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Do kraje přichází zima
Již čtrnáct dní mrzlo jako na Sibiři.
Na nejvyšším kopci v okolí seděl zimní stařec
se svým modravým pláštěm a do dáli vlajícím
sněžným vousem a spokojeně si tam hověl,
jako lidský stařec sedící za kamny,
který si právě pochutnal na dobrém obědě
a nyní odpočívá.

Chvílemi si starý Zima spokojeně mnul dlaně,
to se na zemi sypal drobounký sníh
podobný prachovému cukru;
pak se zase sám pro sebe tiše zasmál,
to nastal slunný a třeskutě mrazivý den.
Z jeho úst vycházel sněžný dech a tam, kam zavanul,
tříštil s hřmějícím rachotem led na jezerech, tam,
kde provál lesy, rozštěpily se prastaré stromy odshora dolů.
Heinrich Seidel
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Termín splatnosti místních
poplatků
Termín splatnosti místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a místního poplatku ze psů na rok 2005 je 31. března 2005.

Splašková kanalizace obce
Tlaková kanalizace
Proč budovat kanalizaci? Od 1.5.2004 se Česká
republika stala členem EU a mimo jiné mezi základní podmínky života v tomto kolektivu států
patří i udržování a zachování kvalitního životního
prostředí. Nakládání s odpadními látkami všeho
druhu i v naší obci je nutno tedy podřídit obvyklým
standardům v zemích EU.
Jak již bylo uvedeno v lednových Obecních novinách, pro vybudování tlakové kanalizace v naší
obci jsme se rozhodli s ohledem na technicko–ekonomické a geografické podmínky.
Odvedení spla‰kov˘ch vod z nemovitosti
Obec Kunčice pod Ondřejníkem jako investor
připravuje výstavbu veřejné kanalizace a ČOV.
Navržený systém, kromě technického zařízení na
jeho veřejných rozvodech (proplachovací a odvzdušňovací objekty), sestává z kanalizačních přípojek odvádějících splaškové vody z jednotlivých
nemovitostí, pro které existují následující zásady
(týká se oblastí v nichž bude kanalizace budována !):
1. Každá nemovitost (dům s č.p.) v níž jsou trvale
žijící občané bude „povinně“ napojena na veřejnou kanalizaci (v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích) a to vždy každá jednou
samostatnou přípojkou.
2. Tato přípojka odvádí z nemovitosti pouze
splaškové vody určené pro likvidaci na společné
čistírně odpadních vod. Do systému se nesmí
odvádět dešťové vody, vody z bazénů a pod. Bylo
by to i k tíži vlastníka, protože by hradil vyšší
spotřebu el. energie častým spínáním čerpadla
odpadů.
3. Nezbytnou součástí tlakového systému je čerpací (sběrná) jímka. Je to nádoba zpravidla na
soukromém pozemku (v případě umístění na
soukromý pozemek bude uzavřena smlouva
o věcném břemenu) o užitném objemu zhruba
1,5m3 konstruovaná pro akumulaci a automatické čerpání splaškových vod do veřejné tlakové
kanalizační sítě. Do sběrné jímky jsou zaústěny
všechny ležaté svody vnitřní kanalizace sloužící
pro odvedení splaškových vod z kuchyně a sociálního zařízení objektu.

