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Slunce nad Lysou
Když slunce vystoupí nad Lysou
a ozáří vrcholky stromů,
když vnoří se do hlubin lesa
a vrhne tam čarovné stíny,
krystaly sněhu je odrazí zpět.
V svatyni lesní cos počne se chvět.
Tam je ráj a tam je náš Pánbůh blíže,
tam třeba uniknout z života díže,
tam třeba naslouchat vonnému tichu,
zahodit zármutek a odříct se smíchu.
A slunce pije a líže to chmýří
co v čase zšeřelém větve tíží
a nyní s žuchnutím dolů slétá —
co slunce neslíže to vánek smétá.

Když slunce se vyhoupne
po mnoha dnech,
bělostnou krajinu
s černými stromy
s modrou ji slije
žlutavý dech.
FRANTIŠEK PAVEL, 1964
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Informace z demografie obce za rok 2001
V minulém roce se narodilo 19 dětí, z toho 10 děvčat, zemřelo 15 občanů z toho 6 žen.
V obci bylo uzavřeno 14 manželství z toho 11 církevních. Během roku 2001 proběhlo 4 ´ slavnostní vítání
občánků.
obecní úřad

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...
V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:
96 let
88 let
86 let
86 let
83 let
82 let
82 let
81 let

Ludmila Řezníčková
Josef Kostelecký
František Klimša
Marie Uhrová
Anežka Šrubařová
Růžena Lhotská
Marie Mičková
Ludmila Miarková

80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
70 let
65 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let

František Řezníček
Marie Tomančáková
Zdeňka Blažková
Jarmila Pavlisková
Božena Ryšková
Antonín Adamčík
Ing. Pavel Řezníček
Jan Heczko
Markéta Machová
Božetěch Michna
Vojtěch Pavlíček
Milan Pícha

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

Knihovny informují
Poslední rozloučení
V měsíci lednu jsme se rozloučili s našimi
občany Jaromírem Gvardou, Břetislavem
Janáčem a Josefem Maralíkem.

☞☛ obecní

Obě knihovny žádají své čtenáře
o vrácení dlouhodobě vypůjčených knih
a o zaplacení poplatku ve výši 40 Kč na rok 2002.
otevírací doba:
Knihovna Pod Stolovou
Knihovna U kostela

pondělí
středa

15.00 — 18.00
15.00 — 17.00

úřad informuje ☛☞

Program rozvoje územního obvodu
Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj
— kraj kontrastů a příležitostí
V závěru roku 2001 schválilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje Program rozvoje územního
obvodu Moravskoslezského kraje na léta 2001 —
2004. Program je dokumentem zpracovaným podle
zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Je to základní střednědobý programový dokument k podpoře regionálního rozvoje na úrovni
kraje, který konkretizuje strategické cíle a rozvojové

