jsou příslušenstvím cisterny. Jejich funkce již byly vyzkoušeny při
zásahu. Cylý rok byla prováděna údržby hadic
a ostatního materiálu.
V roce 2000 jednotka zasahovala celkem 14krát.
Z toho 3krát u požáru — 11. 4. vznícení sazí v komíně rodinného domku, 23. 10. požár chaty v areálu Horizont, 1. 11. požár buňky u nádraží
V dalších případech se jedná o zásahy technické
pomoci, jako jsou likvidace sršňů a vos, zatopený
sklep, strom přes cestu a havárie kanálu.
Členové jednotky zabezpečili 2 akce pro děti, a to
ukázkové cvičení pro děti MŠ Dolní a hasičskou štafetu u příležitosti Dětského dne pro děti z celé vesnice.
Dne 2. 6. se zúčastnili okrskového námětového
cvičení na Starých Hamrech. Zde byla vyzkoušena
součinnost jednotek zásahu a poprvé jsme zkoušeli spojení jednotek pomocí nových vysílaček.
Mladší členové jednotky se také zúčastňují soutěží v požárním sportu. V minulém roce absolvovali
tyto soutěže: okrsková v Čeladné, o Štít Radhoště
v Trojanovicích, memoriálu Josefa Kropáče ve
Frýdlantě, mezinárodní soutěž Kozlovice, Beskydský pohár na Ostravici.
Doma jsme uspořádali rozšířenou soutěž s okolními sbory v požárním útoku — válení sudu na cíl.
Protože soutěž byla úspěšná, chtěli bychom v této
tradici pokračovat.
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Během roku jsme vás pravidelně informovali v obecních novinách o činnosti sboru a protipořární prevenci.
Po dohodě s obecním úřadem
jsme 2krát provedli sběr železného šrotu. V létě jsme uspořádali 3
diskotéky s velmi dobrou účastí
návštěvníků. Aby měli hosté kde
sedět, vyrobili jsme další stoly
a lavice. Z výtěžku naší činnosti
jsme financovali dětské soutěže,
vybavili hasičárnu novým nádobím a na konto adventních koncertů jsme zaslali 500 Kč.
Na konci roku jsme se sešli
u vánočního stromečku v hasičárně, kde kromě posezení hasičů s rodinnými příslušníky se
konal již tradiční turnaj ve stolním tenise, dámě a jiných stolních hrách. Tato akce patří asi
k těm nejkrásnějším, protože si

zde společně hrají mladí i starší,
ve všech soutěžích jsou děti rovnocenými soupeři dospělých,
všichni byli obdarováni dárky.
Mladí hasiči jsou zapojeni do
dalšího ročníku hry Plamen, účastnili jsme se mnoha soutěží a akcí,

Přehled počasí za rok 2000
Vážení občané, dovoluji si Vám sdělit sledování počasí v naší obci, které jsem prováděl již několik let.
Toto pozorování provádím v místě svého bydliště dostupnými prostředky a sleduji denně teploty venkovní, jež se provádějí měřením třikrát denně, dále dešťové strážky, jež se měří dešťoměrem za 24 hodin.
V zimním období měřením spadu sněhu jenž se měří
v centimetrech za 24 hod. Taktéž jsem zaznamenal
stav větru v jeho síle. Výsledky jsou uvedené v tabulce
vždy pro jednotlivých měsících za celý rok 2000. Teploty jsou uváděny v průměrech za měsíc. Děšťové
srážky jsou uváděny celkem za měsíc v mm a spad
sněhu celkem za měsíc v centimetrech. Ostatní ukazatele mám zaznamenané na svých denních sledovacích tabulkách.
Rok 2000 se vyznačoval teplotně v průměru z posledních 8 let skoro na stejné úrovni a to v průměru
měsíc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
celoroční
průměr

prům. teploty
za den
–1,9
+2,5
+3,9
+12,3
+14,8
+16,4
+15,3
+19,2
+12,7
+12,8
+8,7
+4,5

dešťové srážky
v mm
4
18
78
94
78
82
344
36
65
49
108
16

spad sněhu
v cm
59
34
66
6
––
––
––
––
––
––
50
52

+10,4

972

217
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o kterých jsme vás již informovali.
Děkujeme dětem za dobrou
reprezentaci sboru i vesnice na
všech soutěžích v loňském roce,
ostatním hasičům pak za jejich
práci, kterou vykonávají ochotně
a zdarma.
Výbor SDH