4. Součástí systému veřejné tlakové kanalizace je
i čerpací stanice, vybavená kalovým čerpadlem
a elektrorozvaděčem se signálním zařízením —
vlastníkem tohoto zařízení je obec. V jímce je
tedy osazeno speciální ponorné kalové čerpadlo
s drtičem a hladinový spínač. Příkon čerpadla je
cca 1,1 kW a pro běžný RD se čtyřmi obyvateli
chod čerpadla trvá od 6 do 10 minut denně.
Ovládací rozvaděč zajišťuje automatický chod
čerpadla.
5. Vlastník nemovitosti zajistí třífázovou el. přípojku (kabel CYKY 5 ´ 2,5 mm = 24 Kč/bm) z rozvaděče objektu. V místě napojení elektropřípojky
na domovní elektroinstalaci je nutné umístit jistič 3 ´ 16 A.
6. Provozovatel veřejné kanalizace bude v případě
poruchy na čerpacím zařízení zajišťovat nepřetržitě (bez ohledu na denní či noční dobu a dny
pracovního klidu) na základě výzvy vlastníka nemovitosti zprovoznění čerpadla v čerpací jímce.
Toto provádí výměnou čerpadla nebo rozvaděče
za funkční. Opravu pak zajistí mimo objekt majitele nemovitosti.
7. Investor veřejné kanalizace — Obec Kunčice
pod Ondřejníkem — hradí u každé trvale obydlené nemovitosti:
— čerpací stanici — tj. čerpadlo s drtičem a hladinový spínač, propojovací kabely mezi čerpadlem, hl. spínači a rozvaděčem a vlastní rozvaděč,
— čerpací jímku (její dodávku a montáž, kterou
provede dodavatel veřejné kanalizace výtlak
z čerpací stanice — tj. potrubí od čerpadla do
veřejné tlakové kanalizace — lPe D 40 (Æ 5/4")
vedenou po veřejných pozemcích v hloubce do
1,50 m,
— výkopové práce.
8. Vlastník trvale obydlené nemovitosti hradí, respektive si zajišťuje sám (uvedené ceny jsou orientační):
— potrubí přivádějící splašky do čerpací jímky
POZOR TOTO BUDE UPŘESNĚNO PŘI PRŮZKUMU A ZAKRESLOVÁNÍ SITUACE INDIVIDUÁLNĚ PRACOVNÍKY SPOLEČNOSTI MARTINÁK
A ZAJÍC spol. s r.o. ,KTEŘÍ ZPRACOVÁVAJÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A PRŮZKUMY.
Tito pracovníci budou vybaveni pověřením
Obecního úřadu v Kunčicích p. O.,
— třífázovou přípojku elektro z domovního rozvaděče do ovl. rozvaděče pro čerpací stanici. Roční
spotřeba el.energie je podle zkušeností a platných norem pro kalkulaci produkované splaškové vody v čtyřčlenné domácnosti v ČR hrazená
vlastníkem nemovitosti do 100 kWh za rok, tedy
při ceně i v budoucnu předpokládané 4 Kč za
1 kWh = 400 Kč za rok!
— obecní úřad —
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1. změna Územního plánu obce
Územní plán Obce Kunčice pod Ondřejníkem byl
schválen v roce 2002. Od této doby bylo na obecní
úřad podáno několik desítek žádostí na změny
územního plánu (dále jen ÚP). Z tohoto důvodu
rada obce připravuje na rok 2005 zpracování
l. změny ÚP obce.
Zpracování změny územního plánu obce je
finančně náročné, proto může zastupitelstvo obce
schválit finanční podíl žadatele o změnu ÚP na
jeho zpracování.
Ke konci měsíce února nebo začátkem března se
uskuteční zasedání zastupitelstva obce, na kterém
proběhne schválení záměru 1. změny ÚP obce
včetně projednání podaných žádostí na jeho
změny.
Přesný termín jednání zastupitelstva obce bude
oznámen na úřední desce obecního úřadu a na vývěskách obce minimálně 10 dnů před jednáním ZO.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Poslední rozloučení
V měsíci lednu jsme se naposledy rozloučili
s MGR. MIROSLAVEM JANDOU.

☞☛ obecní
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Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...
V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea tito naši
občané:

91 let
89 let
85 let
85 let
84 let
83 let
83 let
82 let
82 let
81 let
81 let
80 let
70 let
65 let
65 let
60 let
60 let

Josef Kostelecký
Marie Uhrová
Růžena Lhotská
Marie Mičková
Ludmila Miarková
František Řezníček
Marie Tomančáková
Marie Brachniáková
Libuše Sošková
Anežka Michnová
Marie Šmiřáková
Jarmila Henzlová
Žofie Chasáková
Josef Fojtík
Jiřina Maralíková
Jarmila Kokešová
Jaroslav Bíza

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

úřad informuje ☛☞

Hrozí nám katastrofa Tsunami?
Hrozí, jen rychlost katastrofy bude plíživější,
a namísto v masách vody můžeme skončit v propadlišti dějin podzemních štol. Má smysl a lze se
však na takovou tsunami vůbec připravit, odvrátit
ji, či s ní bojovat?
Příroda nám každodenně demonstruje svou nadvládu a zdánlivě bezděky bere často i to, co považujeme za nejcennější — životy blízkých. Ale nemají
snad být takovéto katastrofy podnětem k tomu,
abychom se chytili za nos a více se zamýšleli nad
tím, jak jím předcházet. Byť se držím přísloví, že
„na všem špatném je něco dobrého“, je třeba vždy
zřetelně rozlišit, zda-li v některých případech nepřevyšuje ztráta „něčeho“, co zničíme, nad „tím“,
co budeme muset strastiplnou cestou napravovat.
O to víc potom bolí, když si tuto újmu způsobíme
vlastní neprozřetelností, hloupostí nebo prospěchářskou krátkozrakostí.
Člověk nemusí být astrolog ani prognostik, aby
pochopil zákulisí těžby beskydského uhlí. Stačí jen
poskládat nitky informací z televize a denního tisku
a porovnat je se skutečností.

