
Kunãice pod Ondfiejníkem LEDEN 2008

V˘let na Vala‰sk˘
mikulá‰sk˘ jarmek

VáÏení spoluobãané,
je tomu pár dní, co skonãil rok 2007 a nyní uÏ je z roku 2008 ukro-
jeno nûkolik dní. Jistû si v‰ichni pfiejí, aby ten nov˘ rok byl pro
v‰echny vÏdy lep‰í neÏ ten pfiedchozí. Vûfite, Ïe i kdyÏ dny budou
nûkdy zamraãené, jisté je, Ïe i poté vyjde sluníãko a bude lépe. Pfieji
Vám tedy, aby kaÏd˘ nov˘ rok byl alespoÀ o trochu lep‰í neÏ minu-
l˘. Dále Vám pfieji pevné zdraví, mnoho ‰Èastn˘ch a radostn˘ch oka-
mÏikÛ stráven˘ch v okruhu blízk˘ch,  plno osobních i pracovních
úspûchÛ. 

S úctou k Vám, 
Michal Pavlita, starosta obce

POZVÁNKY
25. ledna 2008
Tradiãní lednové plesání

Více na stranû 8

5. února 2008
Zápis do 1. roãníku

Více na stranû 3

24. února 2008
Svolání valné hromady
honebního spoleãenstva

Více na stranû 2

JiÏ po páté jsme se 1. 12. 2007
spoleãnû vydali autobusem na
Vala‰sk˘ mikulá‰sk˘ jarmek. Poãasí
nám náramnû pfiálo a osazenstvo
autobusu bylo veselého ducha. V pfií-
jemné atmosféfie jsme tedy bezpeãnû
dorazili do Vala‰sk˘ch KloboukÛ, kde
jsme se rozprchli do víru zábavy.

Vala‰sk˘ jarmek, jako jiÏ kaÏ-
doroãnû, nabízel celou ‰kálu zábavy i
pouãení. Desítky fiemesel – mnohé s
moÏností si je vyzkou‰et, v‰udypfií-
tomní ãerti, ãertice i Mikulá‰ s andûly.
Cel˘ program provázely cimbálové
skupiny, které soubûÏnû hrály na
nûkolika místech. Mohli jste shléd-
nout kování konû, soutûÏ v odzemku
a mnoho dal‰ího.

Celkovû se v˘let náramnû vydafiil a
tak jsme se po druhé hodinû v‰ichni
spokojenû vydali zpût domÛ do
Kunãic.

za organizátory
Petr Try‰ãuk
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U S N E S E N Í
ze VIII. zasedání Zastupitelstva obce 
Kunãice pod Ondfiejníkem konaného

dne 13.12.2007

Zastupitelstvo obce:
(podle bodÛ programu zasedání ZO)

I.  Z v o l i l o :
1) návrhovou komisi ve sloÏení: Oldfiich

Harabi‰, Lenka Dobiá‰ová
2) ovûfiovatele zápisu: Zdenûk Strnadel,

Vladimíra Macurová

II.  B e r e   n a   v û d o m í :
3) kontrolu usnesení ze VII. zasedání

Zastupitelstva obce konaného dne 
15. 10. 2007,

4) informace o jednáních Rady obce,
5) zprávu o zámûru v˘stavby spla‰kové

kanalizace a âOV v Kunãicích pod On-
dfiejníkem.

III.  S c h v a l u j e  :
Program VIII. zasedání zastupitelstva obce,

6) rozpoãet obce na rok 2008: pfiíjmy ve
v˘‰i 30 584 000,- Kã, v˘daje ve v˘‰i: 
30 139 800,- Kã, financování ve v˘‰i –
444 200,- Kã a rozpoãtov˘ v˘hled na 
roky 2009 aÏ 2018 – dle pfiílohy

7) pfiijetí dotace ze státního rozpoãtu na
rok 2008 ve v˘‰i 8 000 000,- Kã,

8) poskytnutí dotace TJ Sokol Kunãice pod
Ondfiejníkem ve v˘‰i 200 000,- Kã,

9) Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 3/2007,
10) Zakladatelskou listinu obchodní spoleã-

nosti Kunãická s.r.o., sídlem Kunãice 
pod Ondfiejníkem,

11) penûÏit˘ vklad do obchodní spoleãnosti
Kunãická s.r.o., sídlem Kunãice pod On-
dfiejníkem ve v˘‰i 200.000,- Kã,

12) a) revokaci usnesení ze VII. zasedání
Zastupitelstva obce konaného dne 
15.10.2007, bodu ã. 14) f),

b) prodej pozemku p.ã. 211/7 o v˘mûfie
253 m2 v k.ú. Kunãice pod Ondfiejní-
kem Evû Ch˘lové, Ostrava.

13) schvaluje poskytnutí odmûny neuvolnû-
n˘m ãlenÛm zastupitelstva obce podle 
pfiílohy ã. 4 ode dne 19.12.2006

IV.  Z m o c À u j e :
14) starostu obce k podpisu dokumentÛ

schválen˘ch na VIII. zasedání Zastupi-
telstva  obce konaného dne
13.12.2007.

V Kunãicích p.O., 13. 12. 2007

starosta obce: Bc. Michal Pavlita, v.r.
místostarosta: Oldfiich Harabi‰, v.r.

návrhová komise:
Oldfiich Harabi‰, v.r.
Lenka Dobiá‰ová, v.r.

