
LEDEN 2003

Zpûv o pÛlnoci
Už rok zas mizí ve tmě tajemné
a nový nastupuje svěží,
já si však říkám: Trubte beze mne,
trubači půlnoční, tam na ochozech
věží!

Když pronesl jsem větu osudnou, 
do sklenky kdosi doušek vína nalil.
Já málo času pobyl nad studnou
a málokdy jsem jiným pramen kalil.

Když jsem ji spatřil, bylo po pláči 
a podala ji něžná ruka něčí.
Řekl jsem v duchu: Trubte, trubači,
hle, jsou tak hezká tahle nebezpečí!

Co císařovo je… Znáš o minci
ten citát z bible? Ještě podnes platí.
Škoda, že jsou tak vzácné v prosinci
červené růže! Chtěl bych ti je dáti.

A prosbou proto končím roku běh,
než orloje nám půlnoc bude bíti.
Nech nás tu, bože, ještě chvíli, nech,
vždyť se ten čas tak rychle s námi řítí!

Jaroslav Seifert

Přejeme Vám milí čtenáři hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti po celý
rok 2003. 

— redakce —

VáÏení spoluobãané,
ani jsme se nenadáli a již tu máme nový rok 2003. Ať chceme či

nechceme, většina z nás se s příchodem nového roku, byť krátce,
zamyslí nad rokem právě minulým. 

Dnes žijeme na jedné straně v přetechnizovaném světě plném zá-
bavy a blahobytu, který se pomalu ale jistě odlidšťuje, vedle něj exi-
stuje svět plný válek, bídy a nemocí.

Kde je na tomto světě naše místo? Přispíváme svým celkovým ži-
votním stylem k povznesení kvality života ve světě nebo jej vedeme
k úpadku? Život člověka je přece neopakovatelnou příležitostí za-
pojit se do pozitivního vývoje světa, my si ho však mnohdy nechá-
me neplodně „utéct mezi prsty“. 

Nikdy však není pozdě svůj životní styl mírně „vylepšit“. A není
k tomu nutná žádná zvláštní námaha. Myslím, že úplně postačí,
když si každý budeme dobře plnit svoje pracovní povinnosti, bude-
me vůči sobě uplatňovat dobré mezilidské vztahy, přívětivost,
vzájemnou úctu, poctivost a upřímnost.

Určitě není jednoduché se vždy takto chovat, projevme však ales-
poň snahu. Pomůže to okolí a uspokojí to také nás samotné.

Vstupme tedy do nového roku 2003 s optimismem a s odhodlá-
ním přispět každý svým, byť malým dílem, k hodnotnějšímu a také
radostnějšímu životu nás všech.

V novém roce 2003 přeji všem hodně zdraví, pohody i trochu toho
štěstí.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Usnesení

z II. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice p. O.
konaného dne 20. 12. 2002 v 17. hodin.

Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)

I. Bere na vědomí
03. Kontrolu usnesení z XXI., XXII. a ustavujícího

zasedání zastupitelstva obce ze dnů 30. 9. 2002,
24. 10. 2002 a 15. 11. 2002.

04. Informace o jednání rady obce.

II. Schvaluje
01. Návrhovou komisi — Ing. L. Poledník, O. Hara-

biš.
02. Ověřovatele zápisu — P. Kahánek, L. Dobiášo-

vá.
05. Jednací řád zastupitelstva obce.
06. Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku

2003 ve výši 3/12 výdajové části rozpočtu z roku
2002, tj. 6 861 000,-Kč (podle jednotlivých kapi-
tol).

07. a) finanční výbor ve složení: předseda: Z. Šlech-
tová, členové: Ing. Tobolík, V. Šigutová,
b) kontrolní výbor ve složení: předseda: Ing. L.
Poledník, členové: Ing.  A. Žák, P. Závodný.

08. Členství Obce Kunčice p. O. v Honebním spole-
čenstvu Kunčice p. O. a zároveň pověřuje staro-
stu obce, v jeho nepřítomnosti místostarostu
zastupováním zájmů obce na valných hroma-
dách Honebního společenstva Kunčice pod
Ondřejníkem.

