DUBEN 2003

„Na duben neměj spoleh valný, bývá jasný dnes a zítra kalný.“

P

ři staročeském dělení roku na dvě přirozená období: léto a zimu, byl právě duben pokládán za dobu,
ve které zima definitivně pozbývá své vlády. Proto se prý duben nikdy neobejde bez početného střetávání a zápolení zimy a léta, a právě proto je pro něj nejpříznačnější vlastností veliká povětrnostní nestálost
a proměnlivost — ono příslovečné aprílové počasí.
Velikonoce — křesťanské svátky slavené na památku umučení a vzkříšení Ježíše Krista na sebe vážou, vedle
svátků vánočních, vůbec největší počet rozmanitých obyčejových zvyklostí, pověr, rituálů, magických konání, her a přirozeně i celý soubor osobitých pranostik. Velikonoční pranostiky jsou přitom výrazně ovlivněny tím, že tyto svátky jara v sobě vedle křesťanských tradic koncentrují i četné obyčeje původních
pohanských slavností vítání jara a oslav konaných na zahájení jarních zemědělských činností.

Vybráno z knihy Velký pranostikon, Zdeňka Vašků.

— redakce —
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Usnesení
ze IV. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice p. O.
konaného dne 31. 3. 2003 v 16. 30 hodin.
Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)
I. Bere na vědomí
03. Kontrolu usnesení z II. a III. (mimořádného)
zasedání zastupitelstva obce ze dnů 20. 12.
2002 a 7. 2. 2003.
04. Informace o jednáních rady obce.
05. Zhodnocení roku 2002.
II. Schvaluje
01. Návrhovou komisi ve složení: Dr. Dana Heryánová, Pavel Kahánek.
02. Ověřovatele zápisu: Zdeňku Šlechtovou, Radomíra Martiňáka.
07. Program hlavních činností Obce Kunčice p. O.
na rok 2003.
08. Rozpočet obce Kunčice p. O. na rok 2003: příjmy: 28 493 700,00 Kč, výdaje: 30 312 700,00 Kč,
financování: 1 819 000,00 Kč.
09. Poskytnutí příspěvku na úhradu ztráty z provozu pravidelné autobusové dopravy dopravci
Connex Morava a. s., Ostrava, IČO 25827405 ve
výši 21 938 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu
Smlouvy o poskytnutí příspěvku. T: do 15. 4. 2003.
10. a) svěření majetku do správy příspěvkové organizaci s názvem Mateřská škola Kunčice p. O.
316, IČO 70987424 (dále jen PO),
— budova MŠ 425 na p.č. 497, pozemky p.č.
1748/4 hřiště a p.č. 1748/5 zahrada,
— budova MŠ 316 na p.č. 390, pozemky p.č. 317
zahrada a p.č. 323/2 sportoviště od1. 1. 2003.
b) převedení věcí movitých do vlastnictví PO:
HIM MŠ Horní — dle inv. seznamu hodnota
26 965 Kč
HIM MŠ Dolní — dle inv. seznamu hodnota
98 248 Kč
Drobný hmotný majetek MŠ Horní hodnota
157 875 Kč
Drobný hmotný majetek MŠ Dolní hodnota 275 170,60 Kč
Od 1. 1. 2003 a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o svěření majetku do správy
a o převodu věcí movitých do vlastnictví. T: do
7. 4. 2003.
12. a) poskytování měsíční odměny a další odměny
neuvolněným členům ZO podle NV č.122/2002
Sb. od 15.11.2002 takto: člen rady obce, předseda výboru nebo komise — 900 Kč — L. Dobiášová, MUDr. Fr. Chovančíková, Ing. L. Poledník,
Zd. Šlechtová, D. Zavadilová, O. Harabiš, ostatní členové ZO — 230 Kč — PaedDr. D. Heryánová,P. Kahánek, L. Křenek, R. Martiňák, Ing. P.
Řezníček, P. Závodný a další odměnu (příplatek

13.

14.
15.

16.

17.

podle počtu obyvatel) ve výši 110 Kč všem jmenovaným,
b) úpravu poskytování této měsíční odměny
podle NV č. 37/2003 Sb. od 1. 4. 2003 takto: člen
rady obce, předseda výboru nebo komise — 960 Kč:
L. Dobiášová, MUDr. Fr. Chovančíková, Ing.
L. Poledník, Zd. Šlechtová, D. Zavadilová, O. Harabiš, ostatní členové ZO — 250 Kč: PaedDr. D.
Heryánová, P. Kahánek, L. Křenek, R. Martiňák,
Ing. P. Řezníček, P. Závodný a další odměnu
všem jmenovaným (příplatek podle počtu obyvatel obce) ve výši 120 Kč.
Bezúročnou půjčku na rozšíření sortimentu
prodejny čp. 594 p. Milanu Závodnému, Kunčice
p. O. čp. 70, se splatností do 2,5 let, podle navrženého splátkového kalendáře na základě
smlouvy o půjčce, kterou vypracuje finanční
výbor a schválí rada obce.
b) jednorázový příspěvek na provoz Domova
důchodců ve Frýdlantě n. O. ve výši 20 000 Kč.
a) odprodej pozemku p. č. 1209/73 orná, 1259 m2
p. Milanu Kubínovi, Kunčice p. O. čp. 37 pro
stavbu RD,
b) odprodej částí pozemků p. č. 1209/80,1209/83,
1214/42 manželům Jindřichu a Ĺubici Edelmannovým, Dr. M. Tyrše 3107, Frýdek–Místek
pro stavbu RD (podle zaměření),
c) odprodej pozemku p.č. 1209/185 orná o výměře 1777 m2 p. Karlu Valovi, Foxova 9, Nová
Bělá – Ostrava pro stavbu RD,
d) bezúplatný převod (popř. odkoupení) pozemků podle GP č. 1064 – 161/2002 ze dne 20.
11. 2002: p.č. 1047/12 trv. tráv. porost o výměře
2090 m2 (dříve PK p.č. 302/2) a p. č. 1047/13 trv.
tráv. porost o výměře 48 m2 (dříve PK p. č.
1024/5) k veřejně prospěšnému využití — veřejné prostranství — parčík od ČR — Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2 — zároveň se ruší
usnesení ZO ze dne 17. 12. 2001, bod 2h) a ze
dne 20. 12. 2002, bod II. 9.
Členství Obce Kunčice p.O. v Honebním společenstvu Kunčice p. O. a zároveň pověřuje starostu obce, v jeho nepřítomnosti místostarostu
zastupováním zájmu obce na valných hromadách Honebního společenstva Kunčice p. O. —
zároveň ruší usnesení ZO ze dne 7. 2. 2003, bod
III. 6.
b) zachování příslušnosti obce Kunčice pod
Ondřejníkem k okresu Frýdek–Místek, vyplyne–li z toho změna pověřené obce III. typu,
schvaluje zastupitelstvo obce zařazení obce
Kunčice pod Ondřejníkem pod pověřenou obec
III. typu Frýdlant n. O.
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18. Vzorovou smlouvu o budoucí smlouvě kupní
o převodu vlastnictví budoucí jednotky (byty)
a zmocňuje starostu obce k podpisu jednotlivých
smluv na základě jejich projednání radou obce.
III. Vyjadřuje souhlas
06. S celoročním hospodařením obce v roce 2002
(včetně projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Kunčice pod Ondřejníkem za rok 2002) bez výhrad. ZO pověřuje RO
k zajištění odstranění nedostatků z přezkumu
hospodaření Obce Kunčice p. O. za rok 2002.
T: do příštího zasedání ZO.
IV. Stanoví
11. Že cestovní náhrady se budou členům zastupitelstva obce poskytovat ve výši a za podmínek
stanovených právními předpisy pro zaměstnance v pracovním poměru podle § 78 zákona