VIII. zasedání zastupitelstvaOBECNÍ
VODOVOD

V minulém mûsíci obdrÏeli
v‰ichni odbûratelé pitné vody
z vodovodního fiadu oznámení
SmVaK a.s., Ostrava formou
dopisu, ve kterém bylo sdûle-
no, Ïe od února 2007 jiÏ nebu-
de tato spoleãnost provozova-
telem vodovodÛ. Toto bude
zaji‰Èovat novû zaloÏená obec-
ní spoleãnost. V prÛbûhu mûsí-
ce ledna obdrÏí v‰ichni, ktefií
mûli uzavfienou smlouvu
s SmVak a.s., návrh Smlouvy o
odbûru vody a prÛvodní dopis
s podrobn˘mi údaji o postupu
uzavfiení Smlouvy o odbûru
vody. ZároveÀ Vás Ïádám o
zpfiístupnûní vodomûrÛ povûfie-
n˘m pracovníkÛm k jejich
odpoãtu v oznámeném termí-
nu, aby se pfiede‰lo moÏn˘m
komplikacím a nesrovnalos-
tem.

Michal Pavlita, starosta obce

Honební starosta Honebního spoleãen-
stva Kunãice pod Ondfiejníkem svolává
fiádnou valnou hromadu podle ustanovení
§ 22 zák. ã. 449/2001 Sb.

¤ádná valná hromada
se bude konat dne 24. 02. 2008 od 10 hod.
v restauraci „Na kopeãku“ u Macurov˘ch.

Program valné hromady
• Zahájení
• Volba orgánu valné hromady, schválení

jednacího fiádu
• Zpráva o ãinnosti honebního spoleãenstva
• Roãní úãetní uzávûrka a návrh rozpoãtu

pro rok 2008
• Usnesení a závûr
• Obãerstvení a poho‰tûní zaji‰tûno
âlen honebního spoleãenstva mÛÏe udûlit
k zastupování na valné hromadû plnou
moc jiné osobû. 

V pfiípadû neúãasti potfiebného poãtu
hlasÛ (nadpoloviãní vût‰ina hlasÛ) usku-
teãní se jednání valné hromady pro uply-
nutí 1 hodiny na témÏe místû viz § 22
odst. 4 zák. ã. 449/2001 Sb.

V Kunãicích pod Ondfiejníkem 
dne 3. 1. 2008

Josef ¤ezníãek, honební starosta

Oznámení majitelÛm honebních pozem-
kÛ vyuÏívan˘ch Honebním spoleãen-
stvím Kunãice pod Ondfiejníkem

Honební spoleãenstvo Kunãice pod Ond-
fiejníkem bude vyplácet  nájemné za vyu-
Ïití v‰ech honebních pozemkÛ tvofiících
spoleãenstevní honitbu v obci. 

Nájemné bude vypláceno za uplynulé 5.
leté období v následn˘ch termínech a
místech:

2. 3. 2008 od 10.00 hod. restaurace Ond-
fiejník (u kostela)
2. 3. 2008 od 12.00 hod. restaurace Skal-
ka (horní ãást obce)

V˘‰e nájemného ãiní 8 Kã za hektar a rok.

V˘bor honebního spoleãenstva

Svolání valné hromady honebního spoleãenstva

KNIHOVNA POD STOLOVOU
je otevfiena ve stfiedu 

15 – 18 hodin
Poplatek je 40 Kã.

VraÈte, prosím, knihy se zn. REG
bûhem mûsíce ledna.

Ihned po odevzdání v‰ech knih
dostane knihovna novou zásilku. 

Marie Starnovská
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Kunãice pod Ondfiejníkem

Jubilanti
v lednu oslaví svá 

Ïivotní jubilea tito obãané

Marie Pavlisková 90 let
Helena Balcarová 87 let
Zdenûk Klímek 83 let
Jarmila Macurová 82 let
BoÏena ¤ezníãková 81 let
Jifiina Motyková 81 let
Ludmila Poledníková 80 let
Marie Majirková 75 let
Adéla ·rubafiová 70 let
Gustav Stiller 65 let
Zdenûk Strnadel 65 let
Josef Tkáã 65 let
Zdenûk Tabá‰ek 60 let
Jaroslava Mikulková 60 let

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

Rozlouãení
V mûsíci prosinci jsme se naposledy
rozlouãili s panem Jaromírem Mara-
líkem.

PrvÀáãci 
po 60 letech

Îáci první tfiíd obou kunãick˘ch ‰kol
z r. 1948 se sejdou po ‰edesáti letech
v polovinû kvûtna 2008. Informujte
prosím o setkání pfiíbuzné a známé,
ktefií nyní nebydlí v Kunãicích p. O.
Pfiesné datum, hodinu a místo pfiátel-
ského posezení upfiesníme v dubnu
2008.

ZdeÀka Îídková – Va‰ková 
a Josef ¤ezníãek

Vzpomínka
Dne 6. ledna 2007 vzpomeneme

10. v˘roãí od úmrtí pana Rudolfa
Kovalského. 

Vzpomíná manÏelka Zita, dcery
Zita a Pavla s rodinou a syn Václav
s rodinou.

Kdo jste ho znali vzpomeÀte
s námi. Dûkujeme.

Podûkování
Zavr‰ením v‰ech krásn˘ch vychá-

zek, v˘letÛ a v˘‰lapÛ pro seniory
v leto‰ním roce byl dne 20. listopa-
du v hojném poãtu uskuteãnûn˘
pûkn˘ v˘let kolem ·tramberka. 

