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Stanou se vãely
ohroÏen˘m druhem?
Vãelaﬁi v Kunãicích p. O. a období roku 2007/2008
V˘voj vãelaﬁské ãinnosti v organizaci
âSV Kunãice p.O. v tomto období probíhal v souladu s celorepublikov˘mi trendy. Leto‰ní zimní období bylo pro vãelaﬁe v nûkter˘ch oblastech pﬁímo katastrofické. Mnozí vãelaﬁi na‰li pﬁi pﬁíchodu
jara úly zcela prázdné. Mírná zima napomohla rozmnoÏení „roztoãe Varroa“,
kter˘ vãelstva pﬁímo decimoval. Na‰e
vãelaﬁství prochází generaãní a pﬁírodní
krizí. V Kunãicích p.O. se tento trend
zatím projevil jen mírnû, a to hlavnû díky
zodpovûdnému pﬁístupu na‰ích vãelaﬁÛ
pﬁi léãení. Ve spolupráci s veterinární
správou a okresním v˘borem vãelaﬁÛ se
podaﬁilo docílit pﬁijateln˘ch v˘sledkÛ.
Vãelám se chovatel musí prakticky
vûnovat neustále po cel˘ rok a není to
levná zábava a pﬁesto v tomto období
ubylo v na‰í ZO âSV - 37 vãelstev. Do
letní sezóny roku 2008 jsme vstoupili
s 261 vãelstvy pﬁi stejném poãtu chovatelÛ – 44 vãelaﬁÛ. Je to dal‰í pokles (v roce
1990 jsme evidovali 490 vãelstev), ale
pﬁibyl nov˘, mlad˘ chovatel – Saitl Lubo‰.
Kunãice p. O. nepatﬁí k oblastem
s pﬁíznivou pﬁírodní skladbou pro rozvoj
vãelaﬁství, zemûdûlská monokulturní pastevecká ãinnost sniÏuje pestrost a skladbu
kvûteny na na‰ích loukách. Pﬁi kaÏdé na‰í

akci a ve spolupráci s ostatními organizacemi se snaÏíme tuto situaci vysvûtlovat a
vylep‰ovat – vysazováním nov˘ch dﬁevin
a stromÛ jdeme dobrou cestou, aby se
vãely nestaly ohroÏen˘m druhem.
V celé republice se rozbíhá finanãní
dotaãní ãinnost na rozvoj a podporu vãelaﬁství, je zavr‰ena naﬁízením vlády.
Finanãní podpory jsou nezbytné, ale v‰e
nevyﬁe‰í. Vedeni obce Kunãice p.O. nám
taktéÏ tuto podporu poskytuje. ZO âSV
v na‰í obci má dobré materiální podmínky
pro dal‰í zlep‰ování vãelaﬁsk˘ch aktivit,
ale bez aktivity lidi by to ne‰lo.
Tento kolektiv 44 chovatelÛ jsem minule nazval „kolektivem dobré spolupráce“ a
to platí i dnes. O dobrovolné, neplacené
funkce není velk˘ zájem, ale pochopení tu
je a navíc celá ﬁada na‰ích chovatelÛ si
zvy‰uje odbornou úroveÀ, zkou‰íme nové
metody vãelaﬁení s vy‰‰í efektivitou, zkrátka – nechceme ztratit kontakt s nov˘mi
poznatky a takto získané zku‰eností roz‰iﬁujeme a uplatÀujeme v praxi.
Je‰tû se chci zmínit o v˘znamu vãelích
produktÛ pro na‰í zdravotní kondici. Vãelí
produkty nejsou leky, ale jsou to látky
s léãiv˘mi úãinky. Dne‰ní nabídka vãelích
produktÛ v obchodních ﬁetûzcích je ãasto
ve ‰patné kvalitû, dovoz medu ze zahraniãí se ãasto ﬁídí jen ziskem a ne kvalitou –
med z na‰eho regionu dosahuje parametrÛ nejvy‰‰í kvality a koncem 6/2008 uÏ
bude zájemcÛm k dispozici. (seznam vãelaﬁÛ naleznete na www.kuncicepo. cz )
Na závûr chci podûkovat vãelaﬁÛm a
funkcionáﬁÛm ZO âSV za dobrou spolupráci a obãanÛm dopﬁát dostatek léãiv˘ch
a zdrav˘ch vãelích produktÛ z na‰í pﬁírody.
Ing. Antonín Îák - pﬁedseda

Kﬁest CD
skupiny Galerie
Dne 20. 6. 2008 v 17.30 probûhl v
prostorách restaurace HuÈaﬁství kﬁest
prvního CD folkové skupiny Galerie. V
zaplnûném sále jsme si poslechli
pÛvodní tvorbu této kapely. Moderování se ujala paní Simona ·lechtová,
kmotry CD se stali pan Karel Loprais a
starosta obce Michal Pavlita. Jako host
vystoupil písniãkáﬁ René Souãek. Spokojenost v‰ech pﬁítomn˘ch se odrazila
v dlouhotrvajícím potlesku a mnoÏství
prodan˘ch nosiãÛ. Pﬁejeme Galerii
hodnû úspûchÛ a rádi si je opût
poslechneme na dal‰ích koncertech.
Kulturní komise pﬁi OÚ v Kunãicích
pod Ondﬁejníkem.

POZVÁNKY
6. záﬁí 2008

DEN OBCE
Více na stranû 9

16. záﬁí 2008
Pozvánka pro seniory
do zámku v Kunínû
Více na stranû 9

I. Zápis a usnesení ze 36. zasedání Rady obce Kunãice pod Ondﬁejníkem
dne 26. 5. 2008
pﬁítomni: Michal Pavlita
Oldﬁich Harabi‰
Lenka Dobiá‰ová
Pavel ¤ezníãek
Tomá‰ Hrubi‰ od bodu 3)

Program Rady Obce Kunãice
pod Ondﬁejníkem pro 36. zasedání
1) Kontrola usnesení z minulého jednání ã.
35 ze dne 12. 5. 2008
2) Kupní smlouva mezi obcí a Z. a B.S.,
Trojanovice
3) Jmenování ﬁeditele Základní ‰koly Karla
Svolinského v Kunãicích p.O.
4) Smlouva o dílo mezi obcí a spoleãností
MEGAS, spol. s r.o., Fren‰tát p.R.
5) Provedení stavebních úprav v budovû ã.p.
626 v Kunãicích p.O. podle kolaudaãního rozhodnutí k provozu Mateﬁské ‰koly –
EB stavební spoleãnost s.r.o., Fren‰tát p.R.
6) Realizace úprav vozovky na pozemku
p.ã. 1209/80 v k.ú. a obci Kunãice p.O.
–
Tomá‰ Nevﬁiva, Nov˘ Jiãín
7) Îádost o poskytnutí pﬁíspûvku – SRPD·
pﬁi Základní ‰kole Karla Svolinského
v Kunãicích p.O.
8) Îádost o umístûní reklamního zaﬁízení –
Roman ¤ezníãek, Kunãice p.O.
9) Îádost o zmûnu v˘‰e finanãního pﬁíspûvku – V.V., Kunãice p.O.
10) ovûﬁení starosty obce podpisem dokumentÛ pﬁijat˘ch na 36. zasedání RO dne
26. kvûtna 2008
11) Diskuze
Zaﬁazení nov˘ch bodÛ programu
12) Zámûr prodat pozemek p.ã. st. 448 vãetnû budov na ní stojících, pozemek p.ã.
11/1 a p.ã. 11/4 v k.ú. a obci Kunãice
pod Ondﬁejníkem.
13) Smûnná smlouva mezi obcí a Bc. L.B.,
Fr˘dlant n.O.
14) Pronájem nebytov˘ch prostor – Ing. Jana
Dvoﬁáková, Fr˘dek – Místek
15) Kunãická s.r.o.: Cena vody pro Beskydské rehabilitaãní centrum, spol. s r.o.,
âeladná
16) Kunãická s.r.o.: Jmenování ãlenÛ komise
dle zákona 137/2006 Sb. k veﬁejné
zakázce „Návrh – studie stavby Apartmánov˘ dÛm“
RO schvaluje program jednání vãetnû zaﬁazení nov˘ch bodÛ programu.
k bodu 1)
RO bere na vûdomí bez pﬁipomínek.
k bodu 2)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a Z.
a B.S., Trojanovice.
k bodu 3)
pﬁítomen Ing. Tomá‰ Hrubi‰
RO schvaluje jmenování Mgr. Tomá‰e Kolesy, bytem Hluãín, Rovniny 481, ﬁeditelem
Základní ‰koly Karla Svolinského v Kunãicích pod Ondﬁejníkem.

k bodu 4)
RO schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí a
spoleãnosti Megas, spol. s r.o., Fren‰tát pod
Radho‰tûm t˘kající se rekonstrukce sportovního areálu v Kunãicích pod Ondﬁejníkem.
k bodu 5)
RO schvaluje cenovou nabídku spoleãnosti
EB stavební spoleãnost s.r.o., Fren‰tát p.R.
t˘kající se vyhotovení zábradlí slouÏícího
provozu mateﬁské ‰koly v budovû ã.p. 626
v Kunãicích pod Ondﬁejníkem.
k bodu 6)
RO schvaluje cenovou nabídku Tomá‰e
Nevﬁivy, Nov˘ Jiãín na úpravu vozovky na
pozemku p.ã. 1209/80 v k.ú. a obci Kunãice
pod Ondﬁejníkem.
k bodu 7)
RO schvaluje poskytnutí finanãního pﬁíspûvku SRPD· pﬁi Základní ‰kole Karla Svolinského v Kunãicích pod Ondﬁejníkem ve v˘‰i
2 000,- Kã úãelovû pro pokrytí ãásti nákladÛ
na organizaci Dûtského odpoledne poﬁádaného dne 7.6.2008.
k bodu 8)
RO schvaluje Ïádost Romana ¤ezníãka,
Kunãice p.O. o umístûní reklamního zaﬁízení na oplocení pozemku p.ã. 3010/2 v k.ú. a
obci Kunãice pod Ondﬁejníkem. Nájemné
za pronájem plochy schvaluje ve v˘‰i 420,Kã za 1 m2 uÏívané reklamní plochy roãnû.
k bodu 9)
RO schvaluje poskytnutí pﬁíspûvku ve v˘‰i
5 000,-- Kã na v˘stavbu vodovodní sítû od
V.V., Kunãice p.O.
k bodu 10)
RO povûﬁuje starostu obce podpisem dokumentÛ pﬁijat˘ch na 36. zasedání RO dne 26.
kvûtna 2008.
k bodu 12)
RO schvaluje zámûr prodat pozemek p.ã. st.
448., p.ã. 11/1 a p.ã. 11/4, v‰e v k.ú. a obci
Kunãice pod Ondﬁejníkem a budovu ã.ev.
0890 v k.ú. a obci Kunãice pod Ondﬁejníkem.
k bodu 13)
RO schvaluje Smûnnou smlouvu mezi obcí
a Bc. L.B., Fr˘dlant. n.O.
k bodu 14)
RO schvaluje pronájem nebytov˘ch kanceláﬁsk˘ch prostor v budovû ã.p. 425 v Kunãicích pod Ondﬁejníkem Ing. Janû Dvoﬁákové,
Fr˘dek – Místek za cenu 420,-- Kã/m2 roãnû,
a to na dobu neurãitou s v˘povûdní lhÛtou
jeden mûsíc. RO povûﬁuje starostu vyhotovením smlouvy o nájmu nebytov˘ch prostor.
k bodu 15)
Rozhodování pro spoleãnost Kunãická s.r.o.,
Kunãice p.O.:
RO schvaluje cenu vody pro rok 2008 ve
v˘‰i 17,80 bez DPH spoleãnosti Beskydské
rehabilitaãní centrum, spol. s r.o., âeladná
k bodu 16)
Rozhodování pro spoleãnost Kunãická s.r.o.,
Kunãice p.O.:

RO schvaluje sloÏení komisí k veﬁejné zakázce „Návrh – studie stavby Apartmánov˘ dÛm“.
Komise pro otevírání obálek – ãlenové:
Michal Pavlita, Oldﬁich Harabi‰, Radim Jurek
Komise hodnotící – ãlenové:
Michal Pavlita, Oldﬁich Harabi‰, Lenka
Dobiá‰ová, Pavel ¤ezníãek, Tomá‰ Hrubi‰,
Radim Jurek, Ladislav Kﬁenek, Stanislav
Jurek, Jaroslav Habrnál
Náhradníci komise hodnotící – ãlenové a
jejich poﬁadí:
1. Petr Try‰ãuk, 2. Zdenûk Strnadel, 3. Ivan
BlaÏek, 4. Vladimíra Macurová, 5. Vilém
Majerek, 6. Jana Jahnická, 7. Antonín Îák, 8.
Franti‰ka Chovanãíková, 9. Lumír Poledník

Svozový kalendář
komunálního odpadu
na 2. pololetí 2008
Kunãice pod Ondﬁejníkem

Svozov˘ den: âTVRTEK
Datum

1 x za 2 t˘dny

7.VIII
14.VIII
21.VIII
28.VIII
4.IX
11.IX
18.IX
25.IX
2.X
9.X
16.X
23.X
30.X
6.XI
13.XI
20.XI
27.XI
4.XII
11.XII
18.XII
25.XII

horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní

Sbûr nebezpeãného a velkoobjemového odpadu bude 20. záﬁí 2008,
sbûr Ïelezného ‰rotu bude proveden aÏ
na jaﬁe 2009.
Podrobnûj‰í informace budou zveﬁejnûny v obecních novinách.
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II. Zápis a usnesení ze 37. zasedání Rady obce Kunãice pod Ondﬁejníkem
dne 9. 6. 2008
pﬁítomni: Michal Pavlita
Oldﬁich Harabi‰
Lenka Dobiá‰ová
Pavel ¤ezníãek
Tomá‰ Hrubi‰

Program Rady Obce Kunãice
pod Ondﬁejníkem pro 37. zasedání
1) Kontrola usnesení z minulého jednání ã.
36 ze dne 26. 5. 2008
2) Kupní smlouva mezi obcí a J.P., Kunãice
pod Ondﬁejníkem
3) Kupní smlouva mezi obcí a A.D. a R.·.,
Ostrava
4) Kupní smlouva mezi obcí a MUDr. E.Ch.,
Ostrava
5) Smlouva úplatná o zﬁízení vûcného bﬁemene mezi obcí a âEZ Distribuce, a.s.,
Dûãín
6) Zveﬁejnûní zámûru pronájmu pozemku
1748/3 v k.ú. a obci Kunãice pod Ondﬁejníkem
7) Kunãická s.r.o.: Smlouva o dílo mezi spoleãnostmi Kunãická s.r.o., Kunãice pod
Ondﬁejníkem a Petr Lichnovsk˘ architektonická kanceláﬁ s.r.o., Ostrava.
8) Povûﬁení starosty obce podpisem dokumentÛ pﬁijat˘ch na 37. zasedání RO dne
9. ãervna 2008
9) Diskuze

Návrh zaﬁazení nov˘ch bodÛ programu:
10) Schválení zmûny sídla Mateﬁské ‰koly
Kunãice pod Ondﬁejníkem a ‰kolní jídelny - v˘dejny z pÛvodního sídla na adrese Kunãice pod Ondﬁejníkem ã.p. 316 na
adresu Kunãice pod Ondﬁ. ã.p. 626
11) Odvolání Ladislava Kﬁenka z funkce
pﬁedsedy komise pro investice a v˘stavbu a volba
pﬁedsedy této komise
12) Kunãická s.r.o.: Îádost o povolení nouzového odbûru vody – Ing. Pavel ¤ezníãek, Kunãice p.O.
RO schvaluje program jednání vãetnû zaﬁazení nov˘ch bodÛ programu.
k bodu 1)
RO bere na vûdomí bez pﬁipomínek.
k bodu 2)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a
J.P., Kunãice p.O.
k bodu 3)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a
A.D. a R.·., Ostrava.
k bodu 4)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a
MUDr. E.Ch. s tím, Ïe cena uvedená v ãlánku II. smlouvy se mûní na 350,-- Kã za 1 m2.
k bodu 5)
RO schvaluje smlouvu úplatnou o zﬁízení
vûcného bﬁemene mezi obcí a âEZ Distribuce, a.s., Dûãín t˘kající se pﬁípojky NN na
pozemku p.ã. 3366 v k.ú. a obci Kunãice p. O.

k bodu 6)
RO schvaluje zveﬁejnûní zámûru pronájmu
pozemku p.ã. 1748/3 v k.ú. a obci Kunãice
pod Ondﬁejníkem.
k bodu 7)
Rozhodování pro spoleãnost Kunãická s.r.o.,
Kunãice pod Ondﬁejníkem:
RO schvaluje smlouvu o dílo mezi spoleãnostmi Kunãická s.r.o., Kunãice p.O. a Petr Lichnovsk˘ architektonická kanceláﬁ s.r.o., Ostrava
k bodu 8)
RO povûﬁuje starostu obce podpisem dokumentÛ pﬁijat˘ch na 37. zasedání RO dne 9.
ãervna 2008.
k bodu 10)
RO schvaluje zmûnu sídla Mateﬁské ‰koly
Kunãice p. O. a ‰kolní jídelny - v˘dejny
z pÛvodního sídla na adrese Kunãice p. O.
ã.p. 316 na adresu Kunãice p. O. ã.p. 626.
k bodu 11)
RO odvolává Ladislava Kﬁenka z funkce
pﬁedsedy komise pro investice a v˘stavbu a
zvolila Ing. Stanislava Jurka pﬁedsedou
komise rady obce pro investice a v˘stavbu
s termínem od 1. ãervence 2008.
k bodu 12)
Rozhodování pro spoleãnost Kunãická s.r.o.,
Kunãice pod Ondﬁejníkem:
RO schvaluje Ïádost Ing. Pavla ¤ezníãka o
nouzovém odbûru vody z veﬁejné vodovodní sítû s tím, Ïe podmínky budou ujednány
ve smlouvû o dodávce vody.

III. Zápis a usnesení ze 38. zasedání Rady obce Kunãice pod Ondﬁejníkem
dne 30. 6. 2008
pﬁítomni: Michal Pavlita
Oldﬁich Harabi‰
Lenka Dobiá‰ová
Pavel ¤ezníãek - pﬁítomen od b. 8
Tomá‰ Hrubi‰

mentÛ pﬁijat˘ch na 38. zasedání RO dne
30. 6. 2008
12) Diskuze - závûr

Program Rady Obce Kunãice
pod Ondﬁejníkem pro 38. zasedání

RO schvaluje program jednání vãetnû zaﬁazení nov˘ch bodÛ programu.
k bodu 1)
RO bere na vûdomí bez pﬁipomínek.
k bodu 2)
RO schvaluje smlouvu o v˘pÛjãce mezi obcí
a Mateﬁskou ‰kolou Kunãice p. Ondﬁejníkem.
k bodu 3)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a
P.P., Kunãice pod Ondﬁejníkem.
k bodu 4)
RO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a
spoleãností Empesort s.r.o., Vala‰ské Meziﬁíãí.
k bodu 5)
RO schvaluje prominutí místního poplatku
podle OZV 1/2007 ve v˘‰i 100% M.P.,
BeÀadiková, SR
k bodu 6)
RO schvaluje vyuÏití investiãního fondu
Základní ‰koly Karla Svolinského, Kunãice
p. Ondﬁejníkem podle návrhu ﬁeditele ‰koly.
k bodu 7)
RO schvaluje pﬁevedení hospodáﬁského
v˘sledku Základní ‰koly Karla Svolinského,
Kunãice p. O. ve v˘‰i 162 717,08 Kã do
fondu rezerv této pﬁíspûvkové organizace.
k bodu 8)
pﬁítomen Ing. Pavel ¤ezníãek

1) Kontrola usnesení z minulého jednání
dne 9.6.2008
2) Smlouva o v˘pÛjãce mezi obcí a Mateﬁskou ‰kolou Kunãice pod Ondﬁejníkem
3) Kupní smlouva mezi obcí a P. P., Kunãice pod Ondﬁejníkem
4) Smlouva o dílo mezi obcí a spoleãností
EMPESORT s.r.o., Vala‰ské Meziﬁíãí
5) Îádost o prominutí poplatku podle OZV
1/2007 – M.P., BeÀadiková
6) Îádost o schválení vyuÏití investiãního
fondu Základní ‰koly Karla Svolinského,
Kunãice pod Ondﬁejníkem
7) Rozdûlení hospodáﬁského v˘sledku za
rok 2007 Základní ‰koly Karla Svolinského, Kunãice pod Ondﬁejníkem
8) âerpání finanãního pﬁíspûvku zﬁizovatele Základní ‰koly Karla Svolinského,
Kunãice p. Ondﬁ. ke dni 19.6.2008
9) Îádost o finanãní pﬁíspûvek obce na
poﬁádání folklórního festivalu Fren‰tátské slavnosti poﬁádané ve dnech 29. a
30.8.2008
10) Zadávací podmínky veﬁejné zakázky
„Chodník podél silnice II/483 v Kunãicích p.O. - úsek II.“ a jmenování ãlenÛ
komise podle zákona ã. 137/2006 Sb.
11) Povûﬁení starosty obce podpisem doku-

Návrh zaﬁazení nového bodu programu:
13) Úprava rozpoãtu ã. 4/2008

RO bere na vûdomí zprávu ﬁeditele pﬁíspûvkové organizace Základní ‰kola Karla Svolinského, Kunãice p. Ondﬁejníkem o ãerpání
pﬁíspûvku zﬁizovatele ke dni 19.6.2008.
k bodu 9)
RO schvaluje poskytnutí úãelového finanãního pﬁíspûvku ve v˘‰i 1 000,- Kã Vala‰skému folklórnímu sdruÏení, Vsetín na poﬁádání folklorního festivalu Fren‰tátské slavnosti
poﬁádané v roce 2008.
k bodu 10)
RO kritérium pro vyhodnocení veﬁejné
zakázky „Chodník podél silnice II/483 v Kunãicích p.O. – úsek II“, které je s váhou 100%
- nejniÏ‰í cenová nabídka. RO jmenuje tyto
ãleny komisí podle zákona ã. 137/2006 Sb.:
âlenové komise pro otevírání obálek:
1. Michal Pavlita
2. Oldﬁich Harabi‰
3. Danu‰e Svobodová
âlenové a náhradníci hodnotící komise:
âLENOVÉ
NÁHRADNÍCI
1. Michal Pavlita
1. Lenka Dobiá‰ová
2. Oldﬁich Harabi‰
2. Petr Tobolík
3. Danu‰e Svobodová 3. Tomá‰ Hrubi‰
4. Ladislav Kﬁenek
4. Pavel ¤ezníãek
5. Stanislav Jurek
5. Petr Try‰ãuk
k bodu 11)
RO povûﬁuje starostu obce podpisem dokumentÛ pﬁijat˘ch na 38. zasedání dne 30. 6. 2008.
k bodu 12)
Diskuze probûhla o organizaci Dne obce
konaného dne 6.9.2008.
k bodu 13)
RO schvaluje úpravu rozpoãtu ã. 4/2008.
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IV. Zápis a usnesení ze 39. zasedání Rady obce Kunãice pod Ondﬁejníkem
dne 7.7. 2008
pﬁítomni: Michal Pavlita
Oldﬁich Harabi‰
Lenka Dobiá‰ová
Tomá‰ Hrubi‰
nepﬁítomna – omluvena: Lenka Dobiá‰ová

3) Program XI. zasedání zastupitelstva obce
4) Povûﬁení starosty obce podpisem dokumentÛ pﬁijat˘ch na 39. zasedání RO dne 7.
ãervence 2008
5) Diskuze
RO schvaluje program jednání.

Program Rady Obce Kunãice
pod Ondﬁejníkem pro 39. zasedání
1) Jmenování ãlenÛ pracovních skupin
komunitního plánování sociálních sluÏeb
mikroregionu Fr˘dlantsko
2) Smlouva o zﬁízení vûcného bﬁemene mezi
obcí a spoleãností SMP NET, s.r.o., Ostrava

k bodu 1)
RO jmenuje v rámci komunitního plánování
sociálních sluÏeb mikroregionu Fr˘dlantsko
ãleny, zástupce obce Kunãice p. O.
a) do „Pracovní skupiny pro rodinu s dûtmi,
mládeÏ a nezamûstnané“ – TaÈánu
Holu‰ovou

b) do „Pracovní skupiny pro seniory a zdravotnû postiÏené“ – MUDr. Franti‰ku
Chovanãíkovou a Pavlu ZeÈákovou.
k bodu 2)
RO schvaluje smlouvu o zﬁízení vûcného
bﬁemene mezi obcí a spoleãností SMP NET,
s.r.o., Ostrava.
k bodu 3)
RO schvaluje program XI. zasedání zastupitelstva obce Kunãice pod Ondﬁejníkem.
k bodu 4)
RO povûﬁuje starostu obce podpisem dokumentÛ pﬁijat˘ch na 39. zasedání dne
7.7.2008.
zpracoval: Michal Pavlita

Usnesení z XI. zasedání zastupitelstva
obce Kunãice pod Ondﬁejníkem konaného dne 22. 7. 2008
OBEC KUNâICE POD OND¤EJNÍKEM
IâO 00296856
Zastupitelstvo obce:
(podle bodÛ programu zasedání ZO)
I. Z v o l i l o :
1) návrhovou komisi ve sloÏení: Ing. Radim
Jurek, Petr Try‰ãuk
2) ovûﬁovatele zápisu: Vladimíra Macurová,
Vilém Majerek
II. B e r e n a v û d o m í :
3) kontrolu usnesení z X. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20. 5. 2008,
4) informace o jednáních rady obce.

III. S c h v a l u j e :
Program XI. zasedání zastupitelstva obce,
5) pﬁijetí dotace z rozpoãtu Moravskoslezského
kraje ve v˘‰i 475 000,- Kã na projekt
„„Rekonstrukce Základní ‰koly K. Svolinského Kunãice pod Ondﬁejníkem“ a smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí a
Moravskoslezsk˘m krajem podle pﬁílohy ã.1,
6) zru‰ení usnesení zastupitelstva obce ze
VI. zasedání konaného dne10. 9. 2007,
bodu 10b),
7) a) prodej ãásti pozemku p.ã. 2/1 v k.ú. a
obci Kunãice pod Ondﬁejníkem J. K.,
Kunãice pod Ondﬁejníkem,
b) prodej pozemku p.ã. 1/9 o v˘mûﬁe 611
m2 v k.ú. a obci Kunãice pod Ondﬁe-

jníkem M. J., Kunãice pod Ondﬁejníkem.
c) koupi pozemku p.ã. st. 1580 o v˘mûﬁe
438 m2 a pozemku p.ã. 9/4 o v˘mûﬁe 785
m2 v k. ú. a obci Kunãice pod Ondﬁejníkem od spoleãnosti JEDNOTA,
spotﬁební druÏstvo ve Fr˘dku – Místku,
sídlem T.G. Masaryka 1101, Fr˘dek –
Místek, Iâ 00032379
IV. Z m o c À u j e :
8) starostu obce k podpisu dokumentÛ
schválen˘ch na XI. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 7. 2008.
V Kunãicích p.O., 22. 7. 2008
Michal Pavlita v.r., starosta obce

Nauãná stezka
„Chodníãky v Podbeskydí“
Po letech pﬁíprav bude v leto‰ním roce
ZO 68/01 âSOP Kunãice pod Ondﬁejníkem realizovat zámûr na vybudování a
otevﬁení 1.ãásti Nauãné stezky „Chodníãky v Podbeskydí“.
Co je cílem: otevﬁít dva okruhy Nauãné
stezky.
Mal˘ okruh by byl zamûﬁen pﬁeváÏnû
pro pacienty a náv‰tûvníky BRC /Beskydského rehabilitaãního centra/, které slouÏí
pro léãebné pobyty a rehabilitaci pacientÛ
centra. UkáÏe náv‰tûvníkÛm nûkteré historické objekty a pﬁírodní zajímavosti v
katastru obce. Stezka má vycházet z areálu BRC a kolem „ Ruského „ kostelíka a
„Polária“ se má opût do BRC vracet. Plánovaná trasa vede nenároãn˘m a dobﬁe
pﬁístupn˘m terénem a je dlouhá asi 2 km.
Plánovan˘ Velk˘ okruh má délku okolo
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10 km a mûl by pochÛzkou podchytit
v‰echna pﬁírodní botanická i zoologická
místa, vãetnû zpﬁístupnûní komplexÛ
obecního lesa s jeho druhovou pestrostí a
historické a kulturní objekty obce. Okruh
podchycuje i vyuÏívané turistické trasy.
Cílem je spojení rekreace a volnoãasov˘ch
aktivit a zv˘‰it infornormovanost náv‰tûvníkÛ, rekreantÛ a turistÛ obce.
Podáním projektu na Nauãnou stezku
byla ZO âSOP vybrána k realizaci ãásti uvedeného Velkého okruhu v délce asi 3 km a
to s osmi zastávkami na trase. V˘chozím
místem je stﬁed obce u Obecního úﬁadu a
s pokraãováním trasy pﬁes obecní les Papratná, dále k rybníkÛm a poslední zastávkou je prostor u nádraÏí âD v Kunãicích
p.O. Odtud je moÏno absolvovat stezku i
opaãn˘m smûrem.

Schválení a realizace NS: schvalovatelem je ÚVR âSOP / âesk˘ svaz ochráncÛ
pﬁírody/a realizátorem je ZO âSOP Kunãice pod Ondﬁejníkem ve spolupráci se
spoleãností RWE Transgas Net,s.r.o., generálním partnerem âSOP.
Finanãnû se na realizaci podílí rovnûÏ i
Obecní úﬁad Kunãice p.O.
Co bude na trase: kromû 8 informaãních tabulí budou na trase odpoãinková
místa se stoly a laviãkami a v obecním lese
Papratná budou obnoveny na prameni‰tích malé vodní plochy – jezírka s cílem
zlep‰it podmínky pro Ïivot obojÏivelníkÛ.
Kdy bude 1. ãást NS otevﬁena veﬁejnosti: otevﬁení bude 12. 11. 2008.
Tû‰íme se na Va‰ zájem a náv‰tûvu.
Pﬁedseda ZO âSOP Kunãice p.O.:
Miloslav ·rubaﬁ
Za realizátora projektu: ing. Miroslav Zavadil

Vize centra obce Kunãice pod Ondﬁejníkem

Vize centra obce Kunãice pod Ondﬁejníkem

JiÏ nûkolik let se v obci diskutuje zda, a jak vyﬁe‰it centrum obce. Zastupitelé
projednávali v leto‰ním roce ﬁe‰ení budoucí vize centra obce, byl jim pﬁedloÏen
návrh, kter˘ ve zkrácené podobû nyní pﬁedkládám i vám, obãanÛm. V plné verzi
si ji mÛÏete prohlédnout na internetov˘ch stránkách www. kuncicepo.cz.
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Vize centra obce Kunãice pod Ondﬁejníkem
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Prostorové kompozice z pohledu chodce

Axonometrie
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Kunãice pod Ondﬁejníkem

SRDEâNÉ POZVÁNÍ
NA

DEN OBCE
6. záﬁí 2008
v areálu Základní ‰koly K. Svolinského v Kunãicích p. O.
Od 14 hodin budou probíhat prezentace organizací
pÛsobících v obci, soutûÏe pro dûti i dospûlé,
skákací hrad a motokáry.
Den otevﬁen˘ch dveﬁí Z· a M·, vstup do galerie Z·.

V 15 hodin zaãíná kulturní program:
VALA·SK¯ VOJVODA Z KOZLOVIC
CABALERO (country)
GALERIE (folk)
TEAM REVIVAL (P. Habera revival)
Na závûr volná zábava pﬁi reprodukované hudbû a ohÀostroj.
Bohaté obãerstvení, vstup voln˘.
Pﬁijìte se s námi dobﬁe pobavit.
Kulturní komise obce Kunãice pod Ondﬁejníkem.

Pozvánka pro seniory
Po prázdninovém oddechu vám nabízíme program na záﬁí. Na úter˘ 16. záﬁí
2008 máme naplánován dopolední autobusov˘ zájezd do blízkého zámku v Kunínû. Ten patﬁí ke skvostÛm moravsk˘ch
barokních zámkÛ. Prohlídku máme rezervovanou od 9.30 hod. a trvá asi 60 min.
Autobus nás doveze aÏ k zámku. Po prohlídce je moÏné se obãerstvit pﬁímo
v zámecké restauraci „U dobré hrabûnky“. Pﬁedpokládan˘ návrat plánujeme tak,
Ïe na „odpolední zdﬁímnutí“ jiÏ budeme
doma. Vstupné pro dÛchodce je 40,- Kã,
jízdné asi 70,- Kã. Cel˘ zámek je bezbariérovû pﬁístupn˘.
Zájezd mÛÏeme uskuteãnit v pﬁípadû,
Ïe naplníme autobus. Proto vás prosíme o
vãasné zaslání pﬁihlá‰ky na obecní úﬁad
pí Táni Holu‰ové do 5. záﬁí 2008. Pﬁes-

nûj‰í informace dostane kaÏd˘ úãastník
osobnû a vãas.
Za t˘den, tj. v úter˘ 23. záﬁí bychom se
vydali na vycházku na rekreaãní stﬁedisko
Dejmon v âeladné. Od toãny v 9.30 hod
pÛjdeme k dﬁevûnému kostelíku, dále
kolem golfového hﬁi‰tû smûrem k âeladné. Na Dejmonu bude nezbytná pﬁestávka na obãerstvení. Cesta trvá asi 1 hod 10
minut. Kdo bude chtít jít dál je‰tû asi 2
km, mÛÏe nav‰tívit nedalekou oboru
s daÀky, pak sejít do Ostravice na nádraÏí
a vlakem se vrátit domÛ. Kdo nebude mít
zájem pokraãovat, vrátí se stejnou cestou
zpût. Vycházky mají vÏdy náhradní den
ãtvrtek. Zájezd se uskuteãní za kaÏdého
poãasí.
Srdeãnû vás zve Sbor pro obãanské
záleÏitosti.

Jubilanti
v srpnu oslaví svá
Ïivotní jubilea tito obãané
Ludmila Kociánová
BoÏena Hrubi‰ová
Franti‰ek Zika
Marie Valá‰ková
Jana Holu‰ová
âenûk Kadûra
ZdeÀka Lanãová

85
85
84
83
65
65
60

let
let
let
let
let
let
let

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



Vzpomínky

✿

Oznámení



Dne 26. srpna 2008 vzpomeneme 3.
v˘roãí úmrtí pana Jozefa ·kulavíka.
Kdo jste jej znali, vzpomeÀte s námi.
Nikdy nezapomenou manÏelka
Irena, syn Michal a dcera Ludmila
s rodinou.
SPOZ

✿

MUDr. ·ablaturová Daniela od 18.
08. do 29. 08. neordinuje – dovolená. Bolestivé pﬁípady o‰etﬁí Denticulus s.r.o., ·kolní 119, Fr˘dlant n. O.
Tel.ã.: 558 438 362
Oznámení Mûstsk˘ úﬁad ve Fr˘dlantû n. O., stavební úﬁad, oznamuje, Ïe
Ing. Barbora Veãeﬁová, stavební úﬁad
pro obec Kunãice pod Ondﬁejníkem,
bude ãerpat ﬁádnou dovolenou v termínu od 15. 8. 2008 – 31. 8. 2008.

Upozornûní
obãanÛm
UpozorÀujme obãany Kunãic pod
Ondﬁejníkem, Ïe ve dnech 9. 8.,
19. 8. a 29. 8. kolem 22.00 hod
probûhne v areálu Z· v Kunãicích
p. O. ohÀostroj a dne 31. 8. 2008
Pod Stolovu.
- obecní úﬁad -

Pﬁihlá‰ka na zájezd
do Kunína 16. 9. 2008
Jméno:.................................................
Pﬁíjmení: .............................................
Poãet osob: .........................................
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Kunãiãtí sportovci
na Festivalu SPV Olomouc 2008
kvÛli v˘padku elektrického proudu nebyla v provozu MHD, tudíÏ jsme museli jít
v de‰ti pû‰ky.
Druh˘ den ráno jsme si pﬁed závodem
pﬁivstali a ‰li si projít traÈ. TraÈ nebyla
taková, jak jsme na ni zvyklí, nebûÏeli
jsme podle fáborkÛ ani v lese, ale jako
orientaãní závod podle mapy v mûstském parku a ãást i za plného provozu
pﬁes mûsto. Závod k velké radosti vedoucích zdárnû dokonãily v‰echny na‰e
hlídky. Po závodû jsme se vrátili zpût do
‰koly. Mûli jsme odpoãívat, ale nikdo
z nás se do této ãinnosti moc nehnal,
proto jsme hráli hry. Ve veãerních hodinách jsme shlédli slavnostní zahájení,
kde se tanãily pódiové skladby, pﬁedstavovaly se sporty a doplÀkové aktivity.

Ve dnech 25. – 29. 6. se v Olomouci konal mezinárodní festival
sportu pro v‰echny. V rámci festivalu bylo
poﬁádáno republikové finále CPP - Med-

vûdí stezkou a finále atletického ãtyﬁboje.
Do finále závodu CPP se probojovalo 5
kunãick˘ch hlídek ve sloÏení: Tomá‰
Jurek a Jan Majer, Michael Jurek a Tomá‰
Fuciman, Robert Polách a Kry‰tof Stﬁálka,
Michal ·tulc a Luká‰ Daníãek, Karolína a
Krist˘na Vyroubalovy a Martin Krko‰ka,
kter˘ bûÏel s Janem Kubalou z Palkovic.
Kunãice mûly zastoupení i v atletickém
ãtyﬁboji a to Gabrielou Mynáﬁovou.
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Ve stﬁedu 25. 6. odpoledne jsme vyrazili z Kunãic p. O. smûr Olomouc
v doprovodu vedoucích Víta a Zuzany
Majerkov˘ch. Po dojezdu do Olomouce
jsme se ubytovali ve tﬁídách Z· Heyrovského. Sotva jsme se staãili vybalit a trochu se porozhlédnout, hned jsme vyrazili do mûsta prohlédnout si traÈ závodu,
kter˘ se konal dal‰ího dne. Do‰li jsme
jen na okraj tratû a hned nás pod malou
stﬁí‰ku zahnal velk˘ vítr a pﬁicházející
bouﬁka. Rozhodli jsme se vrátit zpût, ale

V pátek 27. 6. jsme se vydali na
doplÀkové aktivity. První na ﬁadû byly
rafty. Byla to docela dﬁina, ale v na‰í skupinû vládla stále dobrá nálada a t˘mov˘
duch. Po raftech jsme se zabavili
povzbuzováním
moravskoslezsk˘ch
volejbalistÛ, jeÏdûním na tﬁíkolkách, hraním ringa a plnûním dal‰ích doplÀkov˘ch aktivit. Odpoledne následovala
náv‰tûva lanového centra, kde jsme si
mohli vyzkou‰et, jaké je sportování ve
v˘‰ce 8 metrÛ. Vût‰inû dûtí nedûlaly tyto
pﬁekáÏky, Ïebﬁíky a pﬁechody na lanech
Ïádné problémy. Av‰ak ani na‰i vedoucí

Kunãice pod Ondﬁejníkem

se nenechali zahanbit a vydali se vzhÛru
na nejrÛznûj‰í pﬁekáÏky. I oni si vyzkou‰eli jaké to je, kdyÏ se musí spolehnout
na své svûﬁence, kteﬁí je jistí ze zemû. Po
skonãení této aktivity se blíÏila pátá
hodina odpolední, na kterou jsme netrpûlivû ãekali. V 17 hodin zaãínalo vyhlá‰ení v˘sledkÛ závodu CPP. Kunãické
hlídky dopadly v˘bornû! Pﬁedãily v‰echna na‰e oãekávání.
Mlad‰í Ïáci II: Tomá‰ Jurek a Jan Majer
skonãili na 2. místû, star‰í Ïáci III: Michael Jurek a Tomá‰ Fuciman se umístili taktéÏ na 2. místû a o kousek za nimi, na 3.
místû, skonãili Robert Polách a Kry‰tof
Stﬁálka,star‰í Ïáci IV: Michal ·tulc a
Luká‰ Daníãek vybojovali 3. místo, dorostenci: Martin Krko‰ka a Jan Kubala se ve
tvrdé konkurenci umístili na 13. místû a
star‰í Ïákynû IV: Karolína a Krist˘na
Vyroubalovy si vybojovaly 1. místo a
staly se mistrynûmi âR.
celodenním závodû koneãnû pﬁi‰lo oãekávané vyhlá‰ení v˘sledkÛ. Kunãická
atletka, Gabriela Mynáﬁová, podala
v tomto opravdu parném dni v˘borné
v˘kony. Na stupnû vítûzÛ to ale nestaãilo.
Skonãila na 24. místû. Po vyhlá‰ení jsme
se pﬁesunuli zpátky do ‰koly. Nade‰el ãas
balení. Vût‰ina dûtí nevypadala pﬁíli‰
nad‰enû, kdyÏ si uvûdomila, Ïe uÏ pﬁí‰tího dne budeme odjíÏdût domÛ. Poznali
jsme plno nov˘ch kamarádÛ a nabyli
mnoho dal‰ích zku‰eností ze závodÛ,
proto se nám domÛ ani nechtûlo.
V nedûli po dobalení v‰ech vûcí jsme
se vydali znovu do mûstského centra.
Podívali se je‰tû na nûkolik památek a
shlédli pódiové skladby na námûstí. Po té
jsme se vrátili zpût do ‰koly. Odpoledne
se konalo slavnostní zakonãení, ale toho
jsme se nezúãastnili, protoÏe jsme odjíÏdûli o nûco dﬁíve neÏ ostatní.
Moravskoslezsk˘ kraj se s velk˘m
bodov˘m náskokem umístil na 1. místû a
vyhrál pohár a velkého medvûda, kterého si na‰i závodníci dovezli na památku
domÛ.
S radostí jsme se vrátili zpátky do
‰koly. Mohlo by se zdát, Ïe po tak nároãném dni hned usneme jako nemluvÀata,
ale vût‰ina z nás mûla dost energie radovat se aÏ do pozdních noãních hodin.
JenÏe nûkteﬁí na‰i spolubydlící, atleti, se
museli dobﬁe vyspat pﬁed závodem, kter˘
se konal následujícího dne.
V sobotu ráno vyrazili atleti hned po
snídani na stadión. My ostatní jsme si o
nûco pﬁispali a zanedlouho dojeli za
nimi. Vût‰inu z nás nebavilo cel˘ den sledovat táhlé zápolení ve ãtyﬁboji, proto
jsme se vydali do mûsta. Nav‰tívili jsme
olomoucké památky napﬁ. morov˘ sloup
Nejsvûtûj‰í Trojice, Orloj, katedrálu sv.
Václava, chrám sv. Michale a dal‰í. Po
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V˘bor ASPV blahopﬁeje v‰em
úãastníkÛm kunãického oddílu
za vzornou reprezentaci za region Fr˘dek-Místek. Závodníci nám
dokázali, Ïe své schopnosti v orientaãním bûhu s plnûním rÛzn˘ch tûlov˘chovn˘ch, pﬁírodovûdn˘ch a kulturních znalostí
umí uplatnit nejen v domácím
prostﬁedí, ale i v neznámém terénu mûsta Olomouce. Ozdobilo
je krásné umístûní druh˘ch a tﬁetích míst a hlídku Krist˘nu a Karolínu Vyroubalovy titul mistryÀ
republiky. Pro nû i pro nás byl
republikov˘ Festival Olomouc
2008 radostn˘. Velkou zásluhu
na tom mají Zuzana a Vít Majerkovi. Dobﬁe je pﬁipravili a absolvovali s nimi pûtidenní pobyt
v Olomouci.
Dík v‰em V˘bor ASPV
Tyto republikové závody dopadly pro
kunãické sportovce vskutku v˘bornû,
tudíÏ jim patﬁí gratulace a také velk˘ dík
za reprezentaci jak TJ Sokol Kunãice p.
O., tak i na‰í obce. Také bych za v‰echny závodníky ráda podûkovala hlavnû
na‰im skvûl˘m vedoucím, Vítovi a Zuza-
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nû Majerkov˘m, kteﬁí se nám vûnují ve
svém volném ãase a také p. uã. Evû Sladké, která nás pﬁipravila na zdravovûdu.
V neposlední ﬁadû patﬁí velké podûkování i na‰im sponzorÛm. Jsou to: Leo‰
Daníãek, MUDr. Jan Chovanãík, Pavol
Kadúch, Martin Kotrík, SdruÏení Kﬁenek

Ladislav a David, Michal Pavlita, ·igut a
dcera, s.r.o., Kamil ·nyta, Drahoslav a
Irena Vybíralikovi.

Za kunãické úãastníky festivalu
Krist˘na Vyroubalová