09. Bezúplatný převod (popř. odkoupení) části p.č.
1024/5 označené v GP č. 1064-161/2002 jako
část „b“ o výměře 49 m2 od: ČR — Úřad pro za-
stupování státu ve věcech majetkových, Raši-
novo nábřeží 42, Praha 2.

10. Schvaluje přijetí dotace v rámci rozvojového
programu ŽPZ 01/2002 — „Podpora přípravy
projektu ochrany vod“ vyhlášeného usnesením
Rady Moravskoslezského kraje č. 19/1032 v cel-
kové výši 588 000 Kč. Schvaluje podpis smlouvy
o poskytnutí této dotace starostou obce.

V Kunčicích p. O. 20. 12. 2002 

Návrhová komise:
Ing. L. Poledník, v. r. starosta obce:
O. Harabiš, v. r. Ing. Tomáš Hrubiš, v.r.

místostarosta:
Zdeněk Strnadel, v.r.

Reforma veřejné správy
Vážení občané,
od 1. 1. 2003 již neexistují okresní úřady, většinu

jejich kompetencí postupně přebírají pověřené
obce III. typu. Pro obec Kunčice pod Ondřejníkem
je touto pověřenou obcí Frenštát pod Radhoštěm.
Pro okolní obce zde začíná fungovat: stavební úřad,
evidence vozidel, vyřizování řidičských průkazů,
občanských průkazů, cestovních dokladů (vyřizo-
vání občanských průkazů, cestovních dokladů,
ověřování listin a podpisů zůstává nadále i na obec-
ním úřadu jako dosud).

Na MěÚ ve Frenštátě p. R. se vyřizují sociální
dávky (bezmocnost), ostatní sociální dávky, pra-
covní úřad a finanční úřad prozatím zůstávají pro
naše občany ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Ve Frýdku–Místku zůstává katastrální úřad, po-
zemkový úřad, okresní soud, celní úřad, vojenská
správa. Obec nadále patří pod okres Frýdek–Mís-
tek, jsou zrušeny pouze okresní úřady.

V dalších Obecních novinách uvedeme podrob-
nější informace k této problematice.

Kontakt na pověřený úřad
Frenštát pod Radhoštěm:

Adresa úřadu: Nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Telefon: 556 833 111
Fax: 556 833 625
e-mail: podatelna@mufrenstat.cz
webové stránky: www.mufrenstat.cz

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Platba za hrobová místa
— upřesnění

V Obecních novinách prosinec 2002 jsme Vás in-
formovali o nabytí účinnosti nových řádů pohře-
bišť v obci Kunčice p. O. od 1. prosince 2002. Od to-
hoto data nabyly také platnosti nové cenové výmě-
ry, které stanovují poplatky za hrobová místa.

Řády pohřebišť jsou textově obsáhlé, proto je
v plném znění v Obecních novinách neuvádíme.
Jsou k nahlédnutí na obecním úřadě (č. dveří 24),
na urnovém háji je řád pohřebiště vyvěšen ve vý-
věsní skříňce. Na hřbitově (na zdi márnice) byla na-
instalována vývěsní skříňka, ve které bude v nej-
bližších dnech taktéž vyvěšen řád pohřebiště. 

Aby nedocházelo k nedorozumění, upřesňujeme
proto způsob placení poplatku za hrobová místa.
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Tedy, nová výše poplatku za hrobové místo je uplat-
ňována od 1. 12. 2002 u prodloužení doby nájmu
a při zavedení nového nájemního vztahu. Např. ná-
jemce měl zaplacen poplatek za hrobové místo na
10 let a tato lhůta uplynula v roce 2002 (poplatek se
vztahuje na celý kalendářní rok). Při prodloužení
nájmu hrobového místa na dalších 15  (popř. 10) let
je poplatek zaplacen již podle nového cenového vý-
měru. Má-li nájemce poplatek zaplacen již dříve
a termín další platby přechází přes rok 2002 (např.
do r. 2005), nedoplácí nájemce za roky 2003—2005
žádné navýšení poplatku.

U hrobů určených pro pohřbívání zemřelých se
poplatek platí na 15 let (tlecí doba). U hrobů urče-
ných pouze pro uložení urny se poplatek platí na
15 let, popř. na 10 let.