aktivity ve formě konkrétních opatření a stanoví
způsob financování a implementace.
Program rozvoje kraje, jak jej zkráceně nazýváme,
je rozčleněn do hlavní textové části a pěti příloh,
ve kterých jsou uvedeny podrobnější informace,
z nichž se vycházelo při tvorbě hlavního textu nebo
které rozpracovávají jednotlivé kapitoly hlavního
textu. Na základě analýzy statistických údajů a analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení byla zpracována strategická vize kraje, cíle a priority rozvoje kraje.
Moravskoslezský kraj chce být atraktivním, ekonomicky silným a konkurenceschopným středoevropským regionem.
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Program rozvoje kraje vymezuje šest základních
problémových okruhů rozvoje kraje, v rámci nichž
jsou definovány dílčí strategické cíle:
• Ekonomika a podnikání
• Infrastruktura
• Lidské zdroje
• Životní prostředí
• Cestovní ruch
• Zemědělství a venkov
Za účelem dosažení těchto cílů byla specifikována v každém problémovém okruhu konkrétní opatření. Jednotlivé pracovní skupiny se dohodly na
opatřeních, jejichž řešení považují v dnešní situaci
kraje za prioritní a zároveň stanovily územní priority, které vymezují mikroregiony, jejichž rozvoj je
třeba podporovat s ohledem na vyvážený rozvoj
kraje. Zastupitelstvo kraje při schvalování rozpočtu
na rok 2002 již schválilo vyčlenění finančních prostředků na některé konkrétní rozvojové aktivity,
které jsou v souladu s cíli jednotlivých opatření.
Jsou jimi například:
• příprava strategické průmyslové zóny Nošovice
• vybudování integrovaného záchranného
systému na úrovni kraje
• grantová schémata pro programy prevence kriminality a drogové závislosti
• pořízení studie odpadového hospodářství
• pořízení povodňového plánu
• zpracování územní energetické koncepce
• strategie ochrany přírody a zlepšování kvality
ovzduší
• grantové schéma podpory agroturistiky
• grantové schéma obnovy kulturních památek
• příprava a zabezpečení staveb na silnicích
II. a III.třídy
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• grantové schéma na využití volnočasových
aktivit dětí a mládeže.
Kromě aktivit uvedených v rozpočtu kraje na rok
2002 vytvořilo zastupitelstvo kraje finanční rezervu, kterou bude v průběhu roku 2002 uvolňovat na
další rozvojové aktivity, vyplývající z Programu rozvoje kraje.
Například připravujeme:
• podmínky pro činnost Rady pro rozvoj lidských
zdrojů, která by měla mj. pomoci při řešení nepříznivé situace v oblasti zaměstnanosti v kraji
• podmínky spolupráce s vědeckými a inovačními centry regionu ve snaze nastartovat účinné
využívání výsledků výzkumu, vývoje a high-tech
technologií ve firmách našeho regionu.
• program zaměřený na rozvoj malého a středního
podnikání atd.
Na základě definovaných priorit v Programu rozvoje kraje vyhlásí rada kraje programy, v rámci kterých budou moci žadatelé předkládat své projekty
a ucházet se tak o finanční podporu kraje. Výzvy
k předkládání projektů budou vyhlašovány v průběhu roku 2002 a zveřejňovány na internetových
stránkách a úřední desce kraje. Odbor regionálního
rozvoje krajského úřadu vede seznam indikativních projektů, který bude průběžně doplňován
a bude sloužit jako podklad k vyhlášení příslušných
rozvojových programů.
Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje včetně příloh je přístupný na internetových stránkách kraje: www.kraj-moravskoslezsky.cz
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
Vánoãní koncert
Ve čtvrtek 10. ledna 2002 odpoledne (náhradní termín z důvodu nemoci žáků ) zazpívali členové pěveckého sboru naší školy pod vedením paní učitelky
M. Kahánkové a paní učitelky J. Konečné v kostele
sv. Maří Magdalény pásmo koled. Děkujeme všem,
kteří se přišli podívat a potleskem povzbudit náš
sbor do dalšího zpívání. Děkujeme také všem, kteří
se podíleli na přípravě koncertu.
vedení školy

LyÏafisk˘ v˘cvik
V době od 7. ledna do 11. ledna 2002 pořádala ZŠ
K. Svolinského lyžařský výcvik pro žáky 7. a 8. třídy.
Žáci měli možnost zvládnout základy lyžování

a zdokonalit jízdu na lyžích. Na
sjezdovce na Bystrém strávili
první tři dny lyžařského výcviku.
Třetí den byl zakončen karnevalem na lyžích. Žáci využili možnosti
uspořádat v budově školy diskotéku a pod dozorem vyučujících zde
přenocovali. Další dva dny pokračoval výcvik na
sjezdovkách na Pustevnách. Počasí a sněhové podmínky byly ideální. Radost z lyžování na upravených sjezdovkách zvyšovaly krásné rozhledy na hřebeny Beskyd , Javorníků a Malé Fatry. Velkým zážitkem byl také závěrečný šestikilometrový sjezd po
Knížecí cestě do Ráztoky.
M. Blažek
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Ukončení 1. pololetí školního
roku 2001/2002
V pondělí 28. ledna 2002 proběhla pedagogická
rada, která vyhodnotila plnění výchovně vzdělávacího programu za 1. pololetí školního roku.
Ze 180 žáků prospělo 176 žáků. Kdo si domů ponese na vysvědčení 31. ledna samé jedničky? Jsou
to tito žáci:
1. třída: Jana Černochová, Anna – Marie Holušová,
Bohdana Kahánková, Lukáš Kravčík, Denis Líma,
Kamil Maralík, Karolína Vyroubalová, Stanislav Zátopek, Patrik Pokorný, Robert Polách, Martin Pustka, Kryštof Střálka, Jan Ševeček, Marek Šigut
2. třída: Michal Bukovjan, Josefína Kořená, Michal
Kuchař, Aneta Maralíková, Hana Poledníková,
Alena Telváková
3. třída: Kristýna Vyroubalová, Eliška Jurková, Zuzana Gruberová, Dana Heryánová
4. třída: Stanislava Byrtusová, Michal Majer
5. třída: Šárka Gajdůšková, Šimon Kořený, Beata
Kunášová, Ondřej Michna, Adam Sladký
6. třída: Miroslav Kokeš
9. třída: Adam Marek
Dále prospěli s vyznamenáním:
5. třída: Marek Borák, Tomáš Daníček, Pavla Davídková, Martin Křenek, Nikol Šigutová
6. třída: Michal Henzl, Miroslav Kahánek, Silvie Kokešová, Markéta Petrovská, Monika Řezníčková,
Lukáš Stavárek, Petra Strnadlová, Eliška Střálková,
Markéta Uřinovská

