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Kdo by byl nevnímavý
vůči projevům dobrých a vznešených citů,
tohoto přijímání a rozdávání něhy a lásky,
na něž je tato část roku tak bohatá?
Rodinná oslava Vánoc?
Neznám nic nádhernějšího.
Už v samém slově Vánoce
se zdá být skryto kouzlo.
Charles Dickens

P

fiíjemné a klidné proÏití
vánoãních svátkÛ
v‰em obãanÛm a ãtenáfiÛm
pfieje redakce.

Vážení spoluobčané,

ani jsme se nenadáli a již jsou tu zase Vánoce. Čím jsou pro nás svátky vánoční výjimečné?
Někteří, hlavně děti, vnímají Vánoce jako období dobrého jídla, školního volna a dárků. Majitelé obchodů zase
jako období tučných zisků. Mnohé pilné ženy se již předem děsí velkého úklidového a nákupního shonu a stresu.
Jsou však mezi námi i takoví, kteří umí prožít Vánoce radostně, dovedou se těšit z vánoční atmosféry, najdou si
čas na vánoční koncert, popřípadě navštíví bohoslužbu nebo i dovedou obohatit život svému okolí.
Pokusme se tedy zamyslet nad tím, ke které skupině lidí vlastně patříme my. Vánoce mají v prvé řadě duchovní rozměr, byť podpořený slavnostní tabulí a dárky.
Zkusme proto bez ohledu na naše náboženské či politické smýšlení zpříjemnit svým blízkým vánoční dobu,
buďme příjemní a ohleduplní, pomozme těm, kteří to potřebují, obdarujme někoho maličkostí, byť jen úsměvem. Nakonec poznáme, že jsme tím potěšili a obdarovali především sami sebe.
A jelikož jsou Vánoce svátky radosti, pokoje a míru, přeji Vám vážení spoluobčané pokojné a radostné prožití
vánočních svátků a také hodně zdraví a pohody v novém roce 2004.
Tomáš Hrubiš, starosta obce
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Předběžný termín konání VII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice p. O. je stanoven na 16. prosince 2003. Bližší informace budou zveřejněny na
plakátech.

Úprava ceny pitné vody
Od 1. ledna 2004 dojde ke zvýšení ceny pitné
vody dodávané do naší obce Severomoravskými
vodovody a kanalizacemi Ostrava, a. s. a SmVaK
Nový Jičín. Z tohoto důvodu bude v průběhu ledna
2003 upravena (zvýšena) cena pitné vody v obci
pro občany a ostatní, proběhne také odečet stavu
vodoměrů. Bližší informace budou uvedeny v dalších Obecních novinách.

Místní poplatek za likvidaci odpadu
O výši poplatku za likvidaci odpadu na rok 2004
bude jednat zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání. O nově stanovené částce poplatku
Vás budeme informovat v příštím čísle Obecních
novin a na úřední desce obecního úřadu.

Oznámení
Úřední hodiny na obecním úřadě budou
ve středu 31. 12. 2003 pouze od 8.00 do 12.00 hodin.

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...
V měsíci prosinci oslaví svá významná životní jubilea tito naši občané:
84 let
82 let
82 let
81 let
80 let
70 let
70 let
70 let
60 let
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Vlasta Janáčová
Marie Tabášková
Jiřina Gurecká
Jarmila Rysová
Štěpánka Krkošková
Marie Majerková
Jirenka Michnová
Lubomír Bednárek
Marie Strnadlová

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

Poslední rozloučení
V měsíci listopadu jsme se naposledy rozloučili
s panem JOSEFEM KŘENKEM.

Prosinec ve znamení hudby
Kulturní komise obecního úřadu v Kunčicích
p. O. připravila na prosinec následující tři koncerty
na které Vás srdečně zve:

Vánoãní koncert
V KOSTELE SV. MA¤Í MAGDALÉNY
V KUNâICÍCH POD OND¤EJNÍKEM
12. PROSINCE 2003 V 17.30
OBSAZENÍ:
MGR. ZUZANA FI·EROVÁ — SOPRÁN
MGR. JAKUB âERNOHORSK¯ — HOUSLE
ZDENùK DAJâ — HOUSLE
MILOSLAV HABUSTA — VIOLA
MGR. IVO FI·ER — VIOLONCELLO
VSTUPNÉ: 50 Kâ
SRDEâNù ZVEME V·ECHNY OBâANY, I Z ·IROKÉHO
OKOLÍ, K POSLECHU KRÁSN¯CH NEJEN VÁNOâNÍCH
SKLADEB ZNÁM¯CH I MÉNù ZNÁM¯CH AUTORÒ —
NAP¤. W. A. MOZARTA, A. STRADELLA, VIVALDIHO,
A. CORELLIHO, J. ROTTERA A DAL·ÍCH.
KULTURNÍ KOMISE
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SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR
OD

