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 Konečně skončila ta letošní šedivá 
a vrtošivá zima a brzy snad přijde čas 
barevných variací jara a jako jeho prv-
ní poslové nás přivítají sněženky. 

 Nedejme se od návštěvy přírody 
odradit ani známým rčením: „v břez-
nu vítr z břízy fouká“. Je trochu 
záhadné a L. Čelakovský navrhuje 
rozumět mu tak, že jde vlastně 
o zvukomalebnou narážku na název 
měsíce (březen – řezat – bříza) , proto-
že v březnu bývá ostrý, řezavý vítr. 

Čeká nás nejkrásnější období v roce, 
vždyť 21. března začíná jaro! 

Při toulkách přírodou, ale třeba 
i při práci na zahrádce, mějme všech-

ny smysly připravené. Dočkáme se no-
vých setkání.

Vrací se k nám
Velmi brzy přilétá skřivánek. Jen co 

na polích roztaje sníh a objeví se holá 
země, malý ptáček stoupá k jarnímu 
nebi a trylkuje svou písničku. Lidová 

pranostika říká: „Na svatého Matěje 
pije skřivan z koleje“. Oteplení je sig-
nálem pro odlet havranů. Po odletu 
havranů se asi za 14 dní objeví špačci. 
Nejdříve přiletí samečci se žlutými zo-
báčky, za několik dní se objeví samič-
ky, ty mají zobáček hnědý. Divoké husy 
se vracejí z jihu na sever. Poté přiletí 
drozd a jeho příbuzný, o něco větší 
brávník, který miluje les. Drozd je nao-
pak obyvatelem parků a zahrad a je 
stále vzácnější.

Když je jaro v plném proudu, přilé-
tají konipáskové, budničkové, ozve se 
hlas sedmihláska a v blízkosti domků 
dá o sobě vědět rehek domácí – komi-
níček. S novými ptačími písničkami se 
přihlásí drobné pěnice. Podle naříka-
vého hlasu „víď, víď“ poznáme kru-
tihlava. Jeho jméno je odvozeno od 
schopnosti nápadně otáčet hlavu.

Vlaštovky se vrací koncem dubna. 
Je jich ovšem málo. Je to škodam, ne-
boť každá vlaštovka dokáže za jednu 
sezónu pochytat až 1 milión mušek. 
Babičky říkávaly: „Nemáte vlaštoviček, 
nemáte štěstí“.  Podobnou vzácností 
jsou jiřičky. Za starých časů, kdy se do-
bytek choval ve chlévech, kde hnízdily 
vlaštovky, byla zvířata mnohem klid-
nější. Každý hospodář je rád ve svém 
stavení viděl a snažil se jim vyjít vstříc. 

Jaro pomalu přichází

BŘEZEN 2007

Rozsah vypínání elektrické ener-
gie ve dnech 15. března 2007 (7.00 
až 16.00 hod.).

Jedná se o oblast v okolí vlakové-
ho nádraží – na mapě jsou také vy-
značeny oblasti, kde bude nasazen 
náhradní zdroj a nebude tedy přeru-
šena dodávka el. energie.

Česká pošta
S platností od 1. března 2007 do-

jde u pošty v Kunčicích pod Ondřej-
níkem ke změně hodin pro veřejnost. 
Důvodem je zkvalitnění a dostup-
nost poštovních služeb pro občany 
jak v dopoledních, tak i odpoledních 
hodinách.

Pondělí:  8.00-11.15 14.00-17.00
Úterý - pátek: 8.00-11.15 14.00-16.00

Odstávka elektřiny

Oblast vypnutí

Oblast s náhradním zdrojem
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Vážení spoluobčané.
Zima se vlastně ješ-
tě ani pořádně ne-
projevila a jaro už 
pomalu a nezadrži-
telně přichází. Naši 
slovanští předkové 
by jistě takovouto 
mírnou zimu vítali; 
neboť právě zima 
byla často smrtící 
bariérou, kterou ne 

každý překročil. Proto se právě na jaře ko-
naly ty nejbujařejší oslavy, které se v po-
změněných podobách dochovaly dodnes – 
jako masopusty a velikonoce.

 Doufám, že podobně hladký a pozitivní 
průběh jaký měla  letošní zima, bude mít  
i donekonečna se opakující jednání okolo 
znovuotevření dolu ve Frenštátě. Neberme 
tuto možnost  za zažehnanou! Všichni mu-
síme společně táhnout za jeden provaz – 
abychom zabránili poddolování naší obce.

Věřím, že i u nás bude vládnout jarní 
optimismus a doufám, že toto číslo se čte-
nářům bude líbit.

Petr Tryščuk, šéfredaktor 
(sefredaktor@kuncicepo.cz, 777103532)
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SPOZ se sešel v únoru na své první  
sezení. Byly projednány akce, které se 
každoročně opakují, jako je vítání no-
vých občánků, setkání s dětmi mateř-
ských škol, z nichž se v září stanou prv-
ňáčci, vzpomínka na květnové osvo- 
bození naší obce, vsyp u dřevěného 
kostelíku na podzim a také setkání  
s důchodci. V letošním roce však nebu-
deme moci na toto již tradiční dubno-
vé setkání pozvat všechny důchodce. 
Sál na Huťařství je uzavřen a jiné pro-
story pro více než stovku účastníků  
a desítku účinkujících nemáme. Budou 
tedy pozvání důchodci ve věku 75 let, 
80 let a více písemnými pozvánkami.

Pro všechny důchodce, kteří mají 
rádi přírodu chystáme  procházky po 
okolí naší krásné obce v přijatelné 
míře kilometrů.

Uvažujeme o jednodenních zájez-
dech, např. na zámek v Kuníně, ve Frýd-
ku-Místku, v Karviné-Fryštátu, v Ra- 
duni u Opavy nebo na prohlídku zahrad 

v Bystrovanech u Olomouce, lázní  
v Klímkovicích, do komplexu obchodů 
OBI, IKEA, SHOPINGPARKU v Ostravě. 
Tyto zájezdy by byly pořádány na vlast-
ní náklady. Zatím o nich rozmýšlejte.

Chtěli bychom také využít místa ve 
vývěsních skříňkách a na chodbách OÚ 
k tomu, abychom mohli zveřejňovat 
různé fotografie ze života naší obce. 
Začali bychom souborem fotografií ze 
zahrad, předzahrádek, skalek, balkó-
nů, truhlíků, starých stromů, neobvyk-
lých pokojových i venkovních květin, 
zkrátka všeho, co potěší a inspiruje 
oko diváka. Buď nám můžete foto při-
nést sami (pí Táni Holušové) na obecní 
úřad, nebo nás pozvat, abychom váš 
„skvost“ vyfotografovali. Jaro k tomu 
skýtá velkou příležitost, na krásu kvě-
tů je bohaté a u nás v Kunčicích je ur-
čitě řada hezkých míst.

Na vaší spolupráci se vážení občané 
moc těšíme.

Zdeňka Křenková

SPOZ – Sbor pro občanské záležitosti 

Bohoslužby a pobožnosti

Církve československé husitské v Kun- 
čicích p. O. ve velikonočním čase:

Květná neděle 
1. dubna 2007 v 8.30 hod

Velký pátek
6. dubna 2007 v 15.00 hod

Velikonoční pondělí
9. dubna 2007 v 8.30 hod

Pravidelné bohoslužby konáme vždy 
první, třetí, případně pátou neděli  
v měsíci v 8.30 hod v Husově sboru  
v Kunčicích p. O., druhou a čtvrtou 
neděli v měsíci v 7.45 hod ve Frenštá-
tě p. R. v Orlovně.

Na Vaši hojnou účast se těší farář  
a rada starších.

Pozvání

na poslední členskou schůzi ČČK, 
která se bude konat dne 29. března 
2007 v 17.00 hod v zasedací místnos-
ti obecního úřadu. Od doby založení 
místní skupiny do dnešních dnů do-
šlo k značnému společenskému vývo-
ji a změnám, takže organizace ztra-
tila původní náplň své činnosti. Vaše 
připomínky a názory na schůzi.

Výbor ČČK

Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)
I. Bere na vědomí

3) kontrolu usnesení z II. zasedání 
Zastupitelstva obce konaného dne 
19. 12. 2006

4) informace o jednáních Rady 
obce

7) závěrečný účet zájmového sdru-
žení EKO-GAS, Frýdlant n. O.
II. Schvaluje

1) návrhovou komisi ve složení: 
Jana Jahnická, Ing. Ivan Blažek

2) ověřovatele zápisu: Petr Tryš-
čuk, Ing. Radim Jurek

5) úpravu rozpočtu č. 4/2006 v roz-
sahu předloženého návrhu

8) odprodej pozemků:
a) p. č. 1804/8 ost. plocha o vý-

měře 223 m2 – Š. Jurákové, Frý-
dek-Místek a Zdeňku Jurákovi, 
Kunčice pod Ondřejníkem,

b) část p.č. 2996/2 trv. travní po-
rost o výměře 2587 m2 – přibližně 
1/3 pozemku podle zaměření – M. 
Šilhavému a M. Kozelské, Ostrava,

c) část p.č. 2996/2 trv. travní po-
rost o výměře 2587 m2 – přibližně 
1/3 pozemku podle zaměření – R. 
Šilhavému a A. Drozdové, Ostra-
va,

d) část p.č. 2996/2 trv. travní po-
rost o výměře 2587 m2 – přibližně 
1/3 pozemku podle zaměření – 
MUDr. L. Jeřábkovi, Ostrava.