První vlna přišla ze sněmovny, když představitelé
naší legislativy projednali (schválili) novelu zákona
150 z roku 2003, dle kterého získalo OKD předkupní právo na pozemky, jež byly předmětem předpokládané těžby (pozn. tehdy černého uhlí). Již tenkrát přitom významná část veřejnosti prostřednictvím petice vyjádřila nesouhlasné stanovisko s těžbou uhlí, přičemž byly přehlédnuty základní demokratické principy a těžební areál ve Frenštátě
pod Radhoštěm je „tichým duchem“ za každoroční
milionové částky stále udržován v pohotovostní
fázi až do dnešních dní. Kdopak by nyní nechtěl
zpět „proinvestované“ miliony (miliardy), aby bylo
zadostiučiněno demokratickému duchu! No patrně nikdo z vedení OKD.
Další vlnou v celé kauze bylo vyjádření Báňského
úřadu v Ostravě, který jako odborný garant prakticky posvětil těžbu v Beskydech a podbeskydské části
mikroregionu.
Připomeňme, že těžba beskydských fosilních
paliv (především pak uhlí) defakto nemá ve světě
obdoby. Srovnatelná by snad byla jen těžba diamantů v jihoafrických hlubinných dolech. Masív
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godulských pískovců Moravskoslezských Beskyd
v této části nasedá na starší karbonské uhlonosné
vrstvy a zatlačuje je hluboko pod zemský povrch.
Těžba v těchto podmínkách by byla vysoce riziková,
ale vedení OKD přesto chce toto riziko podstoupit,
i když v současné době máme uhlí nadbytek.
Celý svět se přece snaží využívat obnovitelné
zdroje energie a spotřeba fosilních paliv bude
stále klesat.
Nejsme geologové profesionálové, i když jisté
vzdělání v této oblasti máme, ale i „zdravý selský
rozum“ nepotřebuje příliš bujnou fantazii, aby si
dokázal představit důsledky těžby uhlí v Podbeskydské pahorkatině a Beskydské hornatině. Vzpomeňme jen, jaký dopad na krajinu měla a má těžba
uhlí v nížinné oblasti Ostravské pánve, zejména na
Karvinsku. I za těch nejpřísnějších ochranných těžebních podmínek se charakter krajiny Frenštátské
brázdy výrazně změní, nemluvě o znečištění slanými odpadními vodami, propadech, haldách, emisích, husté silniční a železniční síti a infrastruktuře
vůbec. Jistojistě lze předpokládat i další závažné
změny, že se totiž oblast s převážně kulturně–rekreačními invencemi změní na oblast spíše průmyslovou. Za své tak vezme veškerá dosavadní turistická
atraktivita oblasti. Projekty oblastního rozvoje rekreace, rehabilitace, sportovního i kulturního vyžití,
lyžařský areál na Pustevnách, Beskydské rehabilitační centrum, Přírodní park Podbeskydí, „Frenštátské kulturní slavnosti“ aj.
Příslovečnou poslední kapkou v celém případu
těžby bylo povolení průzkumu ložisek zemního
plynu. Uvěřit, že získávání plynu provázené vybu-
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dováním podzemní průzkumné štoly není jen chabou kamufláží pro následnou těžbu uhlí, může
snad jen naivka nebo majitel OKD.
Máme šanci zachránit malebnost naší krajiny?
Ano, ale musíme urychleně budovat varovný
systém. Pokud se nám hrozbu těžby uhlí nepodaří
odvrátit, bude nutně následovat postupná likvidace relativně zdravých životních podmínek zatím od
Radhoště po Ondřejník.
Dosavadní bezostyšná ignorance většinového názoru občanů ze strany našich některých zákonodárců a osobní zištnost některých našich uhlobaronů
příliš nadějí nedává. Přesto však odhodlání zatím
více než 27 000 občanů smýšlejících v duchu dlouhodobě udržitelného rozvoje a pohlížejících na krajinu a její přírodně–kulturní dědictví z pozice citlivě
jednajícího člověka vedlo k podepsání petice za
ukončení těžebních aktivit v našem regionu.
Pokud by však ani semínko této petice nepadlo na
úrodnou půdu, shledáváme za jediné rozumné řešení současné situace využít práva shromažďování
za účelem demonstrace a jasné deklarace práv demokratického občana. Mnohem více se ale přikláníme k méně radikálnímu řešení celého problému.
Probuďme v sobě více soucitu a tolerance, nechť
je oproštění se od bezohlednosti a touhy po krátkozraké ziskuchtivosti naší hlavní motivací na
cestě ke zodpovědnému jednání a předání krajiny
dalším generacím s čistým svědomím. Třeba naši
potomci objeví šetrnější postupy těžby a dokáží
efektivněji využít tuto surovinu.
Miloslav Šrubař & Robert Albín
za Český svaz ochránců přírody z Kunčic p. O.

Proč nám před očima umírají
naše lípy? Máme šanci je zachránit?
Před 60 léty jsem obtížně zajišťoval větvičku jmelí
na vánoční stůl. Dnes tento poloparazit není jen
symbolem štěstí, ale současně záhuba hlavně pro
lípy v našem okolí.
Jsou oblasti, možná celé kraje, kde jmelí na stromech je vzácností. U nás na ostravsku došlo vlivem
škodlivin v ovzduší k poškození nejen stromů a tím
vytvoření podmínek k expanzi jmelí. Vím, že jmelí
je nedílnou součástí naší původní flóry a má tudíž
své místo v potravních řetězcích. Zřejmě došlo
k porušení rovnováhy a tu bychom měli obnovit.
Olamování jmelí je neúčinné, čím více olamujeme, tím více roste. Vyzkoušel jsem vyřezávání napadnutých větví a ověřil, že na nových obrostech již
jmelí nemá šanci. Chce to zřejmě citlivý několikaletý postupný ořez jen části větví se jmelím, aby
nebyl porušen celkový habitus stromu (celkový
vzhled a vyváženost koruny) a zůstal dostatek větví
s pupeny k tažení mízy pro přežití stromu.
V žádném případě by z košaté lípy neměl zůstat jen
pahýl. Uvědomme si, že stromy jsou živé organismy,
které ptactvu, včelám a hlavně nám lidem zlepšují
podmínky k životu a podle toho se k nim chovejme.