Za v‰echny zúãastûné  dûkuji
ZdeÀce Kfienkové za skvûlé nápady
a v˘bornou organizaci v‰ech tûchto
akcí. V‰ichni se uÏ nyní tû‰íme na
dal‰í seniorské vycházky v roce
2008. Libu‰e Binarová

� �

� �

� �

Ohlédnutí za rokem 2007
VaÏme si kaÏdého kdo nám vytváfií pod-

mínky k Ïivotu.
AÈ je to vûdec, politik, podnikatel, student ãi

bezdomovec, pokud sv˘mi ãiny nezneãisÈuje
ovzdu‰í, vodní zdroje, bezdÛvodnû nekácí
stromy, prostû chrání na‰í faunu a flóru. Je dûsi-
vé sledovat jak se celosvûtovû zhor‰uje Ïivotní
prostfiedí, ale zároveÀ nadûjné jak pfiib˘vá
tûch, ktefií si uvûdomuji kdo je viníkem a kte-
r˘m smûrem vede cesta k záchranû civilizace.

Na‰e Beskydy zatím nepostihla Ïádná
velká pfiírodní katastrofa. Drobné v˘straÏné
signály jsme zaÏili, kdyÏ nám v 70 létech
vinou emisí z na‰eho ocelového srdce, nebo
z chemiãky ve Vala‰ském Mezifiíãí, pfiestaly
rÛst v nûkter˘ch oblastech stromy. Rozvod-
nûné fieky ãásteãnû vinou nerozumné regu-
lace a likvidací mokfiadÛ.

Zatím se nám podafiilo zastavit dÛlní ãin-
nost na Fren‰tátsku, likvidací mokfiadÛ, ãer-
n˘ch skládek, invazních rostlin…..

Proto si vaÏme kaÏdého kdo do na‰ích
horsk˘ch potÛãkÛ nevypou‰tí fekálie, nevy-
hazuje ve‰ker˘ bio odpad z vlastní zahrady,
zbytky ze stavebních úprav, (potok kolem
na‰í Z· a dal‰í).

Komise Ïivotního prostfiedí bude fie‰it
nepovolené skladky dfieva v obecních lesích
a dodrÏování zákona ã. 114 o ochranû pfií-
rody a krajiny.

Upfiímn˘ dík v‰em kdo jiÏ pochopili, Ïe
karciogény si svou obûÈ nevybírají náhodnû,
ale v‰ichni máme stejnou ‰anci nad nimi
vítûzit.

Miloslav ·rubafi, 
ãlen Komise pro Ïivotní prostfiedí

KOMISE PRO ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ

¤editel Základní ‰koly Karla Svolinského v Kunãicích pod Ondfiejníkem na základû odst.
1 §46 zákona ã. 561/2004 Sb. (‰kolsk˘ zákon) oznamuje, Ïe zápis do 1. roãníku základní-
ho vzdûlávání pro ‰kolní rok 2008/2009 se uskuteãní v úter˘ 5. února 2008 v dobû mezi
14.00 - 16.30 hod. v budovû kunãické Z·.

Náhradní termín je stanoven na ãtvrtek 14. února 2008 mezi 14. – 15. hodinou.

K zápisu se letos dostaví dûti narozené mezi 1. 9. 2001 aÏ 31. 8. 2002. Do ‰koly si rodi-
ãe pfiipraví k nahlédnutí své obãanské prÛkazy a rodn˘ list dítûte, dûti si pfiinesou pfiezÛv-
ky. Podrobné informace lze získat pfiímo na fieditelství Z· (tel. 556 850 184) nebo na webo-
v˘ch stránkách ‰koly www.zskuncice.wz.cz. M. Majer, fieditel ‰koly

Zápis do 1. roãníku

Do nového roku 2008 
pfiejí Ïáci a uãitelé kunãické základní ‰koly ‰tûstí, zdraví a spokojenost 

v‰em sv˘m pfiíznivcÛm, sponzorÛm  a lidem dobré vÛle.

Rok 2008 bude opût rokem „investiãním“,
kdy jsou pfiipraveny investice v fiádech nûko-
lika desítek miliónÛ Kã. Co se t˘ãe objemu
investovan˘ch prostfiedkÛ  bude nejvût‰í zre-
alizovanou akcí „Rekonstrukce a dostavba
sportovnû – spoleãenského areálu“, jeÏ vyu-
Ïívá mimo jiné TJ Sokol Kunãice pod ondfiej-
níkem. Díky získané dotaci 8,0 mil. Kã bude
provedena kompletní oprava tûlocviãny a to
vãetnû nové pfiístavby spoleãenského záze-
mí. Na tuto akci je poÏádáno taktéÏ o dotaci
u Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘cho-
vy. Koneãná rekonstrukce celého areálu je
rozpoãtována na ãástku  cca 45,0 mil. Kã. 

Druhou, nikoliv v‰ak pofiadím a v˘zna-
mem, je pfiestavba vybran˘ch prostor budo-
vy základní ‰koly na matefiskou ‰kolu.
Matefiská ‰kola bude umístûna v pfiízemní
ãásti základní ‰koly. Práce na této akci jiÏ
plnû probíhají a podle smlouvy se stavební
firmou budou dokonãeny nejpozdûji
v mûsíci bfieznu leto‰ního roku. Náklady na
integraci provozu matefisk˘ch ‰kol jsou roz-
poãtovány na cca 4,0 mil. Kã.