III. Zmocňuje
6) Radu obce provádět rozpočtová 

opatření 
IV. Ukládá

starostovi obce připravit na příští 
zasedání ZO podrobný rozbor člen-
ství ve svazku Čistá Odra, včetně sta-
noviska investiční a stavební komise

V Kunčicích p. O., 13. 2. 2007
Návrhová komise:
Jana Jahnická, v. r.
Ing. Ivan Blažek, v. r
Starosta obce:  
Bc. Michal Pavlita, v. r.
Místostarosta:  
Oldřich Harabiš, v. r.

Usnesení 
ze III. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem, 
konaného dne 13. 2. 2007 
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Jubilanti
V měsíci březnu oslaví  
svá životní jubilea tito 
naši občané:

Gabriela Tomengová 91 let
Jaroslav Šrubař 87 let
Františka Kerberová 83 let
Jindřiška Ondrušáková 82 let
Miloš Just 80 let
Vilma Hrachová 75 let
Bohuslava Adamcová 75 let
Gabriela Bauerová 65 let
Jaroslav Makový 60 let
Marie Krpcová 60 let
Miroslav Pěkník 60 let

Všem jubilantům přejeme hodně 
zdraví, lásky a optimismu do dal-
ších let.

Vítání občánků
Dne 10. února 2007 jsme slavnost-
ně přivítali do svazku naší obce tyto 
nové občánky:
Martina Hrubiše, Tomáše Klimšu, 
Markétu Menšíkovou a Ester Ma-
louškovou.
Dětem  i rodičům přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

“
V Poslední rozloučení
V měsíci únoru jsme se naposledy 
rozloučili s panem Zbyňkem Macu-
rou a paní Karlou Ostradeckou.

“
ú Vzpomínky
„Světem prošel jako dobrý člověk, 
čím byl svým to vědí jen ti, kdo jej 
ztrácí“

Dne 25. března 2007 vzpomínáme 
1. výročí úmrtí pana Františka Myl-
ka. Kdo jste jej znali, vzpomeňte  
s námi.

Manželka Ludmila, syn František  
s manželkou Petrou a vnuk Domi-
nik

“
≠ Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přáte-
lům a známým za účast a projeve-
nou soustrast při posledním rozlou-
čení s panem Zbyňkem Macurou,  
a zvláště děkujeme paní MUDr. 
Františce Chovančíkové a MUDr.  
Janu Chovančíkovi za obětavou  
lékařskou péči. 
Rodina Macurova

Dne 20. února 2007 byla v prostorách 
Krajského úřadu v Ostravě, Sokolov-
ská 935/16, Ostrava otevřena poboč-
ka Rejstříku trestů.

Na výše uvedené pobočce lze po-
dat žádost o vydání výpisu z rejstříku 
trestů pouze osobně, výpis bude vy-
hotoven na počkání  v níže uvede-
ných úředních hodinách:

Pondělí: 8.00-12.00 12.30-15.30
Úterý:  8.00-12.00 12.30-15.30
Středa: 8.00-12.00 12.30-15.30
Čtvrtek: 8.00-12.00 12.30-15.30
Pátek: 8.00-12.00 12.30-15.30

Občané si i nadále mohou vyřídit 
výpis z rejstříku trestů na obecním 
úřadě,  který bude tyto žádosti zasílat 
poštou  na Rejstřík trestů v Praze. 

Taťána Holušová, matrika

Od ledna 2006 do jarního tání bylo 
hlavní činností sdružení prostřednic-
tvím několika členů organizování 
lovu pstruha na dírkách. Tato činnost 
nám přinesla hlavní ekonomický vý-
sledek na jehož základě jsme si mohli 
dovolit uspořádat několik propagač-
ních akcí a investovat do potřebných 
pomůcek pro naše hospodaření.

Hlavní akcí jako každý rok bylo vy-
čištění dolní nádrže a přemístění do-
rostlých kaprů do horní nádrže. Kro-
mě této práce jsme si mohli dovolit 
investovat do odvozu bahna, které se 
nasbíralo za několik let. Na rozdíl loň-
skému roku kdy docházelo k nadstan-
dardnímu úhynu kapra z důvodu viro-
vé nemoci, která postihla oslabené 
kusy (což bylo pro nás velkou ztrátou).
Letošní léto ale ukázalo, že si příroda 
umí pomoci i sama, kdy se díky dob-
rým podmínkám kaprům podařilo vy-
třít v obou nádržích v rekordním množ-
ství. Při zajišťování krmiva na letošní 
rok s tím musíme úměrně počítat.

V březnu jsme obnovili činnost 
kroužku mladých rybářů, kterého se 
zúčastňuje 5 až deset dětí, kterým se 
věnují naši mladí členové Maruška Ja-
lůvková a Lukáš Klimša. Na pravidel-
ných schůzkách se učí rybářským zá-
kladům, které si ověřují na soutěžích 
na začátku a na konci školního roku. 
Během roku ve volném čase mohou 
rybařit po dozorem staršího člena 
sdružení. Vážíme si zájmu dětí o ryba-
ření a v rámci možností se snažíme je 
vybavovat potřebnými pomůckami a 
znalostmi, aby se mohly stát platnými 
členy.

Následovaly další akce jako závody 
pro ženy rybářky i nerybářky, smažení 
vaječiny a rybářské hody. Všechny 
tyto akce se neobešly bez pomoci ry-
bářských přátel,manželek a členů ry-
bářského kroužku za což všem patří 
poděkování.

Během letní sezóny jsme se snažili 
pravidelným sečením trávy udržovat 
celý areál ve stavu, aby se stal mís-
tem, kde si každý rád odpočine a vní-
má přírodní energii. Nejen prostory 
které jsou vidět se musí udržovat ale 
také ta část, která je pod zemí se 
musí občas zprůchodnit pro odtok 
vody.

Na podzim jsme prostřednictvím 
našeho člena a firmy SILVER B.C. zís-
kali dotaci, která byla použita na in-
stalaci veřejného osvětlení prostoru 
chaty a části veřejné cesty po hrázi. 
Osvětlení nám umožní i večerní po-
sezení u vody a také bezpečnější prů-
chod po hrázi. V letošním roce máme 
záměr, pokud se najdou finanční 
prostředky, upravit břeh malého ryb-
níka, která zarůstá, ale také aby ne-
docházelo k podmáčení sousedního 
pozemku.

V současné době má sdružení 17 
členů, z toho jsou tři čekatelé.

Zarybňování spočívalo ve vysazení 
670 ks kapra K3 z dolní nádrže a vy-
sazení pstruha a jesetera.

V pravidelných dávkách bylo zkr-
meno 1500 kg pšenice a šrotu.

Odloveno na prut bylo 195 ks (vlo-
ni 63). Když porovnáme počet nasa-
zených ryb tak jsou stále rezervy pro 
naplnění potřeb každého člena, ale  
i pro tradiční rybářské hody.

Na závěr své zprávy bychom chtěli 
poděkovat bývalému zastupitelstvu 
obce za spolupráci v uplynulém vo-
lebním období. Novému zastupitel-
stvu bych chtěl popřát hodně sil, 
dobrých nápadů a vzájemnou sou-
držnost při plnění volebního progra-
mu. Neberte si příklad z žabomyších 
válek v parlamentu ale svoji energii a 
odborné znalosti investujte ve pro-
spěch obce. Určitě se to vrátí všem.

Miroslav Šretr

Zpráva o činnosti rybářského sdružení

Nová pobočka Rejstříku trestů v Ostravě
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V sobotu 21. dubna 2007  proběhne  
v naší obci sběr nebezpečných a velko-
objemových odpadů. Smyslem této 
akce je jednorázové vyčištění obce od 
všech druhů odpadů, pro občany je zá-
roveň jedinečnou příležitostí zbavit se  
problematických odpadů.

