Kunãice pod Ondﬁejníkem

LISTOPAD 2007

V restauraci Skalka vystoupil jiÏ po 5. SwingBand a ‰ansoniérka Sirma Zidaro.

17. listopad 1941
Den boje za svobodu a demokracii
Od roku 1941 se 17. listopad slaví z rozhodnutí mezinárodního studentského snûmu
v Lond˘nû jako Mezinárodní den studentstva a pﬁipomíná nacistické perzekuce na
ãesk˘ch vysok˘ch ‰kolách v roce 1939.
Bûhem prvního v˘roãí 28. ﬁíjna pod
nûmeckou okupací probûhly v centru Prahy
spontánní manifestace obãanÛ. Toho dne byl
v Îitné ulici postﬁelen nûmeck˘m vojákem z
jednoucího auta medik Jan Opletal jdoucí ze
sluÏby v nemocnici. Na následky zranûní
zemﬁel. Jeho pohﬁeb dne 15. listopadu pﬁerostl v demonstraci, kdyÏ se prÛvod studentÛ

Ondﬁejnick˘
MTB Duatlon
Dne 7. 10. uspoﬁádalo sdruÏení MTB
Ondﬁejník svou druhou akci a to
OND¤EJNICK¯ MTB DUATLON. PﬁestoÏe
v noci pr‰elo, se‰lo se v devíti kategoriích
celkem 44 závodníkÛ. UÏ pﬁi presentaci se
poãasí umoudﬁilo a pﬁestalo pr‰et, coÏ pﬁispûlo k celkové dobré náladû závodníkÛ,
poﬁadatelÛ a divákÛ. V 10 hod. probûhl hromadn˘ start prvních dvou kategorií (dûvãata
a kluci 6 let a mlad‰í), kteﬁí absolvovali traÈ
bûhu 600 m a 1200 m na kole.
Pokraãování na stranû 2

vydal z Albertova pﬁes Karlovo námûstí na
Národní tﬁídu a do Jungmannovy ulice. Dále
pokraãoval k Právnické fakultû, kde okupanti tvrdû zasáhli a manifestanty pozat˘kali.
V noci z 16. na 17. listopadu 1941 provedli nacisté razie ve studentsk˘ch kolejích
v Praze i Brnû. Do‰lo zde k hromadnému
zat˘kání a devût studentsk˘ch funkcionáﬁÛ
bylo v ruzyÀsk˘ch kasárnách (v Praze ) bez
soudu popraveno. Dal‰ích 1050-1070 studentÛ bylo deportováno do koncentraãních
táborÛ. Vysoké ‰koly byly pak uzavﬁeny aÏ
do konce války.

FOTO: Petr Try‰ãuk

POZVÁNKY
20. listopadu 2007
Pozvánka pro seniory
Více na stranû 2

30. listopadu 2007
Adventní koncert
Více na stranû 8

1. prosince 2007
Vala‰sk˘ mikulá‰sk˘ jarmek
Více na stranû 8

Ondﬁejnick˘ VII. zasedání zastupitelstva
MTB Duatlon
USNESENÍ

ze VII. zasedání Zastupitelstva obce
Kunãice pod Ondﬁejníkem konaného
dne 15.10.2007

Pokraãování ze strany 1
Vítûzi se stali s velk˘m náskokem Natálka Mynáﬁová z poﬁádajícího oddílu a Vojtûch Mráz. Po dojetí posledního závodníka
následoval start dal‰í kategorie (dûvãata a
kluci 7-9 let) na trati1200 m bûh a 1200 m
kolo. Zde zvítûzili JÛlie Rampírová z SK
Vala‰ské království a Jan Roztoãil. V dal‰í
kategorii (dûvãata a kluci 10-12 let) na trati
2km bûh a 4km kolo zvítûzili Zuzana Hanzelková a Tomá‰ Janãák z TJ Fren‰tát. Jako
poslední vyrazila na traÈ kategorie dûvãat a
klukÛ 13-15 let spoleãnû s muÏi od 16 let
bez dal‰ího omezení vûku. U dûvãat na trati
2km bûh a 8km kolo zvítûzila Krist˘na Bryknarová z TJ Fren‰tát, u klukÛ na trati 4km
bûh a 8km kolo zvítûzil Michal Marek rovnûÏ z TJ Fren‰tát. MuÏi bûÏeli 4km a na kole
absolvovali dva 8km okruhy, zde s více neÏ
ãtyﬁminutov˘m náskokem zvítûzil Michal
Rodryã z Kooperativy. PﬁestoÏe tratû u star‰ích kategorií nebyly nijak dlouhé, jejich
povrch a profil, zamûﬁen˘ opravdu na MTB,
dokonale provûﬁil síly zúãastnûn˘ch.
V‰echny závodníky ãekalo v cíli obãerstvení v podobû ‰paget, pﬁipraven˘ch jídelnou
zdej‰í ‰koly a kofoly nebo piva u stánku
provozovaném restaurací U draka. Vyhlá‰ení v˘sledkÛ probûhlo jiÏ za sluneãného
poãasí ihned po dojezdu posledního závodníka. První tﬁi v kaÏdé kategorii obdrÏeli
medaili, diplom a vûcnou cenu, ostatní
alespoÀ diplom.
Celkovû mûl závod hladk˘ prÛbûh a
zúãastnûní, dle jejich ohlasÛ, byli s organizací i tratûmi spokojeni.

Zastupitelstvo obce:
(podle bodÛ programu zasedání ZO)

I. Z v o l i l o :
1) návrhovou komisi ve sloÏení: Ing. Ivan
BlaÏek, Ing. Antonín Îák
2) ovûﬁovatele zápisu: Petr Try‰ãuk,
Ing. Radim Jurek

II. B e r e n a v û d o m í :
3) kontrolu usnesení ze VI. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 10.9.2007,
4) informace o jednáních Rady obce,
5) zprávu o ãinnosti a hospodaﬁení ‰kolsk˘ch zaﬁízení zﬁízen˘ch obcí.