Doufám, že odborníci tento můj postup posoudí
a hlavně pomůžou najít způsob a finanční prostředky k záchraně našeho státní symbolu — lípy srdčité.
Věřím, že i v budoucnu šumění větru v korunách
stromů pomůže léčit naše unavené duše.
Miloslav Šrubař
za ochránce přírody a včelaře z Kunčic p. O.

OBECNÍ NOVINY

STRANA 5

ÚNOR 2005

PETICE
K dnešnímu dni je zkontrolováno 20 397 platných podpisů pod petici vyzývající
ke zrušení a zasypání Dolu Frenštát. Další desítky petičních archů čekají na kontrolu.
DVĚ VYHRANÉ BITVY VE VÁLCE
Obvodní Báňský úřad byl nucen na základě odvolání občanů změnit své původní rozhodnutí
a umožnit jim stát se účastníky řízení o zahájení hornické činnosti na Dole Frenštát.
Byla prosazena novelizace zákona č. 62/88 sb. o geologických pracích a § 20 zákona 44/88 sb.
(horní zákon) týkajícího se odkupu státní půdy těž. společnostmi
v odstavci 1 a 2 doplněn o věty „Dále musí být doložena souhlasným stanoviskem obce,
na jejímž katastrálním území se pozemek nachází.“
NAŠE BESKYDY V TELEVIZI
Dne 22. 2. 2005 v 15.50 hod. bude na ČT2 vysílán diskusní pořad „NA VĚTVI“,
týkající se Dolu Frenštát. Občanské sdružení NAŠE BESKYDY
zastupoval Mgr. Tom Káňa a obec Trojanovice pan Drahomír Strnadel.
Jako protistrana byl přítomen zástupce OKD a zástupce OS Jáchym.
VALAŠI JEDOU NA HRAD
Ve čtvrtek 10. 2. 2005 proběhne oficiální předání naší petice v Praze.
Občané mají možnost rezervace místa ve zvláštních autobusech, které budou vypraveny
k této akci. Rezervace probíhá v IC Valašského království Frenštát p. R. a IC Rožnov p. R.
Registrační poplatek je 50 Kč.
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Sraz u Sokolovny ve Frenštátě p. R.
Odjezd
Odjezd od Obecního úřadu v Trojanovicích
Sraz na autobusovém nádraží v Rožnově p. R.
Odjezd
Předávání petice úřadům (průvod Valachů Prahou)
Rozchod
Sraz
Odjezd z Prahy

To, že náš boj není marný se v poslední době ukazuje stále jasněji.
Děkujeme Vám všem za dosavadní podporu.
DOLŮM ZMAR!
OS NAŠE BESKYDY
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Zpráva o činnosti SDH
Kunčice p. Ondřejníkem za rok 2004
Dne 8. ledna 2005 se konala valná hromada dobrovolných hasičů v Kunčicích, která byla velice
významná. Kromě zhodnocení činnosti jednotky,
kroužku mladých hasičů a celého sboru se konaly
volby do výboru a to pro volební období 2005— 2010.
Nový výbor bude pracovat v tomto složení:
Starosta:
Dalibor Káňa
Velitel a místostarosta: Pavel Kahánek
Hospodář:
Hana Mališová
Jednatel:
Darja Káňová
Vedoucí mládeže:
Věra Kahánková
Zástupci velitele:
Radan Šlechta, Marek Pavlíček
Organizátor:
Petr Šlechta
Členové výboru:
Emil Hučík, Tomáš Závodný, Radim
Káňa, Petr Vaněk, Vojtěch Kahánek
Předseda revizní komise: Jozef Škulavík
Členové revizní komise: Vladimír Kahánek, David Čajánek

