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Kunčický kostelík
F R A N T I Š E K  PAV E L

Ten kunčický kostelíček
na kopečku za tratí,
jen pár lavic, oltáříček,
svoje kouzlo neztratí.

Tři věže z něj k nebi trčí,
na kopci je, přec se krčí,
nenápadná, skrovná chýše
vůní dřeva stále dýše.

Ať je horko nebo zima
spokojeně si tu dřímá,
vzpomíná na časy dávné,
kdy byl v zemi pravoslavné.

Nebyly to lehké časy
pro lidi i pro něj asi,
a pak se ten zázrak stal,
že i kostel cestoval.

Zas jej lidé postavili,
vyzdobili, vysvětili,
jak dřív sloužil, tak zas slouží,
pro všechny jenž k Bohu touží.

Nastaly mu nové chvíle,
někdy špatné, jindy milé,
s okolím se ale sbratřil
jako by sem od vždy patřil.

Tak jak je ten kostel malý
hřbitůvek kol nadělali,
mnohý z nás s ním teďka sní
ten svůj spánek poslední.

Podkarpatský kostelíček
na návrší za tratí,
spousta ikon, jen pár svíček,
svoje kouzlo neztratí.
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Rozpis míst, kde bude prováděno očkování (27.

března 2001):

Rakovec u Lančů  . . . . . . . . . . . . . . od 14.00 hod.
býv. prodejna Jarmila  . . . . . . . . . . od 14.15 hod.
U kostela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 14.30 hod.
restaurace Huťařství  . . . . . . . . . . . od 14.45 hod.
prodejna býv. Šodek  . . . . . . . . . . . od 15.15 hod.
restaurace Skalka . . . . . . . . . . . . . . od 15.30 hod.
prodejna pod Stolovou . . . . . . . . . od 16.00 hod.
prodejna Maralův kopec  . . . . . . . od 16.15 hod.

V náhradním termínu (5. dubna 2001) bude pro-
bíhat očkování jen na třech stanovištích, a to:

restaurace Skalka . . . . . . . . . . . . . . od 12.15 hod.
restaurace Huťařství  . . . . . . . . . . . od 12.45 hod.
U kostela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 13.00 hod.

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…

V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:

92 let  Jaroslav Šrubař
88 let František Kokeš
85 let  Gabriela Tomengová
82 let  Antonie Holušová
82 let  Josef Maralík
81 let  Jaroslav Šrubař
80 let  Anna Majerková
70 let  Josef Blažek
70 let  Ludvík Piska
65 let  Pavla Gvardová
65 let  Ivan Kupčík
65 let  Josef Kupčík
65 let Josef Langer
60 let  František Kokeš
60 let  Petr Baran

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

Sdělení
K informaci v předešlých Obecních novinách

o uvolnění nebytových prostor v budově lékárny
upřesňujeme, že provoz lékárny zůstává nezmě-
něn. — obecní úřad —

Sběr nebezpečných odpadů,
velkoobjemových odpadů

a železného šrotu
Připomínáme občanům, že letos, tak jako

v předešlých letech proběhne v naší obci sběr
nebezpečných odpadů, velkoobjemových od-
padů a železného šrotu. Sběr se bude konat ve
dvou termínech
v sobotu 28. dubna a v sobotu 22. září 2001.

Tento sběr proběhne ve stejném rozsahu jako
v loňském roce. Podrobné informace o průbě-
hu celé akce budou uvedeny v příštím čísle
Obecních novin.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Upozornění
Podle naší evidence určitý počet občanů a chata-

řů nevyužívá systému likvidace odpadu v obci,
i když se do něj přihlásili, tedy nezakoupili si
známku ani pytel na odvoz komunálního odpadu.
Zároveň nepředložili žádný odpovídající doklad
o likvidaci svého odpadu, jak v takovém případě
ukládá zákon č. 125/1997 Sb. a vyhláška obce č.
1/1999. Nabízí se otázka jakým způsobem a kde
tito občané a chataři ukládají svůj odpad? Tvrzení
„nemám žádný odpad“ je zcela nesmyslné, což je
statisticky dokázáno a také žádný kompetentní
orgán toto tvrzení neakceptuje.

