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7. vycházka pro seniory se opût vydaﬁila
byl propagátor mûsta MUDr. Franti‰ek
Jurák, dále se starobyl˘mi knihami, listinami a malovan˘m nádobím. Tﬁetím
pﬁekvapením bylo posezení v pﬁíjemném prostﬁedí Mûstského pivovaru. Pan
vedoucí nás ochotnû provedl rozsáhl˘mi prostorami „Gotického sklepu“, kde
se dá posedût u 120 druhÛ u‰lechtil˘ch
moravsk˘ch vín. DomÛ jsme si odná‰eli nejen voÀavé ‰tramberské u‰i, ale i
pûkné záÏitky z celého v˘letu a inspiraci na v˘lety pro své rodiny. To ãtvrté
pﬁekvapení bylo sluníãkové poãasí po
celou dobu.
A nûkdy zase na vycházkách v roce
2008, tak jak nám to sloÏila ·tûpánka
Krko‰ková:

Vycházky pro seniory jsme pro leto‰ní rok zakonãili ve ·tramberku. Prvním
pﬁekvapením bylo, Ïe se nás tentokrát
se‰lo dvacet, coÏ byl nejvy‰‰í poãet.
Druh˘m mil˘m pﬁekvapením byly

zastávky ve mûstû samotném. Pûkná
v˘stava betlémÛ v Muzeu ZdeÀka Buriana, prohlídka expozice Panoptika
s voskov˘mi figurínami nûkter˘ch
v˘znaãn˘ch osobností ·tramberka, jako

STAROSTA OBCE KUNâICE POD OND¤EJNÍKEM

„Chodíme, chodíme po celé dûdinû,
abychom vidûli to, co poznat chcem.
KdyÏ se unavíme, tak se zastavíme,
po kalí‰ku dáme, kolem se rozhlédem.
Kolem se rozhlédnem a pak vykroãíme,
jdem polem, lesem, nûco si povíme,
na pﬁí‰tí vycházku uÏ se moc tû‰íme
a na‰í vedoucí pûknû dûkujem.“
Sbor pro obãanské záleÏitosti

VáÏení spoluobãané,
jsem velmi potû‰en, Ïe Vám mohu opût po roce tímto zpÛsobem popﬁát
k blíÏícím se vánoãním svátkÛm a konci kalendáﬁního roku dny naplnûné ‰tûstím,
pohodou, klidem a radostí ze setkání s lidmi, kter˘ch si váÏíte, které máte rádi.
Období adventu by mûlo b˘t pro nás v‰echny ãasem zam˘‰lení se nad sebou,
sv˘m jednáním a chováním. Vím, Ïe drtivá vût‰ina z Vás si s klidn˘m srdcem mÛÏe
ﬁíct: „Pracoval a choval jsem se ãestnû a poctivû.“ ZároveÀ vûﬁím, Ïe ti, kteﬁí si to
ﬁíci nyní nemohou, mají pﬁedsevzetí do nového roku takové, aby si to mohli ﬁíct
pﬁí‰tí rok. Dovolím si pﬁipomenout, abyste nezapomnûli v nynûj‰í adventní dobû a
konci roku na ty, kteﬁí tyto dny z rÛzn˘ch dÛvodÛ nemohou proÏít s námi. NeÏeÀte se za shánûním materiálních statkÛ. Myslete na to, Ïe ty pominou a jediné co
zÛstane, jsou vzpomínky, záÏitky a ãisté svûdomí.
Pﬁeji v‰em, aby svátky splnily Va‰e oãekávání a byly tûmi nejradostnûj‰ími
dny, kdy spoleãnû se sv˘mi nejbliÏ‰ími si budete uÏívat dobrou náladu, pohodu a
budete se s oãekáváním tû‰it na nadcházející období. ZároveÀ Vám pﬁeji do nového roku v‰e nejlep‰í, zejména zdraví, plno pracovních i osobních úspûchÛ a taktéÏ ‰tûstí na dobré lidi.
V plné úctû k Vám,
Michal Pavlita, starosta obce

POZVÁNKY
21. prosince 2007
Vánoãní koledy
Více na stranû 12

31. prosince 2007
Uzávûrka v˘tvarné
soutûÏe
Více na stranû 8

25. ledna 2008
Tradiãní lednové plesání
Více na stranû 12

VáÏení spoluobãané,
tímto prosincov˘m ãíslem se uzavírá první roãník Obecních novin, kter˘
jsem mûl moÏnost pﬁipravovat.
Byl to rok pomûrnû pracn˘, neboÈ
obecní periodikum má ﬁadu sv˘ch specifik. TakÏe ne vÏdy se mi daﬁilo to, co
jsem chtûl pro vylep‰ení novin udûlat.
Nûkolikrát také zaﬁádil tiskaﬁsk˘
‰otek.
První uplynul˘ rok je urãitou pﬁíleÏitostí na jeho zhodnocení. Proto bych
uvítal i Va‰e pﬁipomínky, spí‰e formou
postﬁehÛ neÏ ãlánkÛ, které bych mohl
nejen zapracovat do svého „zhodnocení“, ale které by poslouÏily i k vylep‰ení Obecních novin.
A protoÏe se blíÏí Vánoce, pﬁeji Vám
v‰em krásné a poklidné proÏití tûchto
svátkÛ.

Petr Try‰ãuk, ‰éfredaktor
(sefredaktor@kuncicepo.cz, 777103532)

Oznámení o zmûnû ceny
vodného a stoãného
od 1. 1. 2008
Na základû usnesení pﬁedstavenstva akciové spoleãnosti byly chváleny nové ceny vodného a stoãného s
úãinností od 1. ledna 2008.
Cena vãetnû DPH
Voda pitná (vodné):
25,88 Kã
Voda odvedená (stoãné): 23,44 Kã
Nové ceny budou uplatnûny po
prvním odeãtu mûﬁidel následujícím po 1. lednu 2008, popﬁípadû
bude postupováno dle uzavﬁen˘ch
smluvních vztahÛ mezi odbûratelem a dodavatelem.

Telefonní ãíslo – 556 850 211
Domu s peãovatelskou sluÏbou
(DPS)

BYLO ZRU·ENO

Dvanáct mûsícÛ od
komunálních voleb
VáÏení obãané,
v kvûtnovém vydání Obecních novin
jsem hodnotil stav a v˘voj na‰í obce.
Seznámil jsem vás s plány dlouhodob˘mi i krátkodob˘mi. Popsal jsem problémy, které se v tehdej‰í dobû vyskytly.
Nyní bych chtûl zhodnotit uplynul˘ch
dvanáct mûsícÛ od komunálních voleb.
Nebudu v‰ak popisovat kolik se natﬁelo
zábradlí, odhrnulo snûhu, posekalo trávníkÛ nebo opravilo cest. To je totiÏ
naprostou samozﬁejmostí.
Nelze zaãít jinak, neÏ sdûlením, Ïe
obec Kunãice pod Ondﬁejníkem byla i
letos úspû‰ná pﬁi Ïádosti o dotaci ze státního rozpoãtu na rok 2008. I pﬁes velmi
krátkou dobu na pﬁípravu jsme vytvoﬁili
kvalitní projekt rekonstrukce a dostavby
Sportovnû – spoleãenského areálu, kter˘
vyuÏívá TJ Sokol. âástka, kterou obec
získala ve formû státní dotace na tento
projekt je ve v˘‰i 8 miliónÛ Kã. Velk˘ dík
si zaslouÏí kunãick˘ obãan Ing. Stanislav
Jurek, kter˘ zaji‰tûní této dotace vûnoval
hodnû své energie a ãasu. Dále je tﬁeba
zmínit poslance Parlamentu âR za
Obãanskou demokratickou stranu, jimiÏ
jsou pﬁedev‰ím Ing. Pavel Hrnãíﬁ, Ing.
Karel Sehoﬁ a souãasn˘ ministr prÛmyslu
a obchodu Ing. Martin ¤íman. Získání
dotace není samozﬁejmostí a Kunãice
p.O. toho byly od roku 1990 do roku
2006 svûdkem, kdy jsme o úspû‰n˘ch
projektech jen ãetli v novinách. Letos
byla podpoﬁena pﬁibliÏnû jen ãtvrtina
podan˘ch Ïádostí a jednou z nich byla ta
na‰e.
Získávání dotací bylo, je a bude jedním z dÛleÏit˘ch hodnocení vedení obcí.
Mûﬁítkem úspû‰nosti. Pﬁed rokem mnozí
pochybovali a nevûﬁili na‰emu úspûchu.
Proto uvedu jen ãistá fakta: V letech
2002 aÏ 2006, coÏ je pﬁedchozí volební
období, obec získala cca 10 mil. Kã
dotací. Av‰ak jen za posledních 12 mûsícÛ jsme získali dotace ve v˘‰i cca 14 mil.
Kã. Co z toho plyne? To, Ïe za jeden rok
jsme získali o 4 mil. Kã více neÏ pﬁedchozí vedení obce za celé ãtyﬁi roky. A to
nepí‰u o tom, Ïe v roce 2007 obce a
mûsta nemÛÏou podávat Ïádosti o dotace z Evropské unie. TakÏe i pﬁes tento
velk˘ handicap - jsme úspû‰nûj‰í.