+10,4 °C. Pro porovnání uvádím průměrné teploty za
rok 1998 jež činily + 9,3 °C a v roce 1999 +7,6 °C.
Ukazatel dešťových srážek byl taktéž za posledních
8 let ve výši 972 milimetrů,což činí v celkovém průměru uvedených let 887 mm. V našem okrese Frýdek–Místek je dle sledovaných výsledků v průměru
735 mm ročních srážek.
Největším srážkovým rokem byl rok 1997, kdy za
celý rok byly srážky ve výši 1303 mm, a v samotném
měsíci červenci byly v mém sledování srážky ve výši
629 mm.
Porovnání základních ukazatelů počasí s r. 1999:
Průměrná teplota v uvedeném roce byla nižší
o 2,8 °C. Taktéž v dešťových srážkách byl tento rok
nižší o 191 mm. Ve spadu sněhu se tento rok vyznačoval vyšší o 84 cm. Abnormálně teplý byl měsíc prosinec roku 2000, kdy se ještě chodilo na hříbky, a kdy
teploty v tomto měsíci byly nad nulovou teplotou,
a to po dobu 19 dnů.
Dle sledování průměrných teplot na celé naši zeměkouli, jež se zvláště sleduje oteplování naší planety,
dochází za posledních 15 let k navýšení teplot o +2,3
°C. Dle výhledu budou následující zimy stéle teplejší.
Vážení občané, obracím se na vás se žádostí, zda by
některý z vás neměl zájem pokračovat v mém načatém sledování počasí v naší obci. Můj věk a zdravotní stav mi již toto sledování značně nedovolují v této
činnosti pokračovat. Jsem ochoten případnému zájemci poskytnout mé poznatky a dodání potřebné literatury.
Tímto posledním rokem mého sledování počasí se
s vámi loučí
Ryška Jiří, č.p. 592, tel. 850 008

Stín smrti pokryl drahé čelo
a zahnal velkou touhu žít a srdce předobré,
i když chtělo, utichlo a přestalo bít.
Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv smrt si vzala
a nám, drahá maminko, jsi jen bolest a žal zanechala.

Dne 6. února 2001 vzpomeneme nedožitých 90 let
a 22. dubna 2001 4. výročí, kdy od nás odešla naše
jediná a milovaná
paní A NASTÁZIE M ICHNOVÁ
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel,
syn Vlastimil s rodinou, dcery Zdeňka a Květoslava
s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

ČESKO–RAKOUSKÁ POJIŠŤOVNA
Vážení občané, nabízím Vám uzavření Komplexního
pojistného programu naší pojišťovny

QUATRO
Na základě schválené úpravy daňového zákona si
budete moci snížit daňový základ o placené pojistné
až do výše 12 000 Kč za rok.
Konkrétně tak neodvedete do státní pokladny
až 3800 Kč ročně, které Vám zůstanou v peněžence.
Je to hodně nebo málo?
Je to dvakrát vyšší částka než činí maximální státní
příspěvek v penzijním připojištění (max.1800 Kč/rok)
Zamyslete se nad tím, pokud potřebujete něco
objasnit, dejte mi vědět nebo zavolejte na
č. tel. 85 02 14 nebo 0605 / 59 25 26.
Navštívím Vás a vysvětlím podrobnosti.
Zdeňka Šlechtová, prodejní poradce ČRP
Kunčice pod Ondřejníkem 31

PLYNOSERVIS
Opravy plynových kotlů, bojlerů, sporáků –
Atoma, Ariston, Dakon, Destila, Fais, Feroli,
Junkers, MCN Karma, Radiant, Termona,
Proterm, Odra, Oceán, Nord Gas
Jiří Kovalský, Veřovice 361
Telefon: 0603 81 68 47, 0656 85 72 44

TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem odbor ASPV
pořádá dne
17. února 2000 v sále na Huťařství v 19 hodin

·IB¤INKY
Hudba Diantus, občerstvení, tombola,
vstupně 35 Kč + místenka 5 Kč

Předprodej od 10. února 2000 u Dušana Valáška čp. 338

Srdečně zvou pořadatelé

Rybáfisk˘ bál
se uskuteční v sobotu 17. března 2001
v sále na Huťařství
bohatá tombola — rybí speciality — bar — půlnoční překvapení
Vstupné 50 Kč s místenkou, hudba ALBATROS.
Předprodej vstupenek s místenkou od 20. února 2001
u Milana Závodného čp. 90 u Hasičské zbrojnice, tel. 85 06 36

Srdečně zvou pořadatelé
Zveme všechny občany v sobotu 24. února 2001
do sálu na Huťařství na

III. SOUSEDSK¯ PLES
který pořádá farnost Kunčice pod Ondřejníkem
Začátek: v 19 hod. — Hudba: TRIO BAND
V 19.30 vystoupí Taneční škola RK RYTMUS Kopřivnice

Občerstvení: vepřové hody — tombola
vstupné s večeří: 60 Kč
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

Koupím
rodinný dům
s garáží
a zahradou
v Kunčicích p. O.
(horní konec)
Tel. 0656 – 85 03 69,
069 – 692 53 85
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