Sběr nebezpečných odpadů provede 
firma A.S.A., spol. s r.o., provozovna Os-
trava, provozovna Ostrava, ul. Frýdecká 
740, 739 32 Vratimov,   na následujících 
stanovištích:
–  u zastávky ČSAD „U lávky“ (dolní 

část obce)  
od 8.30 do 9.00 hodin

–  u kostela (dolní část obce)  
od 9.15 do 9.45 hodin

–  u Huťařství (aut. zastávka)  
od 10.00 do 10.45 hodin

–  u čerpací stanice vody (poblíž 
autobusové točny-transformátoru) 
od 11.15 do 12.00 hodin

V uvedené době bude moci každý 
občan Obce Kunčice p. O. odevzdat na 
tomto místě k likvidaci následující od-
pady: olejové automobilové filtry, ple-
chovky 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 oleje, mo-
řidla a rozpouštědla, plastové obaly a 
nádoby od škodlivin, hadry znečištěné 
barvami, oleji a vazelínou, obaly od 
sprejů,  opotřebené pneumatiky (bez 
disku!). 

Při odvozu nebezpečného odpadu 
bude odvezen i elektroodpad,  který 
bude odvezen do místa zpětného od-
běru. Jedná se o chladničky, mrazničky, 
pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky, 
trouby, mikrovlnné trouby, vysavače, 
žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, 
elektrické nože, kávovary, holící strojky, 
budíky, ventilátory, vysoušeče vlasů, te-
levizory, videa, DVD, reproduktory, po-
čítače, kopírky, rádiomagnetofony, 
discmany, fotoaparáty, zesilovače, elek-
trické hudební nástroje, skenery, tele-
fonní ústředny, mobilní telefony, vysí-
lačky, svítidla, zářivky, výbojky, vrtačky, 
pily, šicí stroje, svářečky, elektrické se-
kačky, elektronické hračky, videohry, 
lékařské přístroje, apod.  Všechny elek-
trospotřebiče musí být úplné, aby moh-
ly být odebrány zdarma jako elektrood-
pad.

Využijme možnosti odevzdat elektro-
odpad bezplatně do místa zpětného 
odběru, které je financováno  z  příspěv-

ku,  který  při  koupi  nového  elektro-
spotřebiče  platí  od 1. září 2005 každý  
z nás a nedávejme ani drobný elektro-
odpad do popelnic a kontejnerů!

Upozornění!
Nebezpečný odpad vozte prosím na 

stanoviště pouze v uvedenou dobu, aby 
jej mohli pracovníci odborné firmy od 
Vás přímo odebrat!  

Sběru se budou moci zúčastnit také 
majitelé rekreačních chat v katastrálním 
území Kunčice p. O., kteří platí místní 
poplatek za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. 
Jedná se pouze o odpad vyprodukova-
ný na území obce Kunčice p. O.

Sběr bude provádět specializovaná 
firma za účasti pracovníků obecního 
úřadu, členů komise životního prostře-
dí a ochránců přírody.

Velkoobjemové odpady, které nelze 
uložit do běžných popelnic na domovní 
odpad, budou sbírány  rovněž v  sobotu 
dne 21. dubna 2007.

Do přistavených kontejnerů je mož-
no bezplatně uložit např. matrace, had-
ry, které nejsou znečištěné ropnými 
produkty, části nábytku, WC mísy, umy-
vadla, koberce, linolea, kočárky a pod.

Do kontejnerů nesmí být ukládána 
stavební suť, tráva, větve stromů, uhy-
nulá zvířata, jiný organický odpad  
a běžný domovní odpad.

U každého sběrného místa bude po-
věřený pracovník, který v případě po-
třeby upřesní skladbu ukládaného od-
padu. Respektujte prosím jeho pokyny. 
Kontejnery na velkoobjemový odpad 
budou v sobotu 21. dubna 2007 rozmís-
těny na následujících stanovištích pou-
ze v níže uvedených časech:
1.  u zastávky ČSAD „U lávky“  

na dolním konci – 8 až 10 hod.
2. parkoviště u kostela – 8 až 10 hod.
3.  u Huťařství (autobusová zastávka)  

8 až 11 hod.
4.  čerpací stanice vody u točny  

(u transformátoru) – 8 až 12 hod.
5.  u železničního přejezdu pod ruským 

kostelíkem – 8 až 11 hod.
6.  u vodní nádrže v Kolibách  

8 až 11 hod.
7.  směrem pod Stolovou, nad čp. 99  

8 až 11 hod.
8.  Bystré u p. Vlastimila Píchy  

8 až 10 hod.

Upozornění!
Na daná stanoviště přivážejte prosím 

velkoobjemový odpad až od vyznačené 

doby, tj. od 8.00 hodin do doby uvede-
né u jednotlivých stanovišť. Po uvedené 
době již odpad na stanoviště nevozte, 
nebude možné jej pak odvézt!  

Sběr železného šrotu  proběhne sou-
běžně se sběrem nebezpečných a vel-
koobjemových odpadů v sobotu 21. 
dubna 2007. Sběr provedou členové 
místního Sboru dobrovolných hasičů. 
Železný šrot nebude vykupován, odvoz 
bude proveden zdarma. Veškerý nepo-
třebný železný šrot mohou občané ulo-
žit k místním komunikacím, odkud 
bude naložen a odvezen. Sběrné vozi-
dlo bude projíždět po těchto trasách:

– Od křižovatky u nemocnice, kolem 
dřevěného kostelíka k prodejně pod 
Stolovou a   zpět kolem p. V. Běčáka čp. 
100, p. M. Běčákové čp. 570, p. L. Oprš-
těného čp. 500 k penzionu Karolína, 
dále kolem transformátoru až pod les  
k p. Syrovátkovi. 

– Od Penziónu Karolína přes Koliby 
 k Hospůdce na Maralovém kopci, zpět 
k železničnímu přejezdu kolem Štůralů 
čp. 499. Odtud přes autobusovou točnu 
k nádraží ČD, dále pak okolo prodejny 
„Šodek“ po Valašské cestě k Penziónu 
Václava Krkošky  k obecnímu úřadu  
a jeho okolí. 

– Sběrné vozidlo bude dále projíždět 
po silnici II/483 od nemocnice po Tichou, 
od zastávky ČSAD „U lávky“, zpět po 
pravé straně potoka Tichávka, přes Ra-
kovec na Frenštát p. R. po p. Rudolfa 
Slaninu a  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 stanoviš-
tě. Železný šrot dávejte pokud možno  
k silnici až v sobotu ráno. 

Vážení občané a vlastníci rekreačních 
chat, využijte, prosím, hromadného 
sběru nebezpečných a velkoobjemo-
vých odpadů k jarnímu úklidu a udělej-
me si každý pořádek ve svém okolí. Pře-
dejdeme tím  nepěkným pohledům na 
odložené velkoobjemové a nebezpeč-
né odpady u kontejnerů určených pou-
ze na komunální odpad. Předem děkuji 
všem, kteří takto přispějí k zlepšení  
a ochraně životního prostředí v naší 
obci.

Danuše Svobodová, pracovník OÚ 

Sběr nebezpečných odpadů, velkoobjemových odpadů a železného šrotu
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Vývoj včelařské činnosti v organizaci ČSV 
Kunčice p. O. za poslední dvě dekády je 
možné označit jako stabilní, a to se všemi 
klady a zápory, které  dnes v české společ-
nosti zájmové organizace musí překoná-
vat. V ČR za poslední 20leté období počet 
včelařů a včelstev klesl o více jak 1/3.  
V Kunčicích p. O. přes  zimním období 
2005/2006 klesl počet včelstev o 54, což 
byl největší jednoroční úbytek poslední 
dekády. Současné včelařství musí reago-
vat na nové poznatky a problémy. Naše 
ZO ČSV se snaží  celou činnost zaměřovat 
na spokojenost a dobrý pocit z této záli-
by, ale některé skutečnosti jsou nad naše 
síly. Musíme se vyrovnávat s přírodními  
i společenskými změnami a problémy  
v personální, ekonomické a legislativní 
oblasti vidíme takto:

Věk
Věkový průměr včelařů vzrostl o 8 let 

– stárneme a ubývá nás, nedaří se rozšiřo-
vat spolupráci se včelařskou i nevčelař-
skou mládeží a na celostátní úrovni se 
včelařství často posuzuje jen komerčně. O 
dobrovolné, neplacené funkce v ZO není 
velký zájem. Jen velice pomalu se zvyšuje 
odborná úroveň včelařů a funkcionářů  
organizačních složek. Nové metody včela-
ření, s vyšší efektivitou, jsou pomalu reali-
zované.  

Podpora ze strany státu
Podpora včelařství v ČR není na úrovni 

průměru států EU. V důsledku dovozu 
(často nekvalitních) včelích produktů do 
obchodních sítí ze zahraničí se české vče-
lařství stává ekonomicky méně zajímavé. 
Náklady na léky, krmivo (cukr), ochranné 
a pracovní pomůcky včetně včelařských 
zařízení, výrazně vzrostly, dosahují v prů-
měru 500 Kč/rok a včelstvo, a to bez zá-
počtu času, který včelař této činnosti vě-
nuje. Pořizovací náklady pro začínajícího 
včelaře činí 3000 až 5000 Kč/ včelstvo. Na 
nákupy včelařských zařízení širšího rozsa-
hu pro celou ZO ČSV nejsou dostatečné 
prostředky.