Dal‰ím mûﬁítkem je míra nov˘ch
investic proveden˘ch v obci. A opût: To
co se novû investovalo v letech 2002 aÏ
2006 je pﬁibliÏnû stejná ãástka jako
v roce leto‰ním (cca 12 mil. Kã). Na pﬁí‰tí rok jsou naplánovány investice za 16
mil. Kã.TakÏe i pﬁes ãtyﬁikrát krat‰í období na investování – jsme úspû‰nûj‰í.
Pﬁi volbách jste se vy, voliãi rozhodovali mimo jiné podle volebních programÛ. My zastupitelé, bychom ho mûli
plnit. Jedním z hlavních témat posledních let byla pro mladé rodiny integrace
mateﬁské ‰koly do budovy základní
‰koly. V souãasné dobû probíhají plnû
práce na pﬁestavbû s tím, Ïe na jaﬁe roku
2008 pﬁivítají paní uãitelky na‰e nejmen‰í dûti ve zbrusu nov˘ch prostorách.
TakÏe i pﬁes dlouhodobou nemohoucnost, nerozhodnost pﬁedchozího vedení
a neãekané lidské problémy jsme to splnili – jsme úspû‰nûj‰í.
Léta se slibovalo ﬁe‰ení majetkoprávních záleÏitostí pozemkÛ pod vodními
nádrÏemi. S ãist˘m svûdomím ﬁíkám:
Udûlalo se maximum a pozemek pod
„Îábákem“ je majetkem obce. Lidem se
slíbila vût‰í bezpeãnost na komunikacích. Plníme – bylo vybudováno pﬁibliÏnû 1 km chodníkÛ podél hlavní cesty.
SnaÏíme se oÏivit obec o nové obyvatele
a podpoﬁit v˘stavbu. Jak na to? Zejména
zmûnou územního plánu. Od roku 2001
obec neprovedla zmûnu územního
plánu. Nyní se zpracovává zmûna územního plánu a bude se takto dít podle
poÏadavkÛ obãanÛ kaÏd˘m rokem. Je
v‰ak na místû zmínit, Ïe takováto zmûna
trvá díky byrokracii asi 2 aÏ 3 roky a tato
doba nezáleÏí vÛbec na zastupitelstvu
obce. Obec zaloÏila obchodní spoleãnost a to pﬁeváÏnû za úãelem provozování vodovodÛ, coÏ bude mít za dÛsledek niÏ‰í cenu vody oproti souãasnému
dodavateli. Bylo podle mne velkou chybou pﬁedat obecní majetek ve v˘‰i cca
30 mil. Kã jinému provozovateli do uÏívání zdarma. To jsme nyní napravili.
Obecní obchodní spoleãnost se bude
zab˘vat i v˘stavbou bytÛ a rodinn˘ch
domÛ v obci, údrÏbou obce a podobnou
ãinností, jeÏ pﬁinese zisk i úsporu nákladÛ zároveÀ. Budeme tedy lépe hospoda-

Kunãice pod Ondﬁejníkem 10. 11. 2007, roãník XVII, ãíslo 12/2007 • ·éfredaktor Petr Try‰ãuk, zástupce ‰éfredaktora Michal Pavlita
• Obecní noviny vydává Obecní úﬁad v Kunãicích p. O., povoluje OkÚ, referát kultury Fr˘dek-Místek: dne 14. 1. 1991, Reg. zn. MK CR E 12357
• Noviny neprocházejí odbornou korekturou • Uzávûrka kaÏdého ãísla je vÏdy 25. dne pﬁedcházejícího mûsíce • Cena inzerce: 2,50 Kã/cm2
• Adresa redakce: Obecní úﬁad, Kunãice p. O., ã. p. 569, 739 13 • tel. 556 850 154, fax 556 850 171, e-mail: noviny@kuncicepo.cz • V¯TISK ZDRAMA

2

Kunãice pod Ondﬁejníkem

ﬁit s obecním majetkem a financemi.
V obecních novinách jsem se pﬁed
rokem doãetl, Ïe jsem pﬁebral obec
nezadluÏenou a s nastartovan˘mi investicemi ve v˘‰i pﬁibliÏnû 155 mil. Kã.
Ov‰em toto nebyla vÛbec pravda. Hospodaﬁení obce v roce 2006 konãilo
v mínusu 5 mil. Kã. Letos jsme spláceli
dluhy z minula ve v˘‰i vût‰í neÏ 3 mil.
Kã. To v‰e se podaﬁilo zvládnout, leto‰ní
rok skonãí s pﬁebytkem. A co víc, díky
úspû‰né dotaãní politice máme jiÏ druh˘
rok po sobû sestaven˘ rozpoãet na pﬁíjmovou ãástku 30 mil. Kã. ZmiÀované
investice ve v˘‰i pﬁes 155 mil. nastartovány nebyly. Tedy pokud se do toho
nepoãítá zbyteãné vyhotovení dvojí projektové dokumentace na kanalizaci a
ãistírnu odpadních vod minulém období. Ov‰em takováto investice by nás,
pokud by se ov‰em na‰ly peníze na její
financování, zruinovala. Naprojektovaná ãistírna by byla totiÏ podle zákonn˘ch norem provozuschopná jen do
roku 2012. A co by se dûlo poté? Nebylo by poté investovan˘ch 140 mil. Kã
spí‰e „vyhozením“ na‰ich penûz
oknem? Já si myslím, Ïe ano. Stejnû tak,
jako investice do nikdy nerealizovaného
a nerealizovatelného projektu „DÛm
v náruãí Beskyd“, jeÏ mûl stát pﬁed obecním úﬁadem. Za „proinvestované“ milióny se nyní díváme na ‰est trubek zabetonovan˘ch v zemi. Plánovat bez zaji‰tûní
financování je totiÏ na nic. TakÏe lze
opût ﬁíci, Ïe máme lep‰í vztah k na‰im
penûzÛm, investujeme a budeme investovat s rozmyslem – jsme úspû‰nûj‰í.
Ale myslím si, Ïe pro nynûj‰í hodnocení to staãí, dále se jiÏ nebudu zmiÀovat o plánech rozvoje obce, které jsou
popsány ve Strategickém i Akãním
plánu rozvoje obce Kunãice pod Ondﬁejníkem (odkazuji na www.kuncicepo.cz). Tyto dÛleÏité dokumenty v obci
do roku 2007 taktéÏ nebyly nikdy zpracovány a to i pﬁes poÏadavek pﬁedchozích zastupitelÛ. Obec, protoÏe se chce
rozvíjet, jiÏ nehospodaﬁí podle rozpoãtového provizoria jako v letech minul˘ch, ale koneãnû se bude rozpoãet
schvalovat tak, jak to dûlá správn˘ investor, tedy na rok dopﬁedu s v˘hledem do
dal‰ích let. TakÏe i v tom – jsme úspû‰nûj‰í.
Mûl jsem právo a zároveÀ povinnost
zhodnotit uplynul˘ch dvanáct mûsícÛ a
porovnat mé pÛsobení ve funkci starosty
s pﬁedchozími léty. Mnoho z vás, obãanÛ v‰ak neví, Ïe starosta obce je jen
jeden z 15-ti zastupitelÛ s jedním hlasem
, i kdyÏ „nejhlasitûj‰ím“.
Pﬁeji na‰í obci do nového roku jen a
jen úspû‰né a sluníãkové dny.
Michal Pavlita, starosta obce

Tﬁíkrálová sbírka 2008
Stalo se jiÏ tradicí, Ïe poãátkem ledna vycházejí do ulic
koledníci, aby pﬁiná‰eli lidem radost a koledovali pro ty
nejpotﬁebnûj‰í. Mnoho z Vás v minul˘ch letech projevilo
svou ‰tûdrost a pﬁispûlo koledníãkÛm pﬁestrojen˘ch za Tﬁi
krále do pokladniãek nebo jste svÛj dar poslali sloÏenkou.
Díky Va‰í solidaritû tak mohla Charita
tímto pomoci star˘m lidem, tûÏce
nemocn˘m, osamûl˘m matkám s dûtmi,
zkrátka v‰em potﬁebn˘m.
Také na poãátku nového roku vyjde
do ulic trojice dûtí (i mlad˘ch) v doprovodu dospûlé osoby a mohou ve dnech
2. aÏ 13. ledna zaklepat i u va‰ich dveﬁí
s Ïádostí o pﬁispûní do sbírky. Tito koledníci do Va‰ich domovÛ pﬁinesou radostné poselství Vánoc a pﬁání v‰eho dobrého do nového roku. Jako pozornost za
Va‰í ‰tûdrost Vám pﬁedají mal˘ dárek.
Charita Fren‰tát pod Radho‰tûm pouÏije prostﬁedky získané z Tﬁíkrálové
sbírky v roce 2008 na tento úãel:
Rozvoj paliativní péãe – (poskytování komplexní péãe umírajícímu ãlovûku
v domácím prostﬁedí)
– 65 % v˘tûÏku zÛstává v místní Charitû
– 15% ãinnost diecézní Charity
– 10% humanitární pomoc u nás i
v zahraniãí
– 5% ãinnost Charity âR
– 5% náklady s poﬁádáním tﬁikrálové
sbírky Charity âR

Úspûchem Tﬁíkrálové sbírky závisí na
dobré spolupráci a je zaloÏen na ochotû lidí dobrovolnû pomoci s její pﬁípravou. Obracíme se na v‰echny, kteﬁí by
s pﬁípravou a realizaci sbírky rádi
pomohli, aby se obrátili na Charitu ve
Fren‰tátû p/R., kde jim na níÏe uveden˘ch telefonních ãíslech budou poskytnuty podrobné informace.
V‰em lidem dobré vÛle srdeãnû
dûkujeme.