Upozorňujeme proto tyto občany a chataře, aby
si záležitost likvidace komunálního odpadu dali
co nejdříve do pořádku, neboť v brzké době budou
jména neplatičů zveřejněna v Obecních novinách
a regionálním tisku.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

OČKOVÁNÍ PSŮ — NEPŘEHLÉDNĚTE !
Oznamujeme Vám, že v úterý 27. března 2001

proběhne pravidelné očkování psů proti vzteklině.
Přineste s sebou očkovací průkaz psa!

Pes má mít náhubek a doprovod osoby starší 15
let! Náhradní termín pro očkování bude ve čtvrtek
5. dubna 2001. Cena vakcinace je cca 50 Kč.

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
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Z Mateřské školy Horní
Maňásek Oskárek (kos), kterého máme v mateř-

ské škole, pověděl dětem, že obletěl les i louku a vy-
slechl chválu na péči dětí o zvířátka v zimě. V rámci
kroužku Malých ochránců přírody Brouček doplňo-
valy děti do krmelce žaludy, kaštany, seno, nazdo-
bily zvířátkům vánoční stromek v lese jablíčky,
mrkvičkami, ořechy a řetězy křížal, sypaly a stále
sypou ptáčkům do krmítka. Za toto všechno vyhlá-
sil Oskárek v mateřské škole karneval lesních zvířá-
tek — tančili tady zajíci, veverky, srneček, medvěd,
myšáci a myšky, sova.

Tak vypadala jedna z akcí pro děti v tomto škol-
ním roce.

Na podzim vycházely děti do přírody — často za
doprovodu člena MO Ochránců přírody pana Jiřího
Ryšky — aby pozorovaly, sbíraly žaludy a kaštany
pro tvořivé hry a ke krmení zvířat v zimě.

V předvánočním čase tradičně přivítaly Mikuláše
s doprovodem, pekly perníkové Mikuláše a ozdoby.
Navlékaly řetězy z křížal, hrozinek a oříšků pro zdo-
bení vánočních stromků. Tady stojí za zmínku, že
rodiče jednoho z dětí darovali mateřské škole
stříbrné smrčky v květináčích, takže stejné stromky
budou zdobit děti i o následujících Vánocích,
a i tím se naučí šetrně a ochranitelsky přistupovat
k přírodě.

Ve vánočně vyzdobené mateřské škole zpívaly

V pátek 16. března 2001 se bude konat zápis dětí
do obou mateřských škol pro příští školní rok 2001
— 2002. Přijďte se svým dítětem do MŠ v době od
12 do 15 hod. V případě, že se nemůžete osobně
dostavit, zatelefonujte na vybranou MŠ:

MŠ Horní – paní ředitelka Hana Šrubařová 850062
MŠ Dolní – paní ředitelka Renata Klimešová 850185

Prosíme, abyste si příhlásili své dítě včas pro příš-
tí školní rok, neboť podle stavu zapsaných dětí
bude rozdělen počet učitelek v MŠ a finanční krytí
pro dané období.

Dítě do školičky může přihlásit na 3 dny v měsíci
i maminka, která na toto dítě pobírá mateřský přís-
pěvek. MŠ Dolní

Zápis do obou mateřských škol



děti rodičům koledy, v navazujícím tvořivém odpo-
ledni si vyrobily se svými blízkými vánoční svícen
pro sváteční stůl.

Veliký dojem si děti odnesly z Vánočního koncer-
tu v kostele pořádaného místní ZŠ Karla Svolinské-
ho — děkujeme tímto za pozvání.