Sběr nebezpečných odpadů,
velkoobjemových odpadů
a železného šrotu
V roce 2003 proběhne v naší obci opět sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů (osmý
rok). Zároveň proběhne sběr železného šrotu.
Vzhledem k tomu, že po několikaletých pravidelných sběrech železného šrotu ubývá, proto bude
sbírán pouze při jarních sběrových akcích.
Smyslem této akce je jednorázové vyčištění obce
od všech druhů odpadů, pro občany je zároveň jedinečnou příležitostí zbavit se problematických
odpadů.
Na jaře tato akce proběhne v sobotu 26. dubna
2003.
Sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ
provede firma .A.S.A., spol. s r.o., provozovna Ostrava na následujících stanovištích:
— u zastávky ČSAD „u lávky“
(dolní část obce)
8.30 — 9.00 hod.
— u kostela (dolní část obce)
09.15 —9.45 hod.
— u Huťařství (aut. zastávka) 10.00—10.45 hod.
— u čerpací stanice vody (poblíž autobusové
točny — transformátoru) 11.15—12.00 hod.
V uvedené době bude moci každý občan Obce
Kunčice p. O. odevzdat na tomto místě k likvidaci
následující odpady:
olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky
barev, monočlánky, autobaterie i s elektrolytem,
zářivky, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré
kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové
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č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších změn a doplňků — od 15. 11.
2002.

V. Neschvaluje
17. a) přičlenění obce Kunčice pod Ondřejníkem
k okresu Nový Jičín.
V Kunčicích p. O. 31. 3. 2003
Návrhová komise:
Dr. Dana Heryánová, v.r.
Pavel Kahánek, v.r.

starosta obce:
Ing. Tomáš Hrubiš, v.r.
místostarosta:
Zdeněk Strnadel, v.r.

Vyúčtování hospodaření Obce Kunčice p. O. za
rok 2002 a schválený rozpočet na rok 2003 otiskneme v dalším čísle Obecních novin.
— redakce —

oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji
a vazelínou, obaly od sprejů, dále pak televizory,
rádia, domácí elektrospotřebiče, ledničky, mrazáky,
opotřebené pneumatiky (bez disku!).
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečný odpad vozte prosím na stanoviště
pouze v uvedenou dobu, aby jej mohli pracovníci
odborné firmy od Vás přímo odebrat. Děkuji.
Sběru se budou moci zúčastnit také majitelé rekreačních chat v katastrálním území Kunčice p. O.,
avšak pouze ti, kteří mají zaplacen místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2003
ve výši 300 Kč za chatu za rok 2003. Jedná se
o odpad vyprodukovaný na území Obce Kunčice p. O.
Sběr bude provádět specializovaná firma za účasti pracovníků obecního úřadu, členů komise životního prostředí a ochránců přírody.
Při této akci nebudou odebírány odpady podnikatelů, vzniklé při podnikatelské činnosti. Podnikatelé se mohou s firmou, která bude sběr provádět
domluvit na individuálním odvozu, popř. si likvidaci odpadu uhradí přímo na místě.
Název a sídlo firmy: .A.S.A., spol. s r.o.,
provozovna Ostrava
ul. Frýdecká 740,739 32 Vratimov
tel. č.: 596 732 775–6