BliÏ‰í informace:
Oblastní Charita
Fren‰tát pod Radho‰tûm
Kostelní ulice ã. 15
744 01 Fren‰tát p/R.
Telefon: 556 836 937
Mobil: 604 841 244
Lenka Tabachová
¤editelka Charity
Fren‰tát p. Radho‰tûm

Zasedání zastupitelstva obce
Podle § 92 zákona ã. 128/2000 Sb. o
obcích (obecním zﬁízení) svolávám jednání Zastupitelstva obce Kunãice pod
Ondﬁejníkem, které se uskuteãní ve
ãtvrtek 13.12.2007 v 15.30 hodin
v zasedací místnosti obecního úﬁadu.

Návrh
programu VIII. zasedání
Zastupitelstva obce
Kunãice pod Ondﬁejníkem
konaného dne 13.12.2007 v 15.30 h
1) Zvolení návrhové komise
2) Volba ovûﬁovatelÛ zápisu
3) Kontrola usnesení ze VII. zasedání
Zastupitelstva obce konaného dne
15.10.2007
4) Informace o jednáních Rady obce
5) Rozpoãet obce na rok 2008 a rozpoãtov˘ v˘hled do roku 2018

6) Schválení pﬁijetí dotace ze státního rozpoãtu v roce 2008 ve v˘‰i 8,0 mil. Kã
7) Poskytnutí dotace TJ Sokol Kunãice
pod Ondﬁejníkem
8) Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 3/2007
9) Zakladatelská listina obchodní spoleãnosti
10) PenûÏit˘ vklad do obchodní spoleãnosti
11) Majetkové záleÏitosti
12) Podání zprávy o zámûru v˘stavby
spla‰kové kanalizace a âOV v Kunãicích pod Ondﬁejníkem
13) Povûﬁení starosty obce podepsáním
dokumentÛ schválen˘ch na VIII.
zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 13.12.2007
14) Diskuze
V Kunãicích pod Ondﬁejníkem,
29.11.2007
Bc. Michal Pavlita, starosta obce
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Informace o zasedáních rady obce
I. Zápis a usnesení z 20. zasedání Rady Obce Kunãice pod Ondﬁejníkem dne 1.10. 2007
Program Rady Obce Kunãice
pod Ondﬁejníkem pro 20. zasedání

11) Îádost o poskytnutí jednorázového
pﬁíspûvku K.K., Kunãice p.O.

1) Kontrola usnesení z minulého jednání
dne 17.9.2007
2) Cenová nabídka na roz‰íﬁení vodovodního ﬁadu pod „Vala‰skou cestou“ – L.a
T. Závodn˘, Kunãice pod Ondﬁejníkem
3) Vzdání se práva a prominutí pohledávky
J. Vesel˘., Fren‰tát p.R. ve v˘‰i 14.500 Kã
4) Vzdání se práva a prominutí pohledávky
A. Jeﬁábek, Ostrava ve v˘‰i 11.050,- Kã
5) Zakladatelská listina obchodní spoleãnosti
6) Program VII. zasedání Zastupitelstva
obce
7) Schválení úpravy v˘dajÛ Základní ‰koly
K. Svolinského poﬁízen˘ch z pﬁíspûvku
zﬁizovatele
8) V˘povûì nájemní smlouvy t˘kající se
pronájmu budovy ã.e. 0935 a pozemku
p.ã. 21/8 v k.ú. Kunãice p.O. – R. DaÀhel, Fren‰tát p.R.
9) Povûﬁení starosty obce podpisem dokumentÛ pﬁijat˘ch na 20. zasedání RO dne
1.10.2007
10) Diskuze

k bodu 1)
RO bere na vûdomí bez pﬁipomínek.
k bodu 2)
RO schvaluje cenovou nabídku firmy Lubomír a Tomá‰ Závodn˘ , Kunãice p.O. ve
v˘‰i 141.015,- s DPH t˘kající se prodlouÏení vodovodního ﬁadu „Vala‰ská cesta“.
k bodu 3)
RO schvaluje prominutí pohledávky a
vzdává se práva vÛãi Jiﬁímu Veselému,
Fren‰tát p.R. ve v˘‰i 14.500,- Kã.
k bodu 4)
RO schvaluje prominutí pohledávky a
vzdává se práva vÛãi Antonínu Jeﬁábkovi,
Ostrava ve v˘‰i 11.050,- Kã.
k bodu 5)
RO doporuãuje Zastupitelstvu obce schválit Zakladatelskou listinu o zaloÏení spoleãnosti s ruãením omezen˘m. V návrhu upravuje firmu spoleãnosti na – Obecní s.r.o.
DoplÀuje do návrhu Zakladatelské listiny

zahrnout, Ïe pravomoci jediného spoleãníka t˘kající se valné hromady vykonává
Rada obce.
k bodu 6)
RO schvaluje program VII. zasedání Zastupitelstva obce.
k bodu 7)
RO schvaluje úpravu v˘dajÛ podle návrhu
ﬁeditele Základní ‰koly K. Svolinského poﬁízen˘ch z pﬁíspûvku zﬁizovatele.
k bodu 8)
RO bere na vûdomí v˘povûì nájemní
smlouvy podanou Radimem DaÀhelem,
Fren‰tát p.R. t˘kající se budovy ã.e. 0935 a
pozemku p.ã. 21/8 v k.ú. Kunãice p.O.
k bodu 9)
RO povûﬁuje starostu obce podpisem dokumentÛ pﬁijat˘ch na 20. zasedání RO dne
1.10.2007.
k bodu 11)
RO schvaluje Ïádost o poskytnutí jednorázového nevratného pﬁíspûvku K.K., Kunãice pod Ondﬁejníkem ve v˘‰i 2.000,- Kã.

II. Zápis a usnesení z 21. zasedání Rady Obce Kunãice pod Ondﬁejníkem dne 22.10. 2007
Program Rady Obce Kunãice
pod Ondﬁejníkem pro 21. zasedání
1) Kontrola usnesení z minulého jednání
dne 1.10.2007
2) Smlouva o budoucí smlouvû kupní mezi
obcí a A. a J.K., Kunãice p.O., t˘kající se
pozemku p.ã. 1209/197 v k.ú. Kunãice p.O.
3) Smlouva o budoucí smlouvû kupní mezi
obcí a A.K., Ostrava, t˘kající se pozemku
p.ã. 1209/196 v k.ú. Kunãice p.O.
4) Smlouva o budoucí smlouvû kupní mezi
obcí a M.·. a Z.P., Kopﬁivnice, t˘kající se
pozemku p.ã. 1209/194 v k.ú. Kunãice
p.O.
5) Smlouva o budoucí smlouvû kupní mezi
obcí a K. a T. B., Trojanovice, t˘kající se
pozemku p.ã. 1209/195 v k.ú. Kunãice
p.O.
6) Dohoda o ukonãení Smlouvy o v˘pÛjãe
mezi obcí a TJ Sokol Kunãice p.O.
7) Uzavﬁení Smlouvy o nájmu nemovitosti
a nájmu pozemku mezi obcí a TJ Sokol
Kunãice p.O.
8) Cenová nabídka T. Nevﬁivy, Nov˘ Jiãín
na zemní práce na stavbû „ProdlouÏení
vodovodu Pod Stolovou“
9) Cenová nabídka L. a T. Závodného, Kunãice na vodoinstalatérské práce na stavbû
„ProdlouÏení vodovodu Pod Stolovou“
10) Pﬁijetí dotace z rozpoãtu Moravskoslezského kraje pro jednotku SDH v Kunãicích p.O.
11) Îádost o hostování na pouti v roce
2008 – E. a F. Pflegrovi, Sviadnov
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12) Cenová nabídka firmy AMBRA –
Group, s.r.o., Sviadnov na stolaﬁské
práce v obﬁadní síni
13) Povûﬁení starosty obce podpisem dokumentÛ pﬁijat˘ch na 21. zasedání RO
dne 22.10.2007
14) Diskuze
15) Smlouva mezi âeskou poji‰Èovnou
a.s., Praha a obcí – ãíslo pojistné
smlouvy 78671937-19.
k bodu 1)
RO bere na vûdomí bez pﬁipomínek.
k bodu 2)
RO schvaluje Smlouvu o budoucí kupní
smlouvû mezi obcí a A. a J.K., Kunãice p.O.
t˘kající se pozemku p.ã. 1209/197 v k.ú.
Kunãice p.O.
k bodu 3)
RO schvaluje Smlouvu o budoucí kupní
smlouvû mezi obcí a A.K., Ostrava, t˘kající
se prodeje pozemku p.ã. 1209/196 v k.ú.
Kunãice p.O.
k bodu 4)
RO schvaluje Smlouvu o budoucí kupní
smlouvû mezi obcí a M.·. a Z.P., Kopﬁivnice, t˘kající se pozemku p.ã. 1209/194
v k.ú. Kunãice p.O.
k bodu 5)
RO schvaluje Smlouvu o budoucí kupní
smlouvû mezi obcí a K. a T.B., Trojanovice,

t˘kající se pozemku p.ã. 1209/195 v k.ú.
Kunãice p.O.
k bodu 6)
RO schvaluje Dohodu o ukonãení Smlouvy o
v˘pÛjãce mezi obcí a TJ Sokol Kunãice p.O.
k bodu 7)
RO schvaluje uzavﬁení Smlouvy o nájmu
nemovitostí a nájmu pozemku mezi obcí a
TJ Sokol Kunãice p.O.
k bodu 8)
RO projednávání tohoto bodu odkládá
k bodu 9)
RO projednávání tohoto bodu odkládá
k bodu 10)
RO schvaluje pﬁijetí neinvestiãní úãelové
dotace z rozpoãtu Moravskoslezského
kraje v roce 2007 pro jednotku dobrovoln˘ch hasiãÛ obce Kunãice pod Ondﬁejníkem v celkové v˘‰i 3.900,- Kã.
k bodu 11)
RO schvaluje hostování lunaparku Evû a
Franti‰kovi Pflegrovi, Sviadnov na pouti
v Kunãicích p.O. v roce 2008.
k bodu 12)
RO schvaluje cenovou nabídku firmy
AMBRA – Group, s.r.o., Sviadnov na stolaﬁské práce – provedení stropních obkladÛ
v obﬁadní síni obecního úﬁadu.