Využili jsme nabídky dětských divadelních před-
stavení Domu kultury ve Frenštátě pod Radhoš-
těm, Základní školy Karla Svolinského v Kunčicích
pod Ondřejníkem a ochotníků z Tiché, z pohádek si
děti odnesly hodně zážitků, které zachytily ve vý-
tvarných pracích.

I v tomto školním roce v mateřské škole pracuje
kroužek Angličtina pro nejmenší, nově mají děti
možnost učit se hrát na zobcovou flétnu.

Zima se chýlí ke konci, děti se budou připravovat
na vítání jara. Ale nyní jsou ještě plné dojmů z po-
slední akce — karnevalu zvířátek. Jeden chlapec vy-
jádřil spokojenost slovy: „Bylo nám tak radostně
a veselo…“.

Přejeme dětem, aby se takto v mateřské škole cí-
tily stále, nejen o karnevalu.

Pedagogické pracovnice mateřské školy Horní
Kunčice pod Ondřejníkem

Přijďte si k nám pohrát
Naše Mateřská škola Dolní v Kunčicích pod Ond-

řejníkem je dvoutřídní, kde do mladšího oddělení
chodí děti od 3 do 5 let, ve starším oddělení jsou
předškolní děti, které se mimo jinou činnost také
připravují na nástup do 1. třídy. Provoz Mateřské
školy je od 6.30 hod. do 16.30 hod.
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Zaměření naší školičky vychází z bohatých kul-
turních tradic naší obce. V roce 1995 jsme u nás za-
ložili dětský folklórní soubor „Dolňánek“. Děti
v něm pravidelně jednou týdně zpívají, tancují, se-
znamují se s lidovými tradicemi a zvyky, se starými
krajovými písněmi i tanci. Jistě jste naše děti viděli
tancovat i vy. Protože předškolní děti nechodí po
obědě odpočívat, mohou tento čas využít tvořivou
prací v různých kroužcích i při individuální práci,
kde děti docvičují přípravu do školy, výslovnost,
jemnou motoriku ruky nebo si jen tak s paní učitel-
kou povídají o tom co je zajímá. V pěveckém krouž-
ku „Sluníčko“ se děti učí zpívat dětské písně a hrát
na orfovy nástroje. Jindy zas ve výtvarném kroužku
si hrají na opravdové malíře a vytvořenými dílky si
zdobí budovu MŠ. Nejlepšími pracemi pak obesíla-
jí výtvarné soutěže. V přírodovědném kroužku se
děti seznamují s okolní přírodou kolem MŠ a to jak
živou tak i neživou, pracují na projektech potok,
les, zvířata.

Do MŠ zapisujeme děti od čtyř let, ale i mladší,
jesliže maminka nastoupí do zaměstnání. V přípa-
dě, že se maminka stará o dvě děti a na mladší
z nich pobírá mateřský příspěvek, může starší dítě
docházet do MŠ neomezeně, i když nemá 4 roky.
Podle § 30 a 31 zák. 117/1995 Sb. může dávat do MŠ
dítě na 3 kalendářní dny v měsíci i maminka, která
na toto dítě pobírá mateřský příspěvek. Podle toho-
to zákona se rozumí každý den, který dítě stráví
v MŠ bez ohledu na délku doby trvání návštěvy.

Naše školička je vybavena spoustou krásných
hraček i stavebnic, se kterými si určitě rádo pohra-
je i Vaše předškolní dítě. Proto si i Vy s Vašim dítě-
tem přijďte k nám pohrát. Všechny děti i zaměst-
nanci se těší na Vaši návštěvu.

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
U příležitosti 105. výročí narození Karla Svolin-

ského proběhlo 1. února projektové vyučování za-
měřené k životu a dílu tohoto akademického malí-
ře. Žáci např. vytvářeli modely ze slámy, z krabic,
papíru, drátu a jiných materiálů. O K. Svolinském
se hovořilo a psalo také v anglickém a německém
jazyce. Příspěvky byly zpracovány na počítači. Ne-
tradiční formou se tak připomnělo rozsáhlé dílo
malíře, jehož jméno nese naše škola.