Tato akce je pořádána a hrazena obcí již osmý rok
a bude prováděna pravidelně i v příštích letech
dvakrát za rok. Žádáme proto občany, aby s touto
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službou již každoročně počítali a svůj nebezpečný
odpad (podle specifikace uvedené v ON) si během
roku doma ukládali na vhodném místě, nedávali jej
do popelnic a jiných sběrných nádob v obci a vyčkali na jednorázový sběr těchto odpadů pořádaný
obcí.
Sbûr velkoobjemov˘ch odpadÛ
Velkoobjemové odpady, které nelze uložit do běžných popelnic na domovní odpad, budou sbírány
rovněž v sobotu dne 26. dubna 2003.
Do přistavených kontejnerů je možno bezplatně
uložit např. matrace, hadry, které nejsou znečištěné ropnými produkty, části nábytku, WC mísy,
umyvadla, koberce, linolea, kočárky a pod.
Do kontejnerů nesmí být ukládána stavební suť,
tráva, větve stromů, uhynulá zvířata, jiný organický
odpad a běžný domovní odpad. Železný šrot bude
sbírán samostatně.
U každého sběrného místa bude pověřený pracovník, který v případě potřeby upřesní skladbu
ukládaného odpadu. Respektujte prosím jeho pokyny.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v sobotu 26. 4. 2003 rozmístěny na následujících stanovištích pouze v níže uvedených časech:
1. u zastávky ČSAD „U lávky“
na dolním konci
8.00 —10.00 hod.
2. parkoviště u kostela
8.00 —10.00 hod.
3. u Huťařství
(autobusová zastávka)
8 .00 —11.00 hod.
4. čerpací stanice vody u točny
(u transformátoru)
8.00 —12.00 hod.
5. za žel. přejezdem směrem
k RS Stavbař
8.00 —10.00 hod.
6. u vodní nádrže v Kolibách
8.00 — 10.00 hod.
7. směrem pod Stolovou, nad čp. 99
(dříve p. Ondrušák)
8 .00—10.00 hod.
8. Bystré u p. Vl.Píchy
8 .00—10.00 hod.
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křižovatka u nemocnice, kolem dřevěného kostelíka k prodejně pod Stolovou. Zpět kolem p. V. Běčáka čp. 100, p. Fr. Běčáka čp. 570, p. L. Oprštěného čp. 500, dále kolem p. Zavadilové čp. 280, dříve
p. Sosenkové čp. 133 až pod les. Od Penziónu Karolína přes Koliby k prodejně na Maralovém
kopci, zpět k železničnímu přejezdu kolem Penziónu Stavbař. Odtud přes autobusovou točnu
k nádraží ČD, dále pak okolo prodejny Macurových (dříve „Šodek“) po Valašské cestě k Penziónu
V.K. Václav Krkoška, k obecnímu úřadu a jeho
okolí. Sběrné vozidlo bude dále projíždět po
okresní komunikaci od nemocnice po Tichou, od
zastávky ČSAD „u lávky“, zpět po pravé straně potoka Tichávka, přes Rakovec na Frenštát p. R. po
p. Rudolfa Slaninu, zpět přes Humbarek okolo
Mateřské školy Dolní ke kostelu.
UPOZORNĚNÍ!
Na sběrná místa pro sběr železného šrotu ukládejte prosím pouze železný šrot. Pro nebezpečný
a velkoobjemový odpad použijte výše uvedená
stanoviště. Děkuji.
Vážení občané,
využijme prosím této jedinečné příležitosti jak se
zbavit problematických odpadů a udělejme si
každý pořádek ve svém okolí. Žádáme zároveň
všechny občany, aby na jednotlivá stanoviště přinesli odpad v den sběru v době, která je u jednotlivých druhů odpadu uvedena (neukládat na stanoviště odpad před zahájením sběrové doby!) a aby
přinesli pouze odpad, který je výše uveden, neboť
by mohlo dojít k takové situaci, že si budou muset
nevhodný odpad odnést zpět domů.
Předem děkuji všem, kteří takto přispějí k ochraně životního prostředí v naší obci.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Výzva
UPOZORNĚNÍ!
Na daná stanoviště přivážejte prosím velkoobjemový odpad až od vyznačené doby, tj. od 8 hodin
do doby uvedené u jednotlivých stanovišť. Po uvedené době již odpad na stanoviště nevozte, nebude možné jej pak odvézt! Děkuji.
Sbûr Ïelezného ‰rotu
Souběžně se sběrem nebezpečných a velkoobjemových odpadů proběhne v Obci Kunčice p. O.
v sobotu 26. dubna 2003 sběr a odvoz železného
šrotu. Sběr provedou členové místního Sboru dobrovolných hasičů. Železný šrot nebude vykupován,
odvoz bude proveden zdarma. Veškerý nepotřebný
železný šrot mohou občané uložit k silnici, odkud
bude naložen a odvezen. Sběrné vozidlo bude projíždět po těchto trasách:

Podnikatelé, kteří mají zájem o uveřejnění reklamy své firmy v připravované mapě Kunčic pod
Ondřejníkem s čísly popisnými mohou odevzdat
své návrhy do 25. dubna 2003 na obecní úřad
u paní Svobodové. Předběžný finanční příspěvek za
uveřejnění reklamy je 1000 Kč.
— obecní úřad —

Vzpomínková slavnost
Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem a Sbor
pro občanské záležitosti Vás srdečně zvou v pondělí 5. května 2003 v 17.00 hod na vzpomínkovou
slavnost v prostorách před obecním úřadem u příležitosti 58. výročí osvobození naší obce a vítězství
nad fašismem.
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Informace
Zájemci o získání informací z internetových stránek mají možnost
od 15. dubna 2003 navštívit
„INTERNETOVOU KNIHOVNU“ na
obecním úřadě, která umožňuje:
— zpřístupnění informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím,
— poskytování informačních služeb pro oblast celoživotního vzdělávání občanů,
— poskytování informačních služeb občanům
v oblasti cestovního ruchu,
— poskytování informačních služeb podporující
právní vědomí občanů v oblasti ekonomiky, obchodu a zaměstnanosti.
Provoz bude vždy ve čtvrtek od 16. 30 do 18. 30
hodin.
Poplatek za užívání internetu cca 0,60 Kč za jednu
minutu.
Hlavní činností „Internetové knihovny“ bude získání informací z internetových stránek.
— obecní úřad—
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Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…
V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:

93 let
85 let
82 let
81 let
80 let
80 let
75 let
70 let
65 let
60 let

Jaroslav Kalčík
Jaroslav Gelnar
Mgr. Jaroslav Špaček
Miroslava Maralíková
Vojtěch Konvička
Vlastislava Krkošková
Marie Řezníčková
Jiří Menšík
Milan Vrba
Marie Poláchová