Kunãice pod Ondﬁejníkem

k bodu 13)
RO povûﬁuje starostu obce podpisem dokumentÛ pﬁijat˘ch na 21.
zasedání RO dne 22.10.2007.

k bodu 15)
RO schvaluje Smlouvu o poji‰tûní ã. 78671937-19 mezi obcí a
âeskou poji‰Èovnou a.s., Praha.

III. Zápis a usnesení z 22. zasedání Rady Obce Kunãice pod Ondﬁejníkem dne 5.11. 2007
Program Rady Obce Kunãice pod
Ondﬁejníkem pro 22. zasedání
1) Kontrola usnesení z minulého jednání
dne 22.10.2007
2) Zveﬁejnûní zámûru prodat pozemek
p.ã. 1/9 v k.ú. a obci Kunãice pod Ondﬁejníkem
3) Zveﬁejnûní zámûru prodat pozemek
p.ã. 1209/74 v k.ú. a obci Kunãice pod
Ondﬁejníkem
4) Smlouva o provozování vodního díla
mezi obcí a Obecní s.r.o., Kunãice p.O.
5) Cenová nabídka zemních prací na
stavbu „Vodovod Pod Stolovou“ –
T.Nevﬁiva, Nov˘ Jiãín
6) Cenová nabídka vodoinstalatérsk˘ch
prací na stavbu „Vodovod Pod Stolovou“ - Lubomír a Tomá‰ Závodn˘,
Kunãice p.O.
7) Vyhodnocení cenov˘ch nabídek na
stavbu „Pﬁemístûní mateﬁské ‰koly do
základní ‰koly“
8) Smlouva o poskytnutí sponzorského
daru mezi obcí a mûstem Fren‰tát p.R.
9) ProdlouÏené nájemní smlouvy bytu H.
a E.H., Kunãice p.O.
10) Îádost o hostování na pouti v roce
2008 – Jaroslav Majer, Sviadnov
11) Povûﬁení starosty obce podpisem
dokumentÛ pﬁijat˘ch na 21. zasedání
RO dne 5.11.2007
12) Diskuze
13) Smlouva o dílo mezi obcí a Josefem
Konviãkou, Kunãice p.O. – údrÏba
komunikací v zimním období
14) Smlouva o provedení stavby mezi
obcí a K.K., Fr˘dek – Místek t˘kající
se stavby „Chodník podél komunikace II/483“

k bodu 1)
RO bere na vûdomí bez pﬁipomínek.

k bodu 8)
RO schvaluje Smlouvu o poskytnutí sponzorského daru mezi obcí a mûstem Fren‰tát p.R. na poﬁádání hudebního festivalu
v roce 2008. RO schvaluje finanãní pﬁíspûvek ve v˘‰i 500,- Kã.

k bodu 2)
RO schvaluje zveﬁejnûní zámûru prodat
pozemek p.ã. 1/9 v k.ú. a obci Kunãice
pod Ondﬁejníkem.

k bodu 9)
RO schvaluje Ïádost H. a E.H, Kunãice
p.O. o prodlouÏení nájemní smlouvy o 12
mûsícÛ.

k bodu 3)
RO schvaluje zveﬁejnûní zámûru prodat
pozemek p.ã. 1209/74 v k.ú. a obci Kunãice pod Ondﬁejníkem.

k bodu 10)
RO schvaluje Ïádost Jaroslava Majera,
Sviadnov o povolení hostování na pouti
v roce 2008.

k bodu 4)
RO schvaluje Smlouvu o provozování
vodního díla mezi obcí a Obecní s.r.o.,
Kunãice p.O.
k bodu 5)
RO schvaluje cenovou nabídku zemních
prací na stavbû „Vodovod Pod Stolovou“
Tomá‰e Nevﬁivy, Nov˘ Jiãín a povûﬁuje
starostu obce vyhotovením a podepsáním
smlouvy o dílo.

k bodu 11)
RO povûﬁuje starostu obce podpisem
dokumentÛ pﬁijat˘ch na 22. zasedání RO
dne 5.11.2007.

15) Smlouva o zﬁízení vûcného bﬁemene
mezi obcí a SMP Net, s.r.o., Ostrava
– zﬁízení plynárenského zaﬁízení

k bodu 6)
RO schvaluje cenovou nabídku vodoinstalatérsk˘ch prací na stavbû „Vodovod Pod
Stolovou“ Lubomíra a Tomá‰e Závodného,
Kunãice p.O. a povûﬁuje starostu obce
vyhotovením a podepsáním smlouvy o dílo.
k bodu 7)
RO schvaluje cenovou nabídku firmy EB –
stavební spoleãnost s.r.o., Fren‰tát p.R. na
provedení stavby „Pﬁemístûní mateﬁské
‰koly do základní ‰koly“ a povûﬁuje starostu obce vyhotovením a podepsáním
smlouvy o dílo.

k bodu 13)
RO schvaluje Smlouvu o dílo – zimní
údrÏbu komunikací mezi obcí a Josefem
Konviãkou, Kunãice pod Ondﬁejníkem.
k bodu 14)
RO schvaluje Smlouvu o provedení stavby mezi obcí a K.K., Fr˘dek – Místek t˘kající se stavby „Chodník podél komunikace
II/483“ a schvaluje koupi ãásti pozemku
1646/1 o v˘mûﬁe 20 m2 v k.ú. a obci Kunãice p.O. za cenu 30,- Kã za 1 m2.
k bodu 15)
RO schvaluje Smlouvu o zﬁízení vûcného
bﬁemene mezi obcí a SMP Net, s.r.o., Ostrava – pro zﬁízení plynárenského zaﬁízení –
STL plynovodu na pozemcích p.ã. 1195/4,
p.ã. 1312/2, p.ã. PK 3408, p.ã. 3418 v k.ú.
a obci Kunãice pod Ondﬁejníkem.

IV. Zápis a usnesení z 23. zasedání Rady Obce Kunãice pod Ondﬁejníkem dne 19.11. 2007
Program Rady Obce Kunãice pod
Ondﬁejníkem pro 23. zasedání
1) Kontrola usnesení z minulého jednání
dne 5.11.2007
2) Kupní smlouva – V. a L.M., Kunãice pod
Ondﬁejníkem
3) Harmonogram prací pﬁestavby základní
‰koly
4) Zásady pro odmûÀování ãinností a prací
provádûn˘ch pﬁi obãansk˘ch obﬁadech
5) Îádost o povolení hostování na pouti
v roce 2008 – Jindﬁich Pfleger, Opava
6) Povûﬁení starosty obce podpisem dokumentÛ pﬁijat˘ch na 23. zasedání RO dne
19.11.2007
7) Diskuze
8) Úprava rozpoãtu ã. 4/2007
9) Smlouva o dílo mezi spoleãností Atelier
Archplan Ostrava s.r.o., Ostrava a obcí

k bodu 1)
RO bere na vûdomí bez pﬁipomínek.

Ostrava o povolení hostování na pouti
v roce 2008.

k bodu 2)
RO schvaluje kupní smlouvy mezi V. a
L.M., Kunãice pod Ondﬁejníkem a obcí,
t˘kající se prodej pozemku p.ã. 1197/96 za
cenu 24 400,- Kã.

k bodu 6)
RO povûﬁuje starostu obce podpisem dokumentÛ pﬁijat˘ch na 23. zasedání RO dne
19.11.2007.

k bodu 3)
RO schvaluje pﬁedloÏen˘ harmonogram
prací pﬁestavby ãástí prostor základní ‰koly
na mateﬁskou ‰kolu – termín ukonãení stavebních prací je bﬁezen 2008.
k bodu 4)
RO projednávání tohoto bodu odkládá.
k bodu 5)
RO schvaluje Ïádost Jindﬁicha Pflegra,

k bodu 8)
RO schvaluje Úpravu rozpoãtu ã. 4/2007
ve znûní pﬁedloÏeného návrhu.
k bodu 9)
RO schvaluje Smlouvu o dílo na zakázku
„Zmûna ã. 3 územního plánu obce Kunãice pod Ondﬁejníkem mezi spoleãností Atelier Archplan Ostrava s.r.o., Ostrava a obcí.
Zpracoval:
Michal Pavlita
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Z· Karla Svolinského

SoutûÏ mlad˘ch zoologÛ
Dne 7. listopadu 2007 se vydalo 19 ÏákÛ
na‰í ‰koly na soutûÏ Mlad˘ch zoologÛ do
zoologické zahrady v Ostravû. Více neÏ
mûsíc se Ïáci pﬁipravovali na vûdomostní

soutûÏ, jejímÏ tématem byli „ObojÏivelníci“. Téma bylo vybráno v souvislosti s celosvûtovou kampaní zamûﬁenou na tuto skupinu zvíﬁat, která ãelí v souãasnosti zcela
nesl˘chanému stupni a rozsahu ohroÏení po

celém svûtû. Zejména díky virovému onemocnûní, ale také v dÛsledku negativní ãinnosti ãlovûka se bûhem pomûrnû krátké
doby dostala celá ﬁada druhÛ na pokraj
vyhubení. A mnohé druhy jiÏ z povrchu na‰í
planety zmizely nenávratnû navÏdy (od
roku 1980 to bylo asi 120 druhÛ).
SoutûÏ v ZOO Ostrava probíhala t˘den a
pﬁihlásilo se do ní pﬁes 100 ‰kol z celého
Moravskoslezského kraje. Îáci soutûÏili
v pûtiãlenn˘ch druÏstvech, ve dvou kategoriích. Celkem se soutûÏe zúãastnilo 208
druÏstev I. kategorie (Ïáci 6. a 7. tﬁíd) a 249
druÏstev II. kategorie (Ïáci 8. a 9. tﬁíd).