Dal‰í velkou investicí, finanãnû nejnáklad-
nûj‰í, je pfiestavba b˘val˘ch budov matefisk˘ch

‰kol na bytové jednotky. Souãasnû s tím obec
postaví na pozemku „Nad vodojemem“ u
základní ‰koly rodinné domy. V‰echny tfii
lokality (M· Dolní, M· Horní a uveden˘ poze-
mek) by mûly mít stejnou „atmosféru a
ducha“. Toto slouãení projektÛ je zcela zámûr-
né, a to z dÛvodu prezentace obce mimo regi-
on. V souãasné dobû probíhá návrh architek-
tonické studie, kterou se bude zab˘vat taktéÏ
zastupitelstvo obce. Stavební práce zaãnou,
po vyfiízení stavebního povolení“, v letních,
popfiípadû podzimních mûsících leto‰ního
roku. Hrub˘ odhad nákladÛ v˘stavby byto-
v˘ch jednotek se v souãasné dobû pohybuje
ve v˘‰i cca 40,0 mil. Kã. V roce 2008 jiÏ bude
probíhat prodej bytov˘ch jednotek ve v‰ech
tfiech lokalitách, v roce následujícím jiÏ budou
stavby hotové a pfiipravené k nastûhování.

Jistû bych se mûl zmínit i o v˘stavbû
kanalizace a ãistírny odpadních vod.
DÛsledkem zmûny legislativy do‰lo pro na‰í
obec k naprosto nepfiijateln˘m finanãním
podmínkám pro v˘stavbu a následné provo-
zování. Tento problém je ‰ir‰í a bude
popsán v dal‰ích vydáních Obecních novin.

Michal Pavlita, starosta obce

PRIORITY OBCE V ROCE 2008
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Dne 28. 11. 2007 byly v Galerii K. Svo-
linského v kunãické základní ‰kole slav-
nostnû otevfieny v˘stavy, na kter˘ch mají
moÏnost prezentovat svoji ãinnost studen-
ti S· odûvní, sluÏeb a podnikání v Ostra-
vû-Porubû. První v˘stava s názvem Îivot

oãima fotografa pfiedstavuje tématicky
rÛznorodé práce mlad˘ch fotografÛ, které
vznikaly pod vedením p. ÎiÏky. UmoÏÀu-
je zhlédnout okem fotografa reáln˘ Ïivot,
ale zájem vefiejnosti poutají zejména foto-
grafie, pfii kter˘ch bylo vyuÏito netradiã-

ních, moderních zpÛsobÛ zpracování.
Druhá v˘stava, nazvaná Fantazijní tvorba,
vznikla z prací studentÛ odûvnictví a
náv‰tûvníci si zde mohou prohlédnout
velmi zdafiilé návrhy textilií i v˘tvarné
zachycení dobov˘ch kost˘mÛ. Tito stu-
denti vedeni p. ing.Matûjkovou navíc pfií-
jemnû zpestfiili vernisáÏ módní pfiehlíd-
kou fantazijních modelÛ odûvÛ a klobou-
kÛ.  Spolupráce se studenty i jejich vyu-
ãujícími pfii tvorbû v˘stav byla velmi pfií-
jemná a chceme v ní pokraãovat i v mûsí-
ci lednu, kdy máme pro na‰e Ïáky pfiislí-
benou besedu, na které se doví mnoho
zajímavostí z oboru tvorby fotografie a
seznámí se s moderními dnes vyuÏívan˘-
mi technikami.

V˘stavy v Galerii K. Svolinského potr-
vají do 3. ledna.

Markéta Jurková, správce galerie

VernisáÏ ve ‰kolní galerii
Z· Karla Svolinského

âertovské hopsání
5. prosince se v na‰í ‰kole uskuteãnil jiÏ druh˘ roãník mikulá‰ské soutûÏe –
âERTOVSKÉ HOPSÁNÍ. V‰echny dûti prvního stupnû se shromáÏdily v tûloc-
viãnû a pod dohledem ‰esti ãertÛ byly seznámeny s pravidly, která byla velmi
jednoduchá. Bûhem jedné minuty musely naskákat co nejvíce skokÛ a to buì
snoÏmo ãi skoky stfiídav˘mi.Velmi pfiísnû na to dohlíÏeli ãerti pomocníci, ktefií
si v˘sledky peãlivû zapisovali. SoutûÏící byli rozdûleni do dvou kategorií a
zvlá‰È soutûÏili chlapci a zvlá‰È dûvãata. V kategorii 1. – 3. tfiída  zvítûzili Jakub
Svítil z 1.tfiídy (103 skoky) a Karolína Petrová ze 3.tfiídy (85 skokÛ). Ve druhé
kategorii 4.- 5. tfiída  zvítûzili Lucie ¤ezníãková (123 skoky) a David ·enk (98
skokÛ). Velk˘m pfiekvapením pro v‰echny byl pfiedev‰ím v˘kon Jakuba Svítila
z první tfiídy,  kterého pfieskákala jen Ïaãka 5. tfiídy Lucie ¤ezníãková.V‰echny
dûti vyhrát nemohou, ale urãitû v‰echny zasluhují velkou pochvalu za odvahu
a snahu. Pavla Mynáfiová, uãitelka 
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Po dvû  prosincová sobotní dopoledne
mûli Ïáci na‰í ‰koly moÏnost zhotovit si
své vlastní originální ozdoby na vánoãní
stromeãek. Pod vedením vychovatelky I.
Myslikovjanové se 23 dûtí spoleãnû
s nûkter˘mi jejich ‰ikovn˘mi maminkami
do sytosti vyfiádilo pfii v˘robû netradiã-
ních vánoãních ozdob ze slaného tûsta.