Jak již bylo uvedeno s každým nájemcem bude
postupně uzavřena nájemní smlouva na hrobové
místo, také budou posílány poštovní poukázky
s předepsanou platbou. Úhradu poplatku pak bude
možné provést přímo na obecním úřadě, č. dveří 24.

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce 

Likvidace
komunálního odpadu 2003

Likvidace komunálního odpadu bude v roce 2003
probíhat stejným systémem, jakým byl sběr komu-
nálního odpadu prováděn v roce 2002. Svozovou
firmou zůstává ASA spol. s r.o. Praha, provozovna
Ostrava. Termíny svozu komunálního odpadu jsou
uvedeny ve svozovém kalendáři a jako svozové dny
zůstávají čtvrtky. Jeden týden bude odvážen odpad
z dolní části, druhý týden z horní části obce.

Odvoz tříděného odpadu (plasty, sklo) bude pro-
váděn dle potřeby 2´ — 4´ v měsíci. Nebezpečný
a velkoobjemový odpadu bude odvážen na jaře
a na podzim v termínech, které budou oznámeny
v březnovém a srpnovém čísle Obecních novin. 

Podle Obecně závazné vyhlášky, o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů č. 2/2001, byla zavedena pro obča-
ny i chataře povinnost platit za likvidaci odpadu
místní poplatek, jehož výši stanoví obec. Výše míst-
ního poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2003
bude oznámena v únorovém čísle Obecních novin.
Poštovní poukázky budou všem občanům zaslány
poštou. Poplatek můžete také zaplatit přímo na
obecním úřadě u p. Řezníčkové č. dveří 24.

Danuše Svobodová
odborný referent

Poplatky 
Během měsíce prosince 2002 a ledna 2003 byly

odečítány stavy vodoměrů, během měsíce února
budou rozeslány poštovní poukázky za vodné
a také poplatek za psy, které můžete platit i v hotovos-
ti u paní Řezníčkové na obecním úřadě č. dveří 24. 

— obecní úřad —

Svozový kalendář
na 1. pololetí 2003

Kunčice pod Ondřejníkem
Svozový den: Čtvrtek

Datum                       1´ za 2 týdny

3. leden horní

9. leden dolní

16. leden horní

23. leden dolní

30. leden horní

6. únor dolní

13. únor horní

20. únor dolní

27. únor horní

6. březen dolní

13. březen horní

20. březen dolní

27.březen horní

3.duben dolní

10. duben horní

17. duben dolní

24. duben horní

1.květen dolní

8. květen horní

15. květen dolní

22. květen horní

29. květen dolní

5. červen horní

12. červen dolní

19. červen horní

26. červen dolní

3. červenec horní
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

Výzva občanům
Obecní úřad vyzývá občany a majitele rekreač-

ních chat, kteří mají zájem o zhotovení tabulky
s číslem popisným nebo evidenčním, z důvodu
ztráty nebo poškození původního čísla, aby se
ohlásili na obecním úřadě do konce ledna 2003.
Tabulka s číslem popisným má modrý podklad
s bílými číslicemi a uvedením názvu obce, tabulka
s číslem evidenčním má červený podklad s bílými
číslicemi a uvedením názvu obce. Nová čísla
budou objednána u výrobce. Předběžná cena cca
180 Kč. 

Upozorňujeme, že dle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), § 32 odst. 1, je vlastník
nemovitosti povinen na svůj náklad označit budo-
vu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je
v řádném stavu. Barvu a provedení určuje obecní
úřad. 

Danuše Svobodová
odborný referent

Infoterma 2003
Ve dnech 20. — 23. ledna 2003 od 9.00 do 18.00

hodin v prostorách Sportovně–společenského
areálu u motelu PANORAMA ve Frýdlantě nad Os-
travicí se uskuteční již X. ročník mezinárodní vý-
stavy INFOTHERMA 2003, věnované vytápění,
úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů
v malých a středních objektech v ČR a SR. 

Nedílnou součástí výstavy je bohatý odborný do-
provodný program, který se uskuteční na výstavišti
v I. poschodí. Vstup na odborný doprovodný pro-
gram je pro návštěvníky výstavy zdarma. 

Výstava a doprovodné akce se konají pod záštitou
Ministerstva životního prostředí Praha, Minister-
stva průmyslu a obchodu Praha, Státního fondu ži-
votního prostředí Praha a České energetické agen-
tury Praha.