Setkání s Pastelkou
23. listopadu 2007 nav‰tívila dûti 1. a 2.
tﬁídy kunãické ‰koly Pastelka. Nebyla obyãejná, taková jakou mají v‰ichni ‰koláci
v aktovce, byla velká tak, Ïe bez pomoci
nemohla vejít do dveﬁí a dokonce si
s dûtmi povídala, zpívala i tanãila. Na tuto
náv‰tûvu se dûti dÛkladnû pﬁipravily. Staãilo nakreslit Pastelku v jakékoli situaci,
napﬁ. jak si s ní hrají a Pastelka je chrání,
jedou s ní na v˘let do ZOO, sáÀkují apod.

Dûti kreslily ve ‰kole i doma a obrázky se
Pastelce velmi líbily, v‰ak také kaÏdé dítû
odmûnila za jeho snaÏení mal˘m dáreãkem, reklamní omalovánkou, a v‰ichni se
spoleãnû vyfotografovali. A o co vlastnû
‰lo? Byla to v˘tvarná soutûÏ, kterou vyhlásila i poﬁádala Allianz poji‰Èovna, a.s. Pastelka pak v‰em slíbila, Ïe se zase nûkdy
pﬁijede do ‰koly podívat.
M. Jurková, tﬁídní uãitelka

Den s civilní ochranou
Den 29. ﬁíjen byl na na‰í ‰kole vûnován
projektu s tématikou ochrana ãlovûka za
mimoﬁádn˘ch situací. V‰ichni Ïáci zaÏili
ráno cviãn˘ poplach a pak
stﬁídavû pro‰li ãástí zamûﬁenou na poÏární v˘chovu
a ãastí s dopravní tématikou. V prvním pﬁípadû
mûli moÏnost prohlédnout
si místní hasiãskou zbrojnici a její vybavení, kde si
pro nû na‰i hasiãi pﬁipravili projekci z reáln˘ch situací s poÏárem a zajímav˘
v˘klad i s návodem, jak se
v takov˘ch situacích
zachovat. Dal‰í ãástí byla
dopravní v˘chova, kde

Ïáci spoleãnû s lektorem ﬁe‰ili konkrétní
situace na kﬁiÏovatkách a silnicích, s kter˘mi se dennû setkávají a mohou pro nû znamenat nebezpeãí. Îáci
druhého stupnû si vyplnili test s tématikou civilní
ochrany.
Za pûkné a pouãné
záÏitky bych chtûla podûkovat kunãick˘m hasiãÛm, kteﬁí dûtem vûnovali celé dopoledne a pﬁedev‰ím Vojtûchu Kahánkovi, kter˘ cel˘ program
pﬁipravil.
Monika Sk˘palová,
zástupkynû ¤·

PODùKOVÁNÍ • PODùKOVÁNÍ • PODùKOVÁNÍ
• KaÏd˘ rok na podzim na‰i ‰kolu obdaruje pan Jan Michna okrasn˘mi tykvemi a d˘nûmi. Tyto plody vyuÏíváme
k dekoraci tﬁíd, k pﬁedloze pﬁi v˘tvarn˘ch ãinnostech a k vydlabávání halloweensk˘ch hlav. Dûkujeme za leto‰ní dodávku na‰emu dlouholetému
dárci.
Martin Majer, ﬁeditel ‰koly
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• Chtûla bych mnohokrát podûkovat
v‰em rodiãÛm II. tﬁídy za finanãní
ãástky darované na koupi sedací soupravy pro dûti do tﬁídy. Tento sedací
nábytek ÏákÛm poslouÏí k relaxaci a
odpoãinku o pﬁestávkách i pﬁi netradiãním vyuãování.
Eva Halatová, tﬁídní uãitela 2. tﬁ.

Na‰i ‰kolu zastupovali tito Ïáci:
6. tﬁída: I. Maralíková, L. ·igutová, K.
KáÀová, M. Tabachová, M. Strnadlová.
7. tﬁída: K. Maralík, M. ·igut, R. Polách,
P. Pokorn˘, K. Vyroubalová, B. Kahánková,
K. Syrková, A.M. Holu‰ová , R. Knapková.
8. tﬁída: J. Pícha, A. Kudláãek, A. Telváková, B. KoÏu‰níková, A. Maralíková.
V obrovské konkurenci se sice na‰i Ïáci
do velkého finále neprobojovali, pﬁesto
bych jim chtûla tímto podûkovat za obrovské nad‰ení a elán do soutûÏe a za pûkné
dopoledne v ZOO.
Pavlína MaÀasová, uãitelka pﬁírodopisu

Pﬁírodovûdn˘
klokan
V loÀském roce se
narodil mlad‰í bratr
známého Matematického klokana – klokan Pﬁírodovûdn˘.
Cílem této soutûÏe je popularizovat
pﬁírodovûdné obory mezi mládeÏí, vzbuzovat a podporovat zájem ÏákÛ o tyto
obory, prezentovat jejich zajímavost a
uÏiteãnost, mezi Ïáky vyhledávat talenty.
Pﬁírodovûdn˘ klokan od svého bratra
okoukal a pﬁevzal osvûdãen˘ zpÛsob
soutûÏe, kter˘m je jednorázov˘ test
s uzavﬁen˘mi otázkami s jednou správnou odpovûdí. Li‰í se, jak uÏ název
napovídá, tématick˘m zamûﬁením otázek, které jsou formulovány na základû
pﬁedpokládan˘ch znalostí soutûÏících
nejen z oboru matematika, ale také
z fyziky, chemie a biologie.
Leto‰ního roãníku Pﬁírodovûdného
klokana se zúãastnilo v na‰í ‰kole 15
ÏákÛ 8. a 9. tﬁídy. V kategorii Kadet jim
bylo zadáno 24 úloh a na jejich vyﬁe‰ení
mûli Ïáci 45 minut ãistého ãasu.
Jak v‰e dopadlo?
Nejúspû‰nûj‰í ﬁe‰itelkou se stala Dana
Heryánová (9.tﬁ.).
Na 2. místû se umístila Krist˘na
Vyroubalová (9.tﬁ.) a na 3. místû se umístila Petra Havlíãková (9.tﬁ.).
Blahopﬁejeme!!!
Pavlína MaÀasová,
uãitelka pﬁírodopisu a chemie

Kunãice pod Ondﬁejníkem

Adaptaãní pobyt 9. tﬁídy
Ve dnech 22. – 23. 10. se Ïáci devátého
roãníku vydali do beskydsk˘ch vrchÛ, aby
tam spoleãnû proÏili rÛzné aktivity, které mûli
pﬁedev‰ím stmelit jejich kolektiv, prohloubit
vzájemné vztahy pﬁi práci ve skupinách, rozvíjet jejich vzájemnou komunikaci…
Obûma dny se prolínala hra o poklad
zbojníka Adama, která spoãívala ve vylu‰tûní ‰ifry a nalezení pokladu. K rozlu‰tûní
kódované ‰ifry Ïáci potﬁebovali nasbírat
287 písmen a to jim umoÏÀovala úãast
v plnûní spoleãn˘ch i individuálních
úkolÛ. Úkoly byly zamûﬁeny jednak na
znalosti ze zemûpisu, znalosti cizích
názvÛ, literárních hrdinÛ, mûﬁítka map,
poãetní pﬁíklady, na spolupráci skupin pﬁi

Vedení slepého

Stﬁelba paintballovou zbraní

vedení slepcÛ, pﬁi vytvoﬁení hvûzdy spojováním ‰vihadel, pﬁi skládaní puzzle a hledání spoleãného r˘mu, pﬁi vzájemném
seﬁazení poslepu od nejvût‰ího po nejmen‰ího. Dále Ïáci plnili úkoly vyÏadující
tûlesnou zdatnost napﬁ. „‰kubání baÏanta“,
pohybliv˘ fotbal, zde nás bohuÏel omezovala nepﬁízeÀ poãasí a úkoly, které potﬁebovaly zruãnost napﬁ. stﬁelba z paintballové zbranû na cíl ãi jízda na simulátoru
automobilové rally. Za poslední zmiÀované a pro dûti ãasto nev‰ední aktivity jsme
vdûãni majiteli penzionu Búﬁov, kde jsme
byli ubytování, kter˘ dûtem krom tûchto
soutûÏí uspoﬁádal i velmi pûknou diskotéku. Ze zpûtn˘ch reakcí ÏákÛ usuzujeme,
Ïe se jim akce líbila a doufáme, Ïe i dal‰í
tﬁídy vyuÏijí podobn˘ch pobytÛ k navození správné pracovní atmosféry v kolektivu.
Za pedagogick˘ dozor této akce
Mgr. Monika Sk˘palová
a Mgr. Lenka Golová