SV. MAŘÍ MAGDALÉNY V KUNČICÍH POD ONDŘEJNÍKEM PŘIPRAVUJE

Vánoční koncert
PRO VEŘEJNOST NA DRUHÝ SVÁTEK VÁNOČNÍ

26. PROSINCE 2003 V 17 HODIN V MÍSTNÍM FARNÍM KOSTELE.
NA PROGRAMU BUDOU KROMĚ VALAŠSKÝCH KOLED UKÁZKY Z DÍLA EDWARDA MARHULY, FRANTIŠKA KOLAŘÍKA,
JAROSLAVA OČENÁŠKA, VÁCLAVA MYTNÉHO A JAKUBA JANA RYBY.
KULTURNÍ KOMISE

☞☛ obecní

úřad informuje ☛☞

Z· Karla Svolinského v Kunãicích p. O. informuje
Sportovní sobotní dopoledne
V sobotu 8. listopadu 2003 jsme si s dětmi opět
přišli zasportovat do školní tělocvičny.
Při zábavných soutěživých hrách jsme si užili
spoustu veselí a navíc jsme udělali něco pro své
zdraví. Dětem se nejvíc líbila sportovní klání
v ringo kroužcích, kopané, florbalu, vybíjené, vybíjené se dvěma míči apod.
Žáčci přišli do školy s úsměvem a odcházeli s ním
z budovy ZŠ jen s příslibem, že tato sportovní akce
není poslední.
Za 2. třídu Mgr. Eva Halatová

Zima
Zima je bílá, krásná
za oknem sníh praská.
Iglú máme venku,
postavit ho napadlo Hanku.
Bobujeme kaÏd˘ den,
zdát se nám bude pûkn˘ sen.
Milan Pilmajer VII. tfiída

SRPd· pfii Z· Karla Svolinského
v Kunãicích pod Ondfiejníkem
Vás co nejsrdeãnûji zve na

RODIâOVSK¯ PLES
kter˘ se koná v sále restaurace Skalka
24. ledna 2004.
Zaãátek ve 20 hodin.
Obãerstvení zaji‰tûno.
Bohatá tombola.
K tanci a poslechu
hraje Karavana.
Vstupné 40 Kã.
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Podûkování sponzorÛm
a pfiíznivcÛm ‰koly

Zájezd s pfiírodovûdn˘m
zamûfiením

Děkujeme panu L e o š i Ře z n í č k ov i za podzimní
orbu školního pozemku, panu Ja n u Mi c h n ov i za
okrasné tykve a dýně na kompot pro žáky a m í s t n í
o r g a n i z a c i Č S O P za organizaci exkurze pro děti
po CHKO Beskydy.

Dne 25.11. 2003 se vybraní žáci ze 4. — 9. ročníku
zúčastnili zájezdu pořádaného pozemkovým spolkem Podbeskydí, CHKO Beskydy a ČSOP Kunčice p.
O. První zastávkou byla vypuštěná přehrada Bystřička, kde děti s velkou chutí sbíraly prázdné lastury
škeble rybničné. Ochránci přírody zachránili asi
130 000 škeblí, které byly umístěny v různých rybnících a nádržích po celém okrese. Dalším zastavením byla Francova Lhota, odkud jsme se vydali
pěšky ke skalnímu pískovcovému městu zvanému
Pulčiny. Již během cesty autobusem se děti dozvěděly zajímavosti o vzniku tohoto skalního města,
o historii hradu, který zde stával, a nebyli opomenuti ani živočichové a rostliny, kteří v této oblasti
žijí. Během vycházky děti poznávaly jehličnaté
stromy a hledaly houby, které nám pomáhala určit
odbornice na houby. Celý zájezd se vydařil, a to
nejen díky příjemnému počasí, ale i zásluhou
všech organizátorů, kterým touto cestou děkuji.