Sdělení
Sdělujeme Vám změnu názvu a sídla referátu

okresního pozemkového úřadu Okresního úřadu
Frýdek –Místek platnou od 1. 1. 2003:

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad
4. května 217
738 01 Frýdek– Místek

Centrum pro evropská studia
VŠB — Technická univerzita Ostrava
Centrum pro evropská studia (720)

17. listopadu 15
708 33 Ostrava–Poruba

Tel: 597 326 469
Fax: 597 326 427

E-mail: ces@vsb.cz
http://www.vsb.cz/ces

IČO: 61989100

Informace
(listopad 2002)

S blížícím se vstupem České republiky do Evrop-
ské unie bychom Vás rádi informovali o nové akti-
vitě naší vysoké školy, kterou může využít za vý-
hodných podmínek každý z Vás, kdo má zájem do-
zvědět se něco více o EU ve vztahu k ČR.

Vysoká škola báňská — Technická univerzita
Ostrava založila v loňském roce nový vysokoškol-
ský ústav s názvem Centrum pro evropská studia
(CES), jehož hlavním úkolem je, v souladu s kon-
cepcí vlády ČR, systematicky seznamovat veřejnost
s problematikou Evropské unie. 

Centrum pro evropská studia uspořádalo v letoš-
ním roce 23 krátkodobých kurzů (jednodenní),
které se týkají tématiky spojené s Evropskou unií.
Kurzy jsou určeny podnikům, organizacím, ško-

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...

V měsíci lednu oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:

93 let Jan Macura
93 let Ema Piesková
85 let Marie Pavlisková
82 let Helena Balcarová
75 let Ludmila Poledníková
70 let Marie Majirková
65 let Adéla Šrubařová
60 let Gustav Stiller
60 let Zdeněk Strnadel

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

Poslední rozloučení
V měsíci říjnu jsme se naposledy rozloučili

s panem TOMÁŠEM ŠMIŘÁKEM. 
V měsíci prosinci jsme se naposledy rozloučili

s panem JAROSL AVEM ŠRUBAŘEM.
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lám, úřadům a dalším zájemcům. Témata kurzů
vč. anotace, přihlášky a dalších informací nalezne-
te na naší webové stránce www.vsb.cz/ces (nabíd-
ka, přehled nabídky, krátkodobé kurzy). Nabízíme
kurzy všeobecné a specializované. 

Každý účastník kurzu obdrží v rámci celoživotní-
ho vzdělávání osvědčení vydané dle zákona o vyso-
kých školách.

Kurzy se konají na VŠB–TU Ostrava v Porubě vět-
šinou ve čtvrtek. Kromě toho pořádáme také kurzy
pro uzavřenou skupinu, přičemž je možno domlu-
vit se na místě konání, termínu, počtu hodin a té-
matech ( i jiných, než uvedených). 

Nabídku kurzů v příštím roce rozšíříme o aktuál-
ní témata, která naleznete na 
www.vsb.cz/ces. 

Bližší informace podáme telefonicky — 59 732 64 69.

Věříme, že si z naší nabídky vyberete.

Kurzy v roce 2002
Všeobecné kurzy:
— Evropská unie — základní informace
— Evropská unie od A do Z
— Důsledky vstupu České republiky do Evropské

unie

Kurzy specializované:
— Příprava ČR ke vstupu na jednotný vnitřní trh

Evropské unie - nedílná součást přípravy vstupu
do EU

— EU — hospodářská a měnová unie, zavedení 
euro

— Teritoriální marketing jako koncept lokálního
a regionálního rozvoje 

— Marketingové prostřeí EU
— Finanční řízení podniků a finančních institucí

v EU
— Strukturální fondy EU a politika ekonomické

a sociální soudržnosti EU v České republice,
předvstupní pomoc ČR

— Regionální politika kraje
— Systémy veřejné správy ve vybraných zemích EU

— vztahy státní správy a samosprávy (kompe-
tence, financování, územní organizace)