Legislativa
Legislativních povinností ke Státní ve-

terinární správě, ve vazbě na tlumení vče-
lích nemocí, včelařské evidenci a statistice 
přibylo. Vyřizování dotací a finančních 
podpor je často spojeno s náročnou admi-
nistrativou.

Na počátku roku 2007 je v obci Kunčice 
p. O. evidováno 45 včelařů, kteří ošetřují 
286 včelstev (v roce 1990 jsme evidovali 
490). Kunčice p. O. nepatří k oblastem s 
vysokým medným výnosem, hlavní medo-
nosnou kulturou je lípa, schází luční kvě-
tena, řepka, akát, kaštan, jedle a ostatní 

zemědělské plodiny, které zemědělská 
monokulturní pastevecká činnost vytlači-
la. Průměrný výnos medu je 15 kg ze včel-
stva. Značná část veřejnosti zná význam a 
nezastupitelnost včel v přírodě, a proto se 
setkáváme s porozuměním při řešení na-
ších problémů. Organizační a informační 
servis pro spokojenost 45 včelařů vyžadu-
je finanční náklady, dobrovolnou  
a bezplatnou aktivitu funkcionářů ZO. 
Včelaři v Kunčicích p. O. jsou kolektivem 
„dobré spolupráce“, mají personální i ma-
teriální předpoklady pro další rozvoj  
a aktivity. 

V následujícím období chceme spole-
čensky více využívat včelařskou klubovnu, 
přednáškovou propagací přiblížit veřej-
nosti význam včelařských produktů pro 
zdraví, déle spolupracovat s ostatními or-
ganizacemi v obci, včetně vedení obce, při 
vysazování dřevin a stromů a tím zlepšo-
vat včelám přírodní podmínky. Tyto a dal-
ší úkoly, včetně práce s mládeží, jsou před 
námi.  

Na závěr chci poděkovat vedení obce 
za finanční podporu, funkcionářům ZO 
ČSV za dobrou práci a občanům dopřát 
dostatek léčivých a zdravých včelích pro-
duktů.

Ing. Antonín Žák
předseda

Kolektiv „dobré spolupráce“ – včelaři ZO ČSV Kunčice pod Ondřejníkem

Spící sopku připomíná problém oživení čin-
nosti na Dole ve Frenštátě p. Radhoštěm. 

V srpnu roku 2004 si OKD, a.s. podalo 
žádost o povolení hornické činnosti, spočí-
vající v povolení průzkumné ražby na Dole 
Frenštát. Obvodní báňský úřad v Ostravě 
tehdy obeslal pouze Obec Trojanovice a již 
na 30. 9. 2004 nařídil místní šetření. 

Od tohoto data se počíná opakovaný  
a neustávající boj mezi těžební společností 
na straně jedné a dotčenými obcemi, jejími 
občany a ostatními účastníky řízení na stra-
ně druhé. Pro lepší pozici ve správním řízení 
o průzkumné ražbě bylo skupinou občanů z 
Frenštátu pod Radhoštěm, Trojanovic a 
okolí založeno občanské sdružení Naše Bes-
kydy, které se aktivně zapojilo do protestů 
proti jakémukoliv oživení činnosti na dosud 
zakonzervovaném dole. 

Zdlouhavý boj s těžební společnosti po 
celou dobu komplikuje skutečnost, že po-
stup Obvodního báňského úřadu v Ostravě 
vzbuzuje vážné pochybnosti o jeho nestran-
nosti a ti účastníci řízení, kteří jsou proti 
povolení průzkumné ražby, mají tak velmi 
ztíženou pozici. Dosavadní vývoj celé kauzy 
lze proto nejsnadněji přirovnat k doutnající 

sopce, protože běžnému pozorovateli by se 
mohlo zdát, že se nic neděje a jen s velkými 
časovými odstupy si sopka „odfoukne“ in-
formaci o kroku státní správy nebo občanů 
a obcí, kteří se v problému angažují. 

Obvodní Báňský úřad, poté co nerad a až 
na opakovaný tlak vůbec připustil účast ji-
ných účastníků řízení, průzkumnou ražbu 
povolil svým rozhodnutím ze dne 15. 10. 
2004. K námitkám účastníků řízení vůbec 
nepřihlédl. 

Poté, co se účastníci řízení ve věci odvo-
lali, bylo rozhodnutí Českým báňským úřa-
dem v Praze zrušeno a to dne 22. 2. 2005. 

OKD, a.s., jakožto žadatel a navrhovatel 
si vzal „time out“, ve kterém se pokusil do-
ladit a upřesnit svůj návrh na povolení prů-
zkumné ražby. 

Přestože byla v dalším řízení provedena 
další jednání na půdě Obvodního báňského 
úřadu v Ostravě a byly vzneseny další  ná-
mitky účastníků řízení, báňský úřad znovu 
rozhodl dne 10. 3. 2006 a ražbu povolil. 

Celý kolotoč se opakoval. Poté, co bylo 
podáno odvolání účastníky řízení a ve věci 
se v neprospěch povolení ražby vyjádřilo i 
Ministerstvo životního prostředí ČR, Český 

báňský úřad svým rozhodnutím ze dne 12. 
2. 2007 rozhodnutí Obvodního báňského 
úřadu v Ostravě znovu zrušil a vrátil věc 
zpátky do Ostravy.

Jinými slovy, jsme tam kde jsme byli před 
dvěma lety a šesti měsíci, tedy v nejistotě co 
nás čeká. Rovněž převedení věci do patrona-
ce úřadu, který dosud dělal vše proto, aby 
byla ražba povolena bez ohledu na dopady 
na životní prostředí, na krajinu a její obyva-
tele a aniž se vůbec pokusil tyto dopady vě-
rohodně posoudit, klidu moc nepřidává. Ex-
ploze sopky  prozatím nenastala, ale vření 
pod povrchem (obrazně i doslova) neustalo. 

Zajímejte se o problém dolu ve Frenštá-
tě, který může ovlivnit i Vás, i když se těžní 
kolo může zdát daleko. 

A z boje se státní správou, který doposud 
nejvíce připomíná boj s větrnými mlýny si 
doposud lze vzít jen jedno poučení. Jakko-
liv se zdá snaha o zabránění zvůle úřadů a 
bohaté společnosti marná již ve svém po-
čátku, má to smysl. Neboť nebýt aktivity 
„bezejmenných“ občanů, na Dole Frenštát 
by se už kola dva roky intenzivně točila. 

Mgr. Tom Káňa,
mluvčí OS Naše Beskydy

Fakta o dole  Frenštát  aneb Co se děje a neděje na Dole Frenštát
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V Kunčicích pod Ondřejníkem to nebylo nikdy jednoduché
Obec se třemi centry se obtížně sjedno-
covala. Bylo těžké rozhodnout, kde co 
vybudovat a ne vždy měla štěstí na obě-
tavé konšely, předsedy a starosty. V sou-
časné době, by nás touha po zdravém 
životě měla SJEDNOTIT k rozumnému 
chování k přírodě, jestli chceme přežít!

Český svaz ochránců přírody má za 
sebou 20 let činnosti a je důkazem, že 
společná práce přináší úspěchy. O mno-
hém vypovídají fakta:

Od vzniku Základní organizace 68/01 
ČSOP v 80. letech jsme se snažili zastavit 
devastaci životního prostředí zaviněnou 
ostravskými a třineckými hutními pod-
niky a nešetrným celospolečenským 
vztahem k přírodě.

Od samého začátku se organizace za-
měřila na ekologickou výchovu občanů, 
ale hlavně mládeže. V základní škole 
jsme vedli kroužky „Ochránců přírody“, 
vyráběli a rozvěšovali jsme ptačí budky, 
čistili vodní toky, likvidovali černé sklád-
ky, bolševník a křídlatku.

Všechny občany Kunčic pod Ondřej-
níkem srdečně zveme na Výroční člen-
skou schůzi, která byla přeložena na 
30.3.2007. Na VČS budou stanoveny cíle 
dalšího postupu naší ZO ve které mají 
své místo členové, kteří jsou ochotni dá-
vat přírodě víc než od ní brát a všichni ti, 
kteří na úkor svého volna nám chtějí po-
máhat.

  ZO ČSOP 68/01 Kunčice p. O.

Foto 1: Před Vánocemi jsme chránili lesní porosty proti okusům a krádežím  
vánočních stromků.

Foto 2: Na vytěžených plochách katastru obce jsme vysazovali lesní stromky.

Foto 3: Společně se SOU Frenštát jsme se zaměřili na záchranu umírajících lesů v 
okolních horách. Jen na hoře Smrk jsme na extrémních exhalačních plochách vy-
sadili a ošetřili téměř 14 000 sazenic vysokohorského smrku.