Dûti se nauãily samy si tûsto pfiipravit –
namíchat správné suroviny, promíchat,
prohníst a vyválet. Po pfiípravné fázi
následovala uÏ jen zábava v podobû
vykrajování, slepování, vytváfiení a
následné peãení rÛznorod˘ch ozdob a
ozdÛbek. Fantazii se meze opravdu
nekladly, a to jak pfii v˘robû tak i pfii

malování ozdob o t˘den pozdûji, kdy se
barvami opravdu ne‰etfiilo. Tato akce
mûla opravdu úspûch, s v˘sledky byli
v‰ichni nadmíru spokojeni a uÏ pfii
odchodu domÛ s pln˘mi náruãemi krás-
n˘ch v˘robkÛ bylo sly‰et nad‰ené dûtské
hlásky, jak se tû‰í na pfií‰tí rok.

Ivana Myslikovjanová, 
vychovatelka ·D

„Slané Vánoce“ v základní ‰kole SoutûÏ ve ‰plhu – 1. stupeÀ
23. listopadu 2007 probûhlo na 1. stup-
ni ‰kolní kolo soutûÏe ve ‰plhu na tyãi.
SoutûÏilo se ve ãtyfiech kategorií s tû-
mito v˘sledky:

Dívky 2. a 3. roãník:
1. místo  âajánková Miroslava (2. roã.)
2. místo  Ka‰parová Veronika (2. roã.)
3. místo  Huãíková Nikola (3. roã.)

Ho‰i 2. a 3. roãník:
1. místo  Adamãík Jan (3. roã.)
2. místo  Kfienek Zbynûk (3. roã.)
3. místo  Bartoníãek Jifií (2. roã.)

Dívky 4. a 5. roãník:
1. místo  ¤ezníãková Lucie (5. roã.)
2. místo  âajánková Ivana (4. roã.)
3. místo  Poláchová Julie (5. roã.)

Ho‰i 4. a 5. roãník:
1. místo  âajánek Dominik (4. roã.)
2. místo  Huãík Emil (5. roã.)
3. místo  Kuchafi Radek (5. roã.)

Pavlína Fi‰erová, uãitelka 

V listopadu 2007 jsem jako uãitelka
dûjepisu obdrÏela nabídku zúãastnit se
celostátního projektu nadace âlovûk v
tísni nazvaného Pfiíbûhy bezpráví. Na pfii-
hlá‰en˘ch ‰kolách mûlo probûhnout pro-
mítání filmu z období 50- t˘ch let, které
ukazují krutost a bezv˘chodnost té doby.
Do projektu jsem na‰i ‰kolu pfiihlásila a
vybrala film IN NOMINE PATRIS, kter˘ je
konstrukcí tzv. ãiho‰Èského zázraku a
následného pronásledování církve u nás.
Promítání pro 9. tfiídu probûhlo 8. listopa-

du 2007 a já sama jsem byla pfiekvapena
reakcemi dûtí, které je‰tû dlouho po filmu
nebyly schopny slova a nemohly pocho-
pit nespravedlnost, krutost a nelidskost
doby. Následující den probûhla beseda s
panem faráfiem Václavem Tomiczkem,
kter˘ se snaÏil nejen pfiiblíÏit dûtem dobu
v pfiíbûzích sv˘ch pronásledovan˘ch pfiá-
tel a znám˘ch, ale odpovídal i na dotazy
dûtí. Tímto bych mu chtûla podûkovat za
spolupráci.

Dana Heryánová, uãitelka dûjepisu

Mikulá‰ská nadílka
Ani letos na dûti Z· K. Svolinského nezapomnûl Mikulá‰ a 5. prosince ve v‰ech

tfiídách vládla vzru‰ená atmosféra a moÏná i trochu obavy z ãertíkÛ, které v‰ak roze-
hnali hodní andílci se svou sladkou nadílkou. Tyto krásné chvíle si pro své spoluÏá-
ky jiÏ tradiãnû nachystali Ïáci devátého roãníku. Vlastnoruãnû jim i napekli sladké
perníãky. ZaslouÏí si v‰ichni velké podûkování, které jim touto cestou posíláme.
Sami uznejte, jak jim to slu‰elo. Monika Sk˘palová, zastupující tfiídní uãitelka 

Ve ãtvrtek 13. 12. 2007 v odpoledních
hodinách probûhla na na‰í ‰kole diskotéka
v reÏii ÏákÛ 7. tfiídy.  Sedmáci  mûli pfii-
pravenu i spoustu her, napfiíklad oblíbe-
nou Ïidliãkovou, podlézání laÈky, soutûÏ o
nejlep‰í vtip, tanec s nafouknut˘mi balón-
ky a dal‰í. Rozdávali vítûzÛm ceny - bon-
bóny, ale i perníãky, které pfied tím sami
napekli. Bylo to zábavné a vydafiené
odpoledne. Chtûla bych touto cestou je‰tû
jednou podûkovat v‰em sv˘m ÏákÛm, ktefií
se na pfiípravû a realizaci diskotéky podí-
leli. Alena Charbuláková, tfiídní uãitelka

Pfiedvánoãní diskotéka

Ve v˘tvarné soutûÏi na téma „8. listo-
padu – Den zdravé v˘Ïivy“ se na 2. místû
umístila Ïákynû II. tfiídy Barunka Slívová.
SoutûÏ pofiádalo Ekocentrum Ostrava –
Úfiad vlády âR.