— Normotvorba obcí
— Harmonizace zákoníku práce s právem ES

Vyřizuje:
Ing. Jitka Roubíčková, Ludmila Kubzová

Tel.: 597 326 469
E-mail: ces@vsb.cz

Kalendárium jednodenních kurzÛ
v roce 2003 — 2. návrh

pofiádá V·B–TU Ostrava, CES

— Evropská unie — základní informace
— Harmonizace zákoníku práce s právem ES
— Strukturální fondy EU a politika ekonomické

a sociální soudržnosti EU v České republice,
předvstupní pomoc ČR

— Systémy veřejné správy ve vybraných zemích
EU— vztahy státní správy a samosprávy 

— Důsledky vstupu České republiky do Evropské
unie

— Strategické plánování jako koncept lokálního
rozvoje

— Marketingové prostředí Evropské unie
— Příprava ČR ke vstupu na jednotný vnitřní trh

Evropské unie — možnosti českých firem na JVT
EU

— Teritoriální marketing jako koncept lokálního
a regionálního rozvoje

— Finanční řízení podniků v EU
— Evropská unie od A do Z
— Právní předpisy obcí
— Příprava regionu Moravskoslezsko na vstup do

EU, možnosti čerpání finančních prostředků
— Environmentální management
— Profesní etiketa — Dobrými způsoby k úspěchu
— Politika rozvoje venkovských oblastí a společná

zemědělská politika EU
— Přeshraniční spolupráce v rámci EU a asociova-

ných zemí
— Nadnárodní účetní standardy — IAS, US, GAAP
— Harmonizace účetnictví v rámci EU se zaměře-

ním na Mezinárodní účetní standardy a porov-
nání se stávající českou účetní legislativou

— Vzdělávací programy EU a jejich využití ve ško-
lách

— Financování zdravotnictví v zemích EU a ČR

V průběhu roku rozšiřujeme naši nabídku o kurzy
s aktuální tématikou, o které projeví veřejnost
zájem.

V případě zájmu o celý kurz vyjdeme vstříc Vašim
speciálním požadavkům. Místo, termín, časový
rozvrh i zaměření na určitou tématiku zrealizujeme
podle potřeby uchazečů.

V Ostravě 13. prosince 2002

Vyřizuje:
Ing. Jitka Roubíčková, Ludmila Kubzová

Tel.: 597 326 469
E-mail: ces@vsb.cz
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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) bude dopracován v průběhu prosince
2002. Poté, co bude SROP schválen vládou ČR
(předpokládá se přelom roku 2002/2003) bude
předložen ke schválení Evropské komisi. Ta jej po-
soudí a případné připomínky předloží v průběhu
roku 2003. Za předpokladu vstupu do EU k 1. 5.
2004 a schválení SROP Evropskou komisí na přelo-
mu roku 2003—2004, bude moci ČR a tím i Morav-
skoslezsko plně čerpat evropské prostředky od po-
loletí roku 2004. 

Regionální rada je definována zákonem o pod-
poře regionálního rozvoje, č. 248/2000 Sb.,
a v našem regionu plní její úkoly zastupitelstvo
kraje. Regionální rada zabezpečuje vypracování
a realizaci programů spolufinancovaných ze struk-
turálních fondů a úkoly spojené s využíváním fi-
nančních prostředků ze strukturálních fondů, ze-
jména rozhoduje o jejich využití na jednotlivá
opatření a aktivity, a odpovídá za efektivní využívá-
ní těchto prostředků, za kontrolu hospodaření s tě-
mito prostředky a za realizaci přijatých kontrolních
opatření. V praxi (po vstupu do EU) to bude zna-
menat především hodnocení a posuzování předlo-
žených projektů. Již nyní se Regionální rada vyjad-
řuje k přípravě na vstup do EU např. formou připo-
mínek k SROP. Technickou podporu bude Regio-
nální radě vykonávat oddělení integrace a struktu-
rálních fondů v rámci odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu.