III. S c h v a l u j e :
Program VII. zasedání zastupitelstva obce,
6) prominutí pohledávky a vzdává se práva
vÛãi S. D. ve v˘‰i 27.931,30 Kã,
7) prominutí pohledávky a vzdává se práva
vÛãi S. R., Fren‰tát p.R. ve v˘‰i
27.384,50 Kã,
8) projednávání bodu ã. 7 odkládá,
9) spolufinancování v˘stavby Rekonstrukce a dostavby sportovnû spoleãenského
areálu ve v˘‰i 13,2 mil. Kã,
10) Zakladatelskou listinu obchodní spoleãnosti Obecní s.r.o.,
11) penûÏit˘ vklad do obchodní spoleãnosti
Obecní s.r.o., sídlem Kunãice pod Ondﬁejníkem ve v˘‰i 200.000,- Kã,
12) revokaci usnesení ze VI. zasedání
Zastupitelstva obce ze dne 10.9.2007 –
bodu 6., pﬁílohy ã.2 – bodu III/43,
13) a) prodej pozemku p.ã. 1209/193 v k.ú.
Kunãice pod Ondﬁejníkem o v˘mûﬁe
851 m2 A. a J. K., Kunãice p. O.,

b) prodej pozemku p.ã. 1209/194 o
v˘mûﬁe 1.690 m2 v k.ú. Kunãice pod
Ondﬁejníkem M. ·. a Z. P., Kopﬁivnice,
c) prodej pozemku p.ã. 1209/195 o
v˘mûﬁe 1.763 m2 v k.ú. Kunãice pod
Ondﬁejníkem K. a T. B., Trojanovice
d) prodej pozemku p.ã. 1209/196 o
v˘mûﬁe 2.427 m2 v k.ú. Kunãice pod
Ondﬁejníkem A. K.,
e) prodej pozemku p.ã. 1197/96 o 244
m2 v k.ú. Kunãice p. Ondﬁejníkem V.
a L. M., Kunãice pod Ondﬁejníkem,
f) prodej pozemku p.ã. 211/7 o v˘mûﬁe
253 m2 v k.ú. Kunãice pod Ondﬁejníkem E. Ch., Ostrava, s vûcn˘m bﬁemenem vstupu a prÛjezdu pro majitele
sousedního pozemku,
14) pozastavení prací na zaji‰Èování projektu a zaji‰Èování finanãních zdrojÛ na
„Tlakovou kanalizaci“ do doby vypracování studie „Kombinovaná kanalizace“
Zaﬁazení nového bodu programu 15) - návrh
zadání 3. zmûny ÚP obce.
15) schvaluje zaﬁazení plochy p. ã.
1872/26 o v˘mûﬁe 7.864 m2 v k. ú. a
Obci Kunãice pod Ondﬁejníkem do
zóny „obãanská vybavenost“.

IV. Z m o c À u j e :
16) starostu a místostarostu obce k podpisu
dokumentÛ schválen˘ch na VII. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne
15.10.2007.
V Kunãicích p.O., 15.10.2007
starosta obce:
místostarosta:

Bc. Michal Pavlita, v.r.
Oldﬁich Harabi‰, v.r.

návrhová komise:
Ing. Ivan BlaÏek, v.r.
Ing. Antonín Îák, v.r.

Pozvánka pro seniory

ASPV vás zve do
cviãení 2007/2008

Pozvání na 7. vycházku pro na‰e seniory. Tentokrát to bude za hranice na‰í obce. Pojedeme
spoleãnû do ·tramberka.
Sraz je v úter˘ 20. 11. 2007 na vlakovém nádraÏí v Kunãicích p. O. Vlak odjíÏdí v 9.26 smûr
Veﬁovice. Cílová zastávka bude mûstsk˘ pivovar
na námûstí ve ·tramberku. DomÛ pojedeme opût
vlakem, aÏ se nám bude chtít.
Srdeãnû vás zve Sbor pro obãanské záleÏitosti.

Pondûlí od 17.30 do 19.00 Ïeny
zdravotní tûlocvik
Úter˘ od 1500 do 1630 Ïáci
od 1930 do 2100 Ïeny aerobik
Stﬁeda od 1600 do 1700 dûti s rodiãi
âtvrtek od 1500 do 1630 Ïaãky
V‰echna cviãení se konají v tûlocviãnû Z· Karla Svolinského.
V˘bor a cviãitelé ASPV
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Kunãice pod Ondﬁejníkem

Jubilanti
v listopadu oslaví svá
Ïivotní jubilea tito obãané
Jiﬁí Ma‰talíﬁ
84 let
Franti‰ek Kﬁenek
82 let
Miroslav Bernovsk˘
75 let
Ludmila Holu‰ová
75 let
Andûla ·rubaﬁová
70 let
Josef ¤ezníãek
65 let
Bohumír Vanûk
60 let
AneÏka Davídková
60 let
Darja Vykydalová
60 let
Petr Pustka
60 let
V‰em jubilantÛm pﬁejeme hodnû zdraví,
lásky a optimismu do dal‰ích let.



Rozlouãení



V mûsíci ﬁíjnu jsme se naposledy rozlouãili s paní Beatou Stﬁálkovou a
panem Jaroslavem Kalãíkem

 Vítání obãánkÛ 
Dne 20. ﬁíjna 2007 jsme slavnostnû pﬁivítali do svazku na‰í obce tyto nové obãánky: Jana Brachniaka, dvojãátka Jolanu a
Lenku Madryovy, Ester Kocincovou, Patrika Hanouska, Ondﬁeje Strnadla, Jana
Chovanãíka a Karolínu Strnadlovou.
Dûtem a rodiãÛm pﬁejeme hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenosti.