Zápis prvňáčků – Slavnost pohádek
Neobvyklá slavnost pohádek a pohádkových by-

tostí čekala na předškolní děti. Dne 6. 2. 2001 pro-
běhl na ZŠ K. Svolinského v Kunčicích pod Ondřej-
níkem netradiční zápis předškoláčků do 1. třídy. Po
zahájení a přivítání dětí a rodičů začal pro děti ne-
obyčejný zážitek — vešli do prostředí první pohád-
ky, kde je čekala „Šípková Růženka“, prošli bludiš-
těm, zazpívali si a blížili se k „Červené Karkulce“.

U Karkulky si děti zacvičily a zahrály si matematic-
ké domino. Pak děti došly k „Perníkové chaloupce“.
Zde se seznámily s Jeníčkem, Mařenkou, babkou
a dědkem. Děti nakreslily obrázek, přednesly bás-
ničku a popovídaly si s paní učitelkou o tom, jak
moc se těší do školy. Za velkou snahu a úspěšnost
dostaly děti pamětní list na zápis, dáreček a uloup-
ly si z perníkové chaloupky pravý čerstvý perníček.

Dětem přejeme mnoho úspěchů a příjemných
chvil v 1. třídě. Eva Halatová

Celkem bylo zapsáno 25 dětí, z toho 5 navržen
odklad školní docházky. K 1. 9. 2001 by pak nastou-
pilo do 1. třídy 8 dívek a 12 chlapců.

Připravujeme školní akademii
Letos chystáme školní akademii na 1. dubnový

týden. Veřejnost budeme informovat plakáty
o přesném datu konání. Vedení ZŠ
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Český svaz ochránců přírody
68/01 ZO v Kunčicích p. Ondř.

Jakou perspektivu má ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
které rozhoduje o naší budoucnosti?

Děláme v současnosti něco nebo dost pro jeho
záchranu?

Odpověď na tyto otázky bychom měli hledat
dříve, než nás nebo někoho z našich blízkých, po-
stihnou zdravotní potíže!!!

I o tom jednali ochránci přírody na své výroční
členské schůzi 26. ledna 2001. Atmosféra byla pří-
jemná, pozitivní a především tvůrčí. Jubilejní 15.
rok činnosti ZO 68/01 ČSOP nás přímo vybízí k
ohlédnutí zpět. Zároveň umožňuje hodnotit snahu
většiny občanů, organizací, škol a obecního úřadu
dosáhnout zlepšení životních podmínek v Kunči-
cích pod Ondřejníkem.

Je toho ještě dost, co musíme udělat:
❖ Aby občas z některých komínů nevycházely

karcinogeny, které zamořují i naše zahrádky a po-
stupně se hromadí v našem těle.

❖ Aby se v potůčcích neobjevovaly fekálie od
„šetřílků“ na nesprávném místě.

❖ Aby se nám postupně podařilo u dětí a dospě-
lých probudit odpovědnost za své chování vůči
sobě, ale i budoucím generacím.

O ekologickou výchovu usilujeme společně s
naším Ekocentrem Ondráš a je příjemné zjištění, že
jeho aktivita roste.

V letošním roce nám pracují na základní škole
celkem čtyři kroužky mladých ochránců přírody.
Vedou je učitelé M. Blažek, E. Halatová, D. Heriáno-
vá a B. Skypalová. Počet registrovaných „mopíků“
se nám trojnásobně zvýšil.

Úspěšně běží 5. ročník výtvarné soutěže a 3. roč-
ník literární soutěže. Vernisáž bude opět spojena se
vzpomínkou na osvobození naší obce. Účast v ce-
lostátních soutěžích — Indiánské a Zelené stezce-
opět prověří znalosti a dovednosti našich mladých
ochránců přírody.