Foto 4: Jedním z nejvýznamnějších úspěchů organizace je likvidace křídlatek, 
která postupně vyústila v nový, úspěšnější, k přírodě šetrnější Beskydský postup. 
Tato nová metodika nachází velké ohlasy po celé ČR. Především také pro svou 
úspornost, ale také pro schopnost vyhubit houževnatou křídlatku během jednoho 
roku.

Foto 5: První ročník výtvarné soutěže ČSOP byl vyhlášen v roce 1997, literární 
soutěž začala o dva roky později.

Foto 6: Soubor více než tisícovky obrazů a stovek kritických literárních projevů 
tvoří vlastně kroniku našeho svědomí, kdy krátkodobý prospěch nám zastiňuje 
pohled do budoucnosti.

Foto 7: S ekocentrem Ondráš jsme zmapovali a čistili studánky, organizovali bri-
gády, zájezdy, vítězili na ekologických soutěžích, tábořili na Hubertce…

Foto 8: Již devátý rok vede ZO Miloslav Šrubař a v současné době vykonává 
funkci hospodáře pí. Darja Vykydalová, jednatelem je Horst Trebuna a revizorem 
Petr Tryščuk. Jeden rok vedl organizaci Bc, Robert Albín s hospodářem Jiřím Papi-
orkem.

V roce 2000 byl založen Pozemkový spolek Podbeskydí, 
který nám umožňuje ochranu a rozvoj přírodního a kul-
turního dědictví v našem regionu. 
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Zápis dětí do 1.třídy 
Dne 6. 2. 2007 proběhl v ZŠ K. Svo-

linského v Kunčicích p. O. slavnostní 
zápis budoucích prvňáčků. Na tento 
den se již dlouho těšily děti v obou 
mateřských školách a pečlivě se při-
pravovaly i paní učitelky ve škole.  
V naší škole již tradičně nejde jen  
o zapsání nových žáků, ale snažíme 
se pro děti a jejich rodiče přichystat 
slavnostní odpoledne spojené s hez-
kými zážitky.

V letošním roce byl program zápi-
su postaven na kamarádství dětí 
předškolního věku s postavičkami, 
které jim do jejich domovů večer co 
večer přináší Večerníček. Děti zde 
potkaly např. Křemílka a Vochomůr-
ku, králíky z klobouku Boba a Bobka 
navštívily i rodinu Rumcajse a Man-
ky. Paní učitelky tak zjistily vše po-
třebné a budoucí školáčci snad ani 

nepocítili, že právě probíhá jejich 
první zkoušení. Děti kreslily, zpívaly, 
přednesly básničku, ukázaly svoji 
pohybovou zdatnost a musely i ma-
linko předvést své znalosti z oblasti 
matematických představ a prostoro-

vé orientace. Známky se ještě za je-
jich výkony neudělovaly, ale ocenění 
v podobě malého dárečku je čekalo 
za každý správně splněný úkol. V zá-
věru obdržely pamětní list, který jim 
bude tento slavnostní den připomí-
nat. 

Budoucím prvňáčkům, kterých le-
tos bylo zapsáno 17, přejeme, aby se 
jim školní práce líbila a aby při ní na-
šli mnoho nových kamarádů a to ne-
jen mezi dětmi. 

M. Jurková, učitelka

Výtvarné úspěchy našich žáků
Naše škola zažívala opět úspěchy 

z výt. činnosti dětí ZŠ.
Charita Frenštát p. R., mateřské 

centrum Klubíčko vyhlásila výtvar-

nou soutěž „Cesta tří králů“. S žáky 
výtvarného kroužku jsme se této 
soutěže zúčastnili. Komise vybrala z 
260 prací 20 finalistů, mezi nimiž 
byli i naši žáci: Jakub Zádrapa, Mag-
dalena Strnadlová, Kateřina Řezníč-
ková, Karolína Petrová, Kristýna 
Šimková – 3. tř., p. uč. M. Jurková.

A jak dopadlo užší finále? 
1. MÍSTO – Jakub Zádrapa z 1. třídy. 
Kubík byl přítomen se svou rodinou 
26. 1. slavnostního předávání cen 
těm nejlepším. Odměnou mu byl di-
plom a 1. cena – mobilní telefon. 
Děkuji p. Zádrapové, která Kubíka 
do Frenštátu doprovodila. Kubíkovi 
přeji mnoho takových nádherných 
výtvarných úspěchů.

Hankův dům MKZ, Dvůr Králové 
nad Labem vyhlásil III. ročník výt. 
soutěže „Zvíře není věc“. Již potřetí 
jsme se zúčastnili s dětmi výtvarného 
kroužku této soutěže. A již potřetí 
obsadili ve II. Kategorii 1. místo. Zís-
kal ho za svou výtvarnou práci To-
máš Jurek – 3. třída.

Gratuluji a přeji další úspěchy ve 
výtvarné výchově!

E. Halatová, učitelka

Informace ze školy Karla Svolinského

Galerie 
Karla Svolinského 

při ZŠ v Kunčicích pod Ondřejníkem

 si Vás dovoluje pozvat  
na výstavu 

Kreslené básně 
kunčické rodačky
 Šárky Kolaříkové
 (roz. Molatové)

Výstava potrvá  
od 9. března do 13. dubna 2007
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Harlekýn se líbil
Ve středu 14. 2.2007 jsme s žáky 6. 

a 7. třídy navštívili divadelní před-
stavení Harlekýn v ostravském Diva-
dle loutek. Představení mělo spád, 
bylo poutavé a veselé a děti z něj 
byly nadšené. Všichni se již těšíme 
na další podobnou pěknou akci.

D. Heryánová a A. Charbuláková

Dějepisná olympiáda 
– okresní kolo

Ve středu 7. února letošního roku 
proběhlo ve Frýdku – Místku okresní 
kolo Dějepisné olympiády. Z naší 
školy se soutěže zúčastnila žákyně 
osmé třídy Dana Heryánová, která 
zvítězila ve školním kole. Téma le-
tošního kola bylo poměrně těžké – 
Zločin a trest v dějinách. Přesto, že 
Dana Heryánová je teprve v 8. třídě, 
vedla si v konkurenci nejlepších de-
váťáků, velmi dobře a mezi čtyřiceti 
soutěžícími obsadila velmi hezké 
čtrnácté místo. Blahopřejeme.

D. Heryánová, učitelka dějepisu

Přehazovaná
9. 2. 2007 proběhlo školní kolo 

přehazované 6. a 7. tříd. Dívky hrály 
proti chlapcům. Turnaje se zúčastni-
ly 4 družstva. Umístění bylo následu-
jící:

1. místo – 6. třída dívky (Vyrouba-
lová Karolína, Kahánková Bohdana, 
Holušová Anna-Marie, Turoňová 
Alena, Knápková Romana, Černo-
chová Jana, Syrková Kateřina)

1. místo – 6. třída chlapci (Hlupík 
Jan, Pokorný Patrik, Zátopek Stani-
slav, Šigut Marek, Ševeček Jan)

3. místo – 7. třída chlapci (Borák 
Lukáš, Daníček Lukáš, Vaněk Matěj, 
Kudláček Adam, Jurek Jakub, Pícha 
Jiří)

4. místo – 7. třída dívky (Štulcová 
Pavla, Telváková Alena, Maralíková 
Aneta, Janáčová Klára, Čajánková 
Nikola, Šustková Kamila)

L. Golová, učitelka TV

Biologická olympiáda
V měsíci únoru proběhlo školní 

kolo biologické olympiády. Žáci ab-
solvovali teoretickou část, která se 
skládala z testu biologických vědo-
mostí. Ze 75 žáků do dalšího kola 
postoupilo 26 nejlepších. Další část 
byla zaměřena na praktické pozná-

vání rostlin a živočichů.
Umístění: 

1. místo: Maralík Kamil – 6. třída
2. místo: Střalka Marek – 9. třída
3. místo: Vyroubalová Karolína – 6. 
třída
4. místo: Jurková Lenka – 9. třída

Tito žáci postupují do okresního 
kola.

L. Golová, učitelka PŘ

Sbírka na škole
V prosinci loňského roku se na 

naší škole uskutečnila sbírka společ-
nosti Chrpa, která se zaměřuje na 
chov a výuku koní pro tělesně posti-
žené lidi. Společnost nám poskytla 
samolepky koní v ceně 5 Kč za jed-
nu, které si děti mohly zakoupit a 
takto pomoci. Celkem jsme vybrali a 
zaslali společnosti 380 Kč. Děkuji 
všem, kteří pomohli a myslí tak na 
druhé.