âinnost v˘jezdové jednotky
Výjezdová jednotka má k dnešnímu dni 25 členů,
z toho jsou 4 strojníci, 2 velitelé družstev a velitel. Aby
jednotka byla akceschopná, musí se účastnit pravidelného školení. Velitel a zástupci absolvovali dvoudenní školení ve Frýdku–Místku, dva strojníci pak
jednodenní školení tamtéž. Dva noví strojníci absolvovali 40 hod. školení v Jánských Koupelích, tam rovněž byli čtyři noví a perspektivní nositelé DT. Tato
školení stála obec nemalou částku, nicméně tato školení jsou určena zákonem. Po celé zimní a jarní období probíhalo v hasičárně cyklické školení jednotky.
Daří se nám provádět zdravotní preventivní prohlídky, ovšem se obávám, že se nám v příštích létech členská základna výjezd. jednotky výrazně
sníží. Další velké problémy organizační a hlavně
finanční působí zákon, který nařizuje, že každý
řidič SDH, jezdící s vozidlem nad 7,5 t vybaveným
majáky, musí mít profesní průkaz.
Svolávání jednotky stále řešíme telefonicky, centrální varování OÚ a centrální svolávání HZS nějak
odeznělo do neurčita.
V minulém roce zasahovala jednotka 12 krát, zejména při technických zásazích a hubení obtížného
hmyzu. Chválabohu se nevyskytl žádný požár, ani
jiná živelná pohroma, ale my musíme být neustále
na tuto možnost připraveni a od toho se neustále
odvíjí naše činnost.
Hasiči se snažili celý rok ošetřovat svěřenou techniku. Spoustu oprav si provádíme sami, ale jsou závady,
které v domácích podmínkách opravit nelze. Proto
jsme ihned na začátku roku odstrojili DA 12 Furgon
a nechali provést opravu brzd, výměnu tlumičů a výměnu tažných ramen. Opravu provedla Frenštátská
lesní a. s. Souběžně s tím probíhala větší oprava stroje, např. snižování hlavy, leštění kanálků atd.
Na samém konci roku provedl HZS hloubkovou
kontrolu naší jednotky, kterou provedl zástupce požárního rady a velitel dobrovolných jednotek mjr.
Šigut. Byla zkontrolována veškerá dokumentace
jednotky, která se musí vést a také akceschopnost
jednotky. Byly shledány pouze dvě závady.
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âinnost krouÏku mlad˘ch hasiãÛ
Kroužek pracuje již osmým rokem a k dnešnímu
dni má 22 členů. Loňský rok byl pro nás velmi úspěšný. Zúčastnili jsme se okresní hry Plamen, kde
mladší získali 6. místo z 27 družstev a starší 2. místo
z 57 družstev a tím i postup do krajského kola. To se
konalo 19. června ve Vítkově. K startu nastoupilo 12
nejlepších družstev v kraji. V jednom dni jsme museli zvládnout 5 soutěží a v závěrečném součtu
z toho bylo 7. místo. S tímto umístěním jsme byli
spokojeni, protože jsme na soutěži takovéto úrovně
byli naprostými nováčky. V historii našeho sboru se
stalo poprvé, že jsme postoupili tak daleko.
Mimo hry Plamen jsme se účastnili 7. pohárových soutěží, na kterých mladší i starší družstvo
vždy získalo 1. nebo 2. místo.
Výsledky z těchto soutěží jsou krásné, ale zároveň
zavazující. Dětí máme dost, ale tím, že loni ukončilo činnost 6 členů, musíme ty nové znova všechno
učit. Nebude to jednoduché, pravidla jsou složitá
a konkurence mezi družstvy veliká.
Ale nejen soutěže jsou tím, co z nás dělá kolektiv.
Během loňského roku jsme se zúčastňovali všech
akcí pořádaných sborem i vlastních aktivit. Scházíme se každý čtvrtek a to celoročně a vždy je pro
mladé hasiče připraven zajímavý program. V zimě,
kdy nesoutěžíme, navštěvujeme bazén, tělocvičnu,
kuželnu nebo hrajeme hry.
Děkujeme všem dětem za jejich přístup k tréninku a reprezentaci při soutěžích.

âinnost sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
Náš sbor má celkem 81 členů, z nichž nejstarší
člen — pan Jan Macura oslavil 95. narozeniny
a nejmladší Libor Vaněk oslaví v květnu 6 let.
Rok 2004 jsme zahájili výborovou schůzí, kde
jsme schválili plán činnosti na celý rok. Abychom
udělali také něco pro své zdraví, vyrazili jsme
v únoru na Ondřejník — druhou nejvyšší horu, kterou jsme schopni slézt. Společně jsme navštívili
také několik plesů.
Jarní měsíce jsou již tradiční ve sběru šrotu, úklidu hasičárny a jejího okolí, nesmí chybět stavění
májky na hasičárně, její následné kácení a smažení
vaječiny. Nechali jsme sloužit mši za všechny zemřelé a živé hasiče, na které jsme byli přítomni.
V letních měsících jsme pomáhali při organizaci
oslav výročí založení sboru na Čeladné a na Ostravici. Uspořádali jsme o prázdninách 2 diskotéky
s dobrou účastí.
Na podzim opět proběhl sběr železného šrotu.
Uspořádali jsme další ročník soutěže Kunčická
bečka, které se zúčastnily sbory z okolí.
V listopadu jsme se sešli u kuželek na Střelnici,
v prosinci jsme se opět vydali na Ondřejník, tentokrát opačným směrem z Frýdlantu do Kozlovic.
Z peněz, které jsme získali na našich akcích, jsme
poslali příspěvek na konto Adventních koncertů.
Děkujeme všem členům, kteří přiložili ruku k dílu
a přejeme všem spoluobčanům hodně zdraví a úspěchů v roce 2005.
— hasiči —
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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
Sportovní a turistické akce 5. tfiídy