„Den Země“ spojíme s besedou a „Ukliďme svět“
s jarním úklidem obce. Současně se budeme podí-
let na jarním a podzimním sběru velkoobjemového
a nebezpečného odpadu.

Rovněž bude pokračovat likvidace křídlatky a bol-
ševníku. Naším cílem je nadále vyrábět a rozvěšovat
ptačí budky. V areálu vodních nádrží chceme po-
kračovat v péči o ovocný sad. Na jaře při čistění
vodní nádrže spolupracujeme s rybáři při záchraně
obojživelníků, kteří jsou ohroženi při jejím čistění.

Největší úsilí věnujeme realizaci mezinárodního
projektu „Beskydy bez hranic“. Završením tohoto
projektu bude propojení více než stovky vyčiště-
ných, upravených a označených studánek, které
spojí turistické stezky a cyklotrasy. Otevření studá-
nek v česko–polsko–slovenské části se uskuteční
24. června 2001.

Za účinnou podporu naší činnosti v roce 2000
upřímně za ochránce přírody děkuji našim spon-
zorům:

Za 5000 Kč a více:
OKRESNÍMU ÚŘADU VE F-M (Referát ŽP)
OBECNÍMU ÚŘADU KUNČICE P. O.
FIRMĚ JUREK S+R

Za 2000 Kč a více:
VEDOUCÍMU PEKÁRNY VIAL Vítězslavu Němcovi
FIRMĚ REMON ELEKTRO FRENŠTÁT P.R.
VEDOUCÍMU BESKYDBUS Petru Glembkovi
VEDOUCÍMU PENZIONU VK Václavu Krkoškovi

Za 1000 Kč a více:
OBECNÍMU ÚŘADU TROJANOVICE
VEDOUCÍMU VODO–TOPO–PLYN

Svatoslavovi Stempěnovi
VEDOUCÍMU DOZY Ing. Ivanu Blažkovi
FIRMĚ PETR JOSEF KUNČICE P. O.
VEDOUCÍMU DŘEVOVÝROBY

Ing. Alexandru Fajkusovi
VEDOUCÍMU STÁJE MARWAN Vereně Holy

Za účinnou materiální pomoc:
VÝTVARNÍKU Františku Konvičkovi
p. LADISLAVU ČECHOVI Kunčice p. O.
pí EVĚ BRIŠOVÉ Kunčice p. O.
Mgr. MARII STARNOVSKÉ Čeladná
Dr. ZDEŇKU ŠRUBAŘOVI

Děkujeme všem, kteří nás podpořili morálně
nebo nám prostě jen drželi palce.

Miloslav Šrubař, předseda ZO ČSOP

VáÏení pfiátelé,
Jako každoročně, tak i letos připravujeme

dûtsk˘ karneval
na 18. březen               2001 ve 14 hodin

v sále na Huťařství, na který Vás srdečně zveme.

Jelikož jsme bezpříspěvková organizace,
je naše ekonomická situace slabá.

Obracíme se na Vás s prosbou o sponzorský
příspěvek do tomboly. Věříme, že i letos

přispějete k dobré pohodě a radosti našich dětí
i k rozšíření reklamy pro svou firmu.

Příspěvky můžete předat do 15. března 2001
na zdravotním středisku.

Těšíme se na Vaši účast a za výpomoc děkujeme.
Za MOČČK: MUDr. Františka Chovančíková

Prodám podsklepenou garáž
na rozhraní Kunčic p. Ondřejníkem a Čeladné.

Bližší informace na tel. č. 0658/68 44 90
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Oznámení:
Oběti nacistického bezpráví!

Osoby nasazené na nucené či otrocké práce
během 2. světové války!