Výbor regionálního rozvoje je definován také zá-
konem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního
rozvoje. Výbor regionálního rozvoje sleduje a vy-
hodnocuje realizaci pomoci poskytované ze struk-
turálních fondů a předkládá Regionální radě návr-
hy řešení a dalšího postupu. Je to v podstatě moni-
torovací podvýbor. Tento Výbor již také působí na
území regionu a vyjadřuje se především k proble-
matice regionálního rozvoje kraje a přípravě na
vstup do EU, předkládá své návrhy a doporučení
zastupitelstvu kraje. Po vstupu do EU bude Výbor
regionálního rozvoje plnit roli tzv. monitorovacího
podvýboru. V jednotlivých regionech bude zodpo-
vědný za celkový monitoring a přípravu dílčích
a závěrečných hodnotících zpráv o SROP. Technic-
kou podporu mu bude vykonávat oddělení integra-
ce a strukturálních fondů v rámci odboru regionál-
ního rozvoje Krajského úřadu.

Sekretariát regionální rady — činnosti tohoto od-
borného útvaru bude zabezpečovat oddělení inte-
grace a strukturálních fondů v rámci odboru regio-
nálního rozvoje Krajského úřadu. Toto oddělení

bude kromě zajišťování chodu Regionální rady
a Výboru regionálního rozvoje poskytovat pora-
denství potenciálním předkladatelům, zajišťovat
informační kampaň o SROP a jeho možnostech,
sbírat projekty a kontrolovat jejich formální správ-
nost, připravovat vyhodnocení programu, vykoná-
vat kontrolní návštěvy projektů apod. Oddělení
bude s největší pravděpodobností zapojeno i do
přípravy a realizace programu Phare 2003 (příprava
bude zahájena na počátku roku 2003). Oddělení in-
tegrace a strukturálních fondů je při svém vzniku
tvořeno 3 lidmi a v průběhu roku 2003 — 2004 bude
dle aktuálních potřeb počet zaměstnanců navýšen.

Role měst a obcí, podnikatelů a neziskových orga-
nizací za předpokladu, že vstoupíme do EU a bude
schválen SROP je velmi důležitá a výjimečná. Bude
velmi důležité mít připraven dostatek vhodných
a kvalitních projektů, které by mohly aspirovat na
příspěvek ze strukturálních fondů. Již dnes je nutné
myslet na tzv. „absorpční kapacitu“, která se stala
v poslední době téměř zaklínadlem a strašákem, že
nebudeme umět plně využít nám vyčleněné pro-
středky na projekty. 

Každý region si v roce 2003 vybuduje tzv. „síť po-
radenských organizací“, která bude k dispozici
všem předkladatelům k přípravě žádostí o podporu
a dalších náležitostí nutných při čerpání evrop-
ských prostředků. V září 2002 byla v tisku zveřejně-
na výzva k předložení nabídek pro zařazení do této
sítě. Mezi základními podmínkami byla znalost
předstupních a strukturálních fondů, zkušenosti
s přípravou či realizací projektů, jazyková vybave-
nost apod. Zastupitelstvo kraje v roli Regionální
rady dne 12. 12. 2002 projednalo návrh na složení
této sítě a od ledna 2003 bude zahájen tzv. „konzul-
tační proces“ zaměřený na osvětu a podporu orga-
nizací tak, aby po vstupu do EU bylo zajištěno do-
statečné množství kvalitních a připravených pro-
jektů, které budou moci získat spolufinancování ze
strukturálních fondů. 

Již dnes je na odboru regionálního rozvoje evido-
váno cca 700 projektových návrhů, které je nutno
rozpracovat do podrobnější podoby tak, aby mohly
být následně předloženy do některého z vyhláše-
ných programů. Právě síť organizací by měla být
nápomocna a zřejmě na komerční bázi pomoci
předkladateli projektu projekt upravit a zpracovat
tak, aby uspěl ve výběru a získal příspěvek (až 75%)
ze strukturálních fondů EU. 

Od podzimu 2003 se předpokládá zahájení infor-
mační kampaně, která bude zaměřena již konkrét-
ně na přípravu a následnou realizaci SROP v regio-
nu Moravskoslezsko. Cílovou skupinou budou
všichni potenciální předkladatelé projektů na
území regionu.

Ing. Josef Jalůvka
Zástupce hejtmana kraje

e–mail:josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz
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A KOLEKTIV OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 68/01 ČSOP

Z KUNČIC POD ONDŘEJNÍKEM

PŘEJE
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Přijměte pozvání na výroční členskou  schůzi  kunčických ochránců přírody do zasedací síně
obecního úřadu Kunčice pod Ondřjníkem v pátek 24. ledna v 16. hodin.