A.Charbuláková

Zimní sportovní den
Na 16.února byl naplánován a na-

chystán zimní sportovní den. Před 
tímto termínem se žáci v hodinách 
zeměpisu, dějepisu, matematiky, in-
formatiky, rodinné ,výtvarné výcho-
vy a tělesné výchovy seznamovali  
s českými sportovci a jejich úspěchy, 
s lyžařskými možnostmi a přírodními 
podmínkami v Beskydech, s finanční 
náročností zimních sportů např. po-
čítali na jakou částku vyjde pro  
4člennou rodinu jednodenní lyžová-
ní v Beskydech.

Bohužel díky nepříznivým sněho-
vým podmínkám se nakonec konalo 
pouze bruslení žáků 1. a 2. stupně 
na zimním stadionu ve Frenštátě 
pod Radhoštěm. Bruslení se zúčast-
nilo 37 žáků a trvalo 2 hodiny. Děti 
byly rozděleny do družstev a soutě-
žily v různých bruslařských doved-
nostech (slalom mezi kužely, pod-
bruslení lana, pokládání předmětů 
na zem, bruslení na rychlost apod). 
Po splnění disciplín, byli vyhlášeni 
nejlepší bruslaři v kategoriích 4., 5., 
6., 7., 8. a 9. tříd. Na závěr děvčata 
volně bruslila a chlapci si zahráli ho-
kej. Přes nevlídné počasí a některá 
naražená kolena se akce vydařila. 
Poděkování patří SRPdŠ za finanční 
příspěvek na pronájem kluziště.

L. Golová, učitelka TV

Informace ze školy Karla Svolinského

POZVÁNKA 
NA DEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ
Ve čtvrtek 

22. března 2007 mezi 15.-17. 
hodinou bude Základní škola 
Karla Svolinského otevřena 
veřejnosti. V tento den si 
můžete přijít prohlédnout 

nejen prostory a vybavení naší 
školy, ale také se seznámit  

s činnostmi, které se naši žáci 
naučili během výuky nebo  

v zájmových kroužcích.  
Děti Vám je pod vedením svých 

pedagogů a vedoucích  
zájmových kroužků rády  

předvedou.
Moc se na Vaši návštěvu  

těšíme.

Vaše škola

Ilustrační foto
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26. února se v zasedací místnosti 
Obecního úřadu Kunčice p. O. usku-
tečnila beseda se senátorem Ing. Fran-
tiškem Kopeckým, který byl do senátu 
zvolen za náš obvod v roce 2002. Pan 
senátor ve své řeči představil funkci a 
práci senátu, jeho kompetence a mož-
nosti. Vše zároveň demonstroval i na 
příkladech. Následně představil svou 
konkrétní činnost a cíle, především ve 
vztahu k našemu regionu.

V následné diskusi zaznívalo nejví-
ce dotazů a příspěvků na téma hrozby 
těžby uhlí v Beskydech. Z diskuse také 
vyznělo poděkování senátu, a to za 

jeho podporu při zachování rázu raji-
ny, a podporu proti těžbě uhlí v Bes-
kydech. Pan senátor přislíbil, že se  
i nadále bude tomuto tématu věno-
vat a podporovat přání většiny oby-
vatel, kteří si těžbu uhlí nepřejí.

Dále se hovořilo o turistickém roz-
voji našeho regionu a o dalších akti-
vitách spojených s těmito tématy. 

Příjemná beseda, kterou organizo-
valo Místní sdružení ODS, skončila po 
necelých dvou hodinách, kdy se pan 
senátor musel přesunout na další 
schůzku.

redakce

Beseda se senátorem Ing. Františkem Kopeckým

Byli jsme u zápisu!
Dne 6. 2. 2007 se konal v ZŠ Karla 

Svolinského zápis dětí do 1. třídy. Děti 
z naší mateřské školy Dolní se k zápisu 
vždy těší a každoročně se na něj pečli-
vě připravují. O tom se mohla přesvěd-
čit i paní učitelka Mgr. M. Jurková, kte-
rá se na budoucí prvňáčky přišla 
podívat. S dětmi prožila celé dopoled-
ne, povídala si s nimi, shlédla dopoled-
ní program, kdy děti pozorovala při 
práci ve skupinkách i samostatně. Děti 
stavěly školu z barevných kostek, určo-
valy barvy, geometrické tvary. Společ-
ně s plyšovými zvířátky plnily úkoly, 
počítaly, vytleskávaly rytmus, vymýšle-
ly slova na danou hlásku, zpívaly a na-
konec samostatně plnily tzv. diktát, 
kdy úkolem bylo nakreslit daný obrá-
zek do určeného okýnka. Společně si 
děti povídaly o tom, jak by měla vypa-
dat jejich paní učitelka 1. třídy a na co 
se ve škole nejvíc těší. Dopoledne 
uběhlo jako voda, paní uč. Jurková 
děti pochválila a pozvala je do školy  
k zápisu.

K zápisu přišlo 11 dětí z MŠ Dolní  
i s rodiči. Na děti čekala spousta posta-
viček z Večerníčků, usměvavé paní uči-
telky, pan ředitel i paní kuchařky, které 
všem přítomným mabídly malé pohoš-
tění.

Druhý den na děti čekala oslava ve 
školce. Spolu s malými dětmi se „školá-
ci“ podělili o zážitky ze zápisu a paní 
učitelky budoucí školáky dekorovaly 
stužkou „školák roku 2007“. A pak  
přišla nejsladší odměna. Na přání dětí 
upekla paní Morávková dort, který  
i letos pro ni nebyl jednoduchý. Paní 
cukrářka to však hravě zvládla a děti si 
tak letos pochutnaly na upečené „ško-

le“ se spoustou marcipánových oken  
i dveřmi. Všem nám moc chutnala.

Zápis do školy děti zvládly a po 
prázdninách je už čeká nová škola, 
noví kamarádi a také učení. Proto všem 
budoucím prvňáčkům i jejich rodičům 
přejeme hodně štěstí a spoustu hez-
kých vzpomínek na mateřskou školu 
Dolní.

Naděžda Svobodová

Počátek roku v mateřské 
škole Horní

V prvních měsících roku měla kralo-
vat zima a děti se těšily na sníh. Letošní 
sněhovou nadílku , která se objevila až 
koncem ledna, jsme s dětmi využili  
k bobování a jiným hrám se sněhem  
a ve sněhu. 

Ale i bez sněhu byl program dětí bo-
hatý. Navštívily filmové pásmo pohá-
dek ve frýdlantském kině. 

Že se jim líbilo divadelní představení 
s krásnou princeznou v hlavní roli – to 
se odrazilo v kresbách a tvořivých čin-
nostech dětí.

Hodně radosti dětem udělal náš 
školičkový karneval zvířátek. Podílely 
se na zkrášlení třídy, pečlivě si vybíraly 
masku, spolupracovaly na jejím dotvá-
ření, zdobily stánek s perníčky. Samot-
ný karneval byl plný tance, zajímavých 
soutěží, mlsání i překvapení v malé 
tombole.

Na samém konci února jsme se  
s dětmi využili pozvání k návštěvě kun-
čického nádraží ČD . Díky pochopení , 
vyprávění a trpělivému odpovídání 
paní Kijanicové si děti odnášely nové 
poznatky o práci dospělých a tím obo-
hatily povědomí o světě kolem, který  

v předškolním věku vlastně objevují. 
Dojmy se zrcadlily v námětových hrách 
na cestu vlakem i kresbách dětí. Při sle-
dování odjezdu vlaku po pokynech 
paní výpravčí projevily některé děti 
přání projet se vlakem. Možná, že se na 
nějakou jarní cestu vlakem za dalším 
poznáním vypravíme.Že se jaro rychle 
blíží , o tom se děti přesvědčují na pra-
videlných vycházkách při obdivování 
sněženek a podbělů v zahrádkách a na 
loukách. Přejeme krásné jaro.

Pracovnice mateřské školy

Zápis dětí do Mateřské školy 
v Kunčicích p. O. 316
na školní rok 2007 – 2008

Z rozhodnutí Rady obecního úřadu 
v Kunčicích pod Ondřejníkem ze dne 
15.1.2007 bude od školního roku 
2007 – 2008 provoz pouze v jedné MŠ 
( v MŠ Kunčice p. O. 316 – u kostela ), 
proto i zde v této budově bude zápis 
probíhat.

Zápis do MŠ V Kunčicích pod Ond-
řejníkem 316 rok 2007 – 2008 bude ve 
středu 21. března 2007 od 14 do 16 
hodin.

Na jiném termínu je možno se tele-
fonicky domluvit na čísle: 556 850 185 
– MŠ Dolní Kunčice p. O. 316, Renata 
Klimešová.

Podle zákona 204/2005 Sb. „jestli-
že matka pobírá rodičovský příspě-
vek, může dítě ve věku od dvou do tří 
let navštěvovat MŠ pět dnů v měsíci,  
ve věku od tří do čtyř let čtyři hodiny 
denně.“

Přiveďte své dítě mezi nové kama-
rády a budoucí spolužáky. Moc se Vás 

těšíme.

