
Únor bíl˘ – pole sílí.
�

Únorová voda – pro pole ‰koda.
�

Únor – úmor: kdyby mohl, umofiil by v
krávû tele a v kobyle hfiíbû.

�
KdyÏ v únoru mráz ostro drÏí, to
dlouho jiÏ nepodrÏí.

�
KdyÏ únor vodu spustí, ledem ji bfiezen
zahustí.

�
KdyÏ tû v únoru za‰imrá komár za
u‰ima, pobûhne‰ jistû v bfieznu ke
kamnÛm s u‰ima.

�
LeÏí-li koãka v únoru na slunci, jistû v
bfieznu poleze za kamna.

KdyÏ skfiivánek v únoru zpívá, velká
zima potom b˘vá.

�
V únoru sníh a led – v létû nanesou
vãely med.

�
Tepl˘ únor – studené jaro, teplé léto.

�
Co si únor zazelená – bfiezen si hájí; co
si duben zazelená – kvûten mu to spálí.

�
Mnoho mlh v únoru pfiivodí mokré léto.

�
KdyÏ vûtrové na konec února uhodí,
moc obilí se na poli neurodí.

�
Jestli únor honí mraky, staví bfiezen
snûhuláky.

�
Netrkne-li únor rohem, ‰vihne ocasem.

�
V únoru-li vítr neburácí, jistû v dubnu
krovy kácí.

KdyÏ v únoru mráz ostro drÏí, to
dlouho jiÏ nepodrÏí.

�
MÛÏe‰-li se v lednu vysléci do ko‰ile,
pfiipravuj si na únor koÏich.

Kunãice pod Ondfiejníkem ÚNOR 2008

Pranostiky POZVÁNKA
14. února 2008
na Den otevfien˘ch dvefií 
v Z· Karla Svolinského

Více na stranû 4

21. bfiezna 2008
V˘roãní schÛze âSOP
68/01 Kunãice p. O.

Více na stranû 8
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1. Vznik spoleãnosti
Na VIII. zasedání Zastupitelstva obce Kunãice
pod Ondfiejníkem konaného dne 13.12. 2007
byla schválena „Zakladatelská listina“ ob-
chodní spoleãnosti a dne 21. prosince 2007
byla novû vzniklá spoleãnost Kunãická s.r.o.
zapsána do Obchodního rejstfiíku vedeného
Krajsk˘m soudem v Ostravû. Jedin˘m spo-
leãníkem a majoritním vlastníkem je Obec
Kunãice pod Ondfiejníkem. Jednatelem spo-
leãnosti je Bc. Michal Pavlita.

2. Obsah ãinnosti
Jedním z hlavních cílÛ spoleãnosti je roz‰ífiit
své sluÏby dle poÏadavkÛ obãanÛ obce.
Mezi hlavními pfiedmûty podnikání patfií:
• Provozování vodovodÛ a kanalizací a

úprava a rozvod uÏitkové vody
• Poskytování technick˘ch sluÏeb
• Specializovan˘ maloobchod a maloob-

chod se smí‰en˘m zboÏím
• Správa a údrÏba nemovitostí
• Realitní ãinnost

3. Profil spoleãnosti
Obchodní jméno: Kunãická s.r.o.
Právní forma: spoleãnost s ruãením 

omezen˘m
Sídlo: Kunãice pod Ondfiejní-

kem 569, PSâ 739 13
IâO: 278 33 267
Registrace v OR: v oddílu C, 

vloÏce ãíslo 37014
Kontaktní osoba: Daniela Kociánová
Tel.: 725 506 902
Fax: 556 850 171
e-mail: daniela.kocianova@

kuncicepo.cz
âíslo úãtu: 1735758319/0800 

u âeské spofiitelny, a.s.
Jednatel: Bc. Michal Pavlita
Vlastník: Obec Kunãice pod 

Ondfiejníkem

Pfiedmût podnikání:
Provozování vodovodÛ a kanalizací a úpra-
va a rozvod uÏitkové vody

S úãinností od 01. 02. 2008 bylo spoleãnos-
ti Kunãická s.r.o. ve smyslu §6 odst. 2
zákona ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o
zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o
vodovodech a kanalizacích) Krajsk˘m úfia-
dem Moravskoslezského kraje, odboru Ïiv-
otního prostfiedí a zemûdûlství v Ostravû
povoleno provozování vodovodu pro vefiej-
nou potfiebu.

Odkazy na:
• Legislativa: 

• Zákon 274/2001 Sb. – Zákon o
vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou
potfiebu a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
(zákon o vodovodech a kanalizacích)

• Zákon 254/2001 Sb. – Zákon o vodách a
o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon)

• Zákon 258/2000 Sb. – Zákon o ochranû
vefiejného zdraví a o zmûnû nûkter˘ch
souvisejících zákonÛ

• Zákon 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech
a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ

• Vyhlá‰ka 252/2004 Sb. – kterou se stanoví
hygienické poÏadavky na pitnou a teplou
vodu a ãetnost a rozsah kontroly pitné
vody

• Zákon 183/2006 Sb. – Zákon o územním
plánování a stavebním fiádu (stavební
zákon)

• Smlouva o dodávce vody 

• Obchodní podmínky 

• Reklamaãní fiád 

• Ceník vodného 

Kunãická s. r. o.VáÏení spoluobãané,
jak uÏ jistû víte, s úãinnosti od 1. února
2008 bude provozovatelem vodovodÛ
novû zfiízena obchodní spoleãnost Kun-
ãická s.r.o., se sídlem Kunãice pod
Ondfiejníkem 569, PSâ  739 13, Iâ 278
33 267, zapsaná v obchodním rejstfiíku
vedeném u Krajského soudu v Ostravû
v oddílu C, vloÏce ãíslo 37014.

Nyní nás ãeká jeden z ãasovû nároã-
nûj‰ích úkolÛ a to se v‰emi vlastníky
nemovitostí v katastrálním území Kun-
ãice pod Ondfiejníkem sepsat „Nové
smlouvy o dodávce vody s úãinnosti od
01.02.2008“.

Co budete potfiebovat k vyplnûní této
smlouvy: obãansk˘ prÛkaz, ãíslo úãtu u
banky a ãástku, kterou budete zálohovû
platit. Pokud úãet u banky nemáte,
mÛÏete zálohy platit pfiímo v sídle spo-
leãnosti.