Na Vaši účast se upřímně těší výbor ZO 68/01 ČSOP.

ZZZZ ŠŠŠŠ     KKKK aaaa rrrr llll aaaa     SSSS vvvv oooo llll iiii nnnn ssss kkkk éééé hhhh oooo     vvvv KKKKuuuu nnnn čččč iiii cccc íííí cccc hhhh     pppp .... OOOO ....     iiii nnnn ffff oooo rrrr mmmm uuuu jjjj eeee
Turnaj v dámû pro dámy

Po předchozích zkušenostech, kdy o šachový tur-
naj projevili zájem převážně chlapci, rozhodli jsme
se uspořádat také něco
pro dámy. Děvčata 1.— 5.
třídy se shromáždila, aby
změřila své síly ve hře
dámy. Z prvního místa se
radovala Lenka Jurková
(5. tř.), 2. místo obsadila
Kristýna Vyroubalová (4.
tř.) a třetí byla Nikola
Knapková (5. tř.). Paní
učitelka Eva Sladká, která
turnaj organizovala, pře-
dala vítězům drobné od-
měny. Je nutné pochválit
všechny děti, které soutě-
žily v obou turnajích za
jejich účast a také za to,
že se v dnešní době pře-
sycené počítačovými
hrami dovedou věnovat
královské hře, kterou
bezesporu šachy jsou a také dámě. Vždyť i my do-
spělí často zapomínáme, že právě šachy mohou
naše děti rozvíjet mnohdy lépe než již zmíněné po-
čítačové hry.

Mikulá‰ské nadûlování
Dne 6. prosince se opět po roce do naší školy vrá-

til Mikuláš. Na mikulášskou nadílku se u nás vždy
těší děti malé i velké. Chlapci
a děvčata na 1. stupni mají ra-
dost z balíčků plných sladkos-
tí a jejich starší spolužáci ra-
dostně organizují příchod Mi-
kuláše a jeho doprovodu.
Letos se tohoto úkolu velmi
úspěšně zhostili pod vedením
paní učitelky Blanky Skýpalo-
vé žáci 7. třídy. Že Mikuláš ne-
přijde s prázdnou, poznali
všichni již na počátku týdne,
protože ze školní kuchyňky se
nesla vůně perníčků, na je-
jichž výrobě se podíleli do-
konce i chlapci. Velké přípravy
a starosti dětem nastaly s vý-
robou kostýmů. Nakonec vše
zdárně vyřešily. Andělům po-
sloužily maminčiny odložené
plesové či svatební šaty, čerti

našli staré kožíšky a chlupaté čepice a zbývalo vy-
robit andělská papírová křídla a červené růžky pro
čerty. Mikuláš se při nadělování tvářil velmi důstoj-
ně, ale vztyčený prst pozvedal jen ve výjimečných

Upřímně děkujeme
všem,
kteří nám
pomáhají
zachraňovat
udržitelné
podmínky
k životu.
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případech. Ve všech třídách bylo více radosti než
strachu, protože čertice ze 7. třídy byly usměvavé.
Děti se pak s chutí pustily do sladkostí z balíčků,
které i letos věnovala firma S+R. V letošním roce
byly velmi hodné také paní učitelky, protože i je če-
kalo od Mikuláše milé překvapení v podobě voňa-
vých perníkových čertů. Žáci 2. stupně se odpoled-
ne zúčastnili mikulášské diskotéky.

Vánoãní koncert
Dne 19. prosince všichni naši školáci vstávali ra-

dostněji. Vánoce se kvapem blížily a také na Kunči-
ce se konečně snesla bílá pokrývka, která slibovala
dětem příjemnou vycházku. Žáci naší školy si šli
v tento den poslechnout vánoční koncert, který pro
ně připravili pod vedením paní učitelky Marie Ka-
hánkové a paní Dany Svobodové jejich kamarádi
navštěvující pěvecký sbor a folklórní soubor Ho-
lubjanku. Koncert probíhal ve slavnostní atmosféře
za zvuků varhan v kostele sv. Maří Magdalény. Ná-
vštěvníci měli možnost připomenout si známé
i méně známé vánoční písně a příjemné bylo zapo-
slouchat se také do valašských lidových koled.
Svými hlasy nás potěšili i někteří sólisté- Miroslav
Kahánek, Kristýna Petrová, Kateřina Telváková,
Kristýna Vyroubalová, Denisa Rybářová, Alena Tel-
váková, Anna-Marie Holušová a Bohdana Kahán-
ková. Zpěv vystřídaly zobcové flétny, na které hrály