Obnova drobné církevní architektury
V nedûli 18. listopadu 2007 byl vysvûcena pﬁedán veﬁejnosti restaurovan˘
HlaváãÛv kﬁíÏ.
Je to jiÏ druhá církevní památka na jejíÏ
obnovu se podaﬁilo Pozemkovému spolku
PODBESKYDÍ âSOP Kunãice p. 0., získat
grant od Nadace Obãanského fóra, Obecního úﬁadu Kunãice p.0. a ¤ímskokatolické církve.
Realizátor Ing. Alois Kﬁen napsal
úspû‰n˘ projekt a ve spolupráci s Ing.
Tomá‰em Hrubi‰em dokázali zajistit

opravu tohoto mlãenlivého svûdka na‰í
historie, kter˘ vûnoval Farnosti rolník Jan
Hlaváã v roce 1897. Dík a uznání patﬁí
dûdicÛm manÏelÛm Tich˘m a v‰em
kter˘m není osud této památky lhostejn˘.
Po opravû kapliãky Pany Marie na
GvardÛvkách je to dal‰í opravená památka z bohaté Kunãické kulturní minulosti.
Snad se na‰í obci podaﬁí získat dal‰í
úspû‰né projekty, které umoÏní rozvoj turismu, ekologie, ale hlavnû obohatit podmínky k Ïivotu nás v‰ech. Miloslav ·rubaﬁ

PODùKOVÁNÍ • PODùKOVÁNÍ • PODùKOVÁNÍ
• V mûsíci listopadu obdrÏela Obec Kunãice pod Ondﬁejníkem darem snûhovou frézu
Yard-Mann v hodnotû 75.000,- Kã od firmy graseko, s.r.o., která se zab˘vá sadov˘mi
úpravami a prodejem zahradní techniky, zastoupenou jednatelem a zároveÀ spoleãníkem, obãanem obce, panem Daliborem Slívou. Tím nejmen‰ím, co mÛÏu a zároveÀ
chci nyní udûlat, je toto podûkování za pﬁedání daru a to jistû jménem v‰ech obãanÛ
Kunãic p.O.
Dûkuji Vám, Michal Pavlita, starosta obce
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V˘lov rybníka v Kunãicích p. O.

Sobotní den, 13. ﬁíjna 2007 jsem proÏil
v oãekávání v˘lovu rybníka, na kterém
moc rád rybaﬁím. Dívám se na rybník a
ﬁíkám si, Ïe zítra uÏ bude vypu‰tûn˘. UÏ
se nemÛÏu doãkat na pana Valentu. Je to
dobr˘ porybn˘…. Jdu na kutû a nemÛÏu
usnout, jak se tû‰ím na v˘lov.
V poslední dobû se okolí rybníka stává
místem trávení volného ãasu maminek
s dûtmi, pejskaﬁÛ a cyklistÛ. Dnes v‰ak
bude rybník patﬁit jen rybáﬁÛm. Celou noc
vypou‰tûní rybníka hlídali dva z nich a
brzy z rána pﬁicházejí ostatní i spomocníky, které získali mezi sv˘mi kamarády.

My s Danem jsme pﬁi‰li
kolem osmé a to uÏ byl
v˘lov v plném proudu.
Byli jsme hodnû napjati,
jestli nejdeme pozdû, ale
v˘lov pokraãoval je‰tû
celé dopoledne. První
pohled na prázdn˘ rybník
se zbytkem vody a ‰plouchajícími se rybami nám
vzal dech. Netu‰ili jsme,
Ïe rybník je tak hlubok˘ a
ryby v nûm tak velké. Tû‰ili jsme se vÏdycky z kaÏdého zábûru, ale vût‰inou
byly na‰e úlovky malé.
ZáÏitkÛ a setkání lidí kolem vody bylo
hodnû a pûknû se na nû vzpomíná.
Dan s nov˘m kamarádem Pﬁemkem
stﬁídavû pﬁená‰eli jedním podbûrákem
ulovené ryby do kádû. Podbûrák je sám o
sobû dost tûÏk˘, ale kluci byli ‰Èastní, Ïe
mohou pomáhat. Jak ãas postupoval, malí
rybáﬁi si postupnû zkou‰eli rÛzné techniky
práce pﬁi v˘lovu a podle toho taky vypadali. V‰echno chtûli vyzkou‰et, v‰echno
bylo zajímavé, v‰echno se jim líbilo.
Diváci s dûtmi museli dávat pozor, aby
jejich ratolesti nezv˘‰ily pﬁi své zvûdavosti poãty úlovkÛ v kádi.

Z rybníka rybáﬁi postupnû vytáhli velkého raka a Ïábu, kterou tam jako malou
vysadili a teì zabrala celou chlapskou
dlaÀ. Nûkteré ryby mûly poranûné hﬁbety.
To od volavek, které je chtûly ulovit, ale
nepodaﬁilo se jim to, protoÏe koﬁist byla
moc tûÏká.
Zato v leknínovém rybníãku ãerní ãápi
postupnû vylovili v‰echnu drobotinu,
která tam byla vysazena.
A co ledÀáãci? Ti si na rybníce taky
plní své Ïaludky, ale pohled na nû pﬁi letu
je úchvatn˘.
V˘lov pomalu konãí, paní kuchaﬁce uÏ
voní na plotnû gulá‰, kter˘ pro rybáﬁe
chystala celé dopoledne v chatû U Ïabáka a tam se také v‰ichni u kamen ohﬁejou
a posilní. V˘bor pak seãte poãty chycen˘ch ryb, protoÏe se v‰echny z kádû pﬁekládaly, tﬁídily, zapisovaly a odváÏely.
V‰em rybáﬁÛm dûkujeme za to, Ïe mûli
trpûlivost s rybáﬁskou omladinou. Zapisovatel pan Kolek a jeho manÏelka, paní
kuchaﬁka, si zaslouÏí zvlá‰tní podûkování.
A na závûr to nejdÛleÏitûj‰í. V‰echno
dobﬁe dopadlo a nikomu se nic nestalo.
Rybaﬁení není jen sezení u vody. O
tom, jaká je to dﬁina Vám napsali.
Dan a babiãka Kubánkovi

SoutûÏíme ve v˘tvarn˘ch dílech
Charita Fren‰tát pod Radho‰tûm a mateﬁské centrum
Klubíãko vyhla‰uje 2. roãník v˘tvarné soutûÏe na téma:
„… Mudrci se vydali na cestu a na
v˘chodní obloze se tﬁpytila záﬁivá
hvûzda. Sledovali její svûtlo, které
je vedlo do Betléma, kde nad chlévem
hvûzda stála. Tam nalezli Marii
s Josefem a JeÏí‰ka v jesliãkách na
senû. Vûdûli, Ïe je to král, kvÛli
nûmuÏ váÏili tak dlouhou cestu,
padli na kolena a klanûli se mu…“
Z knihy Bible pro dûti,
Mladé léta 1991
FORMA
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4 SOUTùÎNÍ KATEGORIE:
JEDNOTLIVEC:
mlad‰í kategorie I. – V. tﬁída
star‰í kategorie VI. – IX. tﬁída
KOLEKTIV:
mlad‰í kategorie I. – V. tﬁída
star‰í kategorie VI. – IX. tﬁída
CENY V MLAD·Í I STAR·Í KATEGORII
JEDNOTLIVCÒ:
1. cena CD pﬁehrávaã s rádiem
2. cena stolní spoleãenská hra
v hodnotû do 1 000Kã
3. cena v˘tvarné potﬁeby v hodnotû 500 Kã

Jako zpÛsob zpracování mÛÏete pouÏít jakoukoli v˘tvarnou techniku – kresba, perokresba,
malba, uvítáme oÏivení díla koláÏí (pomocí
rÛzn˘ch materiálÛ), prostorov˘ betlém.

CENY V MLAD·Í I STAR·Í KATEGORII
KOLEKTIVÒ:
1. cena dort, v˘tvarné potﬁeby v hodnotû 1 000Kã

TÉMA PRÁCE:
Setkáni tﬁí králÛ v Betlémû s narozen˘m JeÏí‰em

Na zadní stranu nezapomeÀte uvést: tﬁídu,
jména a vûk autorÛ, adresu ‰koly, v pﬁípadû
kolektivní práce jméno v˘tvarného pedagoga.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PRACÍ:
nejpozdûji do 31.12.2007.
Nejlep‰í práce bude stejnû jako loni
posuzovat komise odborníkÛ. Vítûzové
budou písemnû vyrozumûni o termínu
slavnostního vyhlá‰ení a pﬁedání cen.
Práci za‰lete nebo osobnû pﬁedejte na adresu:
„SOUTùÎ“ Charita – MC Klubíãko, Kostelní
nám. 15, 744 01 Fren‰tát p. R.
V˘stava v‰ech prací probûhne v lednu 2008
v sále MC Klubíãka. Nejlep‰í práce budou
zveﬁejnûny na webov˘ch stránkách Charity
Fren‰tát a stanou se putovní v˘stavou.
Pﬁesné termíny v˘stav budou vãas upﬁesnûny.