Blahopfieji Barunce k nádhernému
umístûní ve velmi silné konkurenci.

Eva Halatová, uãitelka.

V˘tvarn˘ úspûch

Pfiíbûhy bezpráví, mûsíc filmu na ‰kolách



Program Rady Obce Kunãice 
pod Ondfiejníkem pro 24. zasedání 

1) Kontrola usnesení z minulého jedná-
ní dne 19.11.2007

2) Pronájem nemovitostí ã.p. 315 a ã.p.
304

3) Zvefiejnûní zámûru prodeje pozemku
p.ã. 419 v k.ú. a obci Kunãice pod
Ondfiejníkem

4) Návrh provedení vodovodního fiadu –
P.F., Kunãice p.O.

5) Zásady pro odmûÀování ãinností a
prací provádûn˘ch pfii obãansk˘ch
obfiadech

6) Návrh rozpoãtu obce na rok 2008 a
rozpoãtov˘ v˘hled do roku 2018

7) Návrh programu VIII. zasedání zastu-
pitelstva obce

8) Povûfiení starosty obce podpisem
dokumentÛ pfiijat˘ch na 24. zasedání
RO dne 3.12.2007

9) Diskuze
10) Odmûny zamûstnancÛm obce v pra-

covním pomûru
11) Vefiejnosprávní kontrola v Základní

‰kole Karla Svolinského
12) Smlouva o provedení Adventního

koncertu 
13) Îádost o finanãní pfiíspûvek – J.·,

Kunãice p.O.
14) Îádost o ukonãení nájemní smlouvy

– MUDr. Franti‰ka Chovanãíková,
Kunãice p.O.

k bodu 1)
RO bere na vûdomí bez pfiipomínek.

k bodu 2)
RO schvaluje Ïádost spoleãnosti JUREK
S+R s.r.o., Kunãice p.O. o prodlouÏení
nájemní smlouvy k nebytov˘m prosto-
rám v budovû ã.p. 315 v Kunãicích p.O.
do 31. 12. 2008 a ukonãení nájemní
smlouvy k nebytov˘m prostorám v budo-
vû ã.p. 304 v Kunãicích p.O. ke dni 31.
5. 2008.

k bodu 3)
RO schvaluje zvefiejnûní zámûru prodeje
pozemku p.ã. 419 o v˘mûfie 173 m2 v k.ú.
a obci Kunãice pod Ondfiejníkem.

k bodu 4)
RO schvaluje Ïádost P.F. o prominutí pfiís-
pûvku z pfiipojení k vodovodnímu fiadu
obce za podmínky, Ïe novû vybudovaná
pfiípojka bude splÀovat podmínku moÏ-
ného napojení dal‰ích objektÛ. Îadatel
umoÏní prodlouÏení vodovodního fiadu
z pozemku p.ã. 1133/13 v k.ú. a obci
Kunãice p.O. Novû vybudovan˘ vodo-
vodní fiad bude pfieveden do majetku
obce a musí b˘t k nûmu umoÏnûn pfiístup
v celé jeho délce, tj. i na pozemcích tfie-
tích osob, coÏ bude opatfieno vûcn˘m
bfiemenem.

k bodu 5)
RO schvaluje Zásady pro odmûÀování
ãinností  a prací provádûn˘ch pfii obãan-
sk˘ch obfiadech s tímto doplnûním ãlánku
ãl. I, písm. a): - oddávající (vyjma starosty
a místostarosty obce a dal‰ích uvolnû-
n˘ch ãlenÛ zastupitelstva obce)

k bodu 6)
RO doporuãuje zastupitelstvu obce
schválit návrh rozpoãtu obce na rok
2008 a rozpoãtov˘ v˘hled obce do roku
2018.

k bodu 7)
RO schvaluje návrh programu VIII. zase-
dání zastupitelstva obce konajícího se
dne 13.12.2007

k bodu 8)
RO povûfiuje starostu obce podpisem
dokumentÛ pfiijat˘ch na 24. zasedání RO
dne 13. 12. 2007.

k bodu 10)
RO schvaluje poskytnutí odmûn ve v˘‰i
3% z úhrnu mezd vyplacen˘ch za obdo-
bí posledních 12ti mûsícÛ zamûstnancÛm
v trvalém pracovním pomûru. Odmûna
bude vyplacena v prosincovém v˘platním
termínu roku 2007.
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Pfii prohlíÏení staré kroniky M· u kos-
tela jsme nalezli snad první fotografii,
která kdy byla z matefiské ‰koly pofiíze-
na. Pochází ze ‰kolního roku 1949-5O.
Zajímalo nás, kdo je na této fotografii a
napadlo nás, Ïe se jmény nám mÛÏe
pomoci jedinû paní Irma Janáãová. Tu
jsme oslovily a paní Janáãová nezklama-
la. Ze ãtyfiiceti tváfií nepoznala pouze tfii.

Myslíme si, Ïe si i vy rádi zavzpomí-
náte na léta proÏitá v matefiské ‰kole.
Proto vám v‰em, ale hlavnû tûm, ktefií
v tûchto létech ‰kolku nav‰tûvovali,
posíláme tuto fotografii se jmenn˘m
seznamem. Pokud se vám podafií odha-
lit zb˘vající tfii otazníky, popfiípadû nûja-
kou nesrovnalost, budeme moc rády,
pokud zavoláte do M· na ãíslo 558 850
185.