Návrh smlouvy, obchodní podmínky,
reklamaãní fiád je k nahlédnutí v sídle
spoleãnosti, tj. na obecním úfiadû a na
internetov˘ch stránkách obce
www.kuncicepo.cz, kde jsou uvedeny
ve‰keré podrobnosti.

Telefonní ãíslo na kontaktní osobu, kte-
rou je paní Daniela Kociánová, telefon:
725 506 902, e-mail: daniela.kociano-
va@kuncicepo.cz, která Vám zodpoví
Va‰e dotazy. 

JelikoÏ nemáme k dispozici Va‰e ve‰ke-
ré osobní údaje, pfiistoupili jsme k Va‰í
osobní náv‰tûvû v sídle spoleãnosti, tj.
na obecním úfiadû. Poãítáme s tím, Ïe
k podpisÛm smlouvy bude docházet
v prÛbûhu celého mûsíce února, popfi. i
bfiezna s úãinností od 01.02.2008.

Dal‰í informace t˘kající se provozování
vodovodÛ budeme aktuálnû doplÀovat
na internetov˘ch stránkách obce a do
obecních novin.

Pevnû vûfiím, Ïe v‰e bude probíhat bez
problémÛ.

Bc. Michal Pavlita, starosta obce 

Od 1. února 2008 bude provozovatelem
vodovodní sítû novû zaloÏená spoleã-
nost Kunãická s.r.o., se sídlem Kunãice
pod Ondfiejníkem 569, PSâ 739 13, Iâ
278 33 267, zapsaná v obchodním rejs-
tfiíku u Krajského soudu v Ostravû
v oddílu C, vloÏce ãíslo 37014 

S úãinností od 1. února 2008
bude nová cena vodného:

cena 
vãetnû DPH

voda pitná (vodné) 23,30  Kã

Nová cena bude uplatnûna po prvním
odeãtu mûfiidel následujícím po 1. 2.
2008, popfiípadû bude postupováno dle
uzavfien˘ch smluvních vztahÛ mezi
odbûratelem a provozovatelem.

Bc. Michal Pavlita
jednatel spoleãnosti

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEâNOSTI

Oznámení o zmûnû ceny vodného od 1. 2. 2008
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Kunãice pod Ondfiejníkem

Jubilanti
v únoru oslaví svá 

Ïivotní jubilea tito obãané

Marie Uhrová 92 let
RÛÏena Lhotská 88 let
Marie Tomanãáková 86 let
Marie Brachniáková 85 let
AneÏka Michnová 84 let
Marie ·mifiáková 84 let
Jarmila Henzlová 83 let
Jarmila Pavlisková 81 let
ZdeÀka BlaÏková 81 let
Drahomíra Pustûjovská 80 let
ZdeÀka Kfienková 70 let
Jarmilka Jadrná 65 let
Radmila Zemanová 60 let
Antonín Kosteleck˘ 60 let
Jaroslav Krko‰ka 60 let

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

Rozlouãení
V mûsíci lednu jsme se naposledy
rozlouãili s panem Antonínem ¤ez-
níãkem, panem Bohumilem Dvofiá-
kem a panem Daliborem ¤ezníãkem

Vzpomínka
V mûsíci únoru vzpomeneme 10

let v˘roãí úmrtí pana Antonína
Kubûny a paní Îofie Kubûnové. Kdo
jste je znali, vzpomeÀte s námi.

Dcera Marie s rodinou

Podûkování
Rodina Maralíkova dûkuje paní

MUDr. Franti‰ce Chovanãíkové a
panu MUDr. Janu Chovanãíkovi za
vzornou péãi, kterou vûnovali panu
Jaromíru Maralíkovi v prÛbûhu jeho
tûÏké nemoci.

ManÏelka Ludmila Maralíková
s rodinou

Dne 16. 1. 2008 v 8.00 hod jsme
zaÏili ‰ok. Pfii velmi silném vûtru
nám odletûla ãást stfiechy i s krovy a
komínem. V takové chvíli ãlovûk
skuteãnû neví, co dûlat. Proto jsme
byli mile pfiekvapeni rychl˘m zása-
hem a okamÏitou pomocí p. Kamila
·nyty s jeho spolupracovníky, za-
mûstnancÛ pily a v‰ech, ktefií pfii‰li
nezi‰tnû pomoci. Pracovali aÏ do
noci, aby byla stfiecha zabezpeãená
proti pfiípadnému de‰ti.

Potû‰ilo nás, Ïe jsme zjistili, Ïe
jsou mezi námi lidé, ktefií pfiijdou a
pomohou, kdyÏ je druh˘ v nouzi.

Dûkujeme Vám V‰em!!
Klim‰ovi

� �

� �

VáÏení obãané, 
urãitû Vás bude zajímat, 
Ïe se v roce 2007

• narodilo 28 dûtí (v r. 2006 – 16)
• zemfielo 22 obãanÛ (v r. 2006 – 31)
• uzavfielo v Kunãicích p. O. 16 sÀat-

kÛ (v r. 2006 – 13)
– z toho 5 obãansk˘ch a 11 církev-
ních (v r. 2006 – 8 obã. a 5 círk.)

• pfiihlásilo k trvalému pobytu 72
obãanÛ (v r. 2006 – 62)

• odhlásilo 50 obãanÛ (v r. 2006 – 70)
• a k 1. 1. 2007 byl poãet obyvatel

2014 a k 1. 1. 2008 poãet obyvatel
2044.

Jak sami vidíte, poãet obyvatel stále
narÛstá a v loÀském roce byl rekordní
poãet narozen˘ch dûtí - 28. Od r. 1992,
kdy bylo narozeno 24 dûtí, je to zatím nej-
vût‰í poãet za posledních 15 let. 

Jen pro srovnání: – r. 1992 – 24 dûtí, 
r. 1993 – 23, r. 1994 – 19, r. 1995 – 19, 
r. 1996 – 14, r. 1997 – 14, r. 1998 – 13, 
r. 1999 – 13, r. 2000 – 15, r. 2001 – 19, 
r. 2002 – 11, r. 2003 – 11, r. 2004 – 20, 
r. 2005 – 12, r. 2006 – 16 dûtí. 