Co odbor ASPV
při TJ Sokol Kunčice p. O.
stihl ještě ve starém roce
13. prosince se konaly ve školní tělocvičně pro
naše malé gymnastky vánoční závody. Děvčata si
zasoutěžila ve cvičení na hrazdě, na lavičce, v přeskoku a na gymnastickém koberci. Odměnou jim,
byly perníkové medaile, diplomy, drobné věcné
ceny, potlesk 15 vzorných diváků z řad rodičů
a známých a velký poschoďový a moc dobrý dort,
který pro ně upekla nová cvičitelka Věra Kociánová.
Porotu tvořili Vilém a Vít Majerkovi, Jarka Poledníková, Iva Řezníčková, Vlaďka Šigutová, Zdeňka
Křenková, Jana Klimešová, Věra Kociánová. Čajem
je pohostila Eliška Valášková.
V 1. skupině bylo takovéto medailové pořadí:
1. Lucie Řezníčková
2. Anna–Marie Holušová
3. Miriam Horečková
4. Kristýna Vyroubalová
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7. třída: Richard Divín, Lucie Gachová, Miloslav
Hrdý, Jakub Hrubiš, Anna Hrubišová, René Penzés,
Tomáš Poledník, Petra Stromská, Alena Tománková
8. třída: Robin Maralík, Tomáš Byrtus, Lenka Machálková, Helena Slaninová, Renata Káňová, Elvíra
Káňová, Kristýna Magnusková, Nela Mazochová,
Andrea Pilmajerová, Kamila Hilovská, Pavlína Kahánková
9. třída: Alena Daníčková, Jana Homolová, Magdaléna Hrubá, Adéla Parmová, Lucie Šigutová, Martina Kuchařová, Michaela Mališová, Cyril Hrubiš,
Roman Tománek, Ondřej Kubala, Roman Michna
Za celé pololetí bylo uděleno 49 pochval třídního
učitele a 1 pochvala ředitele školy. K posílení kázně
bylo uděleno 13 napomenutí třídního učitele,
4 důtky třídního učitele a 2 důtky ředitele školy

Pozvání
do Galerie Karla Svolinského
v kunčické škole
Pro všechny příznivce výtvarného umění je školní galerie otevřena každou středu školního roku
od 13.00 do 15.00 hodin. Vaše návštěva je možná
i v jiném čase dohodnutém po předchozí telefonické
domluvě (0656/85 01 17, 85 01 84, 85 01 28).
Současná stálá expozice nabízí k prohlédnutí díla
K. Svolinského, A. Strnadela a některých jejich
žáků, je zde zastoupeno i umění regionálních výtvarníků. V nových, opravdu reprezentativních,
prostorách jsou vystavována díla umělců, kteří se
svojí tvorbou již natrvalo zapsali do povědomí
široké veřejnosti a jsou známi i v zahraničí.
M. Jurková

Ve 2. skupině:
1. Hanka Poledníková
2. Michaela Řezníčková
3. Barbora Adámková
Dále soutěžily: Romana Knapková, Karolína Vyroubalová, Pavla Štulcová, Matylda Morávková
a Monika Ondruchová.
Všem děvčatům patří pochvala za příjemný sportovní zážitek a jejich velkou snahu.
A čím začíná náš odbor v novém roce?
Tradičními