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

Setkání dříve narozených
SPOZ v Kunčicích p. O. opět připravuje společné setkání dříve narozených, které se uskuteční

v pátek 25. dubna 2003 ve 14,00 hod. v sále na Huťařství
Srdečně zveme všechny občany, kteří dosáhli starobního důchodu (nikoliv invalidního nebo předčasného) nebo pobírali důchod invalidní a nyní pobírají důchod starobní a mají trvalý pobyt v Kunčicích p.O.
Také srdečně zveme i občany — důchodce z blízkého okolí i se svými partnery, kteří v obci léta bydleli
a chtějí se opět setkat se svými přáteli. Zájemci se mohou telefonicky ohlásit do 22. dubna 2003 na tel.č.
obecního úřadu — 556 850 154 a potvrdit svou účast na setkání.
Přikládáme pozvánky a prosíme občany, kteří mají zájem se setkání dříve narozených zúčastnit o vyplnění a zaslání do 22. dubna 2003 na obecní úřad. Prosíme o dodržení tohoto termínu!
Program v letošním roce zajistí děti ze ZŠ K. Svolinského, mateřské školy Horní a Dolní a kdo se setkání
zúčastní, může si odnést na památku i pěkný dárek, který může vyhrát.
Děkujeme a na Vaši účast se těší
obecní úřad a Sbor pro občanské záležitosti

$

zde odstřihněte

Pozvání na setkání s důchodci
Zúčastníme se setkání s důchodci 25. dubna 2003
Jméno …………………………………………………………………………………………..............
Adresa …………………………………………………………………………………………..............
Počet celkem ……………………………………………………………………………………..........
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Kulturní komise při Obecním úřadě
v Kunčicích pod Ondřejníkem
pořádá v neděli 25. května 2003
autobusový zájezd na tradiční

Jízdu králů do Vlčnova
Můžete se těšit na lidový jarmark, vystoupení asi 20 folklórních souborů a skupin
z okolí Uherského Hradiště, které vyvrcholí slavnostní Jízdou králů
a odpoledním programem asi do 14,30 hodin.
— cena zájezdu 160 Kč —
— celodenní vstupné 90 Kč, děti a invalidé 40 Kč —
Odjezd autobusem po zastávkách ČSAD od autobusové točny
u nemocnice v 6,00 hod, návrat kolem 18,00 hod.
Závazné přihlášky + záloha 100 Kč na obecním úřadě u paní Holušové
nebo na zdravotním středisku u paní Dobiášové nejpozději do 15. května 2003.
Nenechte si ujít jedinečný zážitek a pojeďte s námi.
Srdečně zvou členové kulturní komise

☞☛ obecní

úřad informuje ☛☞

„DOLŇÁNEK na cestách
aneb je tu opět MATEŘINKA“

Zápis dětí
do obou mateřských škol

Byl pátek 21. března 2003 a my už nemohli dospat. Ptáte se proč? Hned vám to povíme. Ráno
v 6.00 hodin jsme odjížděli autobusem od mateřské
školy na dlouhou cestu. Tentokrát až k Vrbnu pod
Pradědem do města Břidličná na festival mateřských škol. Letos jsme festival zahájili pásmem
„Ovečky“. Divákům se naše vystoupení líbilo, odměnili nás velkým potleskem.
Během pobytu v Břidličné jsme strávili pěkné dopoledne v tělocvičně místní ZŠ se čtyřmi klauny.
Tančili jsme, zpívali, kreslili a závodili. Bylo to prostě fajn, úplně jsme zapomněli zlobit. V Břidličné
byli na nás všichni moc hodní, připravili nám
dobrý oběd, sladkosti a spoustu dárků.
Aby na nás děti a dospělí hned tak nezapomněli,
upekli jsme ve školce malé perníkové ovečky, které
jsme při závěrečném rozloučení na jevišti rozdali.
S vystoupením byly spokojeny i paní učitelky z naší
školky i pan starosta Ing. Tomáš Hrubiš, který jel na
festival s námi. Za velikou snahu jsme všichni dostali malou plyšovou hračku – kudrnatou ovečku.
Tak jako se stádo oveček vrací večer zpět do svého
salaše, tak jsme se i my vrátili večer domů ke svým
maminkám.

Zápis dětí do obou mateřských škol v Kunčicích pod
Ondřejníkem pro příští školní
rok 2003— 2004 se bude konat
ve středu 16. dubna 2003 od
13 do 15 hodin v budovách
MŠ.
Do školičky mají možnost si
přihlásit své dítě na 5 dnů
v měsíci i ti rodiče, kteří pobírají na toto dítě mateřský příspěvek. Prosíme, aby všichni rodiče, kteří
mají zájem v příštím školním roce své dítě přihlásit
do mateřské školy, nechť se dostaví osobně, nebo
se telefonicky na mateřské škole dohodnou. Je to
z důvodu ekonomického zajištění chodu školek
v příštím školním roce.
Přiveďte své děti mezi nové kamarády a budoucí
spolužáky. Moc se na Vás těšíme.