Je to velmi pfiíjemné zji‰tûní a mi nezb˘-
vá neÏ popfiát na‰im obãanÛm (a nejen
mlad‰ím roãníkÛm) abychom se pfii vítání
obãánkÛ vídali  pravidelnû a stále ãastûji.

TaÈána Holu‰ová, matrikáfika

Informace matriky a evidence obyvatel
Obecního úfiadu v Kunãicích p. O.

U P O Z O R N ù N Í

V˘mûna obãansk˘ch
prÛkazÛ

Obãanské prÛkazy vydané 
v roce 1999 do 31. 12. 2003 se musí

vymûnit do 31. 12. 2008!!

Obãanské prÛkazy se strojovû ãiteln˘mi
údaji vydané v roce 2000 – 2003

nepodléhají v˘mûnû a platí po dobu
v nûm uvedenou (zelené kartiãky

s naskenovanou fotkou).

TaÈána Holu‰ová, agenda OP

Zmûna ordinaãní doby 
od 1. 1. 2008 

MUDr. Jan Chovanãík
Po 7 – 12 hod
Út 7 – 10 hod prevence

10 – 16 hod ordinace
ST 7 – 12 hod
âT 7 – 10 hod prevence

10 – 14 hod ordinace
PÁ 7 – 12 hod

Odbûry krve kaÏd˘ pracovní den:
6,45 – 7,15 hod

âíslo mobilního telefonu: 725 556 704
Pevná linka: 556 850 110

Obãas se z pozice ‰éfredaktora Obecních
novin setkávám s dotazy, jejichÏ odpovûdi by
tazatelé rádi dostali vefiejnû v Obecních novinách.

V minulém ãísle byl takto v ãlánku “Priority
obce v roce 2008” ãásteãnû zodpovûzen
nejãastûj‰í dotaz – co se plánuje s budovou
matefiské ‰kolky Horní. Odpovûì pana starosty
byla nakonec ponûkud komplexnûj‰í a proto se
v dal‰ích pfiípadech pokusím odpovídat vÏdy
jen na jednu konkrétní otázku.

JiÏ nûkolikrát jsem se setkal s názorem, kter˘
podle mne zbyteãnû jitfií náladu v obci a kter˘
se t˘ká souãasné v˘‰e platÛ starosty, mís-
tostarosty a nûkdy i zastupitelÛ. Dokonce jsem
byl i jednou osoãen, Ïe tyto informace zámûrnû
nechci jako ‰éfredaktor poskytnout vefiejnosti.
Zde je tedy odpovûì:

Ve‰keré finanãní záleÏitosti obce jsou dány
Nafiízením vlády ã. 37/2003 Sb. ze dne 22.
ledna 2003 o odmûnách za v˘kon funkce
ãlenÛm zastupitelstev ve znûní nafiízení vlády
ã. 337/2004 Sb., nafiízení vlády ã. 697/2004
Sb., nafiízení vlády ã. 50/2006 Sb. a nafiízení
vlády ã. 614/2006 Sb.

V tomto v plném znûní zákona naleznete
v‰echny základní informace ohlednû platÛ
zatupitelÛ. Struãnû fieãeno, plat starosty a mís-
tostarosty se  sãítá z nûkolika poloÏek (základ-
ní + pau‰ální pfiíplatek + ãástka na obyvatele +

pfiíplatek za vedení úfiadu). PfiiãemÏ v˘‰i tûchto
poloÏek nemÛÏe Ïádná obec ovlivnit.

Není tedy moÏné, jak mi bylo fieãeno, aby si
souãasn˘ starosta a místostarosta své platy sami
navrhovali a schvalovali a to v mnohem vût‰í
v˘‰i, neÏ tomu bylo v minulosti. Naopak, jak
jiÏ bylo napsáno, v˘‰e jejich platÛ je striktnû
dána zákonem.

Pro pfiehlednost uvádím plat starosty a mís-
tostarosty v roce 2006 a 2008.
• Plat starosty podle zákona v roce 2006 ãinil

cca 39 000,- Kã hrubého.
• Plat starosty podle zákona v roce 2008 ãiní

cca 41 000,- Kã hrubého.
• Plat místostarosty podle zákona v roce 2006

ãinil cca 32 000,-  Kã hrubého.
• Plat místostarosty podle zákona v roce 2008

ãiní cca 34 000,- Kã hrubého.
ZároveÀ náleÏí po skonãení volebního

období starostovi (podle odslouÏen˘ch let) aÏ
6-ti mûsíãní odstupné a místostarotstovi napfiík-
lad 3 mûsíãní odstupné.

Doufám, Ïe tento struãn˘ pfiíspûvek pfiinesl
odpovûì na nûkteré dotazy. Petr Try‰ãuk

Pokud budete mít dal‰í dotazy, které lze
chápat jako celoobecní, rád se je pokusím
zodpovûdût v nûkter˘ch dal‰ích obecních nov-
inách, popfiípadû na webov˘ch stránkách obce
v rubrice "Ptejte se zastupitelÛ".

Dotazy obãanÛ



4

Konec loÀského roku byl v na‰í matefiské
‰kolce doslova nabit˘ v˘lety, záÏitky a pfie-
kvapeními. 

Na zaãátku prosince se rodiãe pfii‰li podí-
vat na nebe a peklo plné nûÏn˘ch andílkÛ i
rozpustil˘ch ãertíkÛ a na pásmo vesel˘ch
fiíkánek, písniãek  a taneãkÛ tûch nejmen-
‰ích, které doprovázela „kouzelná babiãka“.
Za vystoupení rodiãe dûtem podûkovali
potleskem a Mikulá‰, kter˘ pfii‰el i s krásn˘m
andûlem,  velkou kupou dárkÛ. âerti zatan-
ãili pekeln˘ tanec, ale na‰tûstí
nikoho neodnesli.