„ŠIBŘINKAMI“

23. ÚNORA OD 2000 V SÁLE NA HUŤAŘSTVÍ
K tanci bude hrát hudba TNT z Kopřivnice, vstupné 50 Kč, předprodej týden předem u Valášků
čp. 338. Pro zpestření nacvičují děvčata krátký program. Všechny srdečně zveme a těšíme se na hojnou účast a na dobrou pohodu po celý večer.
Výbor ASPV
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Zpráva o činnosti
Sboru dobrovolných hasičů
Kunčice p. O. za rok 2001
Členská základna SDH Kunčice p.O. čítá k dnešnímu dni 78 členů, z toho 19 dětí.
Výjezdová jednotka měla ke dni 31. 12. 2000 34
členů, z toho jsou 4 strojníci, 2 velitelé družstev,
8 nositelů dýchací techniky a velitel. Tito všichni se
v loňském roce zúčastnili všech školení nutných
k akceschopnosti jednotky.
Se začátkem roku jsme začali řešit problém dopravního automobilu. Jeho technický stav začal být
neúnosný. Dále podle nového zákona se na korbě
pod plachtou nesmí přepravovat lidé, a to ani dobrovolní hasiči k zásahu. Předběžná cena opravy byla
stanovena na 180 000 Kč, což překračovalo naše
možnosti. Tuto situaci jsme vyřešili společně se starostou obce koupí starší AVIE 21 — Furgon za
50 000 Kč. Během celého roku jsme na vozidle provedli svépomocí opravu karoserie, výměnu podlahy, seřízení motoru a čerpadla, nástřik spodku, celý
nový lak v barvách hasičů a bylo namontováno
výstražné znamení. Celý vnitřek vozidla včetně lavic
byl nově očalouněn, položena nová guma na podlahu. Vyrobili jsme regál na věci potřebné při zásahu,
který je zároveň krytem na PS 12. Celkově bylo do
tohoto automobilu, včetně koupě, investováno
77 650 Kč a mnoho hodin práce.
Jako další úkol před námi stojí větší oprava CAS 25
— cisterna. Toto vozidlo má již 25 let a zub času
stihl udělat své. Jedná se o opravy přední nápravy
a motoru, které však musí udělat odborná opravna.
Zde bude největší problém finanční, a také problém s náhradními díly. Je to však vcelku zásadní
věc, neboť nelze provést účinný zásah v naší obci
bez cisternového vozu.
V loňském roce jednotka zasahovala 8 ´, z toho 2 ´
u vznícení komína, 1 ´ zatopený sklep, 2 ´ asistence
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u rozvodněné Tichávky, 2 ´ havárie kanálu
a 1 ´ planý poplach. Družstvo mužů zvítězilo
v okrskové soutěži ve Starých Hamrech, a tím postoupilo do okresní soutěže. Několikrát změřilo své
síly s ostatními sbory při pohárových soutěžích.
Ostatní činnost sboru byla velmi různorodá.
Mnoho hodin jsme odpracovali na brigádách v hasičárně a okolí. Zúčastnili jsme se akcí pořádaných
obecním úřadem a dalšími organizacemi v obci,
jako např. dětský den u ZŠ, ukázka pro MŠ Dolní
a dožínky. Během letních měsíců jsme uspořádali
2 diskotéky s dobrou účastí návštěvníků. V říjnu
jsme připravili okresní kolo hry Plamen, které se
zúčastnilo 65 pětičlenných hlídek dětí a dorostu.
V našem sboru nežijeme jen prací, ale umíme se
i pobavit. V květnu jsme stavěli i káceli máj, smažili vaječinu. Později jsme si změřili své síly na turnaji
v kuželkách. Na závěr roku jsme uspořádali turnaj
pro děti a dospělé ve stolním tenise, dámě a jiných
stolních hrách, spojený s vánočním nadělováním.
Kroužek mladých hasičů pracoval v loňském
roce velmi úspěšně, absolvovali jsme mnoho pohárových soutěží, a jak jsme vás již informovali, získali
2. místo v okresní soutěži Plamen. Ve výtvarné soutěži našemu kolektivu bylo uděleno čestné uznání.
Cena byla předána ve Frýdku–Místku na Hasičském záchranném sboru, kde jsme pro ostatní
uspořádali ukázku požárních disciplín. S ostatními
hasiči jsme společně pracovali na brigádách, připravovali ukázky pro ostatní občany Kunčic a také
se i společně bavili.
V dnešní době není mnoho těch, kteří jsou
ochotni pracovat pro druhé a ještě zadarmo. Právě
za toto děkujeme členům sboru a všem příznivcům. Díky patří i rodinám hasičů. Poděkování patří
také obecnímu úřadu, který pomáhá a podporuje
náš sbor nad rámec svých povinností, a tím umožňuje všestrannou a bohatou činnost.
Hasiči Kunčice p. O.