„DOLŇÁNEK“
z Mateřské školy Kunčice pod Ondřejníkem

Renata Klimešová
ředitelka MŠ

Telefon:
MŠ Dolní 556 850 185
MŠ Horní 556 850 062
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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
Loutniãka
Dne 7. března se v naší škole sešli všichni zájemci o sólový zpěv, aby předvedli, co všechno se naučili. Mohlo tak proběhnout školní kolo pěvecké
soutěže s názvem LOUTNIČKA, kterého se zúčastnilo 21 dětí. Ty byly rozděleny, jak pravidla soutěže
velí, do věkových kategorií a jejich úkolem bylo
zazpívat dvě lidové písně.
V první kategorii žáků 1. až 3. tříd získala první
místo Anna — Marie Holušová ze 2. třídy s krásným
přednesem písní Černé oči a Na tom bošileckém
mostku. Na druhém místě byl Patrik Pokorný a třetí
se umístila Bohdana Kahánková, oba rovněž ze
druhé třídy.
V kategorii zpěváků 4. a 5. tříd putovala první
cena do rukou Denisy Rybářové ze 4. třídy, která
zazpívala písně Hnalo děvča a Na ohnišťu . Druhé
a třetí místo patřilo Markétě Pokorné a Kateřině
Telvákové z 5. třídy.
Kategorie nejstarších žáků byla zastoupena Lenkou Svobodovou z 6. třídy a Miroslavem Kahánkem
ze 7. třídy, který si vyzpíval první místo.Všechny
děti, které získaly ve školním kole ocenění nejvyšší
postoupily v této soutěži do obvodního kola. To se
konalo v sále ZUŠ ve Frýdku — Místku. Naši žáci
poměřovali své pěvecké dovednosti s dětmi okolních vesnických škol, ale i se stejně starými zpěváky z velkých škol městských. O to víc si můžeme považovat získaného třetího místa v kategorii dětí 6.
a 7. tříd. Pomyslnou bronzovou medaili získal Miroslav Kahánek za citlivý přednes písní Na ohnišťu
a Zdalo se mi, zdalo. Blahopřejeme Mirkovi a také
všem oceněným ve školním kole.

Zpûvu není nikdy dost
Dne 18. března se zástupci souboru Holubjanka
rozjeli do Ostravy. Lidová konzervatoř se toho dne
rozezněla tóny lidových písní. Soutěže se zúčastnilo více než 50 zpěváčků a odborná porota měla nelehký úkol z těchto dětí vybrat 20 postupujících,
kteří budou mít možnost zazpívat si za doprovodu
cimbálové muziky v druhém kole této soutěže. Obrovská radost zavládla mezi reprezentanty naší
školy, když sálem zaznělo jméno Denisy Rybářové.
Ta se dostala mezi oněch 20 šťastných dětí a zazpívá 11. dubna v ostravském Divadle loutek.
Držme jí proto pěsti pro štěstí a přejme hodně úspěchů v tak pěkné prezentaci souboru, školy i obce.

Další folklórní akcí, kterou celá Holubjanka již
tradičně absolvovala, byla soutěžní přehlídka souborů konaná ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Snaha dětí v nacvičeném pásmu Uspávání panenek, které opět doprovázela naše nově vznikající
dětská cimbálová muzika, byla porotou náležitě
oceněna a náš soubor postoupil do přehlídky vyšší
úrovně. Snad se i tam našim dětem vystoupení podaří tak zdárně, jako tomu bylo ve frenštátském kinosále.
M. Jurková

Jaro vítáme nejen zpûvem
RANNÍ HODINA

Ráno, když se probouzíme,
všichni my, co v noci spíme,
když sluníčko už vychází,
tma, měsíc a hvězdy zachází,
když květiny otvírají poupata
a slunce vše obléká do zlata,
když procitají i největší spáči,
ti, co je budí zpěv ptačí,
když všude kolem už to žije
a maminka, která svou kávu pije,
na tebe zavolá:
Holá! Holá!
Vstávej už, ty spáči náš,
spoustu věcí promeškáš,
i ty, který tvrdě spíš,
i ty, už se probudíš.
Michal Henzl, 7. třída

JARO U NÁS

Máme doma kůzlátka,
od kozičky děťátka.
To jedno je Sněženka,
bílá jako panenka
a ten druhý Čertík,
skáče jako Bertík.
Bohdana Kahánková, 2. třída
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Aktuální vývoj — příprava na vstup
do Evropské unie
v regionu Moravskoslezsko
Společný regionální operační program
SROP (základní dokument pro získání finanční
pomoci do regionu) byl dopracován v prosinci 2002
a předložen ke schválení vládě ČR.V únoru vláda
ČR rozhodla o zrušení sektorového operačního
programu Cestovní ruch a lázeňství a jeho začlenění do SROP, a to jak jeho opatření, tak finančních
prostředků. V současné chvíli to znamená, že stávající počet opatření v SROP, prioritě 6 – Cestovní
ruch se zvýší ze dvou na čtyři opatření a objem finančních prostředků bude také navýšen. V tuto
chvíli byl zpracovatel SROP (firma DHV) pověřen
úpravou SROP ve smyslu vládního usnesení a ministerstvo pro místní rozvoj má do konce března
2003 předložit vládě ČR novou, upravenou verzi
SROP, jehož součástí budou dvě nová opatření na
podporu cestovního ruchu a lázeňství.
K tomuto kroku se vláda ČR rozhodla v návaznosti opakované doporučení Evropské komise, která
nabádala ČR ke snížení počtu operačních programů v zájmu zjednodušení vyjednávacího procesu
a s ohledem na krátké období realizace operačních
programů pro vstupu ČR do UE (2004 — 2006).
V únoru tedy vláda ČR kromě zrušení sektorového operačního programu (SOP) Cestovní ruch a lázeňství rozhodla také o zrušení SOP Doprava a SOP
Životní prostředí. Tyto dva SOP budou sloučeny do
jednoho SOP Infrastruktura. Zpracováním nového
SOP bylo pověřeno ministerstvo životního prostředí.
Z předchozích příspěvků již víte, že právě realizace (implementace) SROP byla svěřena regionům,
a to především proto, aby rozhodování o výběru
projektů, které budou spolufinancovány z prostředků EU v rámci SROP, mohlo probíhat na regionální úrovni, tedy tam, kde budou problémy regionu. V poslední době se ale množí signály, které
poukazují na snahu ministerstva pro místní rozvoj,
tuto regionům již udělenou pravomoc a kompetenci opět omezit. To by znamenalo, že rozhodování
o projektech nebude v kompetenci regionálních
rad (Regionální rada je definována zákonem o podpoře regionálního rozvoje,č. 248/2000 Sb., a v našem
regionu plní její úkoly zastupitelstvo kraje. Regionální rada zabezpečuje vypracování a realizaci programů spolufinancovaných ze strukturálních
fondů, zejména rozhoduje o jejich využití na jednotlivá opatření a aktivity, a odpovídá za efektivní využívání těchto prostředků, za kontrolu hospodaření
s těmito prostředky a za realizaci přijatých kontrolních opatření. Po vstupu do EU by to mělo znamenat především hodnocení a posuzování předložených projektů. již nyní se Regionální rada vyjadřuje