V období pfiíprav na vánoce,
kdy lidé nakupují rÛzné dárky na
vánoãních trzích, se právû jeden
takov˘ jarmareãní stánek objevil
i u nás. Dûti v krojích nabízely
rodiãÛm i ostatním nakupujícím
své vlastní v˘robky – svícny, roz-
manité ozdoby na stromeãek,
perníky, v˘robky z pfiírodnin i ze
dfieva, ze slaného i kynutého
tûsta a samozfiejmû nemohla
chybût ta nejvût‰í atrakce –
koãky v mûchu. Dûti se uãily pfii-

vítat zákazníky, nebát
se nabídnout zboÏí,
poãítat na poãítadle,
zabalit nákup, rozlouãit
se a pozvat zákazníky
na dal‰í náv‰tûvu.

V pátek 14. prosince
za pofiádné chumeleni-
ce jsme se s dûtmi
vydali do RoÏnova . R.
na „Vánoce na dûdinû“.
Dûti pfii prohlídce cha-
loupek zpívaly koledy a
pfiály ‰tûstí do nového
roku, za coÏ si získaly
uznání v‰ech hospodá-
fiÛ i hospodyní.

Odpoledne ãekalo
na rodiãe pfiekvapení v podobû cimbálové
muziky a „Îivého betléma“. Na‰e dûti ze
souboru DolÀánek sehrály hru o narození
JeÏí‰ka, zpívaly poprvé a bez zkou‰ky s cim-
bálem a houslemi. V‰ichni, kdo se pfii‰li
podívat, pfiijali po vystoupení  pozvání
k pfiátelskému posezení se zpûvem koled. 

Dûti bûhem celého prosince svûdomitû
plnily úkoly z adventního kalendáfie a tû‰ily
se na JeÏí‰ka. A nakonec se ve stfiedu 19.
prosince doãkaly.  KdyÏ se vrátily z planetá-

ria v Ostravû, ve ‰kolce na nû ãekalo pfie-
kvapení v podobû slavnostnû prostfien˘ch
stolÛ a pod obûma stromeãky velké hroma-
dy  dárkÛ. Aby dûtem nebylo líto, Ïe dárky
zÛstávají ve ‰kolce, kaÏd˘ dostal svÛj dáre-
ãek i domÛ, na rodiãe ãekala malá pozor-
nost a celá rodina odcházela s mimofiádn˘m
vánoãním ãíslem ãasopisu „Kamarád“. 

Pokud vás zajímá, co se v na‰í ‰kolce
dûje a rádi si prohlédnete fotky z na‰ich
akcí, pak kliknûte na adresu www.skolka-
kuncice.unas.cz.

NadûÏda Svobodová
Vûra Kahánková

Prosincová pfiekvapení v matefiské ‰kolce
Z· Karla Svolinského a Matefiská ‰kola

Zápis dûtí do matefiské ‰koly
Ve stfiedu 27. února 2007 od 14 do 16 hodin 

probûhne v Matefiské ‰kole v Kunãicích pod Ondfiejníkem

zápis dûtí na ‰kolní rok 2008-2009.
Pfiednostnû budou pfiijímány dûti z Kunãic p. O., dûti v posledním

roce pfied nástupem do 1. tfiídy a  dûti  zamûstnan˘ch rodiãÛ.
Tû‰íme se na Vás. Pfiijìte se sv˘mi dûtmi mezi nové kamarády.

Renata Klime‰ová, fieditelka M· Kunãice pod Ondfiejníkem

Olympiáda
v ãeském jazyce

Vlastní schopnosti si mÛÏe kaÏd˘
z nás vyzkou‰et rÛzn˘mi zpÛsoby. Ve
‰kole mezi nû patfií testy, písemky,
desetiminutovky ãi jiné formy ovûfiová-
ní vûdomostí. 

Jedním z netradiãních pfiístupÛ
k ovûfiení si dovedností v uÏívání
matefiského jazyka je také kaÏdoroãnû
pofiádaná Olympiáda v ãeském jazyce.
Îáci 8. a 9. tfiídy v pfiedvánoãním ãase
vypracovávali devût netradiãních
úkolÛ z mluvnice, desát˘m bylo zpra-
cování slohové práce na dané téma.
Letos znûlo Tahle písniãka se mi líbí.
V‰echny úkoly jsou bodovû hodnoce-
ny. Dvû nejúspû‰nûj‰í fie‰itelky – D.
Heryánová a K. Vyroubalová  budou
hájit barvy na‰í ‰koly v okresním kole
této soutûÏe. Pfiejeme jim mnoho úspû-
chÛ a dobré nápady.

M. Kahánková, uãitelka  âJ

Pozvánka 
na Den otevfien˘ch dvefií 

v Základní ‰kole 
Karla Svolinského
Ve ãtvrtek 14. února 2008 
mezi 12.00 – 16.30 hod. 

budou pro ‰irokou vefiejnost
pfiipraveny ukázky ãinností ÏákÛ,

uãitelÛ a vedoucích krouÏkÛ,
v˘stavka ‰kolních prací, 

videozáznamy, kroniky a obãerstvení.

Pfiijìte se na nás podívat!

Srdeãnû zvou Ïáci a uãitelé
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Kunãice pod Ondfiejníkem

Za rok 2007 máme na kontû 57 evidova-
n˘ch událostí. 

Z toho:
• 8x poÏár
• 7x  zatopen˘ sklep s poruchou kanálÛ
• 3x  strom pfies cestu nebo traÈ
• 36x  likvidace obtíÏného hmyzu
• 2x  technická pomoc
• 1x plan˘ poplach

11. prosince 2007 do‰lo ke slouãení ope-
raãního stfiediska územního odboru Nového
Jiãína a Fr˘dku-Místku. Toto operaãní stfie-
disko tzv. SOPIS (sdruÏené operaãní a infor-
maãní stfiedisko) je umístûno na stanici
v Místku a fiídí tudíÏ obû oblasti. JelikoÏ se
na‰e obec nachází na hranici obou okresÛ,
bude na‰e jednotka vysílána do sousedního
okresu ãastûji neÏ doposud. To znamená, Ïe
kromû na‰í obce by mûla jednotka zasaho-
vat i v obci Trojanovice, Tichá, Lichnov, Bor-
dovice, Vefiovice, Vlãovice, Mni‰í, Lubina,
Kopfiivnice a Fren‰tátû pod Radho‰tûm -
vÏdy v závislosti na závaÏnosti situace. Ve‰-
keré náklady na zásahy mimo obec jsou zfii-
zovateli jednotky (obci) propláceny.   