Tû‰íme se na va‰i hojnou úãast.
Koordinátor soutûÏe
Kateﬁina Klapetková DiS.
mob.: 731 900 931

Kunãice pod Ondﬁejníkem
Rusk˘
kostelík

Jubilanti
v prosinci oslaví svá
Ïivotní jubilea tito obãané
Marie Tabá‰ková
Jiﬁina Gurecká
Jarmila Rysová
·tûpánka Krko‰ková
Îofie MÏiková
Milada Ondru‰áková
Marie Hrdá
Marie Bílková
Tomá‰ Kocián
Eva Mrkvová
Miroslav Hrachov˘
Marie Bûãáková
Tomá‰ Sotola
Antonín ¤ezníãek
Jarmila Polá‰ková
Jiﬁí Kacíﬁ
Jarmila Maková

Parní lokomotiva

VÍTE ÎE...........?
• je v na‰í obci nejãetnûj‰í pﬁíjmení ¤ezníãek, ¤ezníãková, tedy ¤ezníãkovi, a
to 42 obãanÛ, po nich ·rubaﬁovi 29,
Macurovi a Strnadlovi kaÏd˘ 27, âajánkovi a Kﬁenkovi kaÏd˘ 25, Hrubi‰ovi a
KáÀovi kaÏd˘ 24, ·igutovi 23, Jurkovi a
Závodní kaÏd˘ 18 obãanÛ
• nejãetnûj‰ím Ïensk˘m jménem je Marie
60, Jana 53, Jarmila 37, Ludmila 28,
Eva, Lenka a Kateﬁina shodnû 27, Markéta 25, Anna 21, Alena 20
• nejãetnûj‰ím muÏsk˘m jménem je Petr
68, Jiﬁí 53, Jan 50, Martin a Pavel shodnû 40, Josef 35, Miroslav a Zdenûk
shodnû 33, Tomá‰ 31, Franti‰ek 23
• je nejvíce na‰ich obãanÛ narozen˘ch
v r. 1970 (je to 41 obãanÛ), v r. 1950
(40 obãanÛ), v r. 1954 (38 obãanÛ), v r.
1972 a 1974 (v kaÏdém roãníku 37
obãanÛ), v r. 1944, 1949 a 1953 (v kaÏdém roãníku 36 obãanÛ)
• právû letos oslavili, ãi budou oslavovat kulatá v˘roãí
90 let (1 obãanka),
85 let (8 obãanÛ),
80 let (10 obãanÛ),
75 let (16 obãanÛ),
70 let (10 obãanÛ),
65 let (23 obãanÛ),
60 let (35 obãanÛ),
55 let (35 obãanÛ)
a 50 let (32 obãanÛ)

• nejstar‰ími na‰imi obãany jsou paní
Gabriela Tomengová, paní Marie Uhrová a pan Oldﬁich ·rubaﬁ v‰ichni narozeni v r. 1916
• od r. 2000 do 31. 10. 2007 se do na‰í
obce pﬁistûhovalo 427 obãanÛ a ve stejné dobû se odstûhovalo 314 obãanÛ
• se v leto‰ním roce u nás narodila troje
dvojãátka a jsou to samé holãiãky

• pan Zdenûk ·rubaﬁ získal ve foto soutûÏi INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY
CONTEST 2007 v kategorii „Lidé“ 1.
místo ãeského kola. Do ãeského národního kola bylo pﬁiPohled na Ondﬁejník
hlá‰eno 8.540 fotografií ve ãtyﬁech
kategoriích. Vítûzné
fotografie byly zaslány do mezinárodního kola, které poﬁádá ústﬁedí National
Geographic ve Washingtonu.

86
86
85
84
83
82
81
80
75
75
75
65
65
65
60
60
60

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

V‰em jubilantÛm pﬁejeme hodnû zdraví, lásky a optimismu do dal‰ích let.



Rozlouãení



V mûsíci listopadu jsme se naposledy
rozlouãili s panem Franti‰kem Brachniakem

 Vítání obãánkÛ 
Dne 24. listopadu 2007 jsme slavnostnû pﬁivítali do svazku na‰í obce tyto
nové obãánky: Rozálii ·torkovou, Terezu Pavlíãkovou a Adélu Parmovou.
Dûtem a rodiãÛm pﬁejeme hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenosti.

Oznámení
Zubní ordinace,
MUDr. Daniela ·ablaturová, ordinuje
do 21. 12. 2007, pak od 2. 1. 2008.
Bolestivé pﬁípady o‰etﬁí LSPP
v nemocnici ve Fr˘dku: SO, NE,
svátky od 8.30 do 14.00 hodin, jinak
Ostrava-Fifejdy od 17.00 do 7.00 h.

Zdenka Kﬁenková,
SPOZ

Ordinace o vánocích
MUDr. Jan Chovanãík
ât
Pá
ât
Pá
Po

20.12.
21.12.
27.12.
28.12.
31.12.

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
Dovolená

Pﬁejeme pﬁíjemné proÏití vánoãních
svátkÛ a do nového roku hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenosti.
MUDr. Franti‰ka Chovanãíková
MUDr. Jan Chovanãík
Lenka Dobiá‰ová

DraÏní ostraha

Obecní úﬁad v Kunãicích pod Ondﬁejníkem bude dne 31. 12. 2007
z dÛvodÛ dovolené uzavﬁen.
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MTB Ondﬁejník a úspû‰n˘ rok 2007
KdyÏ jsme na sklonku roku 2006 zakládali MTB t˘m, byli jsme plni oãekávání. Co
pﬁinese nová první klubová-sezóna? Museli
jsme za pochodu vyﬁe‰it spoustu vût‰ích ãi
men‰ích problémÛ, ale nakonec se v‰e
podaﬁilo také díky pﬁispûní sponzorÛ,
kamarádÛ i znám˘ch. Sezóna byla dlouhá a
nároãná. Obsadili jsme celkem 18 závodÛ v
témûﬁ celém spektru kategorií a byli jsme aÏ
neãekanû úspû‰ní.
Celkem 21x stáli na‰i závodníci na stupních vítûzÛ, z toho 9x jako vítûzové, 9x jako
stﬁíbrní a 3x jsme byli bronzoví. Nejlépe si
vedl Jura Mynáﬁ, kter˘ vystoupil na bednu
celkem 5x, z toho 3x vítûznû, Gabka
Mynáﬁová stála mezi nejlep‰ími Ïákynûmi
4x, z toho 2x byla zlatá, veterán Jiljí Krko‰ka 3x na stupních, z toho 2x zlat˘, mezi
Ïenami Dája Zavadilová 3x stála na bednû,
z toho 1x zlatá?
Ale i ostatní ãlenové bojovali srdnatû a
získávali cenná umístûní i zku‰enosti, které
nepochybnû zúroãí v nadcházející sezónû
2008.

V ãervnu 07 jsme uspoﬁádali dûtské MTB
závody s v˘born˘m zázemím v areálu Z·
Kunãice p.O. , a protoÏe ohlas byl velmi
pozitivní, rozhodli jsme se pﬁipravit na ﬁíjen
07 závodní novinku v podobû duatlonu,
tentokrát nejen pro dûti, ale i dospûlé.
Vynikající konkurence na trati nás
pﬁesvûdãila, Ïe volba byla správná.
I v pﬁí‰tí sezónû se chystáme na ﬁadu jiÏ
tradiãních závodÛ doma i v zahraniãí a
vûﬁíme, Ïe kredit, kter˘ jsme si mezi bikery
vybudovali, budeme dále zvy‰ovat a
pﬁidáme dal‰í sportovní úspûchy. Doufáme,
Ïe si udrÏíme pﬁízeÀ na‰ich fanou‰kÛ i
sponzorÛ a mecená‰Û, kter˘m bychom za
celou sezónu je‰tû jednou rádi podûkovali.
Byli to: Comels Fren‰tát, Beskydské rehabilitaãní centrum v âeladné, ObÚ Kunãice p.
O., Pila Kunãice p. O., Interní ambulance
Kunãice p.O., Restaurace U draka Kunãice
p.O., dále Základní ‰kola Kunãice p.O., Jurek
S+R Kunãice, Factory velkoplo‰n˘ tisk
·enov, Radegast a.s., Îitavanc, S+sport
Kopﬁivnice, Uniqa poji‰Èovna a.s. a dal‰í.