Podûkování
Chtûli bychom touto cestou podûkovat
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ pod vedením
pana Kahánka za profesionální pomoc pﬁi
sanaci zatopeného sklepa na‰eho rodinného domu.
Rodina Zedníãkova

DÛleÏitá telefonní ãísla
VáÏení obãané,
bûhem mûsíce záﬁí do‰lo ke zmûnám telefonních ãísel obecního úﬁadu. Zde jsou uvedeny nové telefonní kontakty na pracovníky
úﬁadu, jejich e-mailové adresy a rámcov˘
okruh jejich ãinností.
OBECNÍ Ú¤AD
telefon: 556 850 154
fax:
556 850 171
e-mail: obecni.urad@kuncicepo.cz
Michal Pavlita – starosta obce
tel:
556 850 171
e-mail: starosta@kuncicepo.cz
Oldﬁich Harabi‰ – místostarosta obce
tel.
736 773 930
TaÈána Holu‰ová
tel:
556 850 154
e-mail: tatana.holusova@kuncicepo.cz

- sekretariát starosty a místostarosty
- podatelna
- matrika
- vystavování matriãních dokladÛ prvopisÛ i
druhopisÛ
- sepisování Ïádostí o uzavﬁení manÏelství
- vydání osvûdãení pro uzavﬁení církevních sÀatkÛ

- vydání osvûdãení o právní zpÛsobilosti k
uzavﬁení manÏelství
- ovûﬁování podpisÛ a listin
- ovûﬁování Ïádostí o v˘pis z rejstﬁíku trestÛ
- pﬁijímání Ïádostí o vydání obãanského prÛkazu
- ohlá‰ení o ztrátû, odcizení, zniãení obãanského prÛkazu
- evidence obyvatel
- pﬁihla‰ování k trvalému pobytu
- pﬁíjem Ïádostí o ru‰ení trval˘ch pobytÛ dle
zákona ã. 133/2000 Sb.
- kopírování pro veﬁejnost
- pﬁíjem Ïádostí o obecní byty
- sociální záleÏitosti
- prodej propagaãních materiálÛ obce (pohlednice, mapa)
- pﬁíjem oznámení o uspoﬁádání veﬁejné
hudební produkce

Ivana ¤ezníãková
tel:
725 506 901
e-mail: ivana.reznickova@kuncicepo.cz

- mzdy
- vybírání místních poplatkÛ (odpad, poplatek
ze psÛ, za uÏití veﬁejného prostranství atd.)
- vybírání poplatkÛ za hrobová a urnová místa
- vybírání nájemného z bytÛ, nebytov˘ch prostorÛ a pozemkÛ)
- informace o místních poplatcích a jejich
úhradách
- evidence psÛ, pﬁihlá‰ky, odhlá‰ky

Jana Martináková
tel:
725 506 901
e-mail: jana.martinakova@kuncicepo.cz
- vedení úãetnictví obce
- zástup – matrika, evidence obyvatel

Danu‰e Svobodová
tel:
556 843 194
e-mail: danuse.svobodova@kuncicepo.cz

- pﬁijímání ohlá‰ení reklamních, informaãních
a propagaãních zaﬁízení
- vydávání vyjádﬁení pro stavební úﬁad
- pomoc obãanÛm pﬁi stavebním ﬁízení
- informace o moÏnostech v˘stavby z hlediska
územního plánu obce
- vydávání povolení kácení dﬁevin rostoucích
mimo les
- zaji‰tûní popelnic
- pﬁidûlování ãísel popisn˘ch a evidenãních
- vydávání povolení zvlá‰tního uÏívání místních komunikací
- vydávání povolení o pﬁipojení sousední nemovitosti k místní komunikaci zﬁízením sjezdu

Daniela Kociánová
tel:
725 506 902
e-mail: daniela.kocianova@kuncicepo.cz

- správa vodovodÛ (od roku 2008)
- pﬁijímání Ïádostí o pﬁipojení k vodovodnímu
ﬁadu
- bytová v˘stavba
- dotaãní politika

Zru‰ená telefonní ãísla obecního úﬁadu
556 850 026, 556 850 211, 556 850 544
556 843 190, 556 843 191
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Z· Karla Svolinského

V˘mûnn˘ pobyt
v rakouském Kilbu
(oãima Ïákynû Barbory KoÏu‰níkové z 8. tﬁ. Z· Karla Svolinského v Kunãicích p. O.)

V˘mûnn˘ pobyt do Rakouska se uskuteãnil první t˘den v ﬁíjnu. OdjíÏdûli jsme od na‰í
‰koly v pondûlí ráno a pokraãovali do Fr˘dlantu n. O., kde se k nám pﬁipojili Ïáci ze Z·
Komenského a dále pﬁes Palkovice, tam
nastoupila dal‰í skupina dûtí. Celkem nás
uhánûlo dálkov˘m autobusem 35 ÏákÛ a tﬁi
paní uãitelky. Ná‰ cíl bylo mûsteãko Kilb
v Dolních Rakousích. Na‰e první zastávka
v Rakousku smûﬁovala do hlavního mûsta
Vídnû. VídeÀ je nádherné a pro mû velmi
zajímavé mûsto. Pro‰li jsme se kolem parlamentu, radnice, botanického muzea, kated-