Od mûsíce listopadu jsme pfie‰li na elek-
tronick˘ zápis tûchto mimofiádn˘ch událos-
tí. Ty jsou po zapsání na poãítaãi posílány
pfies internet pfiímo operaãnímu stfiedisku
v Místku.

Zásahová jednotka má k dne‰nímu dni
24 ãlenÛ. Bûhem loÀského roku do‰lo k její
reorganizaci. Jak jde ãas, nûkolik ãlenÛ
skonãilo, noví nastoupili. V‰ichni ãlenové
mají zhruba v‰echna potfiebná ‰kolení. Zby-
tek se doladí bûhem tohoto roku, neboÈ v‰e
je otázka penûz.

V lednu loÀského roku se nám podafiilo
vy‰kolit bezplatnû 9 nov˘ch nositelÛ d˘cha-
cí techniky, byl to dar jednoho dÛstojníka
HZS, kter˘ odcházel do dÛchodu.

Velitelé druÏstev a strojníci se zúãastnili
pravideln˘ch ‰kolení, velitel se podrobil
pfiezkou‰ení na HZS Fr˘dek-Místek. 

V‰ichni ãlenové jednotky absolvovali
zdravotní prohlídky a v‰ichni fiidiãi mají
profesní prÛkaz.

Po cel˘ rok, ale hlavnû v zimních mûsí-
cích probíhalo pravidelné ‰kolení jednotky.

Zamûfiili jsme se na bezpeãnost ãinností
spojenou se zásahem. 

– Legislativu t˘kající se poÏární ochrany
– Svolávání a v˘jezd jednotky
– PrÛzkum a situace na místû zásahu
– Zdolávání poÏárÛ
V následujícím roce se chceme zamûfiit

na lezeck˘ kurz a sebeji‰tûní a na v‰estran-
nou pfiípravu. 

Také jsme se dvakrát zúãastnili praxe u
hasiãského záchranného sboru ve Fr˘dku
Místku. Tato neocenitelná praxe spoãívala
v tom, Ïe ‰est lidí na‰í jednotky odjelo s CAS
16 MAN na stanici HZS. Odtamtud spoleã-
nû s profesionálními hasiãi vyjíÏdûli ke v‰em
událostem, které byly v dan˘ den na ope-
raãní stfiedisko hlá‰eny. Celá akce kromû
dojezdu do Místku byla hrazena krajem.
Tato praxe je zamûfiená pfiedev‰ím na spolu-
práci JSDH a HZS a má pro nás i v budouc-
nosti velk˘ v˘znam. Proto bychom chtûli
této moÏnosti „‰kolení“ i nadále vyuÏívat.    

Dále byly zimní mûsíce roku 2007 vûno-
vány údrÏbû a opravám poÏární techniky.
Kompletnû byla stvofiena nová PS-12 pro
soutûÏní kolektivy mlad˘ch hasiãÛ. Spoustu
únorov˘ch veãerÛ jsme proleÏeli pod Avií –
F 21 pfii kompletní opravû podvozku. Probí-
haly také opravy star˘ch PS-8. Tato technika
je v‰ak jiÏ za zenitem svého trvání a proto se
pomalu nahrazuje novou. Tyto stroje v‰ak
budou mít ãasem svou historickou hodnotu
a jiÏ se nám stalo, Ïe nám tato „historická
technika“ u zásahu velmi pomohla.

Dne 20.2.2007 jsme brzy ráno vyjeli
s CAS-16 MAN do SlatiÀan na garanãní pro-
hlídku. Tato byla provedena, závady se
odstranily a bylo do kabiny namontováno
nezávislé topení. Zhotovitel také provedl na
nástavbû jisté zmûny, které jsme poÏadovali.

Dne 27.4.2007 jsme se s CAS vydali pfies
hranice na Slovensko k Luãenci. Ve v˘cvi-
kovém prostoru LE·Ë jsme s vozidlem pro-
vádûli ukázky pro prezidenta slovensk˘ch
hasiãÛ a cel˘ generální ‰táb HZZ. Byli jsme
sami pfiekvapeni, co na‰e auto dokáÏe. Tuto
akci plnû hradila strojírna PotÛãek SlatiÀany.  

V prÛbûhu roku se podafiilo vybudovat
kvalitní systém svolávání ãlenÛ jednotky.
Pomocí sponzora byl zakoupen svolávací
systém Pelig. Jde o systém, kter˘ je napojen
na operaãní pult ve F-M. Po aktivaci po‰le
v‰em ãlenÛm jednotky najednou zprávu o
zásahu. Tím se podafiilo v˘raznû zkrátit
v˘jezdov˘ ãas jednotky. V jeho moÏnostech
jsou také funkce ostrahy objektu, spou‰tûní
relé napfiíklad k otevírání vrat a jiné. Bude-
me se snaÏit toho v budoucnu vyuÏít.

Sirénu pfiebral do provozování HZS
Moravskoslezského kraje a vybavil ji dálko-
v˘m ovládáním z pultu operaãního stfiediska. 

Zakoupily se 4 pfiilby KALIâ, 2 zásahové
obleky FIREMAN, 8 ks zásahov˘ch rukavic,
2 páry bot HAJKS, 2 ks staniãních stejnokro-
jÛ. Dále bylo zakoupeno v˘konné plovoucí
ãerpadlo, elektrická rozbru‰ovaãka a vrtaã-
ka. Byla provedena repase v‰ech d˘chacích
pfiístrojÛ. 

Hned zkraje leto‰ního roku – 16. ledna se
pfiehnala pfies na‰i obec vûtrná smr‰È.
K likvidaci jejich následkÛ byla povolána
na‰e jednotka, bûhem stfiedy a ãtvrtka zasa-
hovala 6 x (spadlé stromy, zablokovaná traÈ
a ztrhnutá stfiecha).

Pavel Kahánek
velitel jednotky SDH Kunãice

Zpráva o ãinnosti v˘jezdové jednotky
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Dle Obecnû závazné vyhlá‰ky ã.
1/2007 o místním poplatku za provoz
systému shromaÏìování, sbûru, pfiepra-
vy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování
komunálních odpadÛ byl stanoven
místní poplatek na kalendáfiní  rok 2008
ve v˘‰i 492,- Kã /poplatníka.