Sbírka na pomoc Asii

V letošním školním roce jsem se stala tř. učitelkou páté třídy, a jelikož do této třídy chodí děti,
které vesměs velice rády sportují, rozhodli jsme se,
že toho využijeme i ve volném čase. A tak hned
v říjnu jsme podnikli „Cestu za pokladem“ a v listopadu sedm dětí zdolalo vrchol Ondřejníku. Prosincový výlet jsme odložili na 2. ledna, kdy jsme se byli
společně s turisty projít po Kunčicích v rámci charitativní akce „Světluška“. Jelikož nám ale počasí
nepřálo, nepřišly děti v tak hojném počtu jak jsme
původně plánovali. Přesto je však čekala u cíle sladká odměna a slavnostní „dětský“ přípitek, kterým
jsme společně přivítali nový rok 2005.
Další lednovou akcí bylo odpolední bruslení na
kluzišti ve Frenštátě p. R., kam nás vyjelo deset.
Měli jsme sice problematické spojení, ale dopravu
dětí z dolního konce zajistil na zpáteční cestě pan
Saitl. Tímto mu velmi děkuji za pomoc. Dětem se
bruslení natolik líbilo (byť někteří stáli na bruslích
poprvé), že si jej zcela jistě brzy zopakujeme.
Na další akce se velice těším a doufám, že vytáhneme do přírody i ty, kteří s námi doposud nikam
nevyrazili.

Na samém konci loňského roku postihla velkou
část Asie a zčásti i Afriku ničivá vlna tsunami.
Mnoho lidí pochopilo, že je třeba pomoci nejen
morální, ale zejména peněžní. K ohromným částkám, které přibývají každým dnem, chtěla přispět
i děvčata 8. třídy. Proto se rozhodla začít se sbírkou
na zdejší škole. Akce potrvá do konce pololetí a konečná suma peněz se zašle na konto Adra.
A. Charbuláková
třídní učitelka 8. třídy

·kolní turnaj v pfiehazované
Ve dnech 6. 1. a 13. 1. se na naší škole odehrál turnaj v přehazované děvčat 6. až 9. ročníku. Hrála
každá třída s každou, na konci se sečetl počet vítězných utkání u každé z tříd.
A jak to vše dopadlo?
Čtvrté místo zbylo pro 7. třídu, bronzová skončila
děvčata 9. třídy, stříbrnou příčku obsadily šesťačky
a celý turnaj vyhrála děvčata 8. ročníku. Blahopřejeme.
A . Charbuláková

P. Mynářová
třídní učitelka 5. třídy

Recitaãní soutûÏ ÏákÛ 1. stupnû — ‰kolní kolo
Dne 27. ledna 2005 soutěžili žáci kunčické školy
v recitaci. Soutěž probíhala ve třech kategoriích.

GALERIE KARLA SVOLINSKÉHO
SRDEČNĚ ZVE ŠIROKOU VEŘEJNOST

18. ÚNORA 2005
NA VERNISÁŽ VÝSTAVY

Umístění bylo následující:

VÝTVARNÝCH PRACÍ BÝVALÝCH ŽÁKŮ
ZŠ KARLA SVOLINSKÉHO V KUNČICÍCH p. O.
NAZVANOU:

1. kategorie — žáci 1. ročníku
1. místo Tomáš Jurek
2. místo Radek Řezníček
3. místo Barbora Přečková

Hynku, Viléme, Jarmilo,...

2. kategorie — žáci 2. a 3. ročníku
1. místo Vojtěch Němec
2. místo Lucie Řezníčková
3. místo Julie Poláchová

Tomáš Hrubiš Mirek Pavlásek

Eliška Fajkusová

PROGRAM VERNISÁŽE:

3. kategorie — žáci 4. a 5. ročníku

17.30
ONE PICTURE SHOW — SVĚTELNÁ PROJEKCE
S ŽIVÝM HUDEBNÍM DOPROVODEM

1. místo Kamil Maralík
2. místo Hana Poledníková
3. místo Josefína Kořená
Děkujeme všem žákům za účast ve školním kole
a recitátorům 2. a 3. kategorie, kteří obsadili první
tři místa, přejeme hodně úspěchů v oblastním kole,
které proběhne ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Mgr. Eva Sladká

18.00
VLASTNÍ ZAHÁJENÍ VERNISÁŽE
ZA ÚČASTI MLADÝCH VÝTVARNÍKŮ
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Tříkrálový koncert
V podvečer 6. 1. 2005 jsme se sešli v prostorách
kunčického kostela, kde pěvecký sbor žáků naší
školy pod vedením p. uč. M. Kahánkové předvedl
tříkrálový koncert.

ÚNOR 2005

Dále prospěli s vyznamenáním tito žáci 2. stupně:
6. třída: 8 žáků — Dana Heryánová, Denisa Rybářová, Kristýna Vyroubalová, Štěpánka Hrubišová,
Tomáš Tománek, Matěj Tabach, Martina Řezníčková,
Erika Bartoníčková.
7. třída: 4 žáci — Kristýna Petrová, Stanislava Byrtusová, Petra Bednaříková, Matěj Rybář.
8. třída: 5 žáků — Beáta Kunášová, Marek Borák,
Pavla Davídková, Nikol Šigutová, Lenka Svobodová.
9. třída: 8 žáků — Miroslav Kokeš, Silvie Kokešová,
Petra Šigutová, Blanka Vichrová, Petra Strnadlová,
Eliška Střálková, Markéta Uřinovská, Miroslav Kahánek.
Na škole bylo uděleno celkem 58 pochval třídního učitele a jedna pochvala ředitele školy.