DUBEN 2003

k přípravě na vstup do EU, např. formou připomínek k SROP.), ale že o projektech bude opět rozhodovat výběrová komise či výbor na úrovni centra,
tedy ministerstva pro místní rozvoj.
Vzhledem k tomu, že jedním ze základních principů realizace regionální politiky EU je princip subsidiarity, který klade důraz na rozhodování na co
nejnižší úrovni (u SROP tedy přenos z centra na regiony), doufám, že centrální orgány nebudou
v tomto ohledu zpátečnické, ale naopak podpoří
decentralizaci realizace strukturálních fondů v ČR
tak, aby regiony (regionální rady) měly zachován
svůj díl pravomocí a rozhodování.
Indikativní seznam projektů —
rozšířený projektový souhrn
Účelem tohoto Rozšířeného projektového souhrnu II je získání aktuálních a rozšířených informací
o stávajících projektech a projektových záměrech
evidovaných v Indikativním seznamu projektů Programu rozvoje kraje a získání nových informací
o dosud neevidovaných projektech v Moravskoslezském kraji.
Cílem je vytvoření přehledné databáze projektů,
které zabezpečí absorpční kapacitu kraje pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních
fondů. Jedná se tedy o vytvoření zásobárny projektů pro financování z prostředků Společného regionálního operačního programu a sektorových operačních programů. V neposlední řadě bude tento
seznam projektů určen k využití pro rozvojové programy vyhlašované Moravskoslezským krajem a financované z prostředků krajského rozpočtu.
Východiskem pro formulář Rozšířený projektový
souhrn II je formulář Projektový souhrn, který získali předkladatelé projektů do evidence Indikativního seznamu projektů v rámci Programu rozvoje
kraje již v průběhu roku 2002. Tento formulář je
rozšířením stávajícího formuláře Projektový souhrn o nová kritéria/informace.
Tento seznam projektů usnadní tok aktuálních
informací přímo k evidovaným předkladatelům,
kteří budou informování o nových programech
a výzvách k předkládání projektů v rámci programů, financovaných z prostředků Moravskoslezského kraje, státního rozpočtu a rozpočtu EU.
V měsíci březnu 2003 budou osloveni s požadavkem o doplnění údajů současní předkladatelé projektů. Možnost doplnit nové projekty bude dána
také subjektům, kteří dosud žádné projektové souhrny nezaslali. Budou osloveny všechny obce v Moravskoslezském kraji a prostřednictvím hospodářských komor také soukromí podnikatelé a firmy.
Výzva bude rovněž zveřejněna na webových stránkách kraje.
Ing. Josef Jalůvka
Náměstek hejtmana kraje
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Pozvání

Pozvání

Vážení občané, ZO Českého zahrádkářského
svazu Kunčice p. O. pořádá v pátek 11. dubna 2003
v 15 hodin v zahradě p. Milana Závodného praktickou ukázku řezu ovocných stromků spojenou
s vysvětlením zásad ochrany proti škůdcům. Na
této akci se seznámíte se správným postupem při
řezu. Dále bude možnost poznat a zakoupit přípravky na postřiky. Přijďte se podívat a poradit
s odborníkem. Sraz zájemců je v 15.00 hod u Hasičské zbrojnice. Těšíme se na Vaši účast.

Vážení občané, ZO Českého červeného kříže a ZO
Českého zahrádkářského svazu pořádají ve středu
9. dubna v 17 hodin ve velké zasedací místnosti
obecního úřadu přednášku p. Černíka na téma
„LÉČIVÉ BYLINY — ALTERNATIVNÍ LÉČBA“.
Dozvíte se vše o léčivých bylinách od pěstování až
po jejich správné použití.

Srdečně zve výbor zahrádkářů

Výbory obou organizací

Srdečně zveme všechny účastníky

Sportovci z Kunčic pod Ondřejníkem sněmovali
Dne 21. 3. 2003 se konala v restauraci „Skalka“
valná hromada TJ Sokol Kunčice p. O. Jednání zahájil Ing. Rostislav Šigut, přivítal přítomné delegáty, hosty a sponzory, poté předal slovo předsedovi tělovýchovné jednoty Vítu Majerkovi, který
zdůraznil, že jsme největší společenskou organizací v obci čítající ke dni 31. 12. 2002 187 členů.
Z toho ASPV (Asociace sport pro všechny)
100 členů, kopaná 68 členů a odbíjená
19 členů. Zhodnotil činnost jednotlivých složek, kterou hodnotil jako
úspěšnou.
V minulých letech podstatná
část finančních příspěvků TJ byla
vložena do úpravy fotbalového
hřiště a koupi sekačky na trávu
potřebnou k úpravě hřiště. Nyní by
finance měly směřovat na údržbu
sportovního areálu, přívod pitné vody, rekonstrukce vodovodního rozvodu, nátěru střech,
výstavbu tréninkové stěny pro tenis apod. Realizace těchto aktivit se neobejde bez vydatné brigádnické pomoci.
V diskusi vystoupili také představitelé naší
obce: pan Zdeněk Strnadel — místostarosta
a pan Mgr. Martin Majer — ředitel základní školy.
Oba vysoce hodnotili činnost naší TJ, zejména
práci s mládeží. Vždyť úspěchy našich malých
cvičenců ASPV a mladých fotbalistů nejsou zanedbatelné a dělají dobrou reklamu nejen TJ, ale
také obci.
Výsledky našich žáků a žákyň ve sportovní
gymnastice, lehké atletice a CPP (cvičení a pobyt

v přírodě) jsou na vysoké úrovni a patříme
v okrese Frýdek– Místek mezi nejlepší. Mnozí
cvičenci postupují nejen do krajských, ale také
do republikových soutěží, kde získávají „medailová“ místa. Zásluhu na tom mají naši trenéři,
cvičitelé a cvičitelky. Zde je nutné vyzvednout
práci naší dlouholeté cvičitelky a náčelnice paní
Zdenky Křenkové, které byla udělena
„Stříbrná plaketa Dr. Miroslava Tyrše“
— jedno z nejvyšších vyznamenání
za práci v tělovýchově, které
uděluje Ústřední výbor ASPV.
B L A H O P Ř E J E M E!
V závěru valné hromady bylo
schváleno usnesení a rozpočet na
rok 2003 ve výši 282 000 Kč. Předseda poděkoval všem cvičitelům a vedoucím za obětavou práci, sponzorům
za finanční příspěvky a popřál mnoho
sportovních úspěchů v roce 2003.
Za odbor ASPV
Vilém Majerek