Dle Obecnû závazné vyhlá‰ky o míst-
ních poplatcích ã. 3/2007 ze dne 14. 12.
2007 byl stanoven místní poplatek ze
psÛ na kalendáfiní rok 2008  následovnû:
sazby poplatkÛ:
• ve v˘‰i 180,- Kã pro drÏitele psa, kter˘

má trval˘ pobyt v rodinném domû
• 240,- Kã  pro drÏitele psa, kter˘ má

trval˘ pobyt v bytovém domû. Za
kaÏdého druhého a kaÏdého dal‰ího
psa se platí  stejn˘ poplatek  násobe-
no  poãtem  psÛ.

sazba pod písmenem c) byla zru‰e-
na. Tato sazba  byla pro drÏitele psÛ,
ktefií jsou poÏivateli starobního,  vdov-
ského a vdoveckého dÛchodu, kter˘ byl
jejich jedin˘m zdrojem pfiíjmÛ - sazba
ãinila 90,- Kã.

Tato sazba musela b˘t zru‰ena
z dÛvodu toho, Ïe  Obecní úfiad nemá
evidenci o poÏivatelích dÛchodÛ, o
jejich nav˘‰ení a valorizaci.  Obecní
úfiad nemá na základû Ïádn˘ch  prÛ-
kazn˘ch skuteãností   právo posuzovat ,
jestli tyto dÛchody jsou jedin˘m zdro-
jem pfiíjmÛ  drÏitele psa.  

Splatnost tûchto poplatkÛ je vÏdy do
31. 3. daného kalendáfiního roku.
Poplatky je moÏno uhradit:

• v pokladnû Obecního úfiadu
v Kunãicích pod Ondfiejníkem
ãíslo dvefií 24 – u paní ¤ezníãkové

• pfievodem na úãet Obecního úfiadu
– ãíslo úãtu 1682010349/0800 +
pfiíslu‰n˘ variabilní symbol, kter˘
stanoví Obecní úfiad.  Tento varia-
bilní symbol se nemûní. Pokud jste
provádûli platbu v loÀském roce
bezhotovostnû  pouÏijte stejn˘
variabilní symbol.

V minul˘ch letech jsme zasílali vÏdy
na zaãátku mûsíce ledna v‰em po‰tovní
poukázky. Nyní  vlivem zdraÏení po‰-
tovních sluÏeb budeme rozesílat po‰-
tovní poukázky aÏ v polovinû mûsíce
bfiezna tûm, kdo je‰tû místní poplatek
nezaplatil. Do této doby si mohou
obãané chodit platit  místní poplatky
hotovû do pokladny Obecního úfiadu.

Ivana ¤ezníãková, pokladna

Jak je to dnes s ochranou obyvatelstva? Je to jen pfieÏitek minulé
doby, nebo je je‰tû pofiád dÛleÏitá? A co dnes ochrana obyvatelstva
zaji‰Èuje?

Zaji‰tûní OA je souãástí bezpeãnosti âeské republiky. Poãátek
civilní ochrany se na na‰em území datuje asi do roku 1935, tehdy
byla vytvofiena jako ochrana pfied leteck˘mi útoky. V této dobû bylo
prioritou zabezpeãit obãany plynov˘mi maskami a dostateãn˘m
poãtem vefiejn˘ch úkrytÛ. V souvislosti s ukonãením II. svûtové
války, osvobozením a následné euforií, do‰lo k minimalizaci opat-
fiení k ochranû obyvatelstva pfied vzdu‰n˘m napadením. V roce
1948 poúnorov˘ v˘voj zásadnû ovlivnil v˘voj civilní ochrany (od
roku 1951 civilní obrany) na více neÏ 40 let. V této dobû se ve vel-
kém zaãaly budovat stálé úkryty kvÛli hrozbû tzv.“studené války“. A
ve‰keré obyvatelstvo bylo povinnû ‰koleno v rámci prosazováni
vojensko politické situace.

V dne‰ní dobû se v‰ak pohled na ochranu obyvatelstva zmûnil.
Od roku 2000 byla OA pfievedena do pÛsobnosti ministerstva vnit-
ra a  zaãala se fiídit zákonem 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému. Zamûfiení OA je v dne‰ní dobû na mimofiád-
né události, Ïivelné pohromy, násilné spoleãenské konflikty, teroris-
mus apod… V˘kon státní správy dnes zabezpeãuje Generální fiedi-
telství hasiãského záchranného sboru âR. Za ochranu obyvatelstva
v obci zodpovídá starosta obce. 

Pokud se budeme zab˘vat OA v na‰i obci, budou nás zajímat
pfiedev‰ím tyto druhy událostí: 

• povodeÀ
• vûtrná smr‰È
• poÏáry vût‰ího rozsahu 
• lesní poÏáry
V souãasné dobû se jakoÏto SDH Kunãice p.O. snaÏíme fie‰it

otázku OA se starostou obce. Nejprve jsme fie‰ili moÏnosti ukrytí
v obci. Do‰li jsme k závûru, Ïe doposud není v obci vypracována
Ïádná aktuální evidence, která by byla pouÏitelná v pfiípadû mimo-
fiádné události. Následnû chceme fie‰it se starostou obce moÏnosti
náhradního ubytování pro osoby postiÏené Ïivelnou pohromou ãi
poÏárem, ktefií doãasnû pfii‰li o své obydlí.

Dále jsme se zab˘vali problémem informování obyvatelstva. Od
HZS ná‰ sbor dostává pomocí e-mailu varovné zprávy pfied oãeká-
van˘mi událostmi. Tyto varovné zprávy bychom v budoucnu chtûli

pfiedávat obyvatelÛm obce. V souãasné dobû mÛÏe b˘t vyuÏito tûch-
to systémÛ.

– varování sirénou: tón sirény je následující:

Siréna je ovládána dálkovû z HZS Fr˘dku-Místku ãi HZS Ostravy.
Tento systém varování v‰ak není dostateãn˘,  jelikoÏ jim není
moÏno varovat v‰echny obyvatele obce a navíc není moÏno inter-
pretovat verbální informace. 

