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Svátky, které tak či onak vzdávaly 
hold ženám, mají ve světě dlouhou 
tradici. Už ve starém Řecku vzdáva-
li poctu ženám – dárkyním života.  
I později se svátek matek uznával 
například v Anglii, kde se uctívala 
tzv. Mateřská neděle (Mothering 
Sunday). 

Myšlenka, aby se tento den osla-
voval mezinárodně a pravidelně, 
vznikla ve 20. století. Mělo se tak dít 
na počest Anny Reevers Jarvisové, 
která celý život bojovala za práva 
matek. To bylo v roce 1907 a o pět let 
později vyhlásil tehdejší prezident 
USA Woodrow Wilson první oficiální 
oslavu Dne matek, konající se o dru-
hé květnové neděli. V našich konči-
nách měl Den matek poněkud po-
hnuté osudy. Začal se slavit v roce 
1923 na popud Alice Masarykové, 
ale s příchodem komunismu ho vy-
tlačil Mezinárodní den žen (MDŽ). 
Jen v některých rodinách se tradice 
květnové neděle udržovala navzdory 
oficiálním nařízením vládnoucí ideo-
logie. Svobodně jsme se k oslavování 

květnového Dne matek vrátili až po 
roce 1989.

Nejen v tento sváteční den by si 
každý měl s úctou uvědomit každo-
denní neviditelnou péči matek o no-

vou generaci a jejich snahu pěstovat 
smysl pro cenu dobrých vztahů mezi 
mužem a ženou i snahu vytvářet 
ovzduší dobré vůle, které toto tisíci-
letí tolik postrádá.

Druhá květnová neděle patří všem maminkám

květen 2007

Výtvarné práce žáků kunčické školy na téma Den matek.
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Vážení spoluobčané,
na úvod tohoto čísla si ještě dovolím  
několik poznámek k doručování Obecních 
novin. 

Z mého minulého úvodníku mohlo vy-
znít, že za nedoručování ON do Vašich 
schránek může Česká pošta. Protože jsem 
uváděl pouze neověřené reakce občanů, 
tak bych byl velmi nerad, kdyby to tak vy-
znělo. Je totiž velmi těžké říci, kde problé-
my vlastně vznikaly a zda vůbec měly spo-
lečnou příčinu. Pravdou totiž je, že po ON 
je v současné době větší poptávka, než na-
bídka.

Podstatná je ta skutečnost, že po dubno-
vém čísle jsem nezaznamenal již žádné 
stížnosti na doručování novin. Kdyby 
ovšem takové problémy u Vás někdy nasta-
ly - neobracejte se prosím na mne. V této 
věci Vám spíše pomůže Česká pošta nebo 
Obecní úřad. 

Upozorňuji zároveň na skutečnost, že se 
noviny nedoručují do domácností, kde není 
nikdo přihlášen k trvalému pobytu v Kun-
čicích p. O. (např. chaty) – v takovém pří-
padě si můžete ON vyzvednout na Obecním 
úřadě.

Dále Vás chci upozornit na to, že ON 
budou nově roznášeny v bytovkách v Če-
ladné II (u BRC).

Petr Tryščuk, šéfredaktor 
(sefredaktor@kuncicepo.cz, 777103532)
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v Kunčicích p. O., povoluje OkÚ, referát kultury Frýdek-Místek: dne 14. 1. 1991, 
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Ukončení činnosti MO ČČK
Dne 29. 3. 2007 byla na schůzi 

ČČK ukončena činnost místní orga-
nizace Červeného kříže. Tento zá-
měr o ukončení, stejně jako výroční 
schůze byla oznámena v březno-
vých Obecních novinách. Do dneš-
ního dne se nikdo nepřihlásil, kdo 
by chtěl v činnosti Červeného kříže 
pokračovat.

Z historie Červeného kříže:
Mezinárodní organizace byla za-

ložena v Ženevě r. 1863 s cílem po-
moci při válečném konfliktu a při 
živelných katastrofách. Českoslo-
venský Červený kříž byl založen se 
vznikem Československa r. 1919, za-
kázán nacisty v letech 1940 – 1945. 

Historii Červeného kříže v naší 
obci bychom vzpomněli v několi-
ka článcích na pokračování, hlavně 
podle zápisků naší dlouholeté člen-
ky a pamětnice sestry Irmy Janáčo-
vé. 

MUDr. Františka Chovančíková

Poskytování finančních příspěvků 
na hospodaření v lesích v roce 2007
Ze zásad pro poskytování finančních 
příspěvků na hospodaření v lesích  
v roce 2007 z rozpočtu Moravsko-
slezského kraje Vám zevrubně a 
obecně přiblížím ty příspěvky, které 
se Vás v převážné míře mohou tý-
kat.

1) Za provedenou prořezávku 
(provádí se v porostech cca 7 – 17 let 
věku) máte nárok získat příspěvek 
4000 Kč/1ha

2) Za provedenou probírku (do 40 
let fyzického věku porostu) dostane-
te 3200 Kč/1ha

3) Za zalesnění holiny meliorační-
mi a zpevňujícími dřevinami (např. 
buk, jedle, dub, jasan, javor, lípa atd.) 
máte nárok na získání 9 Kč/1ks

4) Pokud odtěžíte horní etáž po-
rostu nad životaschopným kvalitním 
zmlazením (platí opět jen pro melio-
rační a zpevňující dřeviny), pak máte 
nárok na proplacení 12 000 Kč za 
1ha takto odtěžené plochy

5) Zajištění lesních porostů (melio-
rační a zpevňující dřeviny) –  
20 000 Kč/1ha

6) Odstraňování lesních porostů  
v rámci rekonstrukce – 10 000 Kč/ha

Pozn.: Existují další druhy příspěv-
ků na hospodaření v lese (např. pří-
spěvek na ekologické a k přírodě še-
trné technologie, příspěvek na 
opatření k omezení škod způsobe-
ných kalamitními škůdci atd.), ale 
pro obecné seznámení se s touto 
problematikou jsem vybral ty prak-
ticky nejžádanější.

Zásadní předpoklady získání pří-
spěvku

a) jedná se o hospodářský les
b) práce byly provedeny v odpoví-

dajícím množství a odpovídající kva-
litě

c) po zalesnění je nutno druh a 
počet sazenic doložit „Listem o pů-
vodu“ ( na požádání Vám jej vystaví 
při nákupu sazenic)

d) zásah v porostu souhlasí s výpi-
sem z hospodářské knihy

e) žádost o příspěvek musí být po-
dán do tří měsíců od data ukončení 
prací v lese

Odborný lesní hospodář
  Ing. Tomáš Svoboda

Kont.: adresa – Kunčice p. O. čp. 716
telefon – 603 867 494

První jarní vycházka seniorů se vydařila. Již jsme naplánovali druhou na 
úterý 22. května 2007. Sraz v 8.30 u Obecního úřadu v Kunčicích p. O., trasa 
povede ke středisku Dřevař pod Ondřejník, pak po okrajovce směr horní 
konec obce a zpět k hospůdce „Na kopečku“. Bude-li špatné počasí, vycház-
ku přesuneme na čtvrtek 24. května tamtéž.

Pohyb je zdravý, těšíme se na vás. SPOZ

SPOZ – Sbor pro občanské záležitosti v Kunčicích p. O. 

na pořízení „cisternové automobilové stříkačky CAS 16 MAN 10.180
Dovoluji si Vás jménem Obce Kunčice pod Ondřejníkem požádat o příspěvek na zakoupení 

vozidla, jehož nákup obec spolufinancovala. Automobil, který byl zakoupen pro účely sboru 
dobrovolných hasičů v Kunčicích pod Ondřejníkem, byl pořízen za celkem 4 660 322,- Kč. 
Obec hradí ze svého rozpočtu 2 660 322,- Kč, na zbývající část se podařilo získat dotaci ve 
výši 2 000 000,- Kč. Veřejná sbírka se koná od 25.11.2006 do 15.6.2007 a je prováděna for-
mou shromažďování příspěvků, pro které byl zřízen zvláštní bankovní účet číslo 1734090329/
0800 a formou pokladniček, které jsou umístěny na Obecním úřadě, v potravinách „U Mali-
šů“, v potravinách „Hruška“, v kostele sv. Prokopa a sv. Barbory, v kostele sv. Máři 
Magdalény a v restauraci „Na Kopečku“. Všem, kteří již přispěli, tímto zároveň děkuji.

Michal Pavlita, starosta

KONÁNÍ  VEŘEJNÉ  SBÍRKY
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Jubilanti
V měsíci květnu oslaví  
svá životní jubilea tito naši 
občané:

Oldřich Šrubař 91 let
Anna Kokešová 89 let
Anna Kalabusová 84 let
Zdenka Kadlecová 84 let
Jindřiška Daňková 83 let
Karel Jurek 83 let
Josef Hradil 75 let
Jarmila Pustková 75 let
František Bouška 60 let
Oldřich Borovec 60 let
Jiřina Morávková 60 let
Antonín Holuša 60 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdra-
ví, lásky a optimismu do dalších let.

“
V Poslední rozloučení
V měsíci dubnu jsme se naposledy roz-
loučili s panem Drahomírem Štochlem.

“
ú Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přáte-
lům a známým za účast, projevenou 
soustrast a květinové dary při posled-
ním rozloučení s panem Drahomírem 
Štochlem. Děkujeme za smuteční pro-
slov paní Marii Kahánkové a panu Kar-
lu Rečkovi za vzorné služby.
Rodina Štochlova

Dne 23. března jsme se navždy rozlou-
čili s mým drahým manželem panem 
Mgr. Jaroslavem Špačkem v kostele sv. 
Maří Magdalény. Svým přátelům ze srd-
ce děkuji za účast v mém zármutku a za 
mnoho květinových darů.

Děkuji paní učitelce Marušce Kahán-
kové za přednesený životopis a za její 
procítěně zazpívanou Ave Maria, ja-
kož i varhanní koncert pana Hrubiše 
a houslové duo. Slavnostní smuteční 
hudba doprovázela mši svatou slouže-
nou p. farářem P. Markem, jemuž za 
laskavé slovo patří můj dík. Děkuji také 
sestře Toflové za její měsíční návštěvy 
při léčení mého manžela.

Zvláštní poděkování patří naší milé 
paní doktorce Františce Chovančíkové 
a jejímu synu panu doktorovi Janu Cho-
vančíkovi. Jsem jim oběma velmi vděč-
ná za trpělivé, obětavé a krásné jedná-
ní při ošetřování i léčení mého manžela 
v posledních dnech jeho života.
Mgr. Olga Špačková

ú Vzpomínka
Dne 28. května uplyne 10 let od úmrtí 
pana Františka Mališe.

Vzpomínají dcera Hana a sestra Ma-
rie a rodina.

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
ve spolupráci s Vaším Obecním úřadem v Kunčicích pod Ondřejníkem

VYHLAŠUJE 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
• Letního oblečení (dámské, pánské,dětské)

• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční

• Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky – ty se transportem 

znehodnotí, látky z umělých vláken, kožešiny

Sbírka se uskuteční ve Vaší obci dne:
17. května 2007 od10.00 do 15.00 hod
18. května 2007od 8.00 do 12.00 hod

místo: Obecní úřad Kunčice p. O. – garáže

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace podá dispečink – 224 316 800, 224 317 203

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc 
potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem,  

kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na www: diakoniebroumov.org

62 let od konce války
Počátkem května uplyne 62 let od 

konce II. světové války. Konkrétní da-
tum není zase až tak podstatné, ne-
boť se na našem území  bojovalo i po 
formálním ukončení války. Konec 
války by se měl stát důstojnou vzpo-
mínkou na velké odhodlání nejen 
našeho národa postavit se přesile. 
Bohužel se dnes 8. květen stal pro 
mnohé pouze dalším dnem volna. 
Především mladá generace vnímá 
válku jen jako závan minulosti, po-
vzbuzovaný a zkreslený válečnými 

filmy a počítačovými hrami. A to 
přesto, že mnozí pamětníci stále žijí 
mezi námi a mohou vyprávět. 

Nedopusťme, aby příčiny a událos-
tí z II. světové války byly zapomenu-
ty. Neboť jak praví klasik „Národ, 
který zapomene své dějiny, je odsou-
zen prožít je znovu“! 

Připomeňme si i my květen 1945, 
jako měsíc, kdy se naše země na krát-
ký čas vymanila z totalitního otroc-
tví.

Petr Tryščuk

Očkování psů!
Oznamujeme Vám, 
že ve čtvrtek dne  
3. května 2007 pro-
běhlo pravidelné oč-
kování psů proti 
vzteklině. 

Náhradní termín pro očkování je 
stanoven na čtvrtek 17. května 
2007. Přineste s sebou očkovací 
průkaz. Pes musí mít náhubek a 
doprovod osoby starší 15 let! Cena 
vakcíny proti vzteklině je cca 70 Kč.

V náhradním termínu ve čtvrtek 17. května 2007 bude očkování probíhat jen 
na třech stanovištích:

Restaurace Skalka    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  od 12.15 hodin
Autobusová zastávka „Huťařství”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  od 12.30 hodin
U kostela    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  od 12.45 hodin
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1. Na 4. zasedání dne 2. 1. 2007 RO:
Schválila:
1.1.  cenový návrh firmy A.S.A., spol. s r.o., Vratimov týka-

jící cen svozu odpadu na rok 2007,
1.2.  smlouvu o dílo pro výkon činnosti lesního hospodáře 

s p. Ing. Tomášem Svobodou, Frenštát p.R.,
1.3.  smlouvu o poskytnutí příspěvku na úhradu ztráty  

z provozu automobilové dopravy – Connex Morava 
a.s., za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 ve výši  
21 918,- Kč,

1.4.  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Install CZ, s.r.o. – „Vo-
dovod Führer“. Cena celkem 259 991,- Kč,

1.5.  sponzorský příspěvek ve výši 1 000,- Kč, účelově  
vázaný na pořádání festivalu – Město Frenštát p. R.

Zvolila:
1.6.  další členy komise pro investice a výstavbu: Ladislav 

Křenek,Ing. Jaroslav Habrnál,
další členy komise pro školství, sport a cestovní ruch:
 Jindřich Vaněk, Vilém Majerek,
dalšího člena komise pro životní prostředí a zemědělství: 
Miloslav Šrubař.

2. Na 5. zasedání dne 15. 1. 2007 RO:

Schválila:
2.1.  integraci mateřských škol do budovy základní školy  

v těchto termínech:
    a) k 31. 8. 2007 bude ukončen provoz v MŠ Horní,
   b)  k 1. 9. 2008 bude mateřská škola přestěhována 

do budovy základní školy,
2.2.  ukončení nájemní smlouvy s p. P. P., Kunčice p. O. – 

byt v budově OÚ,
2.3.  pronájem bytu p. J. Ř., Kunč. p. O. – byt v budově OÚ,
2.4.  prodloužení nájemní smlouvy s firmou JUREK S+R 

s.r.o. – prostory kinosálu v budově č.p. 315 s podmín-
kou ukončení nájmu v případě možného využití ce-
lého objektu,

2.5.  nájemní smlouvu nemovitosti č.ev. 0935 s firmou  
R. Daňhel, Frenštát p.R.,

2.6.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene (vodovod) – D. a Z. H., Kunčice p. O.,

2.7.  ukončení pojistných smluv a uzavření nových – Česká 
pojišťovna, a.s.

Pověřila:
2.8. správou internetových stránek a příspěvků p. Petra 
Tryščuka, Kunčice p. O.

3. Na 6. zasedání dne 29.1.2006:

Schválila:
3.1.  žádost o storno faktury – prominutí pohledávky ve 

výši 255,- Kč za firmou LEKOS,  spol. s r.o., Ostra-
va (fa č.: 10139/2006 ze dne 18.12.2006), 

3.2.  žádost o povolení hostování na pouti dne 22.7.2007 
p. Oldřichu Pflegrovi, Sviadnov,

3.3.  žádost o prominutí pohledávky – dlužník J. Ponča, 
Soběšovice ve výši 540,- (fa č. 10068/2006 ze dne 
19.7.2006),

3.4.  příspěvek na činnost v roce 2007 občanskému sdru-
žení Ondřejník, Kunčice p. O. (cyklistika) ve výši  
10 000,- Kč,

3.5.  platové výměry ředitelům školských subjektů, jejichž 
zřizovatelem je Obec Kunčice p.O.,

Zvolila:
3.6.  dalšího člena komise zdravotně sociální: Taťána Ho-

lušová,
další členy komise kulturní:
 Taťána Holušová, Miroslav Magnusek, Zdeněk Syrek,
dalšího člena sboru pro občanské záležitosti: 
 Taťána Holušová.

4. Na 7. zasedání dne 14. 2. 2007 RO:
Schválila:
4.1  finanční příspěvek Klubu českých turistů na činnost v 

roce 2007 ve výši 6 000,- Kč,
4.2  finanční příspěvek ZO ČSOP 68/01 ve výši 7 000,- Kč 

na likvidaci křídlatky  v katastru obce,
4.3  finanční příspěvek ZO ČSOP 68/01 ve výši 6 000,- Kč 

na činnost organizace v roce  2007,
4.4  vzdání se práva a prominutí pohledávky ve výši  

2 865,- Kč za neuhrazenou fakturu splatnou dne  
12. 12. 2002 (odběr vody pro RS Horizont) panu  
J. Krůzovi, Ostrava,

4.5  žádost o povolení průjezdu obce pro Autoklub Vse-
tín – město v AČR dne 20. října 2007.

5. Na 8. zasedání dne 26.2.2007 RO:
Schválila:
5.1  kupní smlouvu mezi obcí a Š. a Z. J. , Kunčice p. O. 

(prodej pozemku),
5.2  návrh nájemní smlouvy mezi obcí a panem Ing.  

I. Blažkem, Kunčice p.O. (prodejna bývalé prodejny 
DOZA),

5.3  poskytnutí finančního příspěvku ZO ČSOP 68/01  
v maximální výši 30 000,- Kč jako spoluúčast na finan-
cování projektu Naučná stezka „Chodníčky v Podbes-
kydí“ a to v případě poskytnutí dotace z dotačního 
programu MSK,

5.4  poskytnutí finančního příspěvku Svazu Diabetiků ve 
Frýdlantu n.O ve výši 500,- na financování činnosti  
v roce 2007

6. Na 9. zasedání dne 12.3.2007 RO:
Schválila:
6.1  smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi obcí  

a paní Š. Adamčíkovou, Nižní Lhoty (prostory staré 
pošty),

6.2  dohodu o skončení nájmu – S. Jurek – JUREK S+R, 
Kunčice p. O. (budova kina a prostor staré pošty),

6.3  smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi obcí a fir-
mou JUREK S+R, s.r.o., Kunčice p. O. (prostory kinosá-
lu v budově kina),

6.4  podání trestního oznámení na M. Z., Frenštát p.R. 
pro podezření ze spáchání tr. činu podvodu (nespla-
cený závazek vůči obci)

6.5  poskytnutí příspěvku na výstavbu vodovodní přípoj-
ky v lokalitě nad restauraci Na Kopečku – p. č. 1640/
12 ve výši max. 50% prokázaných nákladů na výstav-
bu, pokud bude technicky možné napojení dalších 
staveb (zřízení věcného břemena a zajištění dosta-
tečné dimenze sítě) – Z. K., O. Ch., Ostrava

6.6  finanční příspěvek ZO ČSOP 68/15 – SKALKA na čin-
nost v roce 2007 ve výši 5 000,- Kč.

Zvolila:
6.7 člena komise kulturní Pavla Pavláska.

Informace o jednáních rady obce v roce 2007
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7. Na 10. zasedání dne 26.3.2007 RO:
Schválila:
7.1  smlouvu o nájmu nebytových prostor (kino) – M. K., 

Frýdek-Místek
7.2  poplatek za připojení (paušální podíl na nákladech) 
    a) k vodovodní síti ve výši 15 000,- Kč
    b) k dešťové kanalizaci ve výši 15 000,- Kč,
7.3  spolufinancování výstavby vodovodu a čerpací stani-

ce vody (bývalá chata Jurášek – nyní Beskydské reha-
bilitační centrum) za těchto podmínek: 

     a)  vodovod bude dostatečně dimenzován pro 
zřízení dalších přípojek, 

     b)  výše spoluúčasti obce bude 30%, maximálně 
však 150 000,- Kč,

     c)  vodovod a čerpací stanice vody budou po 
dokončení převedeny do majetku obce.

7.4  finanční vypořádání se Svazkem obcí Čistá Odra ve 
výši 983 328,- Kč ve prospěch obce,

7.5  pronájem pozemků p.č. 617/5 a 617/6 panu R. Krpco-
vi, Tichá, pro zemědělskou výrobu.

8. Na 11. zasedání dne 10. 4. 2007 RO:
Schválila:
8.1  smlouvu o provozování vodního díla se SmVaK Ostra-

va a.s. – vodovod Hasičárna,
8.2  smlouvu o provozování vodního díla se SmVaK Ostra-

va a.s. – vodovod Huťařství,
8.3  smlouvu o dílo s RENARDS, s.r.o., Brno – zpracování 

žádosti o dotaci na výstavbu splaškové kanalizace,
8.4  smlouvu o dílo s Ing. arch. L. Chlebkem, Paskov – stu-

die dispozičního řešení integrace mateřské školy do 
ZŠ K. Svolinského,

8.5  zadání vypracování architektonické studie a projek-
tové dokumentace Ing. arch. J. Kunetkovi, Zlín – vý-
stavba sportovně společenského areálu TJ Sokol,

8.6  zadání vypracování projektové dokumentace Ing. 
arch. J. Kunetkovi, Zlín – výstavba víceúčelového 
sportovního hřiště u základní školy,

8.7  záměr pronajmout pozemek p.č.1209/9 v k.ú. Kunči-
ce p. O.,

8.8  záměr pronajmout nebo prodat pozemky p.č. 2/1  
a p.č 1197/51 v k.ú. Kunčice p. O.,

8.9  účetní závěrku Mateřské školy Kunčice p. O. za rok 
2006 a převedení hospodářského výsledku v plné výši 
do fondu rezerv,

8.10  účetní závěrku ZŠ K. Svolinského v Kunčicích p. O. 
za rok 2006 a převedení hospodářského výsledku  
v plné výši do fondu rezerv,

8.11  vyhodnocovací podmínky a členy hodnotící komise 
výběrového řízení na dodavatele stavby „Chodník 
podél komunikace II/483“:

      a) váha kritérií pro hodnocení nabídek: 
1) nejnižší nabídková cena – 85 %
2) výše sankce za nesplnění termínu – 10 %
3) délka záruční doby – 5 %,

      b) členové a náhradníci hodnotící komise.
Členové Náhradníci
1. Bc. Michal Pavlita 1. Lenka Dobiášová
2. Oldřich Harabiš 2. Ing. Petr Tobolík
2. Danuše Svobodová 3. Ing. Tomáš Hrubiš
4. Ladislav Křenek 4. Ing. Pavel Řezníček
5. Ing. Radim Jurek 5. Petr Tryščuk

Pověřila:
8.12  Ing. A. Žáka, Kunčice p. O. zastupováním obce při 

zasedání a činnosti honebního výboru Honebního 
společenstva Kunčice pod Ondřejníkem,

8.13  T. H., Kunčice p. O. členstvím v pracovní skupině pro 
plánování sociálních služeb tvorbě komunitního 
plánu v rámci správního obvodu obce Frýdlant n. O.

Michal Pavlita

Odbor Klubu českých turistů Kunčice pod Ondřejníkem 
pořádá:
Veřejně přístupnou turistickou akci

„Kunčický pochod po stopách partyzánů“ v sobotu 26. května 2007
Připraveny jsou trasy: 30 km, 15 km, 7 km
Charakter tras: Všechny trasy jsou vedeny převážně po označených turistických trasách v horském terénu, část tras vede po lesních  
trasách s vlastním označením. Plánek s popisem tras obdrží startující při prezentaci.
Start: Start pochodu všech tras je od chatky TURIST u nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejníkem. Start je průběžný od 7:00 do 9:00 hod.
Cíl: Chatka „U Žabáku“ – areál vodních nádrží nad TJ Sokol.
Prezentace: Na místě startu od 6:45 do 9:00 hod.
Zavazadla: Zájemcům budou zdarma uschována zavazadla při prezentaci.
Občerstvení: Všichni účastníci pochodu obdrží v cíli teplé jídlo. Účastníci pochodu 30 km obdrží na trase při kontrole K3 malé občerstvení.
Podmínky účasti: Dobrý zdravotní stav účastníka. Pro účast na 30 km trase pochodu dovršení 15 let věku. Trasy 7 a 15 km – mládež 
pouze v doprovodu dospělé osoby.
Startovné: • trasa 7 a 15 km dospělí 20 Kč / mládež do 15ti let 10 Kč
  • trasa 30 km 30 Kč
Akce se uskuteční za každého počasí – každý účastník pochodu absolvuje trasy na vlastní nebezpečí. V ceně startovného není pojištění 
proti nehodě či úrazu. Pro účastníky jsou připraveny odměny.

Autobusový zájezd do Nízkých Tater ve dnech 4. – 8. července 2007 
Zajištěno stravování formou polopenze, ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s vlastní koupelnou a WC.  
V místě ubytování restaurace, ohniště zahradní posezení a společenská místnost. 
V programu zájezdu připraveny pěší túry od 13 do 28 km.
V ceně zájezdu 2.450,- Kč zajištěna doprava, ubytování, polopenze a občerstvení u táboráku.

Bližší informace k oběma akcím podají manželé Martiňákovi, Kunčice p/O č. 405, tel.: 556850274, mobil 603548526.
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Každodenní ekologické chování prospívá našemu zdraví
Dvacetiletou činnost hodnotili na 
své výroční členské schůzi Kunčičtí 
ochránci přírody v pátek 30. 3. 2007.

První polovina byla věnována pro-
mítání videofilmů z činnosti v uply-
nulých létech a degustaci vynikají-
cích produktů Kunčické pekárny za 
které patří p. Němcovi a celému jeho 
kolektivu upřímné poděkování.

Aktivním členům, pamětníkům, 
sponzorům a hostům byl předán 
sborník o úspěšných akcích k záchra-
ně přírodního a kulturního dědictví 
nejen v Kunčicích pod Ondřejníkem. 
Ohlédnutí zpět nám připomnělo ob-
tížné začátky 21 nadšenců, kteří již 
před dvaceti lety pochopili, že bezo-
hledná devastace životního prostředí 
vede do záhuby a snažili se ji zastavit 
nebo alespoň zpomalit. 

Zatím nám vyrostla nová generace 
a podmínky k životu se v Kunčicích 
pod Ondřejníkem v některých oblas-
tech postupně zlepšují:

Dýcháme čistší vzduch.
Téměř zmizely černé skládky.
V potocích ubylo odpadků, ale 

ubylo bohužel také obojživelníků, 
kteří nemohou žít ani se rozmnožo-
vat v saponátech a někde dokonce i 
ve fekáliích.

Tento největší ekologický prohře-
šek celé obce má svůj původ v malé 
prozíravosti a odvaze naších konšelů 
ze šedesátých a dalších let minulého 
století, kdy podmínky k budování 
obecních kanalizací byly dostupnější 
a okolní obce jej využily. Proto je to-
lik potřebné vybudovat splaškovou 
kanalizaci a čistírnu odpadních vod.

V letošním roce jsme zatím uza-
vřeli přes dvacet projektů a budeme 
pokračovat v rozvoji Pozemkového 
spolku Podbeskydí.

V údržbě orchidejových luk.
V restaurování Hlaváčova kříže.
V budování naučné stezky – pod-

beskydského chodníčku.
V péči o tří sady starých krajových 

odrůd.
V péči o památné stromy.
Ošetřovat mokřady a budovat 

tůňky pro obojživelníky.
Provádět inventarizaci a ochranu 

lesních mravenců rodu Formica.
Nepolevit v boji proti těžbě černé-

ho uhlí v regionu.
Pokračovat v likvidaci bolševníku 

na Čeladné.

Likvidovat všechny druhy křídla-
tek v Kunčicích p. O. a okolních ob-
cích Beskydským postupem.

Tady znovu prosíme občany, aby 
nám porosty křídlatek v průběhu ve-
getace nelikvidovali a nechali je bez 
poškození vyrůst. Čím větší nám nad-
zemní část vyroste, tím více kořenů 
dokážeme herbicidem zničit, když 

jej na odkvétající rostlinu nastříkáme 
ve správnou dobu. Jedině tak se dá 
křídlatka zlikvidovat bez poškození 
okolní vegetace.

Ekologickou výchovu a organizaci 
výtvarné a literární soutěže na naši 
základní škole jsme přenechali sester-
ské organizaci ZO ČSOP Ondřejník. 

Současný stav našeho životního 
prostředí nás opravňuje k tomu, aby-
chom nepolevovali v boji proti sobec-
tví, bezohlednosti a lhostejnosti a sna-
žili se o zachování zdravých životních 
podmínek i pro budoucí generace. 

Předseda Miloslav Šrubař

Od ledna se na plné obrátky rozběhlo cvičení rodičů a dětí. Scházejí 
se každý čtvrtek, v současné době vždy od 16.00 hodin v tělocvičně 
ZŠ Karla Svolinského a na cvičení se všichni moc těší, protože jejich 
cvičitelka slečna Jana Klimešová má každou hodinu pečlivě a zajímavě 
připravenou.

V březnu vyslala naše ASPV 
několik malých gymnastek 
na přebory do tělocvičny ZŠ 
ve Frýdku-Místku. Největšího 
úspěchu se podařilo dosáhnout 
Elišce Majerkové na 2. místě. 
Soutěžila i Lucie Řezníčková, 
Markéta Vyroubalová, Lenka 
Poledníková. Potlesk si vyslou-
žil jediný „malý kunčický gym-
nasta“ Michal Majerek.

21. dubna odjela výprava 21 závodníků a závodnic do Frýdku-Míst-
ku, aby si na slezanském stadionu porovnali výkony v atletice s jinými 
sportovními jednotami. A byli úspěšní. První místa ve své kategorii 
obsadili Jan Majer a Karolína Vyroubalová, druhá místa Tomáš Jurek 
a Kryštof Střálka, třetí místo Gabriela Mynářová. Chceme vám vyjme-

novat i všechny ostatní závodníky, protože si to za své výkony zaslouží 
a jejich body přispěly k tomu, že se družstvo mladších žáků I. umístilo 
na 1. místě, družstvo starších žáků I. na 2. místě a družstvo mladších 
žaček I. na 3.místě.

Byli to: Matthias Bettin, Jakub Štefek, Michal Jurek, Lukáš Wese-
lowski, Robert Polách, Lukáš Daníček, Michal Štulc, Tomáš Daníček, 
Martin Krkoška, Julie Poláchová, Natálie Mynářová, Michaela Keňová, 
Ivana Čajánková, Markéta Vyroubalová, Kristýna Vyroubalová.

Všem mladým sportovcům a jejich cvičitelům děkujeme za vzornou 
reprezentaci naší tělovýchovné jednoty i Obce Kunčice p. O. a přejeme 
mnoho dalších sportovních úspěchů a elánu.

výbor ASPV

Sportovní zpravodajství – ASPV

Část výboru ZO 68/01 ČSOP       Foto: Petr Tryščuk  Členové a hosté                           Foto: Petr Tryščuk

Naši medailisté – regionální atletické závody ve F-M.      Foto: Zuzana Majerková

Naši mladí gymnasté na regionálních 
závodech ve F-M
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Oslavy Dne Země 
Den Země, který každoročně sla-

víme 22. dubna, si děti kunčické ško-
ly připomenuly již v pátek 20. dub-
na, kdy v netradičním vyučování byly 
vedeny jak k poznávání přírody, tak 
i k pěstování návyků zodpovědného 
a šetrného chování člověka k příro-
dě. Děti 1. stupně se účastnily bese-
dy o floře a fauně našeho regionu, 
kterou pro ně připravili Robert Albín 
a Alena Niklová, a po jejím skončení 

cestovaly vlakem do Frýdlantu nad 
Ostravicí, kde se přesunuly k řece 
Ostravici a během vycházky po na-
učné stezce Kamenec se dovídaly 
mnoho nového o životě kolem vody. 
Ve skupinách plnily také úkoly na 
pracovních listech a touto netradiční 
výukou byly natolik zaujaty, že úna-
va se nedostavila ani u těch nejméně 
zdatných dětí a ještě zvládly v dobré 
náladě i cestu z nádraží zpět až ke 
škole. 

Žáci na 2. stupni před tímto dnem 
vytvářeli v ICT plakáty ke Dni Země, 
od dospělých si nechávali doplňovat 
anketu týkající se recyklace a ochra-
ny životního prostředí. Je nutné také 
připomenout, že celé druhé pololetí 
se každý čtvrtek od 7.10 do 7.40 sbí-
rají PET láhve.

Na začátku vyučování byli žáci se-
známeni s historií Dne Země a také 
se jim připomnělo, že 21. 4. se v naší 
obci sbírá nebezpečný odpad.

Program tohoto dne byl velmi na-
plněn a každá třída měla jiné aktivi-
ty. 6. třída si vyzkoušela vlastní výro-
bu ručního papíru a žáci napsali 
přání Zemi, 7. třída pracovala s PET 
vršky a kartónovým papírem, 8. tří-
da tvořila výrobky z PET lahví, vy-
zkoušela si hru 11 popelnic, hádala 
za jak dlouho se rozloží v půdě od-
padky a 9. třída se seznamovala  
s ohroženými druhy organismů.

Pro celý 2. stupeň byla rovněž při-

pravená přednáška vedená členem 
ČSOP a každá třída posbírala odpad-
ky a alespoň trochu vylepšila okolí 
školy. V tělocvičně školy byla nachys-
tána vědomostní stanoviště (pozná-
vání organismů, recyklace, ochrana 
přírody, ekoznačky, hádanky aj.). 
Soutěžilo se v rámci 2. stupně.

Na 4. místě se umístila 7. třída, na 
3. místě 6. třída, na 2. místě 8. třída, 
na 1. místě s největším počtem bodů 
skončila 9. třída.

Výrobky se žákům velmi povedly 
a jsou vystaveny na školních nástěn-
kách a v galerii Sluníčko. 

M. Jurková, tř. uč.
L. Golová, tř. uč.

Přehazovaná
12. 4. 2007 proběhlo na ZŠ TGM 

ve Frýdlantě nad Ostravicí okrskové 
kolo v přehazované dívek 6. tříd. 
Turnaje se zúčastnily 4 ZŠ (TGM Frýd-
lant n. O., Ostravice, Kunčice p. O.  
a Janovice). Dívky vyhrály nad všemi 
školami a postoupily do okr. kola, 
které se konalo 24. 4.  v Dobré.

Školu reprezentovaly:
zleva 1. řada: Syrková Kateřina, 

Holušová Anna Marie, Černochová 
Jana, Turoňová Alena,

zleva 2. řada: Knapková Romana, 
Kahánková Bohdana, Vyroubalová 
Karolína, Závodná Petra. 

L. Golová, učitelka TV

Prevence sociálně-patolo-
gických jevů ve škole

Ve dnech 18. a 19.dubna pokračo-
valo sezení dětí 1., 2. a 3.třídy s lek-
torkou občanského sdružení Faust. 
V těchto hodinách se zaměřila ze-
jména na propagaci zdravého život-
ního stylu. Děkujeme za příspěvek 
od SRPdŠ, z jehož prostředků lekce 
uhradíme.

A. Charbuláková, školní metodik 
prevence

Fotbalový turnaj – 
Coca-cola školský pohár 2007

24. 4. 2007 se žáci 6. až 9. tříd zú-
častnili celostátního fotbalového 
turnaje „Coca-cola školský pohár 
2007“, do kterého se přihlásilo letos 
1192 škol z celé republiky. Jednotli-
vé školy byly rozlosovány do skupin. 
Naše škola odehrála 1. kolo turnaje  
s ZŠ Komenského Frýdlant n. O., ZŠ Raš-
kovice a ZŠ Hukvaldy. Hrálo se na škvá-
rovém i travnatém hřišti, 2x 20 min. 

Školu reprezentovali:
Benda David – 8. třída, Borák Lukáš 
– 7. třída, Daníček Lukáš – 7. třída, 
Jaroš Jakub – 8. třída, Káňa David – 
8. třída, Kubečka David – 9. třída, 
Marek Ondřej – 6. třída, Pícha Jiří – 
7. třída, Rybář Matěj – 9. třída, To-
mánek Tomáš – 8. třída, Zátopek 
Stanislav – 6. třída, Zpěvák Tomáš – 
9. třída, Žáček Adam – 8. třída.

Chlapci skončili na pěkném, bo-
hužel nepostupovém 3. místě.

L. Golová, učitelka TV

Návštěva filmového před-
stavení

Pro žáky, kteří přispěli ke zdárnému 
konání Dne otevřených dveří v kunčické 
škole, bylo za odměnu přichystáno velké 
překvapní. Všichni se mohli 4. dubna zú-
častnit návštěvy filmového představení 
Maharal. Byla jsem ráda, že mohu být 
mezi nimi.

Film mě velmi zaujal, překvapilo mě 
hlavně to, jaké poklady se mohou najít 
Jelikož mám ráda dějepis, přínosem byl 
pro mě film i po stránce dějepisné. Byl 
také plný dobrodružství, což jistě uvítali 
hlavně kluci. Hrdinové filmu museli pod-
le různých indicií a hádanek i nepatrných 
náznaků najít poklad, stranou nezůstal 
ani divák. I my jsme se v duchu snažili 
záhadu vyřešit. Nadchlo mě také obsa-
zení hlavních rolí. Taková odměna všem 
udělala radost.

Barbora Kožušníková, žákyně 7. tř.  

Informace ze školy Karla Svolinského

Naši medailisté – regionální atletické závody ve F-M.      Foto: Zuzana Majerková
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Výtvarný úspěch prvňáčka
V mezinárodním soutěžním vý-

tvarném a literárním projektu – EV-
ROPA VE ŠKOLE – pořádá Středisko 
volného času Korunka v Ostravě Ma-
riánských Horách, získal žák 1. třídy 
JAKUB ZÁDRAPA nádherné 1. místo 
v krajském kole, v I. kategorii. Kubík 
postupuje do kola celostátního. Ob-
držel diplom, který vydal Moravsko-
slezský kraj – krajský úřad a peněžní 
poukázku na výběr zboží. Kubíkovi 
gratuluji a přeji, aby obsadil některé 
z předních míst i v celostátním kole.

E. Halatová, učitelka VV

Pobyt prvňáčků ve škole
S dětmi 1. třídy jsme se domluvili, 

že strávíme společně chvíle i mimo 
vyučování. Byla to dvě sobotní do-
poledne a jedno páteční odpoledne. 
Ve škole jsme se věnovali sportu – 
závodivé hry, soutěže, turnaje, 
apod., pracovali jsme na počítačích, 
malovali jsme výtvarnou soutěž – 
ADRA, připravili si ovocný pohár. Vy-
tvořili jsme si také třídní tričko, které 
využijeme při společných akcích tří-
dy. Dětem se všechny tři pobyty líbi-
ly, byly nadšené, takže jsme začali 
plánovat další. Největší odměnou 
byly rozzářené usměvavé tváře dětí.

E. Halatová, třídní učitelka 

Návštěva obecního úřadu
V úterý 6. 3. jsme s dětmi 6. třídy 

navštívili Obecní úřad v Kunčicích 
p. O., kde děti měly možnost rozšířit 
si znalosti učiva občanské výchovy  
a seznámily se tak blíže s fungováním 
této instituce, zjistily, s čím a jak se na 
obecní úřad obracet. Chtěla bych 
touto cestou velice poděkovat paní  
T. Holušové, která se nám po téměř 
dvě vyučovací hodiny skvěle věnovala.

A. Charbuláková, učitelka OV

Pythagoriáda
Tato matematická soutěž se pořá-

dá na naší škole každoročně a je ur-
čená žákům 6. a 7. tříd. Letos ji žáci 
psali ve středu 28. 2. Nejúspěšnějším 

řešitelem se stala Alena Telváková 
ze 7. třídy. Blahopřejeme a věříme, 
že všichni, kteří postupují do dalšího 
kola, dosáhnou i tam dobrých vý-
sledků.

A. Charbuláková, učitelka M

Matematický klokan
V pátek 16. března se na naší ško-

le, stejně jako na spoustě dalších po 
celém světě, konala již tradiční me-
zinárodní matematická soutěž. Dru-
háci a třeťáci řešili úlohy v kategorii 
Cvrček, čtvrťáci a páťáci v kategorii 
Klokánek. Na druhém stupni byli vy-
braní žáci rozdělení do kategorií 
Benjamín (6. a 7. třída) a Kadet (8.  
a 9. třída).

Zde jsou žáci s nejlepšími výsledky 
v jednotlivých kategoriích a třídách:

Cvrček:   Tomáš Jurek (3. tř.),  
Karolína Petrová (2. tř.)

Klokánek:  David Šenk (4. tř.) 
Michael Jurek (5. tř.)

Benjamín:  Adam Kudláček (7. tř.) 
Karolína Vyroubalová(6. tř.)

Kadet:  Kristýna Vyroubalová (8. tř.) 
Lenka Jurková (9.tř.)

Blahopřejeme!
A. Charbuláková, učitelka M

Informace ze školy Karla Svolinského

Krajský sraz turistů
Klub českých turistů oblast Moravskoslezská se 
sídlem v Ostravě a odbor Klubu českých turistů 

Tělovýchovné jednoty Ferrum Frýdlant nad 
Ostravicí Vás zvou na Krajský sraz turistů 

16. – 17. 6. 2007
Sobota – 100 let turistické chaty na Ondřejníku
Místo:  Frýdlant nad Ostravicí, Ondřejník – sobota 

16. 6. 2007
Neděle – Odhalení pamětní desky A. Podroužka
Ostrava, Slezkoostravský hrad - neděle 17. 6. 2007
Sobotní trasy: 
• Délka:  pěší (11 km - 15 km - 26 km);  

cyklisté (25 km, 46 km).
• Start:  klubovna KČT na hřišti TJ Ferrum Frýdlant 

nad Ostravicí od 7:00 do 11:00 hod. nebo 
dle vlastního uvážení.

• Cíl: chata na Ondřejníku

Další informace naleznete na 

www.kct-msk.cz

Chcete si pohrát 
a zacvičit se svými dětmi? 

Přijďte mezi nás!!!
Připravili jsme pro Vás

CVIČENÍ PRO 
RODIČE A DĚTI

Kde: tělocvična v Základní škole  
Karla Svolinského v Kunčicích p. O.

Kdy: každý čtvrtek  
16.00 až 17.30 hodin

Co vzít s sebou:  
sportovní oblečení a obuv pro sebe  

i své dítě (děti), pití  
a dobrou náladu!!!

Těšíme se na Vás, ASPV. 

SRPdŠ při ZŠ Karla Svolinského
pořádá v sobotu dne 9. června 2007

zábavné odpoledne

ŠKOLA CHUTI 
na hřišti ZŠ v Kunčicích p. O.

od 15.00 hodin.

Zveme: děti, rodiče, prarodiče, tetičky
na velké „cukrářské šouuu”,

které bude probíhat pod vedením
odborných lektorů moderní

gastronomie (Martinem Slezákem,
Věrkou Kocincovou a pomocníky)

SRPdŠ pro Vás připravilo spoustu  
zajímavých her, soutěží a dobrot od firmy 

Škola chuti!

Občerstvení zajištěno!!
Srdečně zve výbor SRPdŠ!!!!!
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Vážení spoluobčané, v tomto měsíci již uběhla doba šesti měsíců 
od komunálních voleb. Ve volebním programu politického usku-
pení, které zastupuji, jsme slíbili větší informovanost o činnosti  
a plánech obce. Mimo to, že od nynějška budou na webových 
stránkách i v Obecních novinách sdělovány rozhodnutí a usnesení 
Rady obce, Vás budu v nepravidelných intervalech informovat 
prostřednictvím takovýchto zpráv a komentářů. Naše obec zazna-
menala jako jedna z posledních v republice po 16 letech změnu na 
postu starosty. Mnozí z Vás změnu přivítali, mnozí z Vás změnu 
odsuzovali. Ti viděli v mé osobě člověka, jež povede obec k úpad-
ku. Nevím, z čeho pramenila tato domněnka, když mne mnozí  
z nich vůbec neznali. Od těchto občanů, úmyslně zde neuvádím 
konkrétní osoby, oni se však sami identifikují, byla projevem jen 
nenávist, pomluva, faleš a arogance a to nejen vůči mě, ale i čle-
nům mé rodiny. Během prvních šesti měsíců po volbách jsem mu-
sel řešit věci a problémy, které jsem v listopadu 2006 nepředpoklá-
dal – složitost integrace mateřských škol, neefektivní financování 
výstavby splaškové kanalizace, postoj a pohled některých osob na 
obecní rozpočet atd.. Chtěl jsem se zaměřit pouze na budoucnost 
naší obce. Bohužel mnoho času a energie mi ubraly mnohdy ne-
chutné a urážlivé výpady „zatvrzelých odpůrců“. Byl bych rád kdy-
by toto období již skončilo a pokud nám všem jde jen a jen o bu-
doucnost Kunčic p. O., měli bychom konečně a doopravdy začít. Je 
jasné, že každý máme své názory a jiný pohled na různé problé-
my, potom je však třeba hledat rozumné řešení, které bude nej-
prospěšnější pro obec a rozhodnout. Nechci se zde pouštět do 
hodnocení vedení obce v předcházejících 16 letech, protože nelze 
jednoduše říci co bylo špatně a bylo možno udělat lépe. Máme 
jiné postoje, názory a styl práce. Neznamená to však, že jeden 
lepší a druhý horší. V následujících řádcích uvádím, co se za po-
slední půlrok udělalo, jaké projekty se skutečně schválily a naplá-
novaly, neboť předvolební sliby některých osob byly jiné, než je-
jich nynější kroky, které se po volbách změnily. Bohužel mohlo 
toho být uděláno mnohem více, nebýt výše uvedených důvodů.

V prvé řadě je třeba se zmínit o sestavování rozpočtu na letošní 
rok. Předpokládané příjmy byly schváleny ve výši 29 782 200,- Kč, 
z toho příjmy do obecního rozpočtu z podílu na státem vybraných 
daních činí pouze 14 192 200,- Kč. Ostatní příjmy tvoří různé po-
platky, pronájmy, prodeje majetku, dotace aj., jejichž výběr záleží 
na nás. V této příjmové části ještě nejsou zahrnuty předpokládané 
dotace, o které jsme již požádali v minulých šesti měsících, kde 
schvalovací a hodnotící procesy ještě nebyly ukončeny. Jsou to ze-
jména dotace na opravy místních komunikací a výstavbu rozšíření 
veřejného osvětlení, dále jsme požádali o přidělení dotace na po-
kračování výstavby chodníků spojující „horní část“ obce s centrem 
(jedná se o dva dotační tituly vyhlášené Radou Moravskoslezské-
ho kraje zaměřené na infrastrukturu a bezpečnost). Celkem jsme 
za poslední půlrok požádali o dotace ve výši 6,6 mil. Kč, z této 
částky nám bylo přiděleno a schváleno již 5,0 mil. Kč. Výdaje obce 
v letošním roce jsou naplánovány v celkové výši 26 556 200,- Kč, 
jež zahrnují běžné platby, mzdy, investiční výdaje na výstavbu  
a rekonstrukci, příspěvky školám a jiným neziskovým organizacím, 
náklady za svoz odpadů aj.

Výdajová část rozpočtu je v letošním roce ovlivněna především 
třetí částí rozpočtu, což je tzv. financování. Letos musel být rozpočet 
sestaven s financováním ve výši -3 226 000,- Kč. To znamená, že 
obec musí splácet výdaje, které ji vznikly v minulých obdobích, 
především v roce 2006. Letos tedy budou výdaje o tuto částku 
menší než jsou plánované příjmy. Jen pro názornost zde uvádím 
čísla z loňského roku, kdy příjmy činily 22 300 485,- Kč, výdaje obce 
činily 27 231 184,- Kč. Financování tedy bylo ve výši +4 930 699,- 

Kč. V praxi to znamená, že bylo utraceno o téměř 5 mil. Kč více, 
než činily příjmy obce. Z ekonomického pohledu budeme letos 
disponovat částkou o 8,156 mil. Kč menší než v předchozím roce. 
Toto je obnos peněz, který by například stačil na kompletní opra-
vu všech místních komunikací. V dlužné sumě, kterou letos bude-
me muset zaplatit, je zahrnuta splátka krátkodobého úvěru  
z konce roku 2006 ve výši 3,06 mil. Kč a dále splátka za pořízení 
„hasičského auta“ ve výši 1,16 mil. Kč, další financování tvoří pře-
devším splátky dlouhodobých úvěrů přijatých v době budování 
infrastruktury. 

 Samozřejmě, že dluhy z minulosti by neměly zastavit rozvoj 
Kunčic p. O. Letošní rok je především rokem přípravy projektů.  
Z tohoto důvodu byl sepsán návrh strategického a akčního plánu 
obce. Vzhledem k tomu, že obec doposud neměla připravené 
smysluplné investiční projekty, je nutné s tímto začít v letošním 
roce, což je jeden z posledních termínů. Vyhlášených dotačních 
titulů bylo počátkem letošního roku dost, stejně tak v letech před-
chozích, avšak bez zpracované dokumentace, což je to otázka 
několika měsíců, nelze žádosti podávat. Ke všem vyhlášeným do-
tačním titulům, na které jsme byli připraveni, jsme samozřejmě 
žádost podali. 

Největším z projektů, které se pro letošní rok zpracovávají, je 
především změna způsobu podání žádosti o dotaci na výstavbu 
splaškové kanalizace, kdy předešlý způsob prostřednictvím svazku 
obcí nevedl k potřebnému cíli, což je minimálně podání žádosti o 
dotaci a obec tím ztratila nenávratně téměř 360 tis. Kč. Jen pro 
dokreslení zde uvádím částky, kterými jsme se měli podílet na čin-
nosti svazku obcí: v roce 2006 to bylo 1,34 mil. Kč a pro rok letošní 
byl návrh příspěvku ve výši 1,1 mil. Kč. Velkou část příspěvku se 
nám podařilo získat zpět, ovšem již zmíněných 360 tis. Kč nemá-
me nárok nazpět získat. Tento postup financování byl pro obec ve 
světlejším úhlu pohledu finančně náročný a nehospodárný, proto-
že plánované výdaje jen na podání žádosti o dotaci byly řádech 
miliónů Kč, což by obecní rozpočet „ruinovalo“ několik let. Nyní 
jsme zvolili jiný způsob a to takový, že odměnu za zpracování a 
podání žádosti budeme hradit poradenské firmě až v momentě 
podpisu smlouvy o přidělení dotace. Dalším velkým projektem je 
výstavba a rekonstrukce sportovně – společenského areálu TJ So-
kol. Nyní se zpracovává projektová dokumentace. Celková investi-
ce se předpokládá ve výši 30 mil. Kč. Tato investice se bude samo-
zřejmě realizovat za pomocí dotací. 

Další investicí, jež v budoucnu obci prospěje, je integrace ma-
teřských škol do základní školy. S přestavbou základní školy se za-

Zpráva o hospodaření obce Kunčice p. O.
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Srovnání plnění obecního rozpočtu v roce 2006  
a návrh na rok 2007 (částky v Kč)

příjmy – celkové příjmy rozpočtu v daném roce
výdaje – celkové výdaje rozpočtu v daném roce
financování – celkem financování v daném roce (kladná hodnota vyjadřuje zadlužení)
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počne již v letošním roce tak, aby po dokončení byla mateřská 
školka v provozu nejpozději od září 2008. Varianty přestavby byly 
taktéž konzultovány s řediteli místních škol. Na tuto přestavbu 
bude v dalších letech navazovat eventuelní nástavba základní 
školy, jejíž rozsah je ve výši přibližně 25 mil. Kč. Základní škola 
dozná dalších změn a to výstavbou nového sportovního hřiště, na 
které se nyní zpracovává stavební projektová dokumentace. Cel-
ková investice do tohoto areálu přesáhne 5,0 mil. Kč. Toto hřiště 
bude samozřejmě sloužit nejenom škole. Na tento projekt připra-
vujeme taktéž podání žádosti o dotaci. Do školství obec plánuje 
investovat, mimo neinvestičních dotací na výuku a podle schvále-
ných projektů, částku přesahující 32 mil. Kč. Neinvestiční dotace 
od obce základní škole jsou v letošním roce schváleny ve výši  
1 471 000,- Kč a mateřské škole 490 000,- Kč. Obě částky jsou opro-
ti loňskému roku číselně vyjádřeno nižší, avšak při podrobnějším 
rozboru a s ohledem na budoucí investice jsou to částky naprosto 
dostačující. Mateřská škola má příspěvek na práci s dětmi a před-
školní výuku ve výši odpovídající dnešním požadavkům a potře-
bám, navíc od září bude v provozu pouze MŠ Dolní. Základní ško-
la potřebuje podrobnější rozbor, neboť částka přidělená v letošním 
roce je sice matematickým vyjádřením nižší, ovšem pouze takové-
to srovnání a následný výklad by byl demagogickým. Podrobnější 
a ekonomický pohled na sestavování rozpočtu a příspěvku je zcela 
odlišný. Jen pro názornost v tabulce uvádím jednoduchý propočet 
skladby spotřeby energií, požadovaného příspěvku a schválený 
příspěvek od obce.

Z uvedené tabulky vyplývá, že pro rok 2007 byla spotřeba ener-
gií naddimenzovaná. Rozdílná částka 182 403,- Kč, tedy úspora, 
mezi požadavkem základní školy a předpokládanou spotřebou by 
byla dosažena, i kdyby škola nepřijala žádná úsporná opatření. 
Tento postup srovnání je možno použít i na jiné výdaje a po tako-
vémto podrobnějším vyhodnocení lze dojít k tomu, že základní 
škola v letošním roce hospodaří s částkou o téměř 70 tis. Kč větší 
než v roce předchozím. Dalším nemalým příjmem školy by mohly 
být získané dotace z různých fondů, zde je ovšem nutný aktivní 
přístup vedení školy. V předchozích letech obec poskytovala fi-
nanční příspěvky školním organizacím bez toho, aniž by dala jas-
ná pravidla jejich čerpání. V loňském roce obec přidělila škole té-
měř 2,0 mil. Kč, aniž určila jak a na co mají být použity, tento 
přístup se od letošního roku změnil. Mateřská škola i základní ško-
la převzaly schválení příspěvku od obce v přesném členění jeho 
použití. Důraz je a bude vždy kladen na přímou pedagogickou 
výuku a činnost s dětmi, včetně navazujícího materiálního zajiště-
ní. Nicméně i zde je nutné brát v potaz výši obecního rozpočtu  
a jeho návaznost na další subjekty v obci. 

Dalšími organizacemi, jejichž činnost je vázána na obecní roz-
počet je TJ Sokol a Sbor dobrovolných hasičů. TJ Sokol, jež má  
v současné době asi 200 aktivních členů, obdržela od obce příspě-
vek ve výši 200 tis. Kč. Tento příspěvek se skládá z částky 150 ti- 
síc Kč, která bude podle přesného členění použita na činnost TJ  
a z částky 50 tis. Kč, která se bude přeúčtovávat ve prospěch zá-
kladní školy za nájem tělocvičny (tento postup v minulosti nebyl, 

neboť TJ platila pouze 15 % skutečných nákladů na provoz školní 
tělocvičny). Na činnost SDH, jež má přibližně 75 členů, byla schvá-
lena z rozpočtu obce částka 1 362 400,- Kč, která se skládá přede-
vším ze splátky vozidla ve výši 1,16 mil. Kč, které slouží mimo jiné 
k provozování „hasičského sportu“, dále částky za pronájem tělo-
cvičny 12 tis. Kč, práce s mládeží 12 tis. Kč aj. Příspěvek obce byl 
rovněž konzultován s velitelem jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů, který požadoval „podle vzoru západoevropských zemí“  
1,0 až 1,5 % z rozpočtových daňových příjmů obce (v roce 2007 
budou přibližně 14,2 mil. Kč). Mimo splátku vozidla poskytuje 
obec na činnost celkem 201 600,- Kč. Z tohoto pohledu mají naši 
hasiči příjmy nad standardem zemí západní Evropy. Samozřejmě, 
že na činnost jednotky je možnost čerpat a jsou čerpány dotace 
také z Moravskoslezského kraje. 

Výborná spolupráce podle mne nastala se ZO ČSOP – Pozemko-
vý spolek Podbeskydí, kteří jsou sami velmi aktivní jak v činnosti, 
tak při získávání dotací a obec je poté pouze požádána o dofinan-
cování jednotlivých projektů. Zde se jedná jak o akce na ochranu 
přírody, tak o péči o kulturní dědictví. Bohužel jedná z organizací, 
která měla v Kunčicích pod Ondřejníkem svou dlouholetou tradici 
ve své činnosti a nyní zanikla, byla místní organizace Červeného 
kříže. Děkuji všem, kteří se kdy do práce této organizace za obdo-
bí desítek let zapojili, za jejich ochotu, snahu pomoci vždy, kdy to 
bylo potřebné a v dřívějších dobách jediné možné pomoci i velmi 
nutné.

Jednou ze záležitostí, v jejichž řešení bylo nutné zvolit jiný pří-
stup, bylo především řešení majetkoprávního řešení areálu vod-
ních nádrží. Vzhledem k tomu, že předchozí postup, prostřednic-
tvím předání dokumentů a řešení notáři, nevedl ani k započetí 
prací týkajících se vlastnických záležitostí, jsme se rozhodli postu-
povat nadále iniciativněji. Zahájili jsme jednání s vlastníky pozem-
ků pod nádržemi s tím, že budeme souhlasit s řešením převodu 
pozemků tak, aby žádná strana neutrpěla újmu. Nyní máme pří-
slib převodu vlastnických práv k dotčeným pozemkům. V návaz-
nosti na strategický plán byly zahájeny práce na komplexní urba-
nistické studii rozvoje Kunčic pod Ondřejníkem, které má obrovský 
a dosud nevyužitý potenciál ve prospěch jak trvale žijících obyva-
tel, tak i návštěvníků. V tomto je pro obec velkým přínosem čin-
nost a aktivity Beskydského rehabilitačního centra, jež svou po-
věstí a vrůstajícím významem pomáhá mimo jiných činností 
propagovat Kunčice pod Ondřejníkem více, než kterékoliv agen-
tury, zabývající s podporou cestovního ruchu, s nimiž obec v minu-
losti spolupracovala.

Dále je třeba zmínit, že dosud nevyužívána budova kina je nyní 
celá pronajata, prostory budou využity pro provozovnu restaura-
ce a prodejnu smíšeného zboží. Rada obce schválila také žádost 
Církve československé husitské o pronájem dlouhodobě nevyuži-
té smuteční obřadní síně u hřbitova, pro vytvoření zázemí  
a společenských potřeb této církve. Další z důležitých věcí, které 
jsme zavedli a co jsme slíbili, je větší informovanost občanů a to 
jak prostřednictvím Obecních novin, tak především aktualizací 
webových stránek. I když některé příspěvky v diskusním fóru na 
webových stránkách Kunčic p. O. byly přinejmenším nevkusné, je 
třeba zapojení a sledovanost stránek hodnotit kladně. Všichni se 
zde mají možnost vyjádřit k různým událostem v obci. Diskusní 
fórum ovšem nebylo zavedeno za účelem okamžité odpovědi 
jak starosty, tak kohokoliv z úřadu, slouží opravdu především  
k diskusi. Neznamená to však, že bych na některé příspěvky  
nereagoval nebo je neznám. Pokud bude chtít kdokoliv a na co-
koliv odpovědět, lze mne nebo kohokoliv jiného kontaktovat 
prostřednictvím e-mailu nebo osobně, což se také velmi často 
děje a jsem tomu rád.

Michal Pavlita

Spotřeba energií v základní škole

komodita spotřeba požadavek ZŠ předpokládaná schváleno
 v roce 2006 v roce 2007 spotřeba v 2007 obcí v 2007

voda 32 068,00 Kč 35 000,00 Kč 33 671,40 Kč 30 000,00 Kč
plyn 588 488,00 Kč 550 000,00 Kč 400 171,84 Kč 450 000,00 Kč
el. energie 339 865,00 Kč 400 000,00 Kč 368 753,53 Kč 320 000,00 Kč
celkem 960 421,00 Kč 985 000,00 Kč 802 596,77 Kč 800 000,00 Kč

předpokládané spotřeby: voda + 5% (nárůst cen v roce 2007)
 plyn -32 % (spotřeba podle statistik v roce 2007)
 el. energie + 8,5 % (nárůst cen v roce 2007)
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Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

(budova Úřadu města)

www.ibcreality.cz
info@ibcreality.cz

PRODÁME VÁM VÝHODNĚ VAŠ BYT
ČI NEMOVITOST NEBO JI VYKOUPÍME

Kancelář 596 888 777
Byty 604 999 442
Domy, pozemky 602 202 807

®Reality

Mladý pár koupí samostatný RD v okolí Frýdlantu nad  
Ostravicí, nejlépe v Kunčicích pod Onřejníkem nebo Čeladné,  

v ceně okolo 1 000 000 Kč. Za nabídky předem děkujeme.
Kontakt: 607 958 284 nebo dumdomek@seznam.cz

Fa JIŘÍ TESARČÍK
Zajistíme a provedeme pro Vás tyto práce

• Celkové rekonstrukce domů, bytů a budov
• Vnitřní i venkovní omítky
• Veškeré malířské a natěračské práce včetně fasád
• Betonování podlah, teras, schodů a balkonů 
 včetně izolací, dlažeb a obkladů
•  Pokládka dřevěných podlah, PVC a jiných podlahových 

krytin
• Výkopové práce
• Odvoz suti a jiných odpadních materiálů
• Klempířské a pokrývačské práce
• Tesařské práce
• Ploty, ohrady a oplocenky
• Výkopové a meliorační práce
• Zateplování budov
• Výměna oken
• Zahradní dřevostavby (pergoly-altány atd.)
• Pokládka zámkové i ostatní dlažby 
• Stavba komínů
• Veškeré zednické práce
•  Odporové dráty do žlabů a svodů – zamezí zamrzání 
a poškození 

• Údržba zeleně a dřevin
• Kosení travin (křovinořez, traktor)
• Práce s motorovou pilou i z plošiny

• Voda-topení-plyn, zajistíme i revizi

Informace na tel: + 420 728 954 389,  JiriTesarcik@seznam.cz 
Jiří Tesarčík, Dr. Petra 2897 – Frýdek-Místek 738  01

1. noční soutěž sezóny
2007

Sbor dobrovolných hasičů v Kunčicích pod 
Ondřejníkem pořádá 1. noční soutěž sezóny 

2007 v požárním sportu.

Soutěž bude probíhat v pátek 11. 5. 2007 
v areálu základní školy od 20 hod. 

Během večera budete moci shlédnout  
nejlepší hasičská družstva  

nejen z Moravskoslezského kraje.
Taková soutěž se v Kunčicích ještě nikdy 

nekonala, proto na ni zveme všechny  
příznivce hasičů a dobré zábavy. 

Přijďte fandit domácímu družstvu! 
Občerstvení pro vás i pro soutěžící zajištěno.

Jelikož se jedná akci, které se zúčastní větší 
množství lidí, bude hrát hudba a k soutěžení 

bude využívána technika, chtěli bychom poprosit 
obyvatele v blízkosti o shovívavost. 

Hasiči Kunčice 
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Poslední zápasy tohoto soutěžního ročníku futsalové 
Divize F zvládli naši hráči na výbornou a ve všech třech 
zápasech se jim podařilo zvítězit. Díky těmto výsledkům 
obsadili v konečné tabulce skvělé osmé místo.
SVP Tsunami Příbor – FSC Komax Kunčice p. O. 7:5 (1:1)
FSC Komax Kunčice Kunčice p. O. – FC Parlament Ostrava  7:7 (2:4)
FSC Komax Kunčice Kunčice p. O. – KFV Roub Vítkovice 5:3 (1:2)
FC VSK VŠB TU-Megas Ost. B – FSC Komax Kunčice p. O. 6:9 (3:0)
Ferram Opava – FSC Komax Kunčice Kunčice p. O. 3:7 (2:2)

Na závěr premiérového ročníku ve futsalové Divizi F 
bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na chodu 
našeho klubu v průběhu celé sezóny. Děkuji firmě Ko-
max, jmenovitě panu Zdeňkovi Mazochovi za finanční 
podporu a funkcionářskou práci v průběhu celého roční-
ku. Dále děkuji paní Marceli Mazochové, paní doktorce 
Bohunce Fajkusové, panu Zdeňkovi Tabáškovi a panu Ja-
kubovi Bradovi za pomoc při organizování domácích 
utkání. Poděkování patří také trenérovi panu Karlu Šmí-
rovi a všem hráčům, jmenovitě kapitánovi týmu Zdeňko-
vi Matějkovi, nejlepšímu střelci mužstva Tomáši Žáčkovi, 

Martinu Dittertovi, Michalovi Mazochovi, Tomáši Něm-
covi, Jiřímu Šmírovi, Jakubovi Fuskovi, Lukáši Vašutovi, 
Petru Kašovi, Lukáši Kühnertovi, Miroslavu Juřenovi, Da-
vidu Ondryášovi, Jakubovi Tobolovi, Martinu Jordánovi, 
Janu Hrdličkovi a Davidu Stachovcovi za velmi pěkné vý-
kony předváděné po celou sezónu. 

Futsal Divize F soutěžní ročník 2006/2007
FSC Komax Kunčice pod Ondřejníkem

  1.  CC R. Mroček - LKW Jistebník „B“ 22 16 2 4 162 : 90 50
  2.  SK Krmelín 22 14 1 7 101 : 81 43
  3.  Ferram Opava 22 13 3 6 101 : 93 42
  4.  Tatran Baracuda Jakubčovice 22 13 3 6 128 : 95 42
  5.  AC Gamaspol Jeseník 22 12 2 8 145 : 119 38
  6.  SVP Tsunami Příbor 22 11 3 8 110 : 116 36
  7.  FC VSK VŠB TU-Megas Ostr. „B“ 22 10 4 8 100 : 88 34
  8.  FSC KOMAX Kunčice p. O 22 9 3 10 118 : 124 30
  9.  FC Sezam - Langer Ostrava 22 8 2 12 94 : 107 26
10.  FC Parlament Ostrava 22 6 3 13 99 : 137 21
11.  KFV Roub Vítkovice 22 3 2 17 70 : 121 11
12.  Zvěřaci Ostrava 22 2 2 18 50 : 107 8
13.  HDO Olomouc      :  0
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Závod se koná 9. 6. 2007  
a je určen pro děti od 4 do 15 let.

Start a cíl všech kategorií bude v areálu ZŠ v Kunčicích p. O. 
Uzávěrka přihlášek: nejpozději do 8. 6. 2007 na 

e-mail: mtbondrejnik@centrum.cz  
nebo osobně u paní P. Mynářové.

Prezentace proběhne 9. 6. 2007 ve 12-13 hodin.
Písemný souhlas rodičů nutný, přilba povinná!

Přijeďte se svými dětmi okusit závodní atmosféru. 

o.s. Ondřejník pořádá u příležitosti MDD

V sobotu  31. 3. vystoupila v restauraci Skalka  
kunčická kapela Galerie.                              

foto Petr Trysčuk