— vedení školy —

Kunãická ‰kola v Rakousku
Ve čtvrté třídě nám paní učitelka Krpcová sdělila,
že pojedeme do Rakouska. Měla jsem obrovskou
radost. Už jsem se těšila. Pak byly prázdniny a trošku jsem na to zapomněla. Začala škola a paní učitelka připomněla tuto cestu.
Den utíkal za dnem a přiblížil se čas odjezdu. Odjížděli jsme už v 6 hodin ráno. Cesta před hranicemi
byla klidná. Na hranicích jsme si připravili pasy
a čekali na odbavení, které proběhlo rychle. Pokračovali jsme dál. První zastávka byla ve Vídni. Tam
jsme navštívili přírodovědné muzeum a chrám sv.
Štěpána. Po dvouhodinové prohlídce města jsme
pokračovali do Kilbu. Dorazili jsme kolem 17. hodiny. U tamější školy nás čekali a hned nás seznámili
s rodiči a dětmi, u kterých budeme bydlet. Po přivítání jsme se rozjeli s rodiči a dětmi do rodin. Po náročném dni nás čekala večeře a sladký spánek.
V úterý ráno jsme jeli do školy, kde nás čekalo
5 i více vyučovacích hodin rakouských dětí. Odpoledne jsme si prohlédli město Kilb. Ve středu nás
čekal turistický výšlap na slovanskou horu Ötscher.
Autobusem jsme se dovezli pod lanovku, která nás
vyvezla na místo začínajícího pochodu. Po výstupu
na horu nás čekal nádherný výhled na okolí a krajinu. Při zpáteční cestě jsme se svezli úzkokolejkou,
ve které jsme ztratili málem hlasivky, protože jsme
projížděli asi 15 tunely. Ve čtvrtek nás čekaly dvě
vyučovací hodiny, ukázka žoldnéřského umění, volejbalové a fotbalové zápasy. Během hry stálo štěstí
jednou na naší straně a po druhé zase na rakouské.
Odpoledne jsme si prohlédli krásný klášter Melk
a podívali se na německý film. Přiblížil se pátek
a s ním i očekávaný návrat domů. Ráno jsme se
s dětmi před školou rozloučili a vydali se nabaleni
dárky na cestu do České republiky. Ještě jsme
shlédli vídeňský Prater a zoologickou zahradu. Po
menším zdržení na českých dálnicích jsme večer
dorazili do Kunčic. Unaveni, zdrávi, ale obohaceni
novými jazykovými znalostmi a plni nových zážitků
a kamarádů.
Už se těším na jejich dubnovou návštěvu, abychom se mohli i my pochlubit naší vesnicí a malebným okolím.
Vendula Tymlová,
žákyně 5. třídy

Blanka Skýpalová

VESELÉ VÁNOCE A ·ËASTN¯ NOV¯ ROK
P¤EJÍ ÎÁCI A UâITELÉ Z· K. SVOLINSKÉHO
V KUNâICÍCH POD OND¤EJNÍKEM
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NATURA 2000
Co je NATURA? Musíme se jí bát?
Co nám přinese? Jak ovlivní náš život?
Jde o novou komplexní ochranu přírody, která
v západoevropských zemích zlepšila a neustále
zlepšuje životní prostředí. Její výsledky se projevily
nejen na kvalitnější ochraně přírody, ale také na
zdraví obyvatelstva.
V nedávné minulosti to u nás byla socialistická
soutěž, údernické výkony, tuny a hektarové výnosy,
ale na tuny prachu, emisního spadu, množství jedů
v potravinovém řetězci se nebral ohled.
Takže NATURA 2000 nám přináší ověřené předpisy a účinné způsoby ochrany, vymahatelnost právních předpisů. Dává nám naději, že ochrana území
Soustavy NATURY 2000 nebude jen formální, ale
skutečně účinná.
Při ochraně území zdůrazňuje spolupráci s vlastníky v daleko větší míře než jsme dosud zvyklí.
V současné době končí mapování ČR. Za vytvoření
NATURY 2000 zodpovídá Ministerstvo životního
prostředí, které pověřilo Agenturu ochrany přírody
a krajiny ČR. Zařazení lokalit do Soustavy NATURY
2000 neznamená jejich konzervaci, či-li zmrazení
jejich ekonomických aktivit. Většinou se jedná o jejich zhodnocení.
Skutečnost, že se lokalita stane součástí NATURY
2000 může znamenat větší možnost získání finančních prostředků z některých fondů EU či ze státního
rozpočtu. Například zemědělci mohou dosáhnout
na agro–environmentální programy Ministerstva
zemědělství, které nabízejí finanční podporu, hospodaření, šetrného k životnímu prostředí.
Ale nejen to! Zařazení lokalit do soustavy NATURA 2000 může znamenat vznik nových pracovních
příležitostí v regionech. Nejedná se jen o přímou
správu území, ale také o sekundární pracovní
místa, která souvisejí s provázanými ekonomickými aktivitami.
V zemích kde NATURA 2000 úspěšně probíhá,
připadne na jedno primární pracovní místo (správci, osvětoví pracovníci a další) 4 až 6 dalších míst
v ekonomickém sektoru.
Území soustavy NATURA 2000 jsou atraktivní pro
návštěvníky díky svým přírodním hodnotám. K přírodě šetrný turistický ruch přináší důležité investice do regionu. Turistika může vytvořit pracovní
místa, může být zdrojem příjmů regionu, může přispívat k osvětě a vzdělání návštěvníků, šetrnému
vztahu k přírodě a jejímu zachování.
V Soustavě NATURA 2000 se počítá také s Beskydskou oblastí. Výrazné pracovní úkoly v tomto ohledu leží na bedrech Správy CHKO Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm a Agentury ochrany přírody
a krajiny v Ostravě.
V závěru letošního roku se náš Pozemkový spolek
Podbeskydí také zapojil do propagace Soustavy
NATURA 2000. A to několika konkrétními projekty,
kdy v rámci tří autobusových zájezdů, besed a informačních aktivit oslovil a ještě osloví širokou veřejnost a snaží se vysvětlit otázky uvedené v úvodu
tohoto článku.