POZVÁNKA NA V¯ROâNÍ âLENSKOU SCHÒZI
22. 2. 2002 v 16.00 hod — zasedací místnost obecního úfiadu Kunãice p. O.
Program schÛze: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení
Volba pracovních komisí
Zpráva o ãinnosti v˘boru a plnûní usnesení VâS 2001
Zpráva o ãinnosti ZO za uplynulé období
Zpráva o ãinnosti MOP za uplynulé období a plán ãinnosti MOP na rok 2002
Zpráva o hospodafiení za uplynulé období a schválení rozpoãtu na rok 2002
Zpráva revizní
Plán ãinnosti ZO na rok 2002
Pfiijetí nov˘ch ãlenÛ
Volba nového v˘boru ZO
Rozprava
Usnesení
Závûr — obãerstvení — volná zábava
! Pfiijìte mezi nás na Va‰i úãast se tû‰í v˘bor ZO !
! Spoleãnû zlep‰ujeme Ïivotní podmínky a chráníme na ‰i pfiírodu !

âlenské prÛkazy s sebou.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme MUDr. Františce Chovančíkové a sestře Lence Dobiášové za vzornou péči, kterou věnovaly panu Jaromíru Gvardovi po dobu jeho těžké
nemoci.
Za pozůstalé manželka Ludmila
a dcera Věra s rodinou
Děkujeme všem příbuzným, sousedům a známým za projevy soustrasti po odchodu Josefa Maralíka. Rovněž děkujeme MUDr. Františce Chovančíkové za lékařskou péči.
zarmoucená rodina

Vzpomínka
Dne 3. února 2002 vzpomeneme nedožitých
osmdesátých narozenin našeho
drahého Vlastimila Janáče.

PRODEJNA

tel. 85 00 59

přijímá objednávky na
— sadbové brambory
— rybíz, angrešt, maliny k výsadbě
a nabízí
hnojiva: cererit, NPK a další
postřiky, travní semena,
krmiva: králíci, nosnice, telata, psi, kočky…
Informace v prodejně na tel. 85 00 59.

Rybáfiské sdruÏení Kunãice pod Ondfiejníkem
pofiádá 16. 3. 2002
II.

vzpomíná manželka Irma s rodinou

Rybáfisk˘ bál

Soukromé osmileté g ymnázium,
s. r. o.

kde: Hostinec HuÈafiství, zaãátek v 19.00 hodin
Prodej vstupenek s místenkou
v obchodû na HuÈafiství

28. října 1598, 738 02 Frýdek–Místek
tel., fax: 0658 / 43 35 72
e-mail: zykmundova@seznam.cz,vanickovar@seznam.cz
(sídlící v budově Střední průmyslové školy v Místku)

Oznamuje otevření nového studijního oboru a změnu
názvu školy od 1. září 2002.

Soukromé g ymnázium
a Střední odborná škola, s. r. o.
Gymnázium
— gymnázium 4leté
(všeobecné zaměření, po 9. třídě ZŠ)
— gymnázium 8leté
(všeobecné zaměření s profilací na cizí jazyky, po 5. třídě ZŠ)
Střední odborná škola, Sociální činnost — stud. obor
Sociální péče — Sociálněsprávní činnost — 4leté denní
studium (po 9. třídě ZŠ), 5leté dálkové studium při zaměstnání, obojí ukončeno maturitní zkouškou.
Uplatnění: sociální pracovník v různých typech sociálních zařízení, referent sociálních orgánů státní správy
a samosprávy, možnost pokračovat v pětiletém magisterském studiu na Ostravské univerzitě — odbor sociální
práce.
Odborné a profilující předměty: psychologie, osobnostní výchova, právo, sociální politika, sociální zabezpečení, sociální péče, ekonomika, výpočetní technika,
veřejné finance, technika administrativy, cizí jazyky.
Školné: 1000 Kč/měsíc
Bližší informace:
Den otevřených dveří — 21. 3. 2002 od 9.30 do 17.00

Kunčice pod Ondřejníkem, u Huťařství
po 7.30 —11.00, út — pá 7.30 —16.00
so 7.30 —11.00
Nově otevřená prodejna v budově Jednoty
(bývalá MASNA), tel.: 85 00 59
˚
˚
˚
˚
˚
˚

zahrádkářské a chovatelské potřeby
domácí potřeby
papírenské zboží
cigarety a tabákové výrobky, fotosběrna
noviny a časopisy
KRMIVA (kočka, pes, králík, nosnice, telata
a další)

Původní prodejna (pod cestou), tel.: 85 00 22
DROGERIE
LEVNÝ TEXTIL — nové zboží každé úterý
SBĚRNA — čistírny a prádelny, oprav obuvi,
tašek, deštníků
˚ VÝMĚNA PROPAN — BUTAN LAHVÍ
˚
˚
˚

Kunčice pod Ondřejníkem 31. 1. 2002, ročník XII, číslo 9/2001, šéfredaktor Jana Martináková, zástupce šéfredaktora Tomáš Hrubiš.
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