Co nového v našich mateřských školách
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Futsal FSC Komax Kunčice pod Ondřejníkem
V měsíci únoru odehráli naši futsa-

listé tři soutěžní utkání ve kterých si 
připsali čtyři body do ligové tabulky. 
Druhý měsíc roku 2007 otevřeli hráči 
Kunčic utkáním v domácí hale na 
6.Základní škole ve Frýdku-Místku, 
kde přivítali AC Gamaspol Jeseník. 
Domácí nastoupili ve značně oslabe-
né sestavě. Z důvodu nashromáždění 
čtyř žlutých karet v tomto ročníku 
museli tento zápas vypustit kapitán 
týmu Zdeněk Matějka a také Martin 
Dittert. A absence opor byla znát. 
Hosté přijeli s jasnou taktikou, která 
se stávala s kvalitní obrany a rychlých 
přechodů do breakových situací. A 
tento styl hry nesl hostům ovoce ne-
boť vyhráli poločas 2:1. Druhá půle 
se nesla v podobném duchu a oba 
soupeři se tahali o jednu branku. Pak 
se k radosti Kunčických hráčů střelec-
ky probudil obávaný kanonýr s mi-
nulé sezóny Jakub Tobola a svými 
čtyřmi zásahy strhnul vítězství na 
stranu domácích, kteří zvítězili 7:6. K 
druhému zápasu Divize F zavítal Ko-
max Kunčice p.O. na palubovku dru-
hého celku soutěže, kterým je Tatran 
Baracuda Jakubčovice. V kádru do-
mácích se představili i dva hráči dru-

holigových Jakubčovic. Kunčice ne-
stačili zachytit rychlý  nástup 
Baracudy a během pěti minut pro-
hrávali 0:3. Ke konci první půle se 
však ještě stačili vzchopit a do šaten 
se odcházelo za otevřeného stavu 
4:2 pro Tatran. V druhé části hry se 
několikrát podařilo hostujícím Kun-
čicím dostat na rozdíl jedné branky, 
ale jejich naděje na bodový zisk defi-
nitivně srazilo vyloučení Miroslava 
Juřeny za kritiku rozhodčího Wozári-
ka. Zkušený tým Jakubčovic využíl 
nabídnuté přesilové hry a vsítil roz-
hodující branku střetnutí, ve kterém 
nakonec vyhrál 8:4. K poslednímu 
střetnutí došlo 22.února, kdy k nám 
přicestoval soused z ligové tabulky 
Sezam Langer Ostrava. Viditelně na-

buzení hráči Kunčic vtrhli do utkání 
jako uragán a během několika minut 
si vytvořili slibný náskok v podobě 
čtyř branek v síti hostů. Avšak přede-
vším promarněné šance a školácké 
chyby v obraně Komaxu pomohly 
Ostravským futsalistům k návratu do 
zdánlivě ztraceného zápasu, kteří v 
poslední minutě prvního poločasu 
snížili na rozdíl dvou gólů. I ve druhé 
půli byli domácí častěji u míče jenže 
Sezamovci hrozili z brejkových situa-
cí a nacvičených signálu. V úplném 
zavěru se jim také podařilo ukořistit 
bod za remízu poté, co sudí nařídili 
po faulu   domácího hráče v branko-
višti již v zápase druhý pokutový kop 
ze značky šesti metrů, v tu chvíli chy-
bělo do konce utkání 20 sekund.

Římskokatolická farnost Kunčice p. O.  po-
řádá  s cestovní  kanceláří BOŠ, s.r.o.

Termín: 18. 6. – 1. 7. 2007
18. 6. – odjezd z Čeladné a Kunčic p. O.
19. 6. – ráno příjezd do Říma, prohlídka 
Vatikánu k Lateránu, prohlídka Říma. Noc-
leh na předměstí Říma v bungalovech (2-3 
samostatná lůžka, soc. zařízení, veranda)
20. 6. – dopoledne prohlídka Říma, pak 
odjezd do Tivoli – Vila_d Este (terasovitá 
zahrada) –  letní sídlo kardinála. Pak cesta 
do Montecassina. Nocleh u města Ponte-
cagmano v hotelu.
21. 6. – prohlídka Santa Maria Capuna Ve-
tera – Coloseum druhé po Římu, Caserta – 
Palazzo Reale, italské Versailles – největší 
palác a zahrady v Itálii. Prohlídka Neapole, 
Pompejí – nocleh v hotelu
22. 6. – Neapol, Solfatara – kráter nevyhas-
lé sopky, Vesuv, Amalfi, Paestum, noční 
přejezd na Sicílii.
23. 6. – ráno příjezd na Sicílii, ubytování, 
volno, koupání. Nocleh v Laguna Azzura, 
řadové vilky se zahrádkami, exotickými 
porosty palem, oleandrů a pinií. Na krás-
nou písečnou pláž je to 450 metrů. Apart-

mány mají vždy 2 ložnice, obývací pokoj, 
kuchyň a kompletní sociální zařízení.
24. 6. – zájezd do Montreale, Palerma, Ce-
falu, návrat na ubytování a nocleh
25. 6. – pobyt u moře, nocleh
26. 6. – výlet do Syrakus, Catania, Nikolosi, 
Etna, Taormina. Návrat a nocleh
27. 6. – pobyt u moře, nocleh
28. 6. – možnost fakultativního výletu na 
Liparské ostrovy 
29. 6. – výlet do Tindari, do svatyně s iko-
nou Černé Madony, zbytky řeckého sídliš-
tě, návrat a nocleh
30. 6. – ráno odjezd ze Sicílie, Sorento, ná-
vštěva Capri, noční přejezd
1. 7. – ve večerních hodinách návrat do 
Kunčic p. O. a Čeladné
Cena zájezdu: 11 290,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu klim. Autokarem, 
ubytování dle programu, průvodce, zá-
kladní cestovní pojištění, trajekt na Sicílii a 
zpět.
Cena nezahrnuje: stravování (na přání 
bude zajištěno v místě pobytu), vstupy, po-
jištění léčebných výloh v zahraničí.
Bližší informace, přihlášení: p. Horečková 
tel. 556 850 465, mobil 737 548 299.

Poznávací zájezd – to nejlepší ze Sicílie Chcete si pohrát 
a zacvičit se svými dětmi? 

Přijďte mezi nás!!!
Připravili jsme pro Vás

CVIČENÍ PRO 
RODIČE A DĚTI
Kde: tělocvična v Základní škole  

Karla Svolinského v Kunčicích p. O.
Kdy: každý čtvrtek  

15.00 až 17.00 hodin
Co vzít s sebou:  

sportovní oblečení a obuv pro sebe  
i své dítě (děti), pití  
a dobrou náladu!!!

Těšíme se na Vás, ASPV. 

Mladý pár koupí samostatný RD 
v okolí Frýdlantu nad Ostravicí, 
nejlépe v Kunčicích pod Onřejní-
kem nebo Čeladné, v ceně okolo  
1 000 000 Kč.

Kontakt: 607 958 284 nebo  
dumdomek@seznam.cz

Za nabídky předem děkujeme.

SVP Tsunami Příbor  
Komax Kunčice p. O

4. 3. 2007-neděle 16:15 hod. SP Příbor

Komax Kunčice p. O 
FC Parlament Ostrava

7. 3. 2007-středa 20:30 hod. 6. ZŠ Frýdek-Místek

volno 16. 3.-18. 3. 2007 volno

Komax Kunčice p. O 
 KFV Roub Vítkovice

21. 3. 2007-středa 20:30 hod. 6. ZŠ Frýdek-Místek

VŠB Ostrava 
Komax Kunčice p. O

27. 3. 2007-úterý 19:15 hod. Hala VŠB
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Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

(budova Úřadu města)

www.ibcreality.cz
info@ibcreality.cz

PRODÁME VÁM VÝHODNĚ VAŠ BYT
ČI NEMOVITOST NEBO JI VYKOUPÍME

Kancelář 596 888 777
Byty 604 999 442
Domy, pozemky 602 202 807

®Reality

Fa Piškoř Petr – uhelné sklady Frýdlant n./O
tel.: 558 677 708, mobil: 602 443 669, 606 182 392

Ceník paliva
hnědý ořech 2 – 171,-Kč/q
hnědý ořech 1 – 225,- Kč/q
hnědá kostka – 244,- Kč/q

černé OKR – 364,- Kč/q
černé polské – 350-Kč/q

koks ořech 2 OKR – 495,- Kč/q
otopová směs OKR – 550,-Kč/q

topná směs – 160,-Kč/q
brikety lisované – 55,- Kč/10kg

hnědouhelné od dubna na objednávku

Ceník štěrku, písku
písek – 39 Kč/q

štěrk 04 – 50 Kč/q
štěrk 022 – 45 Kč/q
struska – 33 Kč/q

kamení – 55,/ Kč (65,- Kč)
Ceny včetně DPH 

Provozní doba 
pondělí – čtvrtek od 7.00-14.00

pátek 7.00-15.00
od května do září prodej i v sobotu 

od 08.00-11.00

POZOR! ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ!