Můžete požádat o platby z prostředků německé nadace
„Připomínka, odpovědnost a budoucnost“. Žádat můžete
i Vy, kdo jste oprávněnými právními nástupci po osobě,
která byla obětí nacismu a zemřela 16. února 1999 nebo
později.

Pokud bylo Vaše hlavní trvalé bydliště 16. února 1999
v České republice, podejte žádost k Česko–německému
fondu budoucnosti (Kancelář pro oběti nacismu), který je
partnerskou organizací uvedené německé nadace.
Musíte tak učinit nejpozději do 11. dubna 2001.
O případném prodloužení registrační lhůty se informujte
na tel. č. 02/24 26 20 40

Podání žádosti je bezplatné.
Žádost můžete podat ihned,

doklady je možné doplnit později.

Kontaktujte nás, pokud jste např.:

* byli vězněni v koncentračních táborech, internač-
ních či pracovně-výchovných táborech, v ghettu, vězni-
cích nebo káznicích a přinuceni k práci

* byli nasazeni na nucené práce v průmyslu či veřejné
sféře, případně v zemědělství

* byli pronásledováni z rasových, politických či nábo-
ženských důvodů nebo jste byli nuceni ukrývat se za ne-
důstojných podmínek a pod.

* byli obětmi pseudolékařských pokusů nebo jste utr-
pěli jiné osobní újmy

* oprávněnými právními nástupci po osobě, která utr-
pěla výše zmíněné újmy a zemřela 16. února 1999 nebo
později

Bližší informace a formuláře žádostí:

Česko–německý fond budoucnosti — Kancelář pro oběti
nacismu
P. O. Box 47, Legerova 22, 120 21 Praha 2
telefon: 02/24 26 20 40, fax: 02/24 26 30 61

Kdo byl milován není zapomenutý

Dne 26. března 2001 uplyne deset let od úmrtí
mého drahého manžela, našeho tatínka a dě-
dečka pana VLASTIMILA JANÁČE.

Stále vzpomíná
manželka Irma s rodinou

a 10. dubna 2001 také uplyne 10 let od úmrtí
mé maminky, naší babičky a prababičky paní
ŽOFIE VÁLKOVÉ Nezapomeneme

dcera Irma Janáčová s rodinou
UHELNÉ SKLADY FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Fa Piskoř Petr
0658/67 77 07, 0604 7017 67

C E N Í K  P A L I V A
hnědý ořech 2 – 159 Kč/q ❖ hnědý ořech 1 – 180 Kč/q
hnědá kostka – 189 Kč/q ❖ černý ořech – 291 Kč/q

koks ořech 2 (drobný) – 414 Kč/q ❖ otopová směs – 447 Kč/q
brikety lisované — 34 Kč/10 kg
C E N Í K  Š T Ě R K U ,  P Í S K U

písek — 39 Kč/q ❖ štěrk 04 — 55 Kč/q 
štěrk 022 — 45 Kč/q ❖ struzka — 34 Kč/q 

Ceny včetně DPH 22%

Provozní doba pondělí—středa od 7 do 13 hod.
čtvrtek 7—15 hod., pátek 7—14 hod.

Od května do září prodej i v sobotu od 8 do 11 hod.

Koupím
rodinný dům

s garáží
a zahradou

v Kunčicích p.O.
(horní konec)

Tel. 0656–85 03 69,
069–692 53 85

Prodám závěsný vozík za půdní frézu
(nepoužitý). Cena dohodou.

Tel.č. 0656/85 02 25

Hledám podnájem pro jednu osobu–ženu.
Tel. č. 0604/33 79 38

Hledám paní na občasnou výpomoc.
Tel. č. 0656/85 03 90

KTM—WOOD
Mobilní pásová pila

(s 5letou praxí)
Pořez kulatiny u domu

Veškeré stavební i stolařské řezivo
Podmínka: zásuvka 380 V do 100 m

1 m3 — 590 Kč
Tel.: 0656/85 04 49, 0656/85 02 79, 0656/85 0016


