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Témûfi v‰ichni víme, co jsou Velikonoce.
Jde o kfiesÈansk˘ svátek, kter˘ zaãíná jiÏ ve
ãtvrtek – Zelen˘ ãtvrtek, coÏ je poslední
veãefie Krista. Velk˘ pátek je smrtí JeÏí‰ovou.
Bílá nedûle je vzkfií‰ení Pánû. 

Je mnoho symbolÛ Velikonoc. Uvádím
napfiíklad: 

Beránek – JeÏí‰ Kristus se obûtoval za
spásu svûta. 

KfiíÏ – ukfiiÏování Krista, coÏ bylo pova-
Ïováno za nejkrutûj‰í a poniÏující. 

Zajíãek – má nejspí‰e kofieny v pohan-
sk˘ch rituálech, kdy se ãas Velikonoc slavil
jako konec zimy a pfiíchod jara. 

Vajíãko je symbol plodnosti. Dnes je
dívky dávají chlapcÛm v˘mûnou za koledu.
A nûkdy pfiidají i nûco ostfiej‰ího.

Pomlázka je asi nev˘znamnûj‰í symbol
Velikonoãního pondûlí, kdy chlapci ‰lehají
dívky, aby byly po cel˘ rok zdravé. Kdo z
muÏÛ tvrdí, Ïe ‰lehání je jen symbolicky, by
mûl nastavit své pozadí a pocítit vrbové
proutky na vlastní kÛÏi – nûkdy ani moderní
textil nezabrání nepfiíjemnému prokrvení
kÛÏe. Osobnû se mi líbí zvyk, kdy chlapec

jde od chalupy k chalupû s holou pomláz-
kou a kaÏdá Ïena, která je vy‰lehána, navá-
Ïe chlapci na pomlázku stuÏku. âím více
stuh je na konci dopoledne na pomlázce,
tím vût‰í úrodu bude mít chalupa, ve které
bydlí takto v˘konn˘ chlapec. 

Není to v‰ak svátek proti Ïenám, a proto
mohou Ïeny muÏÛm ve‰keré pfiíkofií vrátit
v podobû vûdra studené vody – jakmile
padne poledne, kaÏd˘ opozdilec, kter˘ si
pfii‰el pro vajíãko dostane „sprchu“. I kdyÏ
v dne‰ní dobû si to muÏi upravili a pouÏíva-
jí souãasnû s pomlázkou i tu vodu. 

ProtoÏe nejsem zdej‰í, velice mne pfiekva-
pil zvyk, polévat Ïeny ‰ílenû smradlav˘mi
voÀavkami. KoneckoncÛ se Velikonoce ve
svûtû slaví  rÛznû. BohuÏel i u nás se tradiãní
oslavy postupnû mûní na úkor star˘ch zvykÛ...

NechÈ si kaÏd˘ slaví Velikonoce jak chce.
Hlavnû aÈ je proÏijete v klidu a pohodû.

TakÏe krásné proÏití Velikonoc a 24. 3.
2008 si dívky vycpûte svá pozadí pol‰táfii. A
vy, muÏi, buìte nûÏnûj‰í k druhému pohla-
ví. Karla T.

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovan˘…

Na‰e kaÏdodenní pfiíprava na Matefiinku.
nakreslila Veronika Fuhrerová

Více na stranû 8

Víte, co je festival Matefiinka?
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VáÏení obãané,
dûkuji, Ïe pfiistupujete zodpovûdnû k uza-

vírání Smlouvy o dodávce vody se spoleã-
ností Kunãická s.r.o. 

K uzavírání smlouvy mÛÏete vyuÏít i dny
mimo úfiední hodiny, a to:

Po, St: 8.15-12.00   13.00-17.00
Út, ât, Pá: 8.15-11.30   12.30-14.30
nebo dle telefonické domluvy na ãísle

725 506 902.
Ráda bych Vám pfiipomenula, Ïe je tfieba

u Va‰eho penûÏního ústavu zadat pfiíkaz
k platbû ãtvrtletních záloh dle Smlouvy o
dodávce vody. 

Odbûratelé, ktefií nemají úãet u penûÏní-
ho ústavu, mohou od 1. bfiezna 2008 platit
zálohy v hotovosti v sídle spoleãnosti, tj.
v budovû obecního úfiadu.

ZpÛsob úhrady zálohov˘ch plateb je
moÏné pouze bezhotovostním pfievodem
(trval˘ pfiíkaz, jednorázov˘ pfiíkaz, svole-
ním k inkasu) z Va‰eho úãtu nebo v hoto-
vosti na sídle spoleãnosti. Jin˘ zpÛsob
(SIPO, vystavení sloÏenky) není moÏn˘.

Aktuální informace Vám budou sdûlová-
ny na internetov˘ch stránkách obce a
v obecních novinách. 

Pevnû vûfiím, Ïe se nám v co nejkrat‰ím ter-
mínu podafií uzavfiít smlouvy se v‰emi odbû-
rateli. Daniela Kociánová, Kunãická s.r.o.

Tak a máme tady bfiezen. Dny se nám
utû‰enû prodluÏují. Ráno uÏ ãlovûk nemusí
chodit do práce úplnû za tmy a sluneãní
paprsky pomalu zaãínají nabírat na síle.
Zkrátka, jaro se, k na‰í radosti, zaãíná neú-
prosnû hlásit o slovo. Teì asi nemluvím
z du‰e zimním nad‰encÛm, ktefií si ani letos
snûhu moc neuÏili. Ale co se dá dûlat. Pfií-
rodní zákonitosti jaksi poslední dobou mûní
svÛj zabûhnut˘ smûr a zfiejmû nezbude, neÏ
se