Myslíte na děti?
Dětský program MOTÝLEK
Je životním pojištěním s výhodnou složkou spoření a možností volby mezi kapi-
tálovým a investičním pojištěním. Úrazové připojištění dítěte včetně bezplatného 
pojištění kosmetických operací v důsledku jeho úrazu.

Myslíte na sebe?
Bezkonkurenční životní kapitálové pojištění QUATRO
Jako jediná pojišťovna u nás nabízí připojištění 11 civilizačních nemocí.
Moderní druh pojištění – Investiční životní pojištění  FINANCE LIFE
UNIQA nabízí čtyři investiční programy, jejichž správu zajišťují experti UNIQA  
a Raiffeisenbank.
Soukromé zdravotní pojištění, úrazové pojištění

Myslíte na svůj majetek?
Komplexní pojištění staveb rozšířené o škody způsobené kouřem a rázovou 
vlnou s možností připojištění
- škod způsobených zkratem na zabudovaných el. motorech
- odcizení vnějších součástí a příslušenství staveb
- škod způsobených nepřímým bleskem
U pojištění domácností možnost připojištění
- škod způsobených nepřímým bleskem
- škod způsobených únikem dešťové vody z vnitřních svodů
Součástí obou produktů je pojištění odpovědnosti.
Pojištění POV a havarijní pojištění, pojištění právní ochrany, pojištění 
podnikatelských rizik

Cestujete?
UNIQA optimalizovala svůj cestovní program a nabízí nyní skutečně komplexní 
ochranu za velmi příznivou cenu. Pojištění léčebných výloh pokryje rovněž rizika 
terorismu nebo živelních pohrom i rizika spojená se stále atraktivnějšími 
sportovními aktivitami provozovanými o dovolené – např. s horolezectvím nebo 
potápěním.
Možnost pojištění zimních sportů a nebezpečných sportů.

Kontakt:
Zdeňka Šlechtová, obchodní zástupce, Kunčice p.O. 31
Tel. 556850214, mobil 605592526, e-mail: zdenka.slechtova@volny.cz
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Vážení spoluobčané a sportovní přátelé. Ohlédnutím za 
rokem 2006, bych chtěl začít pravidelný zpravodaj spor-
tovní činnosti fotbalového oddílu „Sokol Kunčice“.

Soutěž starších žáků prodělala v roce 2006 nejradikál-
nější změny za poslední desetiletí.

Okresní přebor a Okresní soutěž se sloučily v šest regio-
nálních soutěží po šesti týmech. Žáci Kunčic byli nalosová-
ni do skupiny „A“, kde se na podzim utkala dvoukolově  
s týmy Frýdlantu, Ostravice, Kozlovic, Čeladné a Pržna.  
Z každé supiny postoupily první dva týmy do OP, který 
bude v jarní části opět rozdělen do dvou regionálních sku-
pin a vítězové si to rozdají o postup do Krajského přeboru. 
Po podzimní části skončili naši žáci na pěkném třetím, ale 
nepostupovém místě, v tabulce se dostali před Kozlovice, 
které byly velkým favoritem na postup ze skupiny. V jarní 
části soutěže jsou zbylé týmy zařazeny podle regionů do 
čtyř skupin po šesti týmech s označením Okresní soutěž. 
Dalším velkým krokem vpřed je střídání hráčů. Doposud 
měl trenér možnost vystřídat jen 5 hráčů v utkání. Nynější 
pravidla dovolují střídání sedmi hráčů hokejovým způso-
bem, což umožňuje trenérovi během utkání vyzkoušet 
hráče na všech postech. Jde přece o žáky a mistrovské 
utkání je plné zkoušení a hledání, kde se hráč nejlépe cítí. 
Dorost v loňském roce postoupil z Okresní soutěže do 
Okresního přeboru a po odchodu dvou klíčových hráčů 
(Adam Marek – nejlepší hráč soutěže a Daniel Světelský –  
nejlepší střelec soutěže) do kategorie mužů, byl prvořadý 
úkol vybojovaný přebor udržet. K našemu velkému pře-
kvapení nebylo oslabení tak citelné a naši dorostenci  jsou 
po podzimu na třetím místě a jsou stále ve hře o postup do 
Krajského přeboru.

Věřím, že se přijdete podívat a povzbudit naše žáky  
a dorostence ve větším počtu než tomu bylo doposud. Co 
může být větší odměnou pro naše mladé hráče, než pří-
tomnost nejen rodičů ale i známých a jejich bouřlivé po-
vzbuzování a potlesk za předvedený výkon. V příštím čísle 
zhotovím tým mužů a činnost fotbalového výboru. Nejak-
tuálnější výsledky a zprávy se můžete dozvědět na interne-
tové stránce www.kuncicefotbal.ic.cz, kterou spravují naši 
mladí hráči (Benda David, Šenk Kamil, Kokeš Miroslav, Ma-
rek Adam aj.).

Karel Světelský, předseda oddílové kopané

Okresní soutěž skupina „A“  
– starší žáci (jaro 2007)
7. 4. – sobota, 10:45
Frýdlant n. O. B – Kunčice p. O. 
14. 4. – sobota, 14:00
Kunčice p. O. – Pržno
21. 4. – sobota, 13:30
Čeladná – Kunčice p. O. 
28. 4. – sobota, 9:30
Kunčice p. O. – Kozlovice
5. 5. – sobota, 9:30
Kunčice p. O. – Metylovice
12. 5. – sobota, 9:30
Kunčice p. O. – Frýdlant n. O. B
19. 5. – sobota, 9:00
Pržno – Kunčice p. O. 
26. 5. – sobota, 9:30
Kunčice p. O. – Čeladná
2. 6. – sobota, 15:00
Kozlovice – Kunčice p. O. 
10. 6. – neděle, 15:00
Metylovice – Kunčice p. O. 

Okresní přebor  
– starší dorost (jaro 2007)
31. 3. – sobota, 15:00
Smilovice – Kunčice p. O. 
7. 4. – sobota, 13:00
Kunčice p. O. – Bukovec
14. 4. – sobota, 13:00 
Chlebovice – Kunčice p. O. 
21. 4. – sobota, 13:00
Lučina – Kunčice p. O. 
28. 4. – sobota, 13:30
Kunčice p. O. – Vendryně
1. 5. – úterý, 14:00

Kunčice p. O. – Raškovice 
5. 5. – sobota, 14:00
Oldřichovice- Kunčice p. O. 
12. 5. – sobota, 14:00
Kunčice p. O. – Frýdlant n. O. 
19. 5. – sobota, 14:00
Sedliště – Kunčice p. O. 
27. 5. – neděle, 14:00
Kunčice p. O. – Palkovice
3.  6.  – neděle 14:30
Písek – Kunčice p. O. 
9. 6. – sobota, 14:30 
Kunčice p. O. – Jablunkov
17. 6. – neděle, 14:45
Kozlovice – Kunčice p. O. 

Okresní soutěž  
– muži (jaro 2007)
7. 4. – sobota, 15:30
Bystřice B – Kunčice p. O. 
14. 4. – sobota, 15:30
Kunčice p. O. – Lučina
21. 4. – sobota, 15:30
Pržno – Kunčice p. O. 
28. 4. – sobota, 16:00
Kunčice p. O. – Vojkovice
5. 5. – sobota 16:30
Smilovice B – Kunčice p. O. 
12. 5. – sobota 16:30
Kunčice p. O. – Janovice B
19. 5. – sobota, 16:30
Čeladná – Kunčice p. O. 
27. 5. – neděle, 16:30
Kunčice p. O. – Tošanovice
2. 6. – sobota, 17:00
Kozlovice B – Kunčice p. O.  

Rorpis zápasů v kopané – jaro 2007

Horní řada zleva: Trenér Karel Světelský, hráči: Lukáš 
Stavárek, Miroslav Kokeš, Roman Matušek, Jan Kře-
nek, Roman Syrek, Marek Uřinovský, Radek Vedral
Dolní řada zleva: Jan Saitl, Adam Marek, Daniel 
Světelský, Daniel Šenk, Matěj Slivoník, Jakub Křenek.

Horní řada zleva: Trenér František Káňa, hráči: David 
Benda, Michal Majer, Martin Křenek, David Kubečka, 
Jan Saitl, Lukáš Stavárek, Tomáš Zpěvák, trenér Miro-
slav Kokeš, Jiří Pícha.
Dolní řada zleva: Marek Zajac, Jakub Jaroš, David 
Káňa, Matěj Rybář, Lukáš Borák, Matěj Tabach.

Kopaná v Kunčicích pod Ondřejníkem