V povánočním čase jsme se zaposlouchali do
písní a koled, a i když jsou už vánoční svátky za
námi, vystoupení dětí a milé průvodní slovo paní
učitelky pohladilo na duši každého přítomného
posluchače.
Děkujeme za příjemný zážitek
Eva Halatová

Ukonãení 1. pololetí ‰kolního roku
2004/2005
Ve středu 26. ledna 2005 vyhodnotila pedagogická rada chování a prospěch žáků za 1. pololetí
školního roku.
Jakých úspěchů dosáhli žáci naší školy? Z celkového počtu 172 žáků prospělo s vyznamenáním
105 žáků, 67 prospělo a nikdo nebyl klasifikován
nedostatečnou.
Jsme rádi, že na naší škole je stále mnoho žáků,
kteří pracují tak , aby jejich výsledky byly co nejlepší a dosáhli průměru 1,00.
Samé jedničky si tak v pondělí 31. 1. 2005 odnesli
tito žáci :
1. třída: 10 žáků — Lukáš Bernatík, Natálie Burelová, Dominik Čajánek, Ivana Čajánková, Tomáš
Jurek, Jan Majer, Barbora Přečková, Simona Rašková, Radek Řezníček, Markéta Vyroubalová.
2. třída: 5 žáků — Lenka Hrubišová, Markéta Maroszová, Lucie Řezníčková.
David Šenk, Dominika Závodná.
3. třída: 8 žáků — Michal Jurek, Jarmila Magdoňová, Iva Maralíková, Vojtěch Němec, Kateřina Řezníčková, Magdalena Strnadlová, Pavel Vaněk, Lukáš
Weselowski.
4. třída: 4 žáci — Anna–Marie Holušová, Bohdana
Kahánková, Patrik Pokorný, Karolína Vyroubalová.
5. třída: 4 žáci — Josefína Kořená, Barbora Kožušníková, Hana Poledníková, Alena Telváková.
6. třída: 1 žákyně — Petra Havlíčková.

K posílení kázně bylo uděleno 16 napomenutí
třídního učitele, 7 důtek třídního učitele, 6 důtek ředitele školy a 1 druhý stupeň z chování za jednání,
které bylo v rozporu s pravidly školního řádu.
Nový školský zákon a následné vyhlášky přinesly změny také v hodnocení žáků na vysvědčení.
Například letos poprvé prvňáčci nedostali pouze
jedinou velikou známku, ale stejně jako ostatní
byli hodnocení z každého předmětu. Celkové
hodnocení prospěl s vyznamenáním mohli získat
již žáci od první třídy a nepovinné předměty včetně náboženství se nově hodnotí známkou. Bohužel vyhlášku vydalo ministerstvo školství se zpožděním, vysvědčení již bylo v některých třídách na
I. stupni vypracováno, náhradní tiskopisy nedošly včas a tak oprava druhé strany tiskopisu v kolonce „nepovinné předměty a zájmové útvary“
a „celkový prospěch“ bude provedena dodatečně
ve druhém pololetí.
Zapsala D. Heryánová a M. Majer

Podûkování
Dne 21. ledna 2005 proběhl v restauraci Skalka
Rodičovský ples. Chtěli bychom touto formou poděkovat všem sponzorům za přispění do tomboly
a slečně Simoně Macurové za její vstřícnost. Náš
dík patří rovněž všem členům SRPdŠ, kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu.
Zároveň bychom vás i vaše děti rádi pozvali
na Kloboukový ples, který se bude konat 19. 3. 2005
na rekreačním středisku Mládí pana V. Krkošky.
Budeme doufat, že tentokrát naše plakáty opět
nezmizí z vývěsek a vydrží až do konání akce.
Bližší informace o Kloboukovém plesu přineseme
v dalším čísle Obecních novin.
Za SRPdŠ R. Kuchař a Š. Řezníčková
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Novoroční čtyřlístek
Začít nový rok čtyřmi dobrými
skutky:
— jít na nový rok na výlet
— pozvat někoho ze svého okolí
— poznat kus přírody
— přispět potřebným
Tak byla nazvána akce pořádaná Klubem českých
turistů ve spolupráci s nadačním fondem Českého
rozhlasu. V rámci charitativního projektu Světluška
má schválenou sbírku, která je určena na pomoc
nevidomým dětem a lidem s těžkým zrakovým
nebo kombinovaným postižením.
Kunčičtí turisté naplánovali vycházku přírodou
pro veřejnost na neděli 2. ledna 2005. Přišli nejen
kunčičtí dospělí, dorost, děti či celé rodiny, ale svou
přízní nás potěšili milovníci turistiky z Čeladné,
Ostravice, Frýdlantu.
Po trase 5 km dlouhé jsme si užili rozmanitého
počasí. Trochu sluníčka, trochu větru, trochu blesků
a hromů, trochu vydatného lijáku, ale bohužel ani
trochu správného lednového sněhu. Byla to vycházka, kterou jsme už všichni potřebovali po vánočním hodování a silvestrovském veselí. Cestou
byl čas na přání dobrého zdraví a štěstí v právě
začatém novém roce, na povídání s přáteli i naplánování dalších výletů, výšlapů či pochodů do přírody, do hor i do jiných krajin. Do cíle jsme došli
všichni v počtu 86 účastníků. Do zapečetěné pokladničky jsme odevzdali částku 2 145 Kč místo
startovného. Každý účastník dostal za odměnu
kalendářík a odznak čtyřlístku. Za průběh celé Akce
pro Světlušku ručili známí kunčičtí turisté manželé
Martiňákovi a Hurníkovi. Za Obecní úřad v Kunčicích p. O. paní Ivana Řezníčková. Vznikla tak nová,
hezká tradice. Letos to byl zkušební ročník. Takže
za rok s turistickým pozdravem „Zdrávi došli“
Dopisovatelka Klubu českých turistů Kunčice p. O.