– varování  místním rozhlasem:
vyuÏití by bylo lep‰í, navíc by bylo moÏno zprostfiedkovávat ver-

bální informace a tím varovat pfied hrozícím nebezpeãím. Tohoto
systému chceme v budoucnu vyuÏívat. 

– varování pomocí sms zpráv:
tento systém by se dalo vyuÏít v pfiípadû váÏn˘ch situací. Fungo-

val by tak, Ïe by docházelo k hromadnému rozesílání sms zpráv na
zvolená telefonní ãísla.

– varování pomocí e-mailu:
systém by byl zaloÏen na zasíláni zpráv prostfiednictvím interne-

tu na dané adresy. Tyto adresy by byly poskytovány dobrovolnû
obãany, ktefií by o sluÏbu mûli zájem. 

. sdûlovacími prostfiedky:

O pokraãování jednání se starostou obce a zavádûní varovn˘ch
systémÛ vás budeme informovat.  

JelikoÏ jsem ãlenem jednotky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v Kun-
ãicích a zároveÀ studuji obor Technika poÏární ochrany a bezpeã-
nosti prÛmyslu, budu vás ve formû obãasníku také informovat o
vûcech t˘kající se poÏární ochrany v na‰í obci.

Pro pfiípadné dotazy ohlednû této tématiky mi mÛÏete psát na
vojtechkahanek@seznam.cz, já se pokusím, pokud bude v m˘ch
silách, v následujícím ãísle ON odpovûdût. 

Vojtûch Kahánek, student V·B-TU Ostrava, 
fakulta bezpeãnostního inÏen˘rství

Proã je i dnes dÛleÏitá ochrana obyvatelstva?

Z obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek
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Cestovní kanceláfi BO·, s. r. o., Ostrava pofiádá

Nejvût‰í ostrov Itálie, kter˘ byl jiÏ pfied
staletími naz˘ván „ostrovem Slunce“, pfie-
dev‰ím pro své subtropické podnebí s hor-
k˘mi léty a mírn˘mi zimami. Symbolem
Sicílie je nejvût‰í dosud ãinná sopka
v Evropû – Etna. Jedineãná krása krajiny,
pûkné pláÏe, mnoÏství cenn˘ch  antick˘ch
památek, mezi nimiÏ vynikají zachovalé
fiecké chrámy i originální stavby z nor-
manského období, ãiní Sicílii turisticky
velmi vyhledávanou oblastí po cel˘ rok. 

PROGRAM
1. den – odjezd pfies Rakousko do Itálie.
2. den – prohlídka ¤íma, nocleh v bunga-

lovech
3. den – odjezd v ãasn˘ch hodinách na

Sicílii (trajekt z pfiístavu Villa San
Giovanni do Messiny), pfiíjezd na
nocleh do oblíbeného komplexu
Alkantara, nacházejícího se pou-
h˘ch 8 km od nejkrásnûj‰ího
mûsta Sicílie – Taormini a jen 1,5
km od centra proslulého tustistic-
kého mûsteãka Giardini Naxos se
svûtoznám˘mi vykopávkami.
Ubytování je v novû vybaven˘ch
apartmánech obklopen˘ch stfie-
domofiskou vegetací. Odtud
budeme podnikat v˘lety po Sicí-
lii a také odpoãívat u bazénu,
kde se Vám naskytnou nezapo-
menutelné pohledy nejen na
Taorminu umístûnou na hofie
Tauro, ale i na d˘mající Etnu. Pís-
ãitou pláÏ s oblázky najdete 700
m od stfiediska.

4. den – volno, koupání.
5. den – v˘let do Taormini – kromû úchvat-

n˘ch pohledÛ na Etnu je domi-
nantou mûsta krásné fiecké diva-
dlo ze 3. st.pfi.nl. Zastávka v sou-
tûsce Alkantara se strm˘mi stûna-
mi, vznikla ãinností vody, která
vyhloubila koryto v mohutném
lávovém proudu. Zastávka
v Giardini Naxos.

6. den – Volno, koupání. MoÏnost fakul-
tativního v˘letu na Liparské ost-
rovy.

7. den – v˘let do Palerma – hlavního
mûsta Sicílie, ru‰né mûsto s ma-
lebn˘mi zákoutími, trÏi‰ti i v˘-
znamn˘mi paláci, kostely a nor-
manskou katedrálou. Dále Mon-
treale – nádherná katedrála s vel-
kolep˘mi mozaikami a klá‰ter.
Cefalú – pÛvabné historické mûs-
teãko s normansk˘m dómem.

8. den – volno, koupání.
9. den – Syrakusy – mûsto s památkami pfii-

pomínajícími jeho skvûlou minu-
lost, fiecké divadlo s vynikající
akustikou, starovûké lomy, Are-
túsin pramen na ostrovû Ortygia. 

10. den – volno, koupání.
11. den – volno, koupání 
12. den – odjezd ráno na ubytování v blíz-

kosti ¤íma.
13. den – návrat v pozdních hodinách

Termín: 25. 6. – 7. 7. 2008

Cena zájezdu: 11 990,- Kã

Cena zahrnuje: dopravu klimatizova-
n˘m autokarem, 2x ubytování v bungalo-
vech u ¤íma, 9x ubytování v apartmánech
na Sicílii, sluÏby prÛvodce.

BliÏ‰í informace, pfiihlá‰ky na tel. ãísle:

737 548 299 nebo 596 111 868,

www.ckbos.cz

UNIQA poji‰Èovna, a. s.
V˘bûr z aktuální nabídky:

1/ Soukromé Ïivotní poji‰tûní
– poji‰tûní denních dávek v nemoci
– poji‰tûní nemocniãních dávek
Pfiíklad: muÏ, 30 let, OSVâ

- denní dávky v nemoci: za pojistné 3889 Kã/rok 
pojistné plnûní od 22. dne vãetnû 350 Kã/den   

- nemocniãní dávky: za pojistné 730 Kã/rok poj. plnûní za pobyt
v nemocnici 200 Kã/den, v pfiípadû úrazu 400 Kã/den

2/ Poji‰tûní pfieru‰ení provozu
Dfiíve byl tento produkt urãen jen lékafiÛm a advokátÛm, nyní je urãen pro
40 oborÛ ãinnosti (kadefinice, zámeãník, právník, obchodník, pekafi, atd.)