Svozov˘ kalendáﬁ
MnoÏství odevzdaného
odpadu v roce 2007 komunálního odpadu
Nebezpeãn˘, velkoobjemov˘
a ostatní tﬁídûn˘ odpad

22. 4. 2007
1,03 t

0,32 t
0,89 t
0,67 t
18 ks
0,14 t

0,16 t

0,2 t

47,2 t

22. 9. 2007

1,8 t

160 103 pneumatiky
(ostatní tﬁídûn˘
odpad)
0,01 t 200133 akumulátory
0,34 t 200 126 olej, tuk
0,82 t 200 127 barva,
lepidla, pryskyﬁice
8 ks
200 121 záﬁivky
0, 11
200 123 zaﬁízení
obsahující chlorofluorouhlovodíky (neúplné ledniãky)
0,12 t 200 135 vyﬁazené
elektrické a elektronické zaﬁízení obsahující nebezpeãné
látky uvedené pod
200 121, 200 123
0
200 136 vyﬁazené
elektrické a elektronické zaﬁízení neuvedené pod 200 121,
200 123, 200 135
35,33 t 200 307 velkoobjemov˘ odpad

V rámci zpûtného odbûru elektroodpadu
bylo odebráno zdarma:
1,44 t
0, 81 t úplné ledniãky
1,58 t
1,22 t úplné elektrospotﬁebiãe
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na 1. pololetí

Svozov˘ den: ãtvrtek
Datum
1 x za 2 t˘dny
3.I
dolní
10.I
horní
17.I
dolní
24.I
horní
31.I
dolní
7.II
horní
14.II
dolní
21.II
horní
28.II
dolní
6.III
horní
13.III
dolní
20.III
horní
27.III
dolní
3.IV
horní
10.IV
dolní
17.IV
horní
24.IV
dolní
1.V
horní
8.V
dolní
15.V
horní
22.V
dolní
29.V
horní
5.VI
dolní
12.VI
horní
19.VI
dolní
26.VI
horní
Sbûr nebezpeãného a velkoobjemového
odpadu bude 19. dubna 2008 a 20. záﬁí
2008, sbûr Ïelezného ‰rotu 19. dubna 2008.
Podrobnûj‰í informace budou zveﬁejnûny v
obecních novinách.

Je‰tû jednou v‰em velk˘ dík a nashledanou pﬁi sportu v r.2008.
Ve‰keré v˘sledky najdete na webu:
www.mtbondrejnik.cz
Leo Überall

V˘mûna praktického lékaﬁe
Dovoluji si Vám oznámit, Ïe ke dni
1. 12. 2007 po 22 letech konãím oficiálnû ãinnost v ordinaci praktického lékaﬁe pro dospûlé. Po mnû nastoupí mÛj syn MUDr. Jan Chovanãík a já budu pracovat na krat‰í úvazek.
Pro zdravotní poji‰Èovny je v‰ak potﬁeba
pﬁeregistrace pacientÛ na jméno MUDr. Jan
Chovanãík a jeho IâZ, pod kter˘m bude
s poji‰Èovnami komunikovat. Jinak se nic
nebude mûnit.
Pacienty, kteﬁí nás nav‰tíví bûhem prosince a prvních mûsícÛ roku 2008, pﬁeregistrujeme u nás. Ostatní prosím, aÈ se pﬁíleÏitostnû do konce bﬁezna 2008 dostaví do na‰í
ordinace se zaregistrovat, mohou mít registraãní lístky pro ostatní ãleny rodiny.
Preventivní prohlídky, dosud hrazené na‰ím
zdravotnictvím, jsou v˘hodn˘m a uÏiteãn˘m
prvkem v péãi o zdraví. Ze zku‰enosti mohu
ﬁíci, Ïe se podaﬁí odhalit poruchy zdraví pﬁed
v˘raznûj‰ím rozvojem choroby. Ze zákona je
nárok na preventivní prohlídku kaÏdé dva roky.
Zavedli jsme pozvánkov˘ systém co dva roky.
Nûkteﬁí v˘bornû spolupracují, nûkteﬁí této moÏnosti a v˘hody nevyuÏívají.
Pozvánkov˘ systém pﬁi zvy‰ujících se
po‰tovních poplatcích nebudeme pouÏívat,
pﬁejdeme na zvaní pomocí sms zpráv. Pokud
nebude nûkomu termín prohlídky vyhovovat, mÛÏe si zmûnu termínu domluvit telefonicky v ordinaci. Prevence se bude provádût
jako dosud v úter˘ a ãtvrtek dopoledne.
PonûvadÏ hodnû lidí ru‰í pevné telefonní
linky, potﬁebujeme nahlásit moÏnost kontaktu – je moÏné nahlásit pﬁi registraci.
VáÏení pﬁátelé, kdyÏ se dnes dívám na tu
ﬁádku let zpût, vybavují se mi chvilky krásné,
humorné, ale také váÏné a tûÏké. Radost,
kdyÏ se nûco podaﬁilo, smutek, kdyÏ osud
rozhodl jinak. Îivot ãasto napsal neskuteãné
pﬁíbûhy. Jsem vdûãná, Ïe jsem mohla mezi
vámi plnit své poslání.
Pﬁeji Vám pevné zdraví, hodnû radosti,
spokojenosti, humoru, mír v srdci i ve svûtû
a co nejménû problémÛ v r. 2008 i v dal‰ích
letech.
MUDr. Franti‰ka Chovanãíková

Kunãice pod Ondﬁejníkem

Poji‰tûní nové generace
VáÏení ﬁidiãi,
UNIQA Vám v rámci speciální
akce pro nové klienty od 1. 10.
2007 do 30. 12. 2007 nabízí:
• u povinného ruãení osobního
vozu Vám zdvojnásobíme Vá‰
bonus za jízdu bez nehod za
poslední 3 roky
• tento nav˘‰en˘ bonus Vám
zapoãteme i pro souãasnû sjednávané havarijní poji‰tûní
¤idiãi, kteﬁí zatím nebourali a
nasbírali na povinném ruãení za
uplynulá léta bonus 35 %, dostanou navrch od UNIQA 15 % a
dostanou se na 50 %. A 50 %
dostanou teì i na havarijní pojistku!
Pﬁem˘‰lejte: kdo jin˘ Vám dá
slevu dvakrát?
A navíc: kromû tûchto akãních
v˘hod je‰tû mÛÏete VYHRÁT!
KaÏd˘ t˘den losujeme dva nové
klienty, kteﬁí od UNIQA dostanou
navigaci do auta Pioneer AVIC-S2!
Pro drÏitele vozidel star‰ích 7
let nabízíme speciální produkt
POV PLUS. V rámci povinného
poji‰tûní je poji‰tûno odcizení a
poÏár vozidla.

Kontakt:
ZdeÀka ·lechtová
Obchodní zástupce UNIQA
Mobil: 605592526
e-mail: zdenka.slechtova@volny.cz

Dámské zakázkové krejãovství

SILENZIO
TICHÁ

Nabízíme:
• kvalitní zhotovení dámsk˘ch
odûvÛ na míru
• i nadmûrné velikosti
• opravy a úpravy odûvÛ
kontakt:

Marie Pavlisková
e-mail: marie.pavliskova@seznam.cz

Tichá 60
www.silenzio.wz.cz
Mob.: 605 890 455
Tel.: 556 858 211
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Dal‰í úspûch hudební skupiny Galerie
Témûﬁ pﬁesnû pﬁed rokem vystoupili
poprvé na pódium ãlenové hudební skupiny Galerie z Kunãic p.O. Bylo to ve
Fr˘dlantû n.O. na Beskydském folkování, kde získali za svou vlastní tvorbu
zvlá‰tní cenu poroty – Objev roku.
Kromû jin˘ch dílãích úspûchÛ vyhrála
tato hudební skupina v tomto roce
oblastní kolo Porty v Ostravû a postoupila do národního finále Porty v Jihlavû.
Bûhem leto‰ního roku kapela vystupovala na rÛzn˘ch pódiích po celé
âeské republice a v Polsku s více neÏ
stovkou kapel mj. s Nezmary, Franti‰kem Nedvûdem, Pavlínou Jí‰ovou,
Wabi DaÀkem, Robertem KﬁesÈanem,
Vlastou Redlem a dal‰ími.
Po tomto velice úspû‰ném roce se
Galerie dne 24.11.2007 znovu zúãastnila soutûÏní pﬁehlídky hudebních skupin z celé republiky na Beskydském folkování ve Fr˘dlantû n.O., kde ze 17.
souborÛ získala jednu z hlavních cen Cenu diváka, kdyÏ od naplnûného sálu
místního kulturního domu získala nejvy‰‰í poãet hlasÛ.
V lednu se chystá hudební skupina
Galerie natáãet ve studiu své CD a pﬁi
této pﬁíleÏitosti by uvítala úãast sponzorÛ na této akci!

NYNùJ·Í SLOÎENÍ GALERIE:
Markéta Palová – housle, zpûv, rytmika
Monika Michnová – zpûv, rytmika, autorka hudby a textÛ
Libor Bauer – kontrabas
Miroslav Magnusek - kytara, zpûv, foukací harmonika, autor hudby a textÛ, kapelník souboru

Výbor SRPdŠ při Základní škole v Kunčicích p. O.
Vás srdečně zve na

Tradiční lednové plesání
25. ledna 2008 od 20.00 hod.
v restauraci Skalka

Co Vás čeká:
Předtaneční
Občerstvení a vše,
co k plesu patří
K tanci i poslechu hraje
skupina Skliblu
Vstupné 75 Kč
Prodej vstupenek – počátkem ledna 2008
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Pﬁijìte si zazpívat
Vánoãní koledy
Zveme Vás v‰echny, pro které Vánoce
je‰tû stále znamenají pﬁedev‰ím dobrou
vÛli a radostnou sváteãní mysl na veãer
pln˘ vánoãní nálady a poezie v podání
cimbálové muziky SATINA a jejich pﬁátel.
Kdy: 21.12.2007 v 17:30 hodin
Kde: Kostel sv. Maﬁí Magdalény v Kunãicích pod Ondﬁejníkem
Tû‰í se na Vás SATINA a kulturní komise obce Kunãice pod Ondﬁejníkem