Zkusme společně využít NATURY 2000 k vytvoření
Naučné stezky „Chodníček v Podbeskydí“, vesnické
památkové zóny, lesoparku a dalších míst (vyhlídek
apod.) k zúročení naší dosud zachovalé přírody pro
blaho duše i ekonomický rozvoj mikroregionu.
Za realizátory projektu v rámci Pozemkového spolku
Podbeskydí Miloslav Šrubař, Petr Tryščuk

Změna ordinačních hodin
MUDr. Chovančíkové
během vánočních svátků
22. 12. — 23. 12.
29. 12. — 30. 12.
31. 12.

8,00 — 12,00 hod
8,00 — 12,00 hod
neordinuje

Bohoslužby církve československé
husitské v Kunčicích p. Ondřejníkem
Neděle 21. 12. 2003 (4. neděle adventní) . 8.30 h
Pátek 26. 12. 2003 (mučedníka Štěpána) . 8.30 h
Neděle 4. 1. 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 h
EKUMENICKÁ ADVENTNÍ POBOŽNOST v Kunčicích p.O. letos proběhne v římskokatolickém farním kostele v neděli 14. 12. 2003 v 15 hodin.
Václav Křesina, farář

Bohoslužby římskokatolické
církve v Kunčicích p. Ondřejníkem
ve vánočním období
Středa 24. 12. 2003 (Štědrý den)
20.00 h — dřevěný kostel (půlnoční)
24.00 h — farní kostel (půlnoční)
Čtvrtek 25. 12. 2003 (1. svátek vánoční)
09.30 h — farní kostel
Pátek 26. 12. 2003 (2. svátek vánoční — Štěpán)
09.30 h — farní kostel
10.45 h — dřevěný kostel
Neděle 28. 12. 2003
09.30 h — farní kostel
10.45 h — dřevěný kostel
Karel Slíva, farář
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Tříkrálová sbírka 2004
Sdružení Česká katolická charita uspořádá
v době od 3. do 12. ledna 2004 již počtvrté Tříkrálovou sbírku v celostátním měřítku. Do domácností, institucí a po ulicích
v celé České republice
budou chodit skupinky tří
králů v doprovodu dospělé
osoby, která se Vám na požádání prokáže průkazkou
s plnou mocí.
Konkrétním účelem sbírky je pomoc rodinám
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí, obětem přírodních katastrof a podpora projektů Charity
Frenštát pod Radhoštěm — konkrétně charitního domu sv. Alžběty pro matky a děti v tísni
a charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby,
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která zajišťuje péči o staré, nemocné a osamělé
občany Frenštátu p. R. a okolních obcí.
Věříme, že budete štědří a vnímaví k potřebám
svých bližních v nouzi a tato potřebná sbírka,
která se již stává tradicí probouzejících
v lidech pocit sounáležitosti a laskavosti,
Vás naplní pocitem
dárce, který, když
dává upřímně, má
mnohdy z daru větší
radost než obdarovaný.
V roce 2003 bylo v tříkrálové sbírce vybráno
charitou Frenštát 245 802,20 Kč.
Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků a požehnaný rok 2004.
Charita Frenštát p. R.

Restaurace Huťařství
pořádá v prosinci tyto akce

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
pojišťovací poradce pro oblast
Frenštát p. R. a okolí

12. prosince

prodej textilu, záclon
12.— 13. prosince

zvěřinové hody
— speciality z jeleního, daňčího, srnčího masa,
pečený bažant, bažantí vývar
20. prosince

hudba k tanci
a ve 23.00 vystoupení TRAVESTY SHOW
31. prosince

Silvestrovská zábava
— vstupné 500 Kč, v ceně vstupného hudba,
teplá večeře, studená kuchyně formou švédských
stolů, láhev šampáňa na dvě osoby, striptýz

Každou sobotu hraje hudba k tanci
— co 14 dní KARAOKE.
Pojďte se příjemně pobavit a zazpívat si o ceny
každou sobotu od 20.00 hod.
Příjemnou zábavu a vše nejlepší v roce 2004
přejí zaměstnanci restaurace Huťařství.
Rezervace míst telefonu 732 812 880
nebo přímo v restauraci.
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