Stanislava Byrtusová a Denisa Rybářová. Pro děti
a všechny přítomné bylo poučné i průvodní slovo,
které nám připomnělo lidové zvyklosti vztahující se
k předvánoční a vánoční době. Všichni účinkující
se toho dne sešli ještě jednou, aby večer zazpívali
také pro veřejnost.

M. Jurková

Zápis do 1. tfiídy
Základní škola K. Svolinského oznamuje, že

zápis do 1. třídy šk. roku 2003/2004 se uskuteční
v úterý 4. února 2003 v budově školy:
— od 14 hodin pro děti z „horní“ mateřské školky
— od 15 hodin pro děti z „dolní“ mateřské školky

Náhradní termín je stanoven na čtvrtek 13. února
2003 od 13 hodin. K zápisu se dle školského zákona
č. 29/1984 par. 34 letos dostaví děti narozené mezi
1. 9. 1996 až 31. 8. 1997. Zápis proběhne opět ne-
tradičním způsobem, děti budou zábavnou for-
mou plnit v jednotlivých učebnách zajímavé úkoly,
rodiče mohou děti po celou dobu doprovázet. Do
školy si rodiče připraví k nahlédnutí své občanské
průkazy a rodný list dítěte, děti si přinesou přezův-
ky. Podrobnosti o odkladu školní docházky poskyt-
ne ředitelství ZŠ a MŠ. 

— vedení školy —

Živý betlém 2002

Milí sousedé, 
jsem velmi rád, že mi dal obecní úřad možnost vyjád-

řit se k vánočnímu programu, který jsme s hudebním
sdružením „Galerie“ a kunčickou mládeží dne 21. pro-
since  2002 pro vás s láskou připravili.

Při tvorbě scénáře mi nešlo o přesné krajové vymezení
a zaměření písní a poezie splnilo to nejdůležitější — a to
v dnešní uspěchané době plné počítačů a mobilních te-
lefonů, pohladit lidskou duši. Myslím, že dlouhotrvající
potlesk, který po ukončení programu následoval, byl pro
nás účinkující tou nejkrásnější odměnou za poctivou
práci při nácviku ŽIVÉHO BETLÉMU.

Chtěl bych poděkovat:
• Hudebnímu sdružení Galerie a všem vystupujícím.
• Mgr. Zuzaně Lanzendörferové, která výtvarně ztvárnila

scénu a vytvořila plakáty (výtvarnice z Frýdku–Místku).
• Obecnímu úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem za

provozní zajištění akce, jmenovitě pak panu starostovi
Ing. Tomáši Hrubišovi, panu místostarostovi Zdeňku
Strnadlovi, panu Pavlu Hrubišovi a paní Taťáně Holu-
šové za obětavou práci.

• Panu Milanovi Závodnému nájemci pohostinství „Huťařství“,
ve kterém se akce konala, za vstřícné jednání.
Milí občané, doufám, že když zase někdy o vánocích

uvidíte na plakátech: „Zveme vás na živý betlém
200?“, znovu si na nás najdete čas a já vám slibuji,
že se budeme zase hodně snažit. 

Ing. Jiří Adámek

Vzpomínka
Dne 5. ledna 2003 uplynul rok od úmrtí

pana J A R O M Í R A G VA R DY, stále vzpomíná
a nikdy nezapomene celá rodina. Kdo jste ho

znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 

Hledám podnájem pro 1 osobu na půl roku
v Kunčicích pod Ondřejníkem. 

Bližší informace na tel.č.: 556 850 119.  

Úvûry Nabízím zprostfiedkování úvûru
pro úãely bydlení.

Stanislava Závodná, tel. 608 822 710

Našlo se černé štěně s bílou skvrnou na hrudi.
Zřejmě kříženec labradora.

Bližší informace na obecním úřadě.

Pronajmu družstevní byt u nemocnice v Čeladné.
tel.: 558 684 446, 604 103 532