Oznámení
Valná hromada členů
Honebního společenstva
v Kunčicích pod Ondřejníkem
se uskuteční
dne 20. února 2005
v sále na Huťařství
v 10 hodin.
Zve výbor
Honebního společenstva
v Kunčicích p. O.
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Tříkrálová sbírka 2005
V době od 2. do 12. ledna 2005 uspořádala Česká
katolická charita již popáté Třikrálovu sbírku. Jistě
Vás bude zajímat výsledek této akce. Pro sociální
aktivity charity Frenštát pod Radhoštěm bylo koledníky ve frenštátském regionu vybráno 364 000 Kč,
z toho v Kunčicích pod Ondřejníkem 17 257 Kč.
Výtěžek této sbírky je určen na projekt CHOPS
(charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba) —
vybavení této služby, část sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí, především na pomoc
lidem v jihovýchodní Asii, které přívaly vod připravily o domov.
Děkujeme všem dárcům a koledníkům, kteří se
zúčastnili Třikrálové sbírky.
Lenka Tabachová
ředitelka charity Frenštát p. R.

Změna telefonního čísla
Sdružení Závodný Lubomír a Závodný Tomáš —
voda, topení, plyn, revize oznamují změnu telefonních čísel:
Závodný Lubomír . . . . . . . . . . 731 414 243
Závodný Tomáš . . . . . . . . . . . . 737 511 741

Vzpomínky
Všechno zmizí jen stopy Tvé práce a lásky
zůstaly stále v našich srdcích.
Dne 28. února uplyne 10 let kdy nás navždy opustil pan BOHUMIL ŘEZNÍČEK.
S úctou a láskou vzpomínají manželka,
synové Jiří a Lumír s rodinami.

o

Dne 28. února 2005 uplynou 3 roky od úmrtí
naší milé manželky, maminky, babičky
a prababičky paní LIBUŠE GELNAROVÉ.
Se zármutkem hluboce vzpomínáme
a nikdy nezapomeneme.
Zarmoucená rodina manžel Jaroslav,
dcery Jarmila a Dagmar s rodinami.
Kdo jste ji znali věnujte ji tichou vzpomínku.
„Čas plyne a smutné vzpomínky zůstávají nám,
jen cestička k hřbitovu zůstala nám.“
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Inzerce
Příležitostné zaměstnání
Pronájem
Pronajmu byt 3+1 v Kunčicích p. O.
kontakt: 737 037 468 (večer)

Pražská agentura pro výzkum trhu
hledá pro spolupráci ve všech regionech
tazatele. Zkušenosti z této činnosti vítány,
nejsou podmínkou, zájemce zaškolíme.

Oznámení
Aktuální informace z lyžařských areálů
Moravy s denním zpravodajstvím
stav sněhových podmínek naleznete
na internetové adrese

pocasi.ecesko.cz
Stav podmínek si můžete nechat poslat na
mobilní telefon zasláním SMS ve tvaru
počasí název místa (např. lyžařský areál Pustevny):
počasí pustevny na tel. číslo 907 09 06
(cena SMS je 6 Kč s DPH)
Sdružení region Beskydy

Bližší informace na ecoma.plus@seznam.cz,
tel. 241 910 232, nebo písemně Ecoma plus
Revoluční 3, 110 00 Praha 1.

Informace
Bližší informace o možnosti studia
na čtyřletém a osmiletém gymnáziu, s.r.o.,
Cihelní 410, Frýdek– Místek najdete na
WWW.cogfm.cz, tel. fax: 558 433 572
e-mail: vanickovar@seznam.cz

TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem odbor ASPV
pořádá dne 26. února 2005
ve 20 hodin
v sále restaurace Huťařství tradiční

·IB¤INKY
hudba: TNT Kopřivnice
vstupné 75 Kč + 5 Kč místenka
předprodej vstupenek od 18. 2. 2005
u Valášků — Kunčice p. O. 338

Kunčice pod Ondřejníkem 1. 2. 2005, ročník XV, číslo 2/2005, šéfredaktor Jana Martináková, zástupce šéfredaktora Tomáš Hrubiš.
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