rály sv. ·tûpána a dal‰ích pozoruhodn˘ch
památek. Nemohli jsme se zdrÏet dlouho, ale
i takto rychle, to stálo za to. Po dvouhodinové prohlídce ru‰ného velkomûsta jsme
nasedli do autobusu a jeli dál, do asi 80 km
vzdáleného Kilbu.Tam uÏ na nás ãekaly hostitelské rodiny, paní ﬁeditelka kilbské ‰koly,
uãitelé a ostatní Ïáci. Po krátkém pﬁivítání ve
velké hale ‰koly jsme byli rozdûleni do rodin
a seznámeni s nov˘m prostﬁedím. Poãáteãní
komunikace u hostitelÛ byla velmi nesmûlá,
pomáhali jsme si rukama, gesty a v‰elijak.
V rodinách jsme poznali nové lidi, jiné zvyklosti a tradice, jinou kulturu. Dal‰í den ráno
jsme ‰li se sv˘mi nov˘mi kamarády do ‰koly,
kde mûli pro nás pﬁipraven projektov˘ den „Den jazykÛ“, tentokrát vûnovan˘ âeské
republice. Na‰i Ïáci i paní uãitelky byli pﬁidûleni do rÛzn˘ch tﬁíd, aby seznamovali
rakouské dûti s na‰imi zvyky, reáliemi, kulturou a snaÏili se je nauãit i nûkterá ãeská
jména pﬁedstavovat se, nauãit je názvy oblíben˘ch jídel i na‰e jazykolamy. Odpoledne
jsme mohli na‰e snaÏení zhlédnout na pre-
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zentaci v tûlocviãnû. Rakouské dûti nám také
uvaﬁily obûd. Ten jsme snûdli v hale, protoÏe
v Rakousku není zvykem mít teplé obûdy ze
‰kolní kuchynû jako u nás, a proto také
nemají ‰kolní jídelnu. Pak jsme se vrátili zpût
do hostitelsk˘ch rodin a komunikace v jazyce nûmeckém a anglickém se pomalounku
zlep‰ovala. Ve stﬁedu nás ãekal organizovan˘
program se ‰kolou aÏ do ãtyﬁ odpoledne opût jsme byli pﬁidûleni ke tﬁídám a nav‰tívili muzeum, jeskyni a zoo. Já jsem s hostiteli
a nûkolika kamarády absolvovala v˘stup na
vrchol tamûj‰ích hor. Byla to opravdu namáhavá túra, ale mám na tento v˘let velice
krásné vzpomínky. Ve ãtvrtek dopoledne
v‰ichni ãe‰tí Ïáci a uãitelé nav‰tívili hlavní
mûsto Dolního Rakouska St. Pölten. Dokonal˘m prÛvodcem nám byl pan uãitel Schwarz
z Rakouska, kter˘ znal kaÏdou památku ãi
budovu a chtûl nám toho ukázat co nejvíc.
Historické námûstí bylo velmi krásné, ale
supermoderní budova zemského muzea
nebo zvuãící vûÏ byly ohromující. Odpoledne patﬁilo individuálnímu programu hostitelsk˘ch rodin vûnovanému nám - ãesk˘m hostÛm. Já jsem byla v Kremzi pÛvabném mûstû pﬁi Dunaji,
odkud také pochází kremÏská
hoﬁãice. V pátek jsme v osm
hodin odjíÏdûli od kilbské
‰koly a slibovali si, Ïe se
v kvûtnu opût tû‰íme na
rakouské dûti u nás, v Kunãicích p. O. Cesta zpût vedla
opût Vídní, tentokrát k habsburskému paláci Schönbrunnu s jeho velkolep˘mi zahradami a letohrádkem Gloriette.
Také jsme si mohli prohlédnout zoo a spletité bludi‰tû.
Na‰í poslední zastávkou v Rakousku byl
zábavn˘ park Prater. Tento pûtidenní v˘let
byl pro mû krásn˘ záÏitek a zároveÀ veliká
poznávací zku‰enost.
Ludmila Krupová,
uãitelka - vedoucí v˘jezdu

Foto: Ludmila Krupová

Cesta do pravûku
Îáci ãtvrtého roãníku mají v osnovách
pro nû nov˘ pﬁedmût – vlastivûdu. Jedním
z témat tohoto pﬁedmûtu je Pravûk – období vzniku lidské spoleãnosti. AniÏ by to
nûkteﬁí Ïáci tu‰ili, pozÛstatky tohoto pravûkého Ïivota máme nedaleko na‰í obce, a
to ve ·tramberku. Na cestu do tohoto historického mûsteãka jsme se vydali vlakem
9. ﬁíjna 2007. První cesta z nádraÏí smûﬁovala do muzea ZdeÀka Buriana, autora
mnoha obrazÛ a ilustrací, které dûti znaly
z kníÏek. Nevûdûly v‰ak, Ïe tento malíﬁ se
narodil v Kopﬁivnici a Ïil ve ·tramberku.
Po malém obãerstvení na malebném
‰tramberském námûstí jsme se vydali
k hoﬁe Kotouã a to uÏ se dûti tû‰ily, jak
probádají jeskyni ·ipku .A to se jim opravdu vydaﬁilo. Prolezly v‰echny jeskynní
otvory a dokonce prozkoumaly malby na
stûnách(o tûch v‰ak nemÛÏeme tvrdit, Ïe
pocházely z pravûku). Pﬁi cestû zpût bylo
na dûtech vidût, Ïe jsou unavené, ale spokojené. Uãivo o pravûku zvládly v následujícím testu velmi dobﬁe.
Chtûla bych podûkovat rodiãÛm za
jejich pochopení pﬁi organizování tohoto
v˘letu a pﬁedev‰ím paní Roztoãilové,
která mi pomáhala na dûti dohlíÏet.
Pavla Mynáﬁová, tﬁ. uãitelka

Praktická ãást kurzu
mlad˘ch cyklistÛ
V rámci dopravního vzdûlávání dûtí se
Ïáci ãtvrtého roãníku zúãastnili praktick˘ch jízd na dopravním hﬁi‰ti ve Fr˘dlantu n.O. Pod vedením odborníka absolvovali na zapÛjãen˘ch kolech tratû na
dopravním hﬁi‰ti. Pﬁi tom museli dodrÏovat pravidla silniãního provozu. Pﬁi poru‰ení jakéhokoli pravidla museli vjíÏdût do
depa, kde byli upozornûni na to, jaké
chyby se dopustili. ¤ídili se pﬁedev‰ím
podle dopravních znaãek a semaforu. Za
své teoretické znalosti byli na závûr nûkteﬁí Ïáci odmûnûni drobn˘mi cenami z
organizace BESIP. Jsem metodikem
dopravní v˘chovy na na‰í ‰kole a myslím
si, Ïe tato akce byla velmi vydaﬁená a
poskytla dûtem spoustu nov˘ch informací.
Pavla Mynáﬁová, tﬁ. uãitelka

Pﬁespolní bûh 1. stupnû
Ve ãtvrtek 20. 9. 2007 se bûÏci z na‰í
‰koly zúãastnili okrskového kola v pﬁespolním bûhu, tentokrát poprvé na Ostravici. Mezi závodníky z okolních ‰kol se
dokázali prosadit tﬁi na‰i Ïáci. Ve své
kategorii zvítûzila Daniela Klim‰ová z 1.
tﬁídy, na 2. místû skonãila Nikola Klim‰ová ze 3. tﬁídy a na 3. místû se umístil Ondﬁej Cochlar z 1. tﬁídy.
Sestry Klim‰ovy postoupily do okresního kola v Jablunkovû. Ve veliké konkurenci obsadila dûvãata místa v první polovinû startovního pole. Daniela skonãila
pátá a Nikola osmá.
Gratulujeme.
Pavlína Fi‰erová, uãitelka TV

Kunãice pod Ondﬁejníkem

Zmûna v mateﬁsk˘ch ‰kolách v Kunãicích p. O.
Mateﬁské ‰koly v Kunãicích pod Ondﬁejníkem vznikly po roce 1945 a to jedna v horní
a jedna v dolní ãásti obce. Do tûchto ‰kolek
b˘valo pﬁihlá‰eno 70 – 80 dûtí. Peãovalo o
nû 5 pedagogick˘ch pracovníkÛ a 2 - 3 provozní zamûstnanci. Takto ‰kolky fungovaly
aÏ do 31. 8. 2007. Od 1. záﬁí 2007 se spojily a je v provozu M· 316 v dolní ãásti. Její
kapacita je 55 dûtí a je plnû obsazena. V sou-

ãasné dobû je v‰ak jiÏ nûkolik dûtí, které
z kapacitních dÛvodÛ nelze umístit. Dûti jsou
rozdûleny do 2 oddûlení. Starají se o nû 4
pedagogické pracovnice a 2 provozní
zamûstnankynû. Z horní M· pﬁe‰lo 14 dûtí.
Provozní doba M· je po dohodû s rodiãi od
6.30 hodin do 16 hodin. Strava se do M·
dováÏí ze Z· Karla Svolinského v Kunãicích
pod Ondﬁejníkem.

Vzhledem k tomu, Ïe Obec pﬁipravuje
pﬁemístûní M· do nov˘ch prostor, doufám,
Ïe zohlední narÛstající poãet narozen˘ch a
novû pﬁistûhovan˘ch dûtí v Kunãicích p. O.
ZároveÀ bych chtûla tímto podûkovat
v‰em zamûstnancÛm M· 425 z horní ãásti
obce za jejich dlouholetou zásluÏnou
práci.
Renata Klime‰ová, ﬁeditelka M·

STAROSTA OBCE KUNâICE POD OND¤EJNÍKEM

Mateﬁská ‰kola Kunãice pod Ondﬁejníkem
REAKCE: Neb˘vá zvykem, aby se v novinách objevovala polemika t˘kající se mateﬁské
‰koly. Je v‰ak nutné nûkteré údaje z ãlánku paní
ﬁeditelky Renaty Klime‰ové doplnit ãi vysvûtlit.
Ano, od 1. záﬁí 2007 je v provozu mateﬁská
‰kola pouze v budovû ã.p. 316 (M· Dolní). A
je to z toho dÛvodu, Ïe kapacita této budovy
je plnû dostaãující potﬁebám kunãick˘ch
rodin s dûtmi. V minulosti b˘valo do ‰kolek
pﬁihlá‰eno 70 aÏ 80 dûtí (i více), av‰ak to jsme
pouze „vypomáhali“ jin˘m obcím a mûstÛm,
kter˘m jejich kapacita mateﬁsk˘ch ‰kol nestaãila a oni ‰etﬁili obecní ãi mûstsk˘ rozpoãet.
Pro názornost je tﬁeba uvést pﬁíspûvek obce
na jedno dítû, kter˘ se pohyboval v rozmezí
cca 10 000,- aÏ 12 000,- Kã roãnû. Spoãtûte si
kolik jsme vydali obecních, tedy na‰ich

penûz, za poslední roky ve prospûch jin˘ch.
Ano, jde o ãástku v milionech korun. Nutno
dodat, Ïe v Kunãicích pod Ondﬁejníkem není
zavedeno ‰kolné v mateﬁsk˘ch ‰kolách. Potﬁebám obce Kunãice pod Ondﬁejníkem plnû
dostaãovala, dostaãuje a bude dostaãovat
kapacita 55 dûtí, tak to bude i po pﬁemístûní
provozu mateﬁské ‰koly do budovy základní
‰koly. Mé tvrzení vychází z poãtu kunãick˘ch
dûtí, které nyní docházejí a v nejbliÏ‰ích
letech budou docházet do mateﬁské ‰koly a
demografického v˘voje celé spoleãnosti.
V‰ichni zaznamenáváme vy‰‰í nárÛst poãtu
dûtí, kter˘ je zpÛsoben zakládáním rodin siln˘mi „70. roãníky“. Toto v‰ak v nejbliÏ‰ích
letech pomine. A opût – i pﬁes tento nárÛst
kapacita mateﬁské ‰koly pokryje potﬁeby obce

Kunãic pod Ondﬁejníkem. Do mateﬁské ‰koly
by mûly b˘t vÏdy pﬁednostnû pﬁijímány dûti
místní. Nyní jejich poãet kumulovanû pro tﬁi
pﬁed‰kolní roãníky dosahuje 28 dûtí, resp.
ãtyﬁi pﬁed‰kolní roãníky 47 dûtí. Proto není
moÏné, aby v Kunãicích p.O. byly dûti, které
není moÏné umístit do mateﬁské ‰koly. Pokud
se tak stává u dûtí „pﬁespolních“ nic se nedûje, opravdu to nevadí. Pokud v‰ak nejsou
umístûny dûti kunãické, coÏ by se v Ïádném
pﬁípadû nemûlo stát, je to ‰patnû.
Závûrem lze jen ﬁíct: JestliÏe bude poãet
obãanÛ na‰í obce narÛstat a tím i poãet dûtí,
je to jen dobﬁe. Zastupitelstvo obce se tím
bude jistû zab˘vat tak, aby potﬁebám kunãick˘ch obãanÛ vyhovûlo.
Michal Pavlita, starosta obce

Podzim v kunãické ‰kolce
Dobré ráno, milé dûti
prázdniny ty stra‰nû letí.
Se‰li jsme se tady znova,
ãeká na nás parta nová…………
a protoÏe chceme, aby se nám v‰em ve
‰kolce líbilo a byli jsme dobr˘mi kamarády, vyuÏili jsme krásného podzimního
poãasí k v˘letÛm, kde se mÛÏeme vzájemnû poznat.
V na‰í ‰koliãce je prioritou zpûv,
tanec a folklór – nazvali jsme tedy
ná‰ ‰kolní vzdûlávací program
“Hrou, zpûvem a smíchem
jdeme cel˘m rokem“. A právû
proto ná‰ první v˘let nemohl
smûﬁovat nikam jinam neÏ do
Dﬁevûného mûsteãka v RoÏnovû
p. R. Dûti se tam seznámily se
Ïivotem valachÛ, jejich obydlím, zvyky i jejich tûÏkou
prací. Vidûli starobylé náﬁadí,
v˘robu brouskÛ, dﬁevûn˘ch
nástrojÛ, hru na cimbál i
lesní roh a dokonce si zazpívaly i v kostele. Za tento
v˘kon dostaly dûti velkou
pochvalu od prÛvodkynû,
která shodou okolností je také
uãitelkou mateﬁské ‰koly.
Léto jako by se nechtûlo s námi
je‰tû rozlouãit, lákalo nás na dal‰í v˘let.
Po diskusi s dûtmi a jejich rodiãi zvítûzil v˘let

za zvíﬁátky, tentokrát do ZOO
Ostrava. Nakonec se se‰el pln˘
autobus dûtí, paní uãitelky a
nûkolik rodiãÛ. Hned po pﬁíjezdu
do ZOO jsme nastoupili do pﬁipraveného vláãku, kter˘ nás pﬁevezl pﬁes celou zahradu aÏ k Ïirafám. Tam dûti vydatnû posvaãily a
spoleãnû jsme se vydali na cestu
pﬁes celou zahradu. Procházka mezi
zvíﬁátky se vydaﬁila, spoustu z nich
jsme vidûli venku a navíc v ZOO
jsme byli pouze my a zvíﬁátka. A
proto jsme mohli u kaÏdé klece zÛstat
jak dlouho jsme chtûli, dûti v‰e vidûly,
mohly také vyuÏít v‰echny prÛlezky,
houpaãky a skluzavky. Na obûd
jsme si s dûtmi za‰li „K
MEDVùDU“, kde si v‰ichni
objednali hranolky s keãupem. Dûti své dojmy a
záÏitky v˘tvarnû zpracovaly a vyjádﬁily.
V prvním ﬁíjnovém
t˘dnu jsme opût zaãali
vydávat ‰kolkov˘ ãasopis
„KAMARÁD“.
V tomto ãísle jsme pﬁedloÏili rodiãÛm plán akcí, které pﬁipravujeme pro leto‰ní ‰kolní rok, odborn˘ ãlánek o adaptaci nov˘ch dûtí do M·, pro
dûti omalovánky, pracovní list a hry. Spoleã-

n˘m podzimním úkolem pro rodiãe
a dûti byla soutûÏ „O nejoriginálnûj‰í v˘robek
z brambor a cibule“. Jak soutûÏ dopadla,
budeme informovat pﬁí‰tû, ale jiÏ dnes máme
‰atnu zaplnûnou nejrozmanitûj‰ími postaviãkami, zvíﬁátky i ptáãky.
I v leto‰ním ‰kolním roce nabízí na‰e M·
tzv.“nespací aktivity“ pro pﬁed‰kolní dûti a
star‰í dûti s men‰í potﬁebou spánku. Jsou to
aktivity pûvecké, v˘tvarné a taneãní (folklór),
které vedou p. uãitelky N. Svobodová, ·.Fialová a p. ‰kolnice V. Kahánková. Vedle tûchto
aktivit nabízíme rodiãÛm krouÏky vedené profesionálními lektory za úplatu a tím je krouÏek
keramiky a angliãtiny. Je zaji‰tûna také profesionální logopedická péãe p. Osiãkovou.
Za mateﬁskou ‰kolu
N. Svobodová, V. Kahánková
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SoutûÏ „Kunãická beãka“
star‰í. Vyhráli jsme krásné poháry, ‰ampusy
a v‰echna soutûÏící druÏstva si pochutnala
na vynikajících koláãích z na‰í kunãické
pekárny VIAL.
Po nás pﬁi‰li na ﬁadu dospûlí. V kategorii
dospûl˘ch závodili Ïeny i muÏi. My jsme
postavili 2 druÏstva – muÏi a Ïeny. Dospûlí
mûli trasu tro‰ku hor‰í, museli bûÏet pﬁes
dﬁevûné dveﬁe, které se stále zavíraly. Také
sud museli dopravovat na vût‰í vzdálenost.
Nûkter˘m se to podaﬁilo na první pokus, jiní
pﬁi útoku padali, jiné sud neposlouchal a
kutálel se vÏdy jinde – zkrátka byla kolem
toho poﬁádná legrace a dobrá nálada. Nikomu ani nevadilo, Ïe poãasí není zrovna nejlep‰í. Po skonãení soutûÏe na nástupu byla
druÏstva odmûnûna obrovsk˘mi ruãnû
malovan˘mi poháry.
Zajímají vás v˘sledky? Na tﬁetím místû se
umístil Fr˘dlant n. O., na druhém místû
Kopﬁivnice a celou soutûÏ vyhráli muÏi
z Kunãic p. O. Byl to velmi krásn˘ v˘kon.

Pﬁekvapení pro b˘valé
Ïáky mateﬁské ‰koly

Kukátko do Charity

Pﬁi prohlíÏení staré kroniky M· u kostela
jsme nalezli snad první fotografii, která kdy
byla z mateﬁské ‰koly poﬁízena. Pochází ze
‰kolního roku 1949-5O. Zajímalo nás, kdo je
na této fotografii a napadlo nás, Ïe se jmény
nám mÛÏe pomoci jedinû paní Irma Janáãová. Tu jsme oslovily a paní Janáãová nezklamala. Ze ãtyﬁiceti tváﬁí nepoznala pouze tﬁi.
Myslíme si, Ïe si i vy rádi zavzpomínáte na
léta proÏitá v mateﬁské ‰kole. Proto vám v‰em,
ale hlavnû tûm, kteﬁí v tûchto létech ‰kolku
nav‰tûvovali, posíláme tuto fotografii se jmenn˘m seznamem. Pokud se vám podaﬁí odhalit
zb˘vající tﬁi otazníky, popﬁípadû nûjakou nesrovnalost, budeme moc rády, pokud zavoláte
do M· na ãíslo 558 850 185.
Paní Irmû Janáãové patﬁí ná‰ velik˘ dík za
pomoc pﬁi odhalování tváﬁí na fotografiích a
za její náklonnost nám.

První ﬁada sedící zleva
Iva BlaÏková, ·tûpánka Kojdová, ?, asi Lad.
BlaÏek, ZdeÀka Závodná, Dana Ch˘lková,
Vlasta Harabi‰ová, Jarka Závodná
Druhá ﬁada sedící zleva
?, Zdenka Gajdová, asi Zdenka Skﬁínská, Irena
Îaãková, Drah. Tomanãáková, asi Dana Kutáãová, Pavel Skﬁínsk˘, Marie Niklová, Milada Rajnochová, Irena ·miﬁáková, ?, Marie Halamíková
Tﬁetí ﬁada stojící zleva
Vojtûch Nikel, Jarek Bíza, Pavel Kopﬁiva,
Mirek Kopﬁiva, Ladislav Krko‰ka, paní uãitelka Besedová, opatrovnice Ludmila Kopﬁivová, Ivan Macura, Jaroslav MuÏík, L. Kuchaﬁ,
Josef MuÏík, Boh. Harabi‰
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Îeny s Kunãic se umístily na jedenáctém
místû, protoÏe sud se ne a ne trefit do branky. Po ukonãení soutûÏe jsme v‰ichni je‰tû
spoleãnû posedûli, vymûnili si kontakty a slíbili si, Ïe zase za rok na sv. Václava se
znovu u nás v Kunãicích sejdeme.
Bohdana Kahánková
ãlenka mlad˘ch hasiãÛ

KaÏdoroãnû poﬁádáme na sv. Václava
soutûÏ v poÏárním útoku „O KUNâICKOU
BEâKU“. Dopoledne 28. záﬁí jsme mûli
sraz v 11.00 hodin, abychom si je‰tû nachystali vûci. Pozvali jsme hodnû druÏstev a ty
uÏ postupnû pﬁijíÏdûly, protoÏe zaãátek soutûÏe byl za pût minut dvanáct.
Pﬁesnû v ohlá‰enou dobu jsme se se‰li na
nástupu, na kterém po pﬁivítání byla vysvûtlena pravidla soutûÏe. Poﬁadí druÏstev urãoval los, kter˘ byl pro dûti zabalen v bonbónu, pro dospûlé pak nalepen na dnû malé
skleniãky. Do soutûÏe nastoupilo celkem
11 dûtsk˘ch a 15 dospûl˘ch druÏstev.
Na‰i malí jeli jako 5. a 9. a my 11. A uÏ se
zaãínalo závodit. Cílem hry bylo dostat
pivní sud dvûma proudy vody do branky,
která byla vût‰í jen o 10 cm.
A jak to v‰echno dopadlo v dûtské kategorii? Vítûzem se stali na‰i kamarádi z Paskova, druhé místo obsadili Kunãice p. O.
mlad‰í, a na tﬁetím místû se umístili my -

Fren‰tát pod Radho‰tûm: Kde najdete nejvoÀavûj‰í Charitu v âeské republice? Na Kostelní ulici ve Fren‰tátû pod Radho‰tûm.
Rohov˘ dÛm u kostela sv. Martina totiÏ v
sobû kromû kanceláﬁí Charity skr˘vá také
cukrárnu. VÛnû z peãících se sladk˘ch dobrot se dostane i do prvního patra, kde sídlí
ﬁeditelka Lenka Tabachová, charitní o‰etﬁovatelská a peãovatelská sluÏba. Své místo zde
má i mateﬁské centrum Klubíãko a etopedická poradna.
StûÏejní aktivitou Charity Fren‰tát je pﬁedev‰ím terénní práce peãovatelek a o‰etﬁovatelek. Peãovatelky a zdravotní sestry v ‰esti
autech objíÏdí klienty v jedenácti obcích na
Fren‰tátsku. Nav‰tûvují domácnosti ve Fren‰tátû, Tiché, Hukvaldech, Sklenovû, Mni‰í,
Lichnovû, Bordovicích, Trojanovicích, Kozlovicích, âeladné i v Kunãicích pod Ondﬁejníkem.
„Od 1.1. leto‰ního roku zaãal platit nov˘
zákon o sociálních sluÏbách, kter˘ umoÏÀuje rodinn˘m pﬁíslu‰níkÛm pobírat dávky a
starat se o nemohoucího seniora v domácnosti samostatnû. V první polovinû roku nám
peãovatelské úkony klesly. Nyní v‰ak zaznamenáváme velk˘ nárÛst klientÛ. V souãasné
dobû máme v evidenci 17O klientÛ,“ uvedla
ﬁeditelka Charity Fren‰tát Lenka Tabachová,
která si zmûnu vysvûtluje tím, Ïe si lidé zaãali po nûkolikamûsíãní zku‰enosti uvûdomovat nároãnost péãe o nemocného a starého
ãlovûka a radûji péãi nechávají odborníkÛm.
„Zji‰Èují, Ïe nejsou schopní fyzickou a psychickou zátûÏ zvládat a péãi radûji pﬁenechají na‰im peãovatelkám.“
Nov˘ zákon v‰ak s sebou pﬁinesl i negativní jev, o kterém se pﬁíli‰ nahlas nemluví.
„V první polovinû leto‰ního roku jsme zaznamenali hodnû pﬁípadÛ t˘rání seniorÛ. Jejich

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ z Kunãic
dûkuje panu V. Nûmcovi a jeho zamûstnancÛm firmy VIAL za vynikající lopaÈáky, kter˘mi jsme ocenili dûtské kolektivy
pﬁi na‰í tradiãní soutûÏi „Kunãická
beãka“. ZároveÀ dûkujeme za peãivo,
kter˘mi jsme mohli pohostit okolní sbory
pﬁi této soutûÏi. Pan Nûmec s manÏelkou
patﬁí mezi na‰e nejobûtavûj‰í sponzory a
proto jim patﬁí ná‰ velk˘ dík.
v˘bor SDH Kunãice p.O.

rodiny na péãi o nû brali od státu peníze, ale
zanedbávali je. Stalo se, Ïe dostali jídlo jen
jedenkrát dennû a cel˘ den proÏili v jedné
papírové plenû. ¤e‰ili jsme také pﬁípad
babiãky, která cel˘ t˘den leÏela v místnosti
jako leÏák, dostala najíst jen jednou za den a
poãÛranou a pokálenou ji takto nechali cel˘
t˘den,“ popsala drastické pﬁípady ﬁeditelka
Tabachová. KdyÏ peãovatelky Charity takovéto pﬁípady objevily, nahlásili je odpovûdn˘m úﬁadÛm, které dál tuto situaci ﬁe‰ily.
Penzion pro seniory provozuje i samotná
Charita Fren‰tát. K ubytování seniorÛ slouÏí
osm samostatn˘ch garsonek s vlastním sociálním zázemím i kuchyÀkou. „Tﬁikrát dennû
do domu pﬁichází peãovatelky a zdravotní
sestry a kontrolují, zda jsou klienti v poﬁádku a nûco nepotﬁebují. Tato sluÏba funguje i
o víkendu a ve svátcích,“ doplnila ﬁeditelka.
Stravu pro seniory zde Charita zaji‰Èuje dovozem teplého jídla v termoobûdníku (senioﬁi mají moÏnost si dennû vybrat ze ãtyﬁ druhÛ
jídel), pﬁes víkend prostﬁednictvím zavaﬁen˘ch polotovarÛ, které si senioﬁi mohou
podle nabídkového katalogu objednat podle
své chuti.
Charita pÛsobí i na poli o‰etﬁovatelské
sluÏby pﬁímo v domácnostech pacientÛ, kteﬁí
opustili nemocnici. „Doba hospitalizace se
nyní zkracuje a lidé jsou na doléãení z
nemocnice posílání do domácího prostﬁedí.
Pobyt doma mezi ãleny rodiny a pﬁáteli zkracuje dobu léãby. „Poãet pacientÛ na o‰etﬁovatelské sluÏbû stále narÛstá. Zaznamenali
jsme i pﬁípad, kdy z nemocnice poslali klienta domÛ zemﬁít. Uplynul t˘den, ãtrnáct dní,
pÛl roku a ten ãlovûk Ïije dosud. Lidé se
doma uzdravují daleko lépe a jejich zdravotní stav se rapidnû lep‰í.
Pavel Siuda

Kunãice pod Ondﬁejníkem

Stﬁední ‰kola zemûdûlská
a lesnická, Fr˘dek-Místek
pﬁíspûvková organizace
Na Hrázi 1449,738 02 Fr˘dek-Místek
tel.: 558 432 525, fax: 558 432 749
e-mail:sekretariat@sszfm.cz;

www.sszfm.cz
NABÍDKA STUDIJNÍCH
A UâEBNÍCH OBORÒ:

Studijní obory:
ãtyﬁleté s maturitou
• Zemûdûlsk˘ podnikatel,
zemûdûlská podnikatelka
• Mechanizace a sluÏby

Uãební obory:
tﬁíleté s v˘uãním listem
zemûdûlské
• Krajináﬁ, krajináﬁka
• Zemûdûlec, hospodyÀka
lesnické
• Mechanizátor lesní v˘roby
• Zpracovatel dﬁeva
technické
• Kováﬁ a podkováﬁ
• Opraváﬁ zemûdûlsk˘ch strojÛ
Obory jsou doplnûny dal‰ími kvalifikacemi, napﬁíklad ﬁidiãské prÛkazy sk. B, T, C, sváﬁeãské kurzy,
zbrojní prÛkaz, motorová pila,
hydraulická ruka, sklízecí mlátiãka, LKT, UKT a dal‰í specializace.

Nástavbové studium:
dvouleté studium ukonãené
maturitní zkou‰kou
• Mechanizace zemûdûlství
a lesního hospodáﬁství.
DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í:
14. 11. 2007, 5. 12. 2007, 16. 1. 2008
Osobní náv‰tûvy po dohodû.
Získaná kvalifikace ve ‰kole
nabízí jistotu uplatnûní v Ïivotû.

✧ DARUJI
• Daruji ‰tûÀata jezevãíka (bez p. p.).
tel. 739 071 793, 604 162 551.

✧ PRODÁM
• Dlouh˘ dámsk˘ koÏich-dubeÀák s kapucí,
neno‰en˘, ‰edofialové barvy. Velikost L,
cena 6 900,- Kã. Telefon: 556 836 511,
mobil: 608 549 370.
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Pﬁírodo, braÀ se!

Dûkuji v‰em ãlenÛm Pozemkového spolku Podbeskydí ZO âSOP Kunãice p. O.,
kteﬁí nám pomáhají chránit pﬁírodní a kulturní dûdictví v na‰em regionu.

Proti nerozumnému chování ãlovûka,
proti jeho chamtivosti, bezohlednosti,
sobeckosti a nûkdy i vandalismu. PomoÏ
nám získávat stateãné ochránce pﬁírody.

• Likvidovat kﬁídlatku a bol‰evník velkolep˘.
• Chránit ohroÏené druhy rostlin a ÏivoãichÛ.
• Zaji‰Èovat obnovu drobn˘ch kulturních a
církevních památek.
• Peãovat o sady krajov˘ch odrÛd vysokokmenÛ.
• O‰etﬁovat památné stromy.
• Bojovat proti tûÏbû uhlí v Beskydech.

NeubliÏuj tûm, kteﬁí se Ti snaÏí pomáhat,
chránit a udrÏovat biologickou rovnováhu.
Mnozí zapomínáme, Ïe jsme souãástí pﬁírody a Ïe s odplatou musíme poãítat.

Za ZO âSOP Pozemkov˘ spolek
Podbeskydí
Miloslav ·rubaﬁ, pﬁedseda

Obec Kunãice pod Ondﬁejníkem

NABÍZÍ K ODPRODEJI:
kulatina smrk - na palivo
cca 8 m3
cena 500,- Kã/m3
kulatina smrk - na poﬁez
cca 10 m3
cena 1100,- Kã/m3
Kulturní komise pﬁi Obecním úﬁadu v Kunãicích pod Ondﬁejníkem
poﬁádá v pátek 30. 11. 2007 v 17.30 hod v kostele sv. Maﬁí Magdalény

ADVENTNÍ KONCERT
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Srdeãnû zvou poﬁadatelé

Informace: OÚ Kunãice pod Ondﬁejníkem
tel. 556 843 194, 556 850 154
Danu‰e Svobodová, pracovník OÚ