Chceme podotknout, že nejvyšší vyznamenání,
které se uděluje za práci v tělovýchově „Zlatá
plaketa Dr. Miroslava Tyrše“ převzal v Praze
v roce 2000 pan Vilém Majerek, dlouholetý cvičitel a náčelník TJ Sokol Kunčice p. O.
Dodatečně blahopřejeme a přejeme oběma náčelníkům — paní Zdence Křenkové a panu Vilému Majerkovi — hodně zdraví, svěžesti a elánu
do dalších let.
členové ASPV
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Odbor Kunčice pod Ondřejníkem
Pořádá k 80. výročí založení Klubu českosloveských turistů v Kunčicích pod Ondřejníkem,
ke 30. výročí obnovení organizované turistiky v obci a zároveň ke 115. výročí turistiky v ČSR.

cyklus výstupů na

Ondřejník
Velký Javorník
Radhošť
Kněhyně
Smrk
Lysá hora

Še s t b e s k yd s k ý c h v rc h o l ů

Pro účastníky to bude znamenat opět šest dnů
pobytu na horách, šest setkání s přáteli při turistice.
Termíny výstupů:
Kdy ?
Výstup na vrchol je možno uskutečnit v kterýkoliv z uvedených termínů v době od II. čtvrtletí 2003
do III. čtvrtletí 2004.
Kontrola
Ve stanovené dny budou na vrcholech členové
našeho odboru, kteří v době od 9 – 15 hodin potvrdí výstup do záznamníku zvláštními razítky.
Záznamníky
obdrží účastníci při svém prvním výstupu na kterýkoliv vrchol — není třeba je objednávat ! V záznamnících budou podrobnější informace. Účastnický poplatek 30 Kč je určen na částečnou úhradu
nákladů.
Jak ?
Vystoupit i sestoupit můžete po libovolné turisticky značené cestě. Půjdete na vlastní nebezpečí.
Buďte proto pozorní a rozvážní.
Odměna
Všichni účastníci, kteří splní podmínky, dostanou
po zdolání posledního vrcholu zdarma příležitostný
odznak.
Hlavní odměnou pro všechny však budou překrásné rozhledy do širokého okolí, pobyt ve zdravém horském prostředí a hezké vzpomínky na dny
prožité při turistice.
Pozvání
Zveme všechny milovníky horské přírody k návštěvě našich hor. Přijďte všichni — bez rozdílu
věku — za krásami přírody, za poznáním i za svým
zdravím.
Tuto akci doporučujeme rodinám s dětmi nad
8 let a také menším pracovním kolektivům.
Na shledanou na šesti beskydských vrcholech!

ONDŘEJNÍK
— Skalka
VELKÝ
JAVORNÍK
RADHOŠŤ
KNĚHYNĚ
SMRK
LYSÁ HORA

II.
26. 4.
8. 6.
27. 4.
18. 5.
7. 6.
17. 5.

Rok 2003
III.
IV.

I.

11. 10.

27. 3.

27. 9. 7. 12.
6. 9. 6. 12.
13. 7.
16. 8.
12. 7.
7. 9.
17. 8.
28. 9. 12. 10.

21. 2.
22. 2.

28. 3.

Rok 2004
II.
III.
11. 7.
26. 9.
25. 4.
6. 6.
24. 4. 4. 9.
10. 7.
23. 5. 8. 8.
7. 8.
5. 6. 25. 9.
22. 5.

5. 9.

Hlavní zásady:
— do hor nechoďte bez správné výstroje a nikdy ne sami
— nepodceňujte nebezpečí, která mohou hory připravit
— podmínkou účasti dětí a mládeže do patnácti let je
doprovod rodičů nebo pověřené osoby
— v horách udržujte čistotu a chraňte krásy naší přírody
— nezkracujte značené cesty a neničte lesní porosty
— jako organizovaní turisté buďte ostatním návštěvníkům příkladem
Beskydy jsou chráněnou krajinnou oblastí!
In f o r m a c e :
Radomír Martiňák č.p. 405
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
E–mail: obecni.urad@kuncicepo.cz
Alois Molata č.p. 540
739 12 Čeladná
Přání účastníkům akce:
— příjemně prožité dny při turistice
— soulad s přírodou, skromnost a čistou pramenitou
vodu k osvěžení
— navázání nových přátelství, pocity radosti a klidu
— milé vzpomínky na každý uskutečněný výstup
KČT Kunčice pod Ondřejníkem
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ČSOP — Skalka

Poděkování

vyhlašuje 7. ročník
výtvarné a 5. ročník literární soutěže,
tentokrát na téma:

Děkujeme Všem blízkým, přátelům a známým za
projevy soustrasti při úmrtí mého manžela pana

JAROSLAVA PUSTKY.
Manželka Zdeňka Pustková s rodinou

„Zelené Beskydy“
Soutěž je určena dětem školek a ZŠ v Kunčicích
pod Ondřejníkem.
Výtvarná část:
libovolná technika, doporučujeme používat materiály vhodné pro recyklaci, vítáme kolektivní díla.
Ka t e g o r i e :