3/ Îivotní poji‰tûní
B˘t zodpovûdn˘m a myslet na zabezpeãení rodiny, na stáfií (dÛchod). 
V˘hoda daÀov˘ch odpoãtÛ. MoÏnost pfiipoji‰tûní úrazu. 

4/ Poji‰tûní obãanského majetku (stavby, domácnost) vã. odpovûdnosti
– moÏnost pfiipoji‰tûní nepfiímého blesku
– novû moÏnost pfiipoji‰tûní náhrobkÛ a hrobového pfiíslu‰enství pro rizika

Ïivel, odcizení, vandalismus

5/ Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu poskytovatele sociální sluÏby

6/ Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu vlastníka nebo opatrovatele zvífiete
(napfi. poj. ãástka 1 mil. Kã za pojistné 300 Kã/rok)

7/ Q-Partner – pro komplexní klienty bonus – vrácení fin. ãástky na úãet
v pfiípadû, Ïe v uplynulém roce klient neuplatnil ‰kodu.

Kontakt: 
ZdeÀka ·lechtová Mobil 605 592 526
739 13 Kunãice p.O. 31 e-mail: zdenka.slechtova@volny.cz
Tel. 556 850 214 www.uniqa.cz

• Prodám 5 ks lednic - cena 150 Kã - 200,-
Kã, v˘robník ledu - 500,-Kã, v‰e funkãní.
Dále prodám 20 ks souprav deka + pol-
‰táfi z pefií, cena 200,-Kã/souprava.
Zájemci volejte na tel. ã.: 732 369 348.

✧ PRODÁM

POZNÁVACÍ ZÁJEZD – SICÍLIE
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Tajenka: Walther: Qui multum fatur, mendax fore saepe probatur. âasto najevo... (dokonãení v tajence)

Slavn˘
muzikál

Persk˘
sluha

1. DÍL
TAJENKY

Slovensky
„jistû“

âajová
rÛÏe

Znaãka
hliníku

âesk˘
tanec

Primitivní
poãítadlo

Polední jídla
(slovensky)

·ermífiská
hÛlHmota

Cylindr
lampy

(náfieãnû)

TûÏk˘
kov

Slovensky
„ovarová
polévka“

Mileneck˘
vztah

Skupenství
vody

2. DÍL
TAJENKY

Kultura
kvasinek

Citoslovce
podivu

Jméno
zpûváka
Jürgense

Citoslovce
upozornûní
(náfieãnû)

StromofiadíRybáfiská
síÈ

Zkratka
Národní
hokejové

ligy

Název
písmene

Správní
jednotka v
Mongolsku

Evropsk˘
stát

Polní
hlodavec

Pfiímûfií
Brazilsk˘
prozaik

Vazká
kapalina
Sbírání

Lichoko-
pytník

Shariffovo
jméno

Rudná
Ïíla

Karta

Aãkoli

Opasek

Drav˘ pták
(slovensky)
Zkr. délkové

míry

Javor
Osobní

zájmeno

Potáã napfie-
dené pfiíze
Pfiespolní

bûh

Nejvy‰‰í
seversk˘ 

bÛh
Sloka

Rachmanino-
va opera

Slov. oblast.
„jmelí“

ChuÈ 
(náfieãnû)
Pfiístav v

Rudém mofii

Elektrická
motor. síla
Sediment 
v ústí fiek

MPZ ães-
k˘ch letadel

Ostr˘ 
pfiízvuk

Citoslovce
pobídnutí
Domácky

Olga

Pádová
otázka

MPZ Mladé
Boleslavi

KK¤¤ÍÍÎÎOOVVKKAA ••  KK¤¤ÍÍÎÎOOVVKKAA ••  KK¤¤ÍÍÎÎOOVVKKAA ••  KK¤¤ÍÍÎÎOOVVKKAA ••  KK¤¤ÍÍÎÎOOVVKKAA ••  KK¤¤ÍÍÎÎOOVVKKAA ••  KK¤¤ÍÍÎÎOOVVKKAA

PomÛcky: ajmak, Amado, Ay, ‰lik

Podûkování dobrovoln˘m hasiãÛm
Dne 30. 6. 2007 v sobotu odpoledne

jsme ‰li na procházku a v domû ã.p. 330 u
toãny autobusÛ v Kunãicích p.O. jsme se
dívali na hrající si malé koãiãky, kdyÏ nám
majitel domku sdûlil, Ïe jedna zalezla do
odpadu z r˘ny, kter˘ tvofiila trubka o prÛ-
mûru asi 10-15 cm, a je tam jiÏ druh˘ den,
snaÏili jsme se pomoci,byla hluboko a
navíc bylo jasné, Ïe Ïije, pi‰tûla. Proto
jsme zavolali linku 150 a byla nám pfiislí-
bena pomoc místních dobrovoln˘ch hasi-
ãÛ, ktefií skuteãnû pfiijeli a koãiãku z odpa-
du asi po dvaceti minutách k radosti v‰ech
vyprostili bez úhony.

Radost veliká, událost nás pfiesvûdãila o
tom Ïe mezi námi Ïije spoustu dobr˘ch
lidí, ktefií bez ohledu na osobní volno
pomáhají druh˘m. Obûma dobrovoln˘m
hasiãÛm dûkujeme.

Milan JeÏek a Dana Dumbrovská ã.p. 420 
Kunãice pod Ondfiejníkem.

První jarní den
21. bfiezna 2008
budou se ochráncí
pfiírody ZO Kunãice
p. O. radit, jak
zlep‰it podmínky k
Ïivotu nejen v na‰í
obci. âistotu ovzdu‰í, vodních tokÛ,
udÏování zelenû, zaji‰tûní vycházkov˘ch
tras, tÛnûk pro obojÏivelníky, prostû v‰eho
co umoÏní aktivní pohyb v kouzelném
prostfiedí. Tû‰íme se na hojnou úãast
v‰ech ktefií pfiijdou poradit, povzbudit a
rozdûlit se o své bohaté zku‰enosti.  

BliÏ‰í podrobnosti o V˘roãní schÛzi uve-
fiejníme v dal‰ím ãísle ON. V˘bor ZO

V˘roãní schÛze âSOP 68/01
Kunãice pod Ondfiejníkem

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