Paní Irmû Janáãové patfií ná‰ velik˘ dík
za pomoc pfii odhalování tváfií na fotogra-
fiích a za její náklonnost nám. 
První fiada sedící zleva
Iva BlaÏková, ·tûpánka Kojdová, ?, asi
Lad. BlaÏek, ZdeÀka Závodná, Dana Ch˘l-
ková, Vlasta Harabi‰ová, Jarka Závodná
Druhá fiada sedící zleva
?, Zdenka Gajdová, asi Zdenka Skfiínská,
Irena Îaãková, Drah. Tomanãáková, asi
Dana Kutáãová, Pavel Skfiínsk˘, Marie
Niklová, Milada Rajnochová, Irena ·mifiá-
ková, ?, Marie Halamíková
Tfietí fiada stojící zleva
Vojtûch Nikel, Jarek Bíza, Pavel Kopfiiva,
Mirek Kopfiiva, Ladislav Krko‰ka, paní uãi-
telka Besedová, opatrovnice Ludmila
Kopfiivová, Ivan Macura, Jaroslav MuÏík,
L. Kuchafi, Josef MuÏík, Boh. Harabi‰

Pfiekvapení pro b˘valé Ïáky matefiské ‰koly

Informace o zasedáních rady obce
I. Zápis a usnesení z 24. zasedání Rady Obce Kunãice pod Ondfiejníkem dne 3.12. 2007
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Kunãice pod Ondfiejníkem

I. Zápis a usnesení z 25. zasedání Rady Obce Kunãice pod Ondfiejníkem dne 17.12. 2007

k bodu 11)
RO bere na vûdomí Protokol ã. 1/2007 o
vefiejnosprávní kontrole v Základní ‰kole
Karla Svolinského, Kunãice p.O. prove-
denou zfiizovatelem.

k bodu 12)
RO schvaluje poskytnutí finanãní odmû-

ny úãinkujícím, zastoupen˘m Zuzanou
Fi‰erovou na Adventním koncertu v Kun-
ãicích p.O. dne 30.11.2007 v celkové
v˘‰i 18.820,- Kã.

k bodu 13)
RO schvaluje Ïádost o poskytnutí finanã-
ního pfiíspûvku v sociální nouzi J.·, Kun-

ãice p.O. ve v˘‰i 2.000,- Kã.

k bodu 14)
RO bere na vûdomí Ïádost o ukonãení
nájemní smlouvy k prostorÛm ordinace
praktického lékafie v budovû ã.p. 569
v Kunãicích p.O. podanou MUDr. Fran-
ti‰kou Chovanãíkovou.

Program Rady Obce Kunãice pod
Ondfiejníkem pro 25. zasedání 
dne 17.12. 2007 v 16.30 hodin

1) Kontrola usnesení z minulého jedná-
ní dne 3.12.2007

2) Úprava rozpoãtu ã. 5/2007
3) Povûfiení starosty obce provedením

úpravy rozpoãtu ã. 6/2007
4) Smlouva o poskytnutí pfiíspûvku na

úhradu ztráty z provozu  pravidelné
autobusové dopravy v roce 2008
mezi spoleãností Connex Morava
a.s., Ostrava a obcí

5) Ukonãení nájemní smlouvy pozemku
– J. a Z.â.

6) Ukonãení nájemní smlouvy pozemku
– M. a J.K.

7) Îádost o povolení hostování na pouti
- Vladimír Pfleger, Sviadnov

8) Îádost obãanského sdruÏení Ondfiej-
ník, Kunãice p.O. o finanãní pfiíspû-
vek na ãinnost v roce 2008

9) Îádost o finanãní pfiíspûvek na ãin-
nost historicko-vlastivûdné spoleã-
nosti MORAVIAN, Suchdol nad
Odrou

10) Îádost SRPd· pfii Základní ‰kole K.
Svolinského o poskytnuté pfiíspûvku
na organizaci plesu v roce 2008

11) Vzdání se funkce fieditele Základní
‰koly Karla Svolinského – Mgr. Martin
Majer

12) Îádost o zmûnu vyuÏití finanãních
prostfiedkÛ poskytnut˘ch obcí pfiís-
pûvkové organizaci Základní ‰kola
Karla Svolinského, Kunãice pod Ond-
fiejníkem

13) Námitky k Protokolu ã. 1/2007
z vefiejnosprávní kontroly provedené
v Základní ‰kole Karla Svolinského

14) Smlouva o provozování vodního díla
mezi obcí a spoleãností Kunãická
s.r.o., Kunãice pod Ondfiejníkem

15) Povûfiení starosty a místostarosty
obce podpisem dokumentÛ pfiijat˘ch
na 25. zasedání RO dne 17.12.2007

16) Diskuze

k bodu 1)
RO bere na vûdomí bez pfiipomínek.

k bodu 2)
RO schvaluje úpravu rozpoãtu ã. 5/2007.

k bodu 3)
RO povûfiuje starostu obce provedením
úpravy rozpoãtu  ã. 6/2007.

k bodu 4)
RO schvaluje Smlouvu o poskytnutí pfiís-
pûvku na úhradu ztráty z provozu pravi-
delné autobusové dopravy v roce 2008
mezi spoleãností Connex Morava a.s.,
Ostrava a obcí.

k bodu 5)
RO schvaluje ukonãení Smlouvy o pro-
nájmu ãásti pozemku p.ã. 1197/51 mezi
obcí a J. a Z.â. ke dni 31.12.2005.

k bodu 6)
RO schvaluje ukonãení Smlouvy o pro-
nájmu ãásti pozemku p.ã. 1197/51 mezi
obcí a M. a J.K. ke dni 31.12.2005.

k bodu 7)
RO povoluje hostování na pouti v roce
2008 panu Vladimírovi Pflegrovi, Sviadnov.

k bodu 8)
RO schvaluje poskytnutí pfiíspûvku
obãanskému sdruÏení Ondfiejník v roce
2008 ve v˘‰i 10 000,- Kã.

k bodu 9)
RO schvaluje poskytnutí pfiíspûvku histo-
ricko – vlastivûdné spoleãnosti
MORAVIAN, Suchdol nad Odrou v roce
2008 ve v˘‰i 1 000,- Kã.

k bodu 10)
RO schvaluje poskytnutí pfiíspûvku SRPd·
pfii Základní ‰kole Karla Svolinského,
Kunãice p.O. na pofiádání plesu v roce
2008 ve v˘‰i 3 000,- Kã.

k bodu 11)
RO bere na vûdomí vzdání se funkce
fieditele Základní ‰koly Karla Svolinské-
ho, Kunãice p.O. podanou Mgr. Marti-
nem Majerem.

k bodu 12)
RO schvaluje zmûnu vyuÏití finanãního
pfiíspûvku obce na neinvestiãní náklady
Základní ‰koly K. Svolinského podanou
fieditelem organizace Mgr. Martinem
Majerem.

k bodu 13)
RO bere na vûdomí Námitky k Protokolu
ã. 1/2007 z vefiejnosprávní kontroly pro-
vedené v Základní ‰kole Karla Svolinské-
ho podané Mgr. Martinem Majerem.

k bodu 14)
RO schvaluje Smlouvu o provozování
vodního díla mezi obcí a spoleãností
Kunãická s.r.o., Kunãice pod Ondfiejní-
kem.

k bodu 15)
RO povûfiuje starostu obce podpisem
dokumentÛ pfiijat˘ch na 25 zasedání RO
dne 17. 12. 2007.

SUDOKU
Jak lu‰tit sudoku:
KaÏd˘ fiádek, sloupec a kaÏd˘
ãtverec (3 x 3 políãka) musí
obsahovat ãísla od 1 do 9.

SPRÁVNÉ VYLU·TùNÍ:



Obãanské sdruÏení Vlasteneck˘ klub,
které má pÛsobnost v âeské a Polské repub-
lice, se vûnuje celé fiadû projektÛ. Jedním z
jeho hlavních náplní je propagace hrdinÛ z
I., II. a III. odboje. Jeden souhrnn˘ celek pro-
jektÛ je vûnován také propagaci partyzán-
ského odboje v Beskydech a to vãetnû
paraskupiny Wolfram, jejímÏ ãlenem byl mj.
kunãick˘ obãan Vladimír ¤ezníãek.

O této paraskupinû jsme v minul˘ch
letech vybudovali jiÏ dvû nauãné stezky.
První a del‰í (23,5 km) jsme vybudovali na
Morávce. Tedy v místech, kde pfiíslu‰níci
Wolframu seskoãili a kde se pohybovali
první den po seskoku. Stezka zaãíná v cen-
tru Morávky (u partyzánského památníku) a
konãí na Slavíãi u Koláfiovy chaty.

Druhá nauãná stezka je vybudována v
âeladné - Podolánkách. Tato stezka je v
místech, kde se pfiíslu‰níci Wolframu pohy-
bovali bûhem pobytu v Beskydech. Stezka

zaãíná u hotelu Srdce Beskyd a konãí v lese
- poblíÏ místa, kde byl jeden z pfiíslu‰níkÛ
Wolframu (Josef Biersk˘) zákefinû zavraÏdûn.
Tato nauãná stezka mûfií 5,7 km.

V roce 2007 jsme pfiipravili a instalovali
také 2 velkoformátové informaãní cedule v
Kunãicích pod Ondfiejníkem. Obû shrnují
informace o paraskupinû Wolfram a obsahu-
jí Ïivotopis Vladimíra ¤ezníãka. Jedna s

cedulí je umístûna u
obecního úfiadu (bude u
ní je‰tû doplnûna stfií‰ka)
a druhá je v autobusové
zastávce u vlakového
nádraÏí.

Na vybudování obou
cedulí se finanãnû
podílelo Ministerstvo
obrany, Vlasteneck˘
klub a obec Kunãice
pod Ondfiejníkem. 

Dal‰í finanãní pod-
pora pfii‰la od místních
firem – Pily Kunãice 
p. O. a firmy JUREK S+R
s.r.o.. 

V‰em ktefií nám
pomohli a ktefií nás pod-
pofiili patfií ná‰ velk˘ dík.

Petr Try‰ãuk
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Propagace paraskupiny Wolfram Výbor SRPdŠ 
při Základní škole 
v Kunčicích p. O.

Vás srdečně zve na

Tradiční 
lednové
plesání
25. ledna 2008 
od 20.00 hod.

v restauraci Skalka

Co Vás čeká:

Předtaneční,
občerstvení a vše,

co k plesu patří

K tanci i poslechu
hraje skupina

Skiblu

Vstupné 75 Kč
Prodej vstupenek 
– počátkem ledna

2008

PF 2008