Církev československá husitská
zve věřící do sboru v Kunčicích p. O. k velikonočním bohoslužbám:
— v pátek 18 dubna 2003 v 15,00
— v neděli 20 dubna 2003 v 8,30
Václav Křesina, farář

mateřské školky
žáci 1. a 2. třídy
žáci 3. až 5. třídy
žáci 6. a 7. třídy
žáci 8. a 9. třídy

Bohoslužby Římskokatolické
církve v Kunčicích p. O.
o Velikonocích:
Zelený čtvrtek 17. dubna . . . . . 18.00 ve farním kostele
Velký pátek 18. dubna . . . . . . . . 18.00 ve farním kostele
Bílá sobota 19. dubna . . . . . . . . 18.00 ve farním kostele
Neděle velikonoční 20. dubna . . 9.30 ve farním kostele
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.45 v dřevěném kostele
Pondělí velikonoční 21. dubna . 9.30 ve farním kostele
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.45 v dřevěném kostele

Literární část:
libovolný slohový útvar.
Ka t e g o r i e :

žáci 1. až 3. třídy
žáci 4. a 5. třídy
žáci 6. a 7. třídy
žáci 8. a 9. třídy

P. Karel Slíva, farář

U každé práce je třeba uvést jméno a příjmení autora, věk, třídu, soutěžní kategorii, adresu bydliště,
název práce.
Uzávěrka soutěže bude 25. dubna 2003
Zároveň zveme veřejnost na vernisáž výtvarné
a literární soutěže, která proběhne dne 5. 5. 2003
po pietním aktu v hudebně ZŠ Karla Svolinského
v Kunčicích pod Ondřejníkem.
www.sweb.cz/csop – skalka

Poděkování
Dne 16. 3. 2003 proběhl v sále na Huťařství Dětský karneval. Bylo to pěkně prožité odpoledne
k spokojenosti našich dětí.
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomohli
připravit tombolu.
Výbor ČČK

Poděkování
Děkujeme Všem sousedům, přátelům a známým,
kteří se přišli naposledy rozloučit s paní MARIÍ
KRPCOVOU, paní Elišce Puskové za slova útěchy
a paní MUDr. Chovančíkové za péči o maminku.
Rodina Krpcova a Macurova

UNIQA POJIŠŤOVNA, a. s.
Vážení občané,
máte pojištěn svůj majetek, život, zdraví,
auto, firmu apod.? Podívejte se, zda Vaše pojistka je aktuální, zda ji není třeba přepracovat.
Nabízím Vám pojištění pro případ jakéhokoliv
rizika. Jako zaměstnanec Vám slibuji servis
nejen při uzavření smlouvy, ale i po dobu pojištění (změny a úpravy smlouvy, dotazy,
placení složenek bez poplatku).
Pokud projevíte zájem, jsem tady pro Vás.
Stačí zavolat na tel. č. 605 592 526
nebo 556 850 214. Domluvíme se a já přijedu
za Vámi nebo Vy za mnou.
Zdeňka Šlechtová
poj. poradce pro oblast Frenštát p. R. a okolí
(UNIQA pojišťovna, a.s. je hodnocena světovou
ratingovou agenturou Standart a Poor známkou
BBB. Vedle první americko– české pojišťovny hodnotí
SaP jako bezpečné pojišťovny Allianz, UNIQA, Generali
a Kooperativa. Tato známka znamená dobrou
finanční charakteristiku, ale i možnost ovlivnění
nepříznivými obchodními podmínkami.
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Nabídka pronájmu
Pronajmu celý rodinný dům
v Kunčicích pod Ondřejníkem 4 + 1.
Informace na tel. č. 603 197 313
KOUPÍM CHATU
Obyvatelnou, menší, zachovalou.
Cena kolem 400 000 Kč. Platba v hotovosti.
Tel. p. Kaminský 603 208 222, 595 041 831

firma

DUBEN 2003

Fa Piskoř Petr —
uhelné sklady Frýdlant n. O.
558 677 708, 604 701 767
Ceník paliva
hnědý ořech 2 — 149 Kč/q
hnědý ořech 1 — 175 Kč/q
hnědá kostka — 185 Kč/q
černý ořech a kostka — 328 Kč/q
koks ořech 2 (drobný) — 380 Kč/q
otopová směs — 415 Kč/q
brikety lisované — 39 Kč/10kg
topná směs kaly — 149 Kč
Ceník štěrku, písku
písek — 39 Kč/q
štěrk 04 — 50 Kč/q
štěrk 022 — 45 Kč/q
struska — 30 Kč/q
Ceny včetně DPH 22 %

Kaštovský
• opravy střech •
• opravy klempířských prvků,
žlabů, svodů apod. •
Kunčice pod Ondřejníkem
tel.: 556 850 119
mobil: 605 166 858

Provozní doba
pondělí až středa 7.00 —13.00 hod.
čtvrtek 7.00 —15.00 hod.,
pátek 7.00 —14.00 hod.
Od května do září prodej i v sobotu
08.00 —11.00 hod.

Srdečně Vás zveme
do nově otevřené prodejny

Chovatelských potřeb
U ZAJÍČKA
ve Frenštátě na Horní ulici č.p. 121
Otevřeno máme:
PO — PÁ 8:00 —12:00 13:00 —17:00, SO 8:00 —11:30

Prodáváme:
4 krmiva pro pejsky, kočičky, křečky, králíky,
morčata, činčily, ptáčky, rybičky, exotická
zvířátka,
4 mražené maso, pamlsky, hračky, kosmetiku,
antiparazitika,
4 oblečky, pelíšky a boudičky na míru, v barvě
dle Vašeho přání,
4 na zakázku vyrábíme dřevěné boudy,
4 prodej a výkup klecí.
FOTOSBĚRNA
Po dohodě Vám zboží u nás zakoupené
zavezem až domů!

Chovatelské
potřeby
vedle BKB
servisu.

Obsloužíme Vás i mimo pracovní dobu,
tel. +420 777 345 482
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