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Milí spoluobãané, 
pfied pár dny skonãily prázdniny, které dûti vÏdy vítají a jsou

pro nû pofiád velmi krátké. Pro ostatní to byla doba odpoãinku
nebo i doba plnû pracovní. Av‰ak pro v‰echny byly prázdniny
letos v˘jimeãné tím, Ïe si mohli uÏívat plno sluneãn˘ch dní, které
vÏdy dokáÏou spravit náladu a dodat energii. Doufám, Ïe jste
prázdniny v‰ichni strávili tak, jak jste si pfiedstavovali nebo ales-
poÀ nebyly niãím pokaÏené. Vûfiím, Ïe jste naãerpali plno sil,
které vydrÏí minimálnû do konce tohoto roku.

Dûtem pfieji mnoho úspûchÛ v novém ‰kolním roce s pfiesvûd-
ãením, Ïe i kdyÏ to tak moÏná vypadá, tak známky nejsou nejdÛ-
leÏitûj‰í z toho, co si odnesete ze ‰koly. Ale hlavní je to, co víte.
UãitelÛm pfieji pevné nervy pfii v˘uce, hodnû piln˘ch ÏákÛ a co
nejménû nepfiíjemn˘ch starostí. 

Michal Pavlita, starosta obce

Do pozdního léta se pomalu
vkrádá podzim. 

Pfiichází skoro nepozorovanû a
hlásí se v záfií prvními mlhami.
Nûkdy v‰ak obloha pfiekvapí nád-
hernou modfií.

První nebo druh˘ víkend
v fiíjnu se dfiíve konalo slavnostní
podûkování za úrodu. Nejen ve
mûstech, ale i ve venkovsk˘ch
oblastech se dnes na tento zvyk
zapomíná. K ãemu jej dnes vÛbec
potfiebujeme? Nemáme uÏ pfiece
zapotfiebí dûkovat za ovoce a
zeleninu, brambory a obilí. Svût
je dost velk˘ na to, aby se vÏdyc-
ky nûkde na‰lo nûco k jídlu. To si
myslí spousta lidí. Nenechme se
m˘lit. Není tomu v‰ude tak. Zkus-
me letos, jen tak sami v sobû,
podûkovat pfiírodû, oné síle, která
nad v‰ím vládne, tfieba za krásnû
proÏité léto ãi za hojnost v‰eho
dobrého, co nám poskytuje. 

S létem se louãí i ‰koláci, ale
vÛbec jim to nevadí, krásn˘ch
slunn˘ch dnÛ si uÏili dost  a
s nástupem do ‰koly je ãeká
kromû povinností také spousta
radostn˘ch chvil s kamarády.

B˘t dobr˘m ‰kolákem
je celkem snadné,
musí‰ jen dûlat to,
co je správné…
Chodit vãas do ‰koly, 
pilnû psát úkoly,
snaÏit se, pozor dávat,
slu‰nû mluvit
a hezky se chovat.
Umût pûknû pozdravit,
dobr˘m kamarádem b˘t
a s pomocí nedûlat drahoty.
Vidí‰, dobr˘ ‰kolák 
– to jsi vlastnû ty.Spokojení náv‰tûvníci kunãické poutû.

Tradiãní pouÈ v Kunãicích p. O.
ddnnee  2222..  77..  22000077 FOTO:

Petr Try‰ãuk
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VáÏení spoluobãané,
léto se nám naklonilo ke

svému konci a my se po krát-
kém odpoãinku opût pou‰tíme
do vydávání ON. 

Vûfiím a doufám, Ïe jste si
proÏili pfiíjemnou a Ïe se
nakonec odpoãatí a spokojení
vracíte zpût do na‰í vesnice. 

A já se opût tû‰ím na va‰e
pfiíspûvky a fotografie z dûní v
Kunãicích pod Ondfiejníkem –
obohatí jak obecní stránky, tak
i na‰e noviny.

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

PODùKOVÁNÍ
Jménem ãlenÛ rady SRPD· pfii

Z· K. Svolinského v Kunãicích
p.O. bych chtûla podûkovat
v‰em, ktefií  nám pomohli v uply-
nulém ‰kolním roce pfii organiza-
ci na‰ich akcí, a to aÈ sponzor-
sk˘m darem, osobnû nebo tfieba i
úãastí na nûkteré z akcí pofiáda-
n˘ch radou SRPD·.

Velmi nás tû‰í vstfiícnost pfii
jednáních s vedením místní
základní ‰koly, pracovníky Obec-
ního úfiadu v Kunãicích p.O. a
také ãleny jednotliv˘ch sloÏek -
hasiãi, turisty, ochránci pfiírody,
rybáfii. VáÏíme si va‰í pomoci a
doufáme, Ïe na‰e spolupráce
bude i nadále úspû‰ná. 

Na závûr pfiikládám i osobní
podûkování ãlenÛm rady SRPD·,
jejich rodinn˘m pfiíslu‰níkÛm,
popfi. pfiátelÛm za obûtavou a
nezi‰tnou práci v rámci na‰eho
sdruÏení a ve prospûch kunãic-
k˘ch dûtí.

·árka ¤ezníãková
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Jubilanti
v mûsíci záfií 

oslaví svá Ïivotní 
jubilea tito obãané

Ladislav Pavliska 86 let
Miroslav Kadlec 85 let
Ludmila Gvardová 75 let
Ludmila Janáãová 70 let
Marie Strnadlová 70 let
Václav Pavliska 65 let
Karel Kosteleck˘ 65 let
Vladislav âajánek 65 let

V‰em jubilantÛm pfiejeme hodnû zdra-
ví, lásky a optimismu do dal‰ích let.

Vítání obãánkÛ
Dne 30. ãervna 2007 jsme slav-
nostnû  pfiivítali do svazku na‰í
obce tyto nové obãánky: dvojãátka
Karolínu a Valent˘nu ·eflovy,
Michaelu Lorencovou a Luká‰e
Macho a 18. srpna 2007 dvojãátka
Eli‰ku a Krist˘nu Konviãkovy,
Krist˘nu Motykovou, Dalibora
KáÀu a Jakuba Nikla.

Dûtem a rodiãÛm pfiejeme hodnû
zdraví, ‰tûstí a spokojenosti.

Podûkování
Dûkujeme v‰em pfiíbuzn˘m, pfiáte-
lÛm a znám˘m za úãast a projeve-
nou soustrast  pfii posledním rozlou-
ãení s panem Du‰anem Valá‰kem.

ManÏelka Eli‰ka Valá‰ková s rodinou

Rozlouãení
V mûsíci ãervenci a srpnu jsme se
naposledy rozlouãili s paní Marií
Miãkovou, Marií Michnovou, Jind-
fii‰kou Molatovou, Zdenkou Kot-
kovou, Kvûtoslavou Patlejchovou
a panem Du‰anem Valá‰kem.

Vzpomínky
Dne 26. srpna 2007 jsme vzpo-
mnûli 2. v˘roãí úmrtí pana Jozefa
·kulavíka. Kdo jste jej znali, vzpo-
meÀte s námi.
Nikdy nezapomenou manÏelka Irena,
syn Michal, dcera Ludmila s manÏe-
lem a vnouãek Radanek.

Je 20. záfií roku 1947. Na zápraÏí sel-
ského domu stojí mladá, pÛvabná Ïena
ka‰tanov˘ch, kuãerav˘ch vlasÛ. Témûfi
podzimní  nebe se jiÏ dávno rozzáfiilo
blankytnou modfií a zlaté slunce mûkce
objímá krajinu svou hfiejivou náruãí.
V‰e d˘chá ãasnû  dopoledním  pokli-
dem. Náhle pronikne k u‰ím mladé
Ïeny zvuk koÀsk˘ch kopyt. Ano…. Je to
tak… Po chvíli je jiÏ znát v dáli spfieÏe-
ní. Úvozem zvolna pfiijíÏdí slavnostnû
zdoben˘ koãár, taÏen˘ bujn˘mi, opent-
len˘mi koÀmi. Mlad˘ muÏ i osádka
koãáru nedoãkav˘m zrakem pohlíÏejí
ke zvolna se blíÏícímu stavení. „UÏ
jedou!“ Odtu‰í radostnû mladá Ïena a
bûÏí se je‰tû na chvíli skr˘t do bezpeãné
náruãe domova, aby nebyla spatfiena
dfiíve, neÏ nastane ten prav˘ ãas…

¤ekli bychom, scéna jako vystfiiÏená
z filmu, a pfiece se jedná o jeden sku-
teãn˘ den dvou skuteãn˘ch lidí. Dne
20. záfií si pfied 60 lety v Kunãicích pod
Ondfiejníkem fiekli své ANO sleãna Jar-
mila Vrablová a pan Ladislav Pavliska.

Vydali se tak na spoleãnou cestu Ïivo-
tem jako manÏelé Pavliskovi.  Îe to byla
cesta úspû‰ná, o tom svûdãí jejich leto‰-
ní jiÏ DIAMANTOVÁ SVATBA. 

Rádi bychom babiãce a dûdeãkovi,
ktefií se postupem ãasu ocitali v rolích
rodiãÛ, prarodiãÛ i praprarodiãÛ, podû-
kovali za jejich lásku, podporu a ocho-
tu sná‰et s námi stále v‰e, co Ïivot pfii-
ná‰í. A protoÏe v nûkter˘ch situacích
jsou i ve‰kerá dostupná slova díkÛ málo,
snad nejlépe bude fiíci jen: „MÁME VÁS
BABIâKO A DùDEâKU MOC RÁDI“.
TakÏe Ïivijó, Ïivijó, Ïivijó!

Va‰e milující taková normální rodinka.

Dne 21. záfií 2007 oslaví ZLATOU
SVATBU manÏelé Irena a Drahoslav
Vybíralíkovi.

ManÏelÛm srdeãnû blahopfiejeme a
pfiejeme do dal‰ích spoleãn˘ch let hlav-
nû hodnû zdraví, lásky a pohody.

obecní úfiad –

Diamantová svatba



V r. 1959 kunãickou ‰kolu nav‰tívila
ãínská delegace âerveného kfiíÏe. âle-
nové âerveného kfiíÏe pomáhali pfii
oãkování proti obrnû, pfii kalmetizaci,
provádûli prÛbûÏné kontroly v obcho-
dech a pohostinstvích, kontroly sbûren
mléka – v obci bylo 11 sbûren, kurs
hygienického minima s dojiãkami JZD,
pfiedná‰ková a osvûtová ãinnost, ale
také kulturní akce – mikulá‰ská zábava
a hlavnû dûtské karnevaly, které byly
v na‰í obci dlouholetou a úspû‰nou tra-
dicí. V roce 1963 mûla organizace 182
ãlenÛ a byla nejpoãetnûj‰í sloÏkou. 

Nyní opomenu prÛbûÏnû probíhající
ãinnost a uvedu mimofiádné akce: v r.
1961 se provádûla úprava dûtské porad-
ny v pohostinství u Ki‰ky, na pomoc vál-
kou postiÏenému AlÏíru byla ve sbírce
získána ãástka 2.764,-Kã. Od r. 1953
byla stanice první pomoci u p. Jindry
Selcera. V r. 1966 koncem ãervence
byla velká povodeÀ, pfii které pomáhaly
i hlídky âSâK.

9.12.1967 byla otevfiena nová budo-
va MNV, kde je poãítáno i s umístûním
zdravotního stfiediska. Toto bylo otevfie-
no 19. 3. 1968, kde ordinoval MUDr.
Franti‰ek Baãa a sestra Emilie ·tochlo-
vá, zároveÀ zde byla zfiízena i v˘dejna
lékÛ, rovnûÏ dûtská a gynekologická
ordinace.

Od r. 1968 zaãala ve v˘boru praco-
vat paní Naìa Kubánková, která pracu-
je dosud. SchÛze se od té doby konaly
na zdravotním stfiedisku aÏ dosud.  V r.
1970 byla zru‰ena stanice první pomo-
ci u pana Selcera. V r. 1977 darovalo
krev 99 dobrovoln˘ch dárcÛ. Mimo
‰koly se podchycoval zájem dûtí jiÏ u
‰kolek, v 80 – t˘ch letech probíhala  ve
‰kolkách akce Docela mal˘ doktor. Od
r. 1985 byly provádûny odbûry krve ve
Fr˘dku. 

V lednu 1988 zemfiel dlouholet˘
pfiedseda a místopfiedseda âSâK MUDr.
Franti‰ek Baãa. Po roce 1989 byly velké
úvahy a rozpaky jak dále, objevovaly se
i názory organizaci rozpustit. Rozhodli
jsme se dále plnit drobné úkoly ve zmû-
nûn˘ch spoleãensk˘ch podmínkách.
Mimo dlouhodobé úkoly – zaji‰Èování
zdrav. dozoru pfii spoleãensk˘ch a spor-
tovních akcích, pomoc dle moÏnosti pfii
pro‰kolování zdrav. hlídek ve ‰kole a
spolupráce s uãitelkou, Dûtsk˘ karneval
s bohatou tombolou za pomoci míst-
ních sponzorÛ, pfiedná‰ková a osvûtová
ãinnost. Mimo tyto dlouhodobé a prÛ-
bûÏné akce to byly akce nárazové:

v prosinci 1990 jsme spoleãnû s obec-
ním úfiadem a OF uspofiádali
sbírku na pomoc v Rumunsku,
ãástka ãinila 4.464,-Kã a 20 Lei. 

v r. 1991 byl otevfien DÛm s peãovatel-
kou sluÏbou, v r. 1992 na konto
Gamma nÛÏ odesláno 200,-Kã.

v r. 1993 na konto transplantace kostní
dfienû ãástka 1000,-Kã, tato opa-
kovanû i v následujících letech

v r. 1994 organizován sbûr o‰acení pro
uprchlick˘ tábor ve Vy‰n˘ch Lho-
tách

pfii záplavách na Vsetínsku byla organi-
zována sbírka obleãení, jídla i
desinfekãních prostfiedkÛ.
Finanãní sbírka byla ve v˘‰i
28.163,-Kã

v r. 1999 byla ãástka 500,-Kã poskytnu-
ta ·kole Ïivota – mentálnû posti-
Ïené dûti. RovnûÏ ãástka 5.000,-
Kã byla poskytnuta Základní
‰kole K. Svolinského

V r. 1999 v nemocnici v âeladné skon-
ãila gynekologie a porodnice (kdyÏ pfied
tím skonãilo dûtské oddûlení). V r. 2000
pak bylo zru‰eno i interní oddûlení.
Celá b˘valá nemocnice zaãala fungovat
jako Beskydské rehabilitaãní centrum.

V novém tisíciletí  zastavil dech ãin,
kter˘ nepatfií do civilizované spoleãnos-
ti – tragédie 11. záfií 2001. Svût jiÏ nikdy
nebude takov˘, jako pfied touto tragédií.
Nastala nová forma hrozby pro cel˘ svût
– terorismus. V r. 2002 postihlo na‰í
republiku jiné drama v podobû povod-
ní. Na‰e organizace spolu s obecním
úfiadem organizovala sbírku, jejích
v˘sledek v ãástce 16.750,-Kã byl ode-
slán na Fond humanity. ââK ze svého
úãtu odeslala na Fond humanity ãástku
5.000,-Kã, pfiíspûvek pro SRPd· na Dût-
sk˘ den ve v˘‰i 1000,-Kã, stejnû jako i
v r. 2003, v r. 2005 – tragédie Indonésie
vlnou Tsunami – organizace odeslala na
pomoc postiÏené oblasti ãástku 2000,-
Kã, individuální pomoc jednotliv˘ch

ãlenÛ pochopitelnû není podchycena.
V r. 2004 sponzorsk˘ dar základní ‰kole
ve v˘‰i 5000,-Kã + pfiíspûvek na Dûtsk˘
den. V r. 2006 opût povodnû – Jihomo-
ravsk˘ kraj – odeslána pomoc ve v˘‰i
2000,-Kã. Do‰lo ke zmûnû na zubní
amb., po zemfielém MUDr. Dobiá‰ovi
nastoupila nová lékafika MUDr. Daniela
·ablaturová.

Bûhem r. 2006 opût nastala otázka,
jak dále. Na zaãátku ãinnosti âervené-
ho kfiíÏe byly v obci 2 telefony, proto
bylo potfieba poskytovat základní o‰et-
fiení do doby definitivního o‰etfiení u
odborníkÛ. Dnes mobilním telefonem je
ihned zavolána odborná pomoc. Hygie-
nické kontroly má zcela pevnû v rukou
Hygienická stanice, dárce krve si fiídí
transfÛzní stanice sama. Humanitární
sbírky – jsou jiné formy pomoci
z pohodlí domova. Dûtské karnevaly
není kde pofiádat, ná‰ vûkov˘ prÛmûr se
zvy‰uje, ãlenská základna se sniÏuje
pfiirozen˘m úbytkem. Mladí jsou vytíÏe-
ni v zamûstnání  a mají jiné formy akti-
vit. Osvûtu zaji‰Èují v mífie vrchovaté
vefiejné sdûlovací prostfiedky.

„VãelafiÛm se vãelky vrátí do úlÛ,
rybáfiÛm ryby neuplavaly, zahrádkáfiÛm
zahrádky znovu na jafie rozkve-
tou…….“ – proto jsme se rozhodli
ukonãit svoji ãinnost. Zbylé peníze roz-
dûlíme mezi hasiãe a matefiské ‰koly. 

TakÏe dûkujeme v‰em, se kter˘mi
jsme spolupracovali: hasiãÛm – tûm
pfiedev‰ím, dûkujeme rybáfiÛm, dûkuje-
me zahrádkáfiÛm. Dûkujeme b˘valému
vedení obecního úfiadu, se kter˘m jsme
úzce spolupracovali, hlavnû pfii sbír-
kách v krizov˘ch situacích. Nakonec
dûkuji dlouhodob˘m ãlenÛm v˘boru za
obûtavou práci, která byla ve své dobû
dÛleÏitá a prospû‰ná. Pfieji v‰em ‰tûstí a
pevné zdraví a vûfiím, Ïe základní my‰-
lenky âerveného kfiíÏe – pomoc, solida-
rita a pfiátelství – jako jemné fluidum
bude naplÀovat tuto zemi.

MUDr. Franti‰ka Chovanãíková
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Z historie MO âSâK (3)

Seniofii nepfiehlédnûte – vycházky pro vás pokraãují!
âtvrtou srpnovou vycházku jsme zaãali na Îuchovû a vydali se na „Rozdílné“
po hranici s Trojanovicemi s pfiekrásn˘mi v˘hledy a pûkn˘mi neãekan˘mi
záÏitky aÏ na Maralák.

Srdeãnû Vás zveme na pátou záfiijovou vycházku, Sejdeme se v úter˘ 25. záfií
2007 v 9.20 na toãnû a vydáme se k âeladné pod Ondfiejník. Náhradní termín
je ve ãtvrtek 27. záfií 2007 tamtéÏ. Na‰e cesty jsou nenároãné, tempo úmûrné
vûku a zatím vÏdy s vydafien˘m poãasím. Snad tomu v záfií bude také tak.

Sbor pro obãanské záleÏitosti



5

Kunãice pod Ondfiejníkem

„Je to lep‰í, neÏ telka“, fiekl pfii pohle-
du z hráze rybníka na vodu a zeleÀ
kolem ná‰ vnuk Dan. Zatím byl v‰ude
klid. Jen voda místy „vafiila“ a oz˘valo
se mlaskání mal˘ch rybek, které jsme
krmili rohlíkem….

Hned následující den 14. 7. 2007 to
v‰ak uÏ od brzk˘ch ranních hodin
v‰echno kolem rybníka kmitalo. Konaly
se totiÏ závody muÏÛ v rybafiení. Dal‰í
stranu rybníka obsadili zku‰ení rybáfii,
na hrázi lovil rybáfisk˘ potûr. Tfii chlapci
ve vûku do devíti do dvanácti  let pod
dohledem prarodiãÛ. Netrpûliví byli
v‰ichni stejnû. Pfiedseda rybáfiÛ, pan
Valenta, dovolil klukÛm lovit mimo sou-
tûÏ. Dûti mûly totiÏ své závody pfied
tfiemi t˘dny. Pan Valenta taky slíbil, Ïe
kluci dostanou odmûnou za úãast „po
ãepici“, ale nakonec z toho byla pûkná
stolní hra.

Dva z chlapcÛ doprovázel dûdeãek,
rybáfi, kter˘ pfiijel s vnuky aÏ z âesk˘ch
Budûjovic. Tfietí sebûhl s babiãkou asi
z poloviny kopce Skalka nad kunãic-
k˘m rybníkem. Kluci s dûdeãkem mûli
úlovky hned brzy z rána, zaãátkem sou-
tûÏe. My s Danem jsme nechytili za
celé dopoledne nic. SnaÏili jsme se ale
a vûfiili aÏ do poslední minuty pfied dva-
náctou, kdy v˘stfiel ukonãil celou akci,
Ïe budeme mít ‰tûstí.

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ bylo slavnostní.
Nad‰ení projevovali v‰ichni – dûti,
rybáfii i pfiátelé vody.

Odpoledne uspofiádal Rybáfisk˘ svaz
rybáfiské hody. Pfiipraveny byly rybí spe-
ciality, o které se zaslouÏily drahé polo-
viãky rybáfiÛ. Také jejich zásluhou jsou
rybáfiské hody v Kunãicích pod Ondfiej-
níkem tak oblíbené a slavné. Dûkujeme,
dûvãata!!

Hodování probíhalo „U Ïabáka“ –
rybáfiské chaty  u leknínového rybníãku.
Ten je jako z pohádky. Lekníny právû
kvetou, rákosí kolem je rájem nûkolika
párÛ kachen a obãas hladinu rozfiízne
plovoucí uÏovka. Usednutím na laviãku
mezi smrãky se vám zdá, Ïe ãas se na
chvíli zastavil. Ale ne dnes. Dnes se celé
odpoledne v tomto rybáfiském ráji oz˘val
zvuk harmoniky doprovázen˘ zpûvem a
jucháním. Dopoledním soutûÏícím bylo
navíc dovoleno lovit i celé odpoledne,
coÏ v‰ichni tfii kluci nad‰enû uvítali.
OdváÏlivci mûli moÏnost jezdit na lodiã-
ce, ãehoÏ vyuÏil i pan starosta s rodinou.
Bylo to veselé zpestfiení pro rodiãe
s dûtmi, rybáfie i odpoãívající diváky.
Nûkdy se nezku‰ení veslafii neobe‰li bez
rad „suchozemcÛ“ a nad rybníkem se
nesly hlasy: „lev˘m, lev˘m……lev˘m“ a
jindy nepomohly Ïádné rady a lodiãce se
chtûlo toãit dokola.

Kolik ãasu vûnoval dvanáctiãlenn˘
v˘bor Rybáfiského svazu v Kunãicích p.
O. pfiípravû této krásné akce, kolik
pochopení musí mít rodiny
rybáfiÛ…KdyÏ se ale v‰echno vydafií,
spokojenost soutûÏících a hodujících
náv‰tûvníkÛ v‰echnu námahu vynahra-
dí. Právû proto rybáfii tato setkání pofiá-
dají. Pro lidi, a abychom o sobû dali
vûdût! – fiíká pan Valenta. A dnes se
vydafiilo v‰echno. Bylo krásné poãasí,
na konci rybníka, kde byl chládek braly
ryby a ná‰ vnuk pozdû odpoledne taky
zaznamenal úlovek, ãímÏ velmi potû‰il
dûdeãka, kter˘ nás uÏ netrpûlivû ãekal
na chatû.

Odpoledne konãí. Byly to nádherné
chvíle a nezapomenutelné záÏitky.
Budeme rádi vzpomínat. Srdeãné díky
v‰em, ktefií se na pohodû dne‰ního dne
podíleli!

Za vdûãné malé rybáfie babiãka
Libu‰e Kubánková

Rybáfiské hody v Kunãicích pod Ondfiejníkem

Vítejte ve svûtû poji‰tûní 
nové generace UNIQA
Pfiipravili jsme pro Vás jako první
na ãeském pojistném trhu nûco
jedineãného:

Líbilo by se Vám, kdyÏ platíte
poji‰Èovnû pravidelné platby
a pfiitom nemáte ‰kodu,
kdyby Vám za to nûco dala?

Îádná sleva na pfií‰tí obchod,
Ïádná poukázka, Ïádn˘ ku-
pón, ale peníze na úãet?

To je Q-Partner – unikátní pro-
dukt na trhu.

Poprvé v rámci programu
Q-Partner…

… máte nyní moÏnost dostat za
Va‰e pojistné od UNIQA poji‰Èov-
ny vÏdy nûco zpût: vznikne-li Vám
‰koda, UNIQA Vám vyplatí sjedna-
nou náhradu podle smlouvy. KdyÏ
i díky Va‰í opatrnosti a odpovûd-
nosti Ïádná pojistná událost nena-

stane, odmûní Vás UNIQA vráce-
ním ãásti zaplaceného pojistného
na Vá‰ bankovní úãet!
Q-Partner je otevfien˘ program a
UNIQA plánuje do budoucna jeho
roz‰ifiování.

V˘‰e beze‰kodního bonusu 
pro rok 2007 ãiní podle v˘‰e
pojistného 300 – 1 500 Kã.

Pfiem˘‰lejte, zvaÏujte. V pfiípadû, Ïe máte zájem, obraÈte se na:

ZdeÀka ·lechtová, obchodní zástupce
Tel.: 556 850 214, Mobil: 605 592 526, e-mail: zdenka.slechtova@volny.cz
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Sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ,
velkoobjemov˘ch odpadÛ 
a Ïelezného ‰rotu

V sobotu 22. záfií 2007  probûhne
v na‰í obci sbûr nebezpeãn˘ch a velko-
objemov˘ch odpadÛ. Smyslem této
akce je jednorázové vyãi‰tûní obce od
v‰ech druhÛ odpadÛ, pro obãany je
zároveÀ jedineãnou pfiíleÏitostí zbavit
se  problematick˘ch odpadÛ.

Sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ provede
firma A.S.A., spol. s r.o., provozovna
Ostrava provozovna Ostrava, ul. Fr˘-
decká 740, 739 32 Vratimov,   na násle-
dujících stanovi‰tích:

– u zastávky âSAD "U lávky" 
(dolní ãást obce) 

od 8.30 do 9.00 hodin
– u kostela (dolní ãást obce) 

od 9.15 do 9.45 hodin
– u HuÈafiství (aut. zastávka) 

od 10.00 do 10.45 hodin
– u ãerpací stanice vody

(poblíÏ autobusové toãny-transfor-
mátoru) od 11.15 do 12.00 hodin

V uvedené dobû bude moci kaÏd˘
obãan Obce Kunãice p. O. odevzdat na
tomto místû k likvidaci následující odpa-
dy: olejové automobilové filtry, plechov-
ky se zbytky barev, monoãlánky, autoba-
terie i s elektrolytem, záfiivky, zneãi‰tûné
láhve a sklo od chemikálií, zbytky pfií-
pravkÛ na hubení ‰kÛdcÛ a postfiiky,
staré kosmetické pfiípravky, staré léky,
vyjeté motorové oleje, mofiidla a rozpou-
‰tûdla, plastové obaly a nádoby od ‰kod-
livin, hadry zneãi‰tûné barvami, oleji a
vazelínou, obaly od sprejÛ,  opotfiebené
pneumatiky (bez disku!). 

Pfii odvozu nebezpeãného odpadu
bude odvezen i elektroodpad,  kter˘
bude odvezen do místa zpûtného odbû-
ru. Jedná se o chladniãky, mrazniãky,
praãky, su‰iãky, myãky nádobí, sporáky,
trouby, mikrovlnné trouby, vysavaãe,
Ïehliãky, topinkovaãe, fritovací hrnce,
elektrické noÏe, kávovary, holící strojky,
budíky, ventilátory, vysou‰eãe vlasÛ,
televizory, videa, DVD, reproduktory,
poãítaãe, kopírky, rádiomagnetofony,
discmany, fotoaparáty, zesilovaãe, elek-

trické hudební nástroje, skenery, tele-
fonní ústfiedny, mobilní telefony, vysí-
laãky, svítidla, záfiivky, v˘bojky, vrtaãky,
pily, ‰icí stroje, sváfieãky, elektrické
sekaãky, elektronické hraãky, videohry,
lékafiské pfiístroje, apod.  V‰echny elek-
trospotfiebiãe musí b˘t úplné, aby
mohly b˘t odebrány zdarma jako elekt-
roodpad.

VyuÏijme moÏnosti odevzdat elektro-
odpad bezplatnû do místa zpûtného
odbûru, které je financováno  z pfiís-
pûvku,  kter˘  pfii  koupi  nového  elek-
trospotfiebiãe  platí  od 

1. záfií 2005 kaÏd˘ z nás a nedáve-
jme ani drobn˘ elektroodpad do popel-
nic a kontejnerÛ!

UPOZORNùNÍ!
Nebezpeãn˘ odpad vozte prosím na

stanovi‰tû pouze v uvedenou dobu, aby
jej mohli pracovníci odborné firmy od
Vás pfiímo odebrat!  

Sbûru se budou moci zúãastnit také
majitelé rekreaãních chat v katastrálním
území Kunãice p. O., ktefií platí místní
poplatek za provoz systému shromaÏ-
ìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏí-
vání a odstraÀování komunálních odpa-
dÛ. Jedná se pouze o odpad vyproduko-
van˘ na území Obce Kunãice p. O.

Sbûr bude provádût specializovaná
firma za úãasti pracovníkÛ obecního
úfiadu, ãlenÛ komise Ïivotního prostfiedí
a ochráncÛ pfiírody.

Velkoobjemové odpady, které nelze
uloÏit do bûÏn˘ch popelnic na domov-
ní odpad, budou sbírány  rovnûÏ v
sobotu dne 22. záfií 2007.

Do pfiistaven˘ch kontejnerÛ je
moÏno bezplatnû uloÏit napfi. matrace,
hadry, které nejsou zneãi‰tûné ropn˘mi
produkty, ãásti nábytku, WC mísy, umy-
vadla, koberce, linolea, koãárky a pod.

Do kontejnerÛ nesmí b˘t ukládána
stavební suÈ, tráva, vûtve stromÛ, uhy-
nulá zvífiata, jin˘ organick˘ odpad a
bûÏn˘ domovní odpad.

U kaÏdého sbûrného místa bude
povûfien˘ pracovník, kter˘ v pfiípadû
potfieby upfiesní skladbu ukládaného
odpadu. Respektujte prosím jeho poky-
ny. Kontejnery na velkoobjemov˘
odpad budou v sobotu 22. záfií 2007
rozmístûny na následujících stanovi‰-
tích pouze v níÏe uveden˘ch ãasech:

– u zastávky âSAD "U lávky" 
na dolním konci 8 - 10 hod.

– parkovi‰tû u kostela 8 - 10 hod.

– u HuÈafiství (autobusová zastávka)
8 - 11 hod.

– ãerpací stanice vody u toãny
(u transformátoru) 8 - 12 hod.

– u Ïelezniãního pfiejezdu pod rus-
k˘m kostelíkem 8 - 11 hod.

– u vodní nádrÏe v Kolibách
8 - 11 hod.

– smûrem pod Stolovou, nad ãp. 99  
8 - 11 hod.

– Bystré u p. Vlastimila Píchy
8 - 10 hod.

UPOZORNùNÍ!
Na daná stanovi‰tû pfiiváÏejte prosím

velkoobjemov˘ odpad aÏ od vyznaãené
doby, tj. od 8.00 hodin do doby uvede-
né u jednotliv˘ch stanovi‰È. Po uvedené
dobû jiÏ odpad na stanovi‰tû nevozte,
nebude moÏné jej pak odvézt!  

Îelezn˘ ‰rot bude sbírán aÏ na
jafie 2008!   

VáÏení obãané 
a vlastníci rekreaãních chat,
vyuÏijte, prosím, hromadného sbûru

nebezpeãn˘ch a velkoobjemov˘ch
odpadÛ k jarnímu úklidu a udûlejme si
kaÏd˘ pofiádek ve svém okolí. Pfiedejde-
me tím nepûkn˘m pohledÛm na odlo-
Ïené velkoobjemové a nebezpeãné
odpady u kontejnerÛ urãen˘ch pouze
na komunální odpad. Pfiedem dûkuji
v‰em, ktefií takto pfiispûjí k zlep‰ení a
ochranû Ïivotního prostfiedí v na‰í obci.

Danu‰e Svobodová, pracovník OÚ
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Kunãice pod Ondfiejníkem

HLEDÁTE PRÁCI?
CHCETE 

JINÉ ZAMùSTNÁNÍ?
VyuÏijte celostátní 
program podpory

pfii pracovním zafiazení
Volejte kdykoliv
555 111 566

✿ ✿ ✿ OZNÁMENÍ ✿ ✿ ✿ 
V období kvûten – fiíjen je kostelík  zpfiístupnûn vefiejnosti k prohlídce v úter˘
od 15 do 17 hodin  a v sobotu od 14 do 17 hodin. Organizované náv‰tûvy nad
20 osob mimo náv‰tûvní hodiny po telefonické domluvû. Kontakt: 737 259 347.
V zimním období pouze v˘pravy po telefonické domluvû. Eva Îurková

�  �  �

Sociálnû zdravotní komise pfii Obecním úfiadû v Kunãicích p. O.
upozorÀuje obãany Kunãic pod Ondfiejníkem, Ïe probíhá aktualizace zájemcÛ
o byt v Domû s peãovatelskou sluÏbou v Kunãicích p. O. (byty pro seniory).
Îádosti zasílejte na adresu Obecního úfiadu v Kunãicích p. O. paní TaÈánû
Holu‰ové (tel. ã.: 556 850 154) – moÏné i osobní jednání.

Upozornûní obãanÛm
VáÏení obãané,
chtûli bychom vás upozornit na nov˘ zpÛsob svolávání zásahové jednotky hasi-

ãÛ. Díky sponzorskému daru pana Petra Vykruta byl zakoupen systém PELIG, kter˘
umoÏÀuje rychlé svolávání hasiãÛ pomocí SMS zpráv a krizového vyzvánûní.

Tento moderní zpÛsob je rychlej‰í a v˘hodnûj‰í i pro vás. V pfiípadû, Ïe budete
potfiebovat pomoc hasiãÛ, volejte na ãíslo 150 nebo 112.

Dovoláte se na zku‰ené operátory, ktefií jiÏ sami elektronicky zajistí pomoc. V‰em
ãlenÛm v˘jezdové jednotky pfiijde najednou zpráva s potfiebn˘mi údaji – na rozdíl
od dosavadního zpÛsobu, kdy jsme museli obvolávat jednotku postupnû. Tímto
nov˘m zpÛsobem se zrychlí v˘jezd jednotky zhruba o tfietinu. 

Pavel Kahánek velitel  JSDH Kunãice

Podle § 92 zákona ã. 128/2000 Sb. o
obcích (obecním zfiízení) svolávám jed-
nání Zastupitelstva obce Kunãice pod
Ondfiejníkem, které se uskuteãní v pon-
dûlí 10. 9. 2007 v 17.00 hodin v zase-
dací místnosti obecního úfiadu.

Návrh programu VI. zasedání Zastupi-
telstva obce Kunãice pod Ondfiejníkem
konaného dne 10. 9. 2007 v 17 hodin

1) Zvolení návrhové komise
2) Volba ovûfiovatelÛ zápisu
3) Kontrola usnesení z V. zasedání

Zastupitelstva obce konaného dne
12. 6. 2007

4) Informace o jednáních Rady obce
5) Operaãní plán obce na rok 2007
6) Schválení návrhu zadání 3. zmûny

územního plánu obce
7) Obecnû závazná vyhlá‰ka ã.

1/2007 Obce Kunãice pod Ondfiej-
níkem o místním poplatku za pro-
voz systému shromaÏìování, sbû-
ru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a
odstraÀování komunálních odpadÛ

8) Obecnû závazná vyhlá‰ka ã.
2/2007 Obce Kunãice pod Ondfiej-
níkem o místních poplatcích

9) Schválení pfiijetí krátkodobého
úvûru ve v˘‰i 5,0 mil. Kã

10) Majetkové záleÏitosti
11) Povûfiení starosty obce podepsáním

dokumentÛ schválen˘ch na VI.
zasedání Zastupitelstva obce kona-
ného dne 10.9.2007

12) Diskuze - závûr

V Kunãicích pod Ondfiejníkem, 27. 8. 2007

Bc. Michal Pavlita, starosta obce

Toto pozvání slouÏí ãlenÛm zastupitel-
stva obce jako doklad k poskytnutí pra-
covního volna podle § 70 zákona ã.
128/2000 Sb. o obcích (obecním zfiíze-
ní), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

STAROSTA OBCE

Zasedání zastupitelstva
obce Kunãice p. O.
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Odbor KâT Kunãice pod Ondfiejníkem
zve v‰echny ãleny a pfiíznivce turistiky,  

dne 22. záfií 2007, 
na 2. roãník hvûzdicového v˘stupu

na vrchol Taneãnice (Pustevny).

Hlídka bude na vrcholu v dobû 9.00 – 15.00 hod. 
Odmûnou v‰em bude radost z pohybu a drobná upomínka.

Na Va‰i úãast se tû‰í V˘bor KâT Kunãice p. O.

1. Na  16. zasedání dne 2.7.2007 RO:
SCHVÁLILA:
1.1 Ïádost J. a H. H., Kunãice p.O. o zafiaze-

ní do pofiízení 3. zmûny územního
plánu,

1.2 Ïádost I.K., Ostrava o zafiazení do pofií-
zení 3. zmûny územního plánu,

1.3 slevu z místního poplatku podle OZV ã.
2/2006,

1.4 kupní smlouvu mezi obcí a K.J., Lichnov
t˘kající se odkupu pozemku pod poÏární
nádrÏí,

1.5 dohodu o odstoupení od smlouvy uza-
vfienou mezi obcí a J.P., Kunãice p.O. a
M.·., Ostrava t˘kající se pozemku p.ã.
1209/183 v k.ú. Kunãice p.O.

1.6 dohodu o skonãení nájmu mezi obcí a R.
aj. K., Kunãice p.O. t˘kající se bytov˘ch
prostor v budovû ã.p. 626 v Kunãicích p.O.

NESCHVÁLILA:
1.7 návrh smlouvy âeské poji‰Èovny a.s.,

Praha o poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu
roz‰ífienou o poji‰tûní z ãinnosti sociální
péãe,

1.8 cenov˘ návrh firmy MEGAS, spol. s r.o.,
Fren‰tát p.R. t˘kající se ãásti tlakové 
kanalizace.

2. Na 17. zasedání dne 23.7.2007 RO:
SCHVÁLILA:
2.1 cenovou nabídku firmy AMBRA –

GROUP, s.r.o., Sviadnov t˘kající se sto-
lafisk˘ch prací v obfiadní síni obecního
úfiadu,

2.2 smlouvu o pfiedání a ochranû datov˘ch
sad mezi Moravskoslezsk˘m krajem a
obcí,

2.3 smlouvu o partnerství a vzájemné spolu-
práci za úãelem zpracování komunitní-
ho plánu sociálních sluÏeb mezi Mûstem
Fr˘dlantem n.O. a obcí,

2.4 kupní smlouvu mezi ·.T., Kunãice p.O.,
D.S., Trojanovice a obcí,

2.5 smlouvu o dílo mezi obcí a firmou
ALPINE stavební spoleãnost CZ, s.r.o.,
Vala‰ské Mezifiíãí, t˘kající se v˘stavby
díla „Chodník podél komunikace II/483
– úsek III v Kunãicích p.O.“,

2.6 smlouvu o nájmu nebytov˘ch prostor
mezi MUDr. J. Chovanãíkem, Kunãice
p.O. a obcí,

2.7 uzavfiení provozu Matefiské ‰koly Kunãice
p.O. v odlouãeném pracovi‰ti na adrese
Kunãice p.O. ã.p. 425. ZároveÀ sniÏuje ka-

pacitu matefiské ‰koly z 95 na 55 dûtí a
kapacitu ‰kolní jídelny – v˘dejny z poãtu
95 na 55 stravovan˘ch. V‰echny zmûny
nastanou ke dni 1. záfií 2007.

2.8 smlouvu o poskytnutí pfiipojení k inter-
netu mezi Hanou Dorotíkovou, Troja-
novice a bcí,

2.9 smlouvu o nájmu silniãního pozemku
pro zvlá‰tní uÏívání mezi Správou sil-
nic Moravskoslezského kraje a obcí
t˘kající se nájmu komunikace II/483
pro v˘stavbu chodníkÛ,

2.10 smlouvu o zaji‰tûní zpûtného odbûru
elektrozafiízení prostfiednictvím jejich
mobilního svozu mezi firmou
ASEKOL s.r.o., Praha a obcí. Povûfiuje a
zplnomocÀuje firmu .A.S.A., spol.
s r.o., Vratimov svozem tohoto elektro-
zafiízení,

2.11 kupní smlouvu mezi D.Ch., Kunãice
p.O., L.·., Kunãice p.O., E.V., Kunãice
p.O., J.D., Fr˘dek – Místek, J.J., Kunãice
p.O., M.K., Kunãice p.O. a obcí t˘kají-
cí se odkupu pozemkÛ,

2.12 kupní smlouvu mezi D.Ch., Kunãice
p.O. a obcí t˘kající se odkupu pozemku.

NESCHVÁLILA:
2.13 smlouvu o servisu v˘poãetní techniky

mezi P. Zni‰Èálem, Fr˘dek – Místek a
obcí.

3. Na 18. zasedání dne 27.8.2007 RO:
SCHVÁLILA:
3.1 cenovou nabídku firmy EB – stavební

spoleãnost s.r.o., Fren‰tát p.R. t˘kající se 
stavebních prací pfiípravy integrace
matefiské ‰koly do základní ‰koly,

3.2 cenovou nabídku firmy EB – stavební
spoleãnost s.r.o., Fren‰tát p.R. t˘kající se
pfiestavby ‰aten základní ‰koly,

3.3 cenu za pronájem betonov˘ch panelÛ ve
v˘‰i 50,- / 1 ks za kaÏd˘ch zapoãat˘ch
sedmí dní nájmu,

3.4 Ïádost J.D., Kunãice p.O. o pronájem
bytové jednotky v domû Byty pro seniory,

3.5 zvefiejnûní zámûru prodeje pozemku
p.ã. 1760/43 v k.ú. Kunãice p.O.,

3.6 slevu z poplatku podle OZV ã. 2/2006
A.K., Kunãice p.O. ve v˘‰i 3/12 roãního 
poplatku,

3.7 kupní smlouvu mezi obcí a R.·, Ostrava
a M.·., Ostrava t˘kající se prodeje
pozemku p.ã. 2996/8 v k.ú. Kunãice
p.O.,

3.8 kupní smlouvu mezi obcí a L.J., Ostra-
va t˘kající se prodeje pozemku p.ã.
2996/10,

3.9 kupní smlouvu mezi obcí a R.·. a A.D.,
Ostrava t˘kající se prodeje pozemku
p.ã. 2996/9 v k.ú. Kunãice p.O.,

3.10 kupní smlouvu mezi V.·. a N.·, Ostra-
va a obcí t˘kající se koupû pozemkÛ
p.ã. 1800/21 a p.ã. 1999 v k.ú. Kunãi-
ce p. O.,

3.11 v˘povûì smluv o provozování vodních
dûl mezi obcí a SmVaK Ostrava, a.s.,

3.12 zv˘‰ení poãtu zamûstnancÛ obecního
úfiadu o jednoho zamûstnance,

3.13 program VI. zasedání zastupitelstva
obce,

3.14 smlouvu úplatnou o zfiízení vûcného
bfiemene mezi obcí a âEZ Distribuce,
a.s. t˘kající se vedení NN na pozem-
ku p.ã. 1760/40,

3.15 úpravu rozpoãtu ã. 2/2007
3.16 zvefiejnûní zámûru prodeje pozemkÛ

p.ã. 1209/193, p.ã. 1209/194, p.ã.
1209/195 a p.ã. 1209/196, v‰e
v k.ú. Kunãice pod Ondfiejníkem,

3.17 Smlouva o nájmu silniãního pozemku
pro zvlá‰tní uÏívání mezi Správou sil-
nic Moravskoslezského kraje a obcí
t˘kající se nájmu komunikace II/483
pro v˘stavbu chodníkÛ.

DOPORUâILA:
3.18 zastupitelstvu obce schválit Obecnû

závaznou vyhlá‰ku ã. 1/2007 Obce
Kunãice pod Ondfiejníkem o místním
poplatku za provoz systému shromaÏ-
ìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏí-
vání a odstraÀování komunálních
odpadÛ,

3.19 zastupitelstvu obce schválit Obecnû
závaznou vyhlá‰ku ã. 2/2007 Obce
Kunãice pod Ondfiejníkem o místních
poplatcích,

3.20 zastupitelstvu obce schválit smlouvu o
úvûru mezi obcí a âeskou spofiitelnou,
a.s. t˘kající se krátkodobého úvûru ve
v˘‰i 5,0 mil. Kã,

3.21 zastupitelstvu obce schválit zaloÏení
obchodní spoleãnosti zab˘vající se ãin-
nostmi pro údrÏbu a rozvoj obce,

3.22 zastupitelstvu obce schválit v˘stavbu
rodinn˘ch domÛ na pozemku p.ã.
1209/9, pfiestavbu  budov matefisk˘ch
‰kol v kompletním zaji‰tûní a provede-
ní obcí nebo obcí zfiízenou spoleãností.

Michal Pavlita, starosta obce

Informace o jednáních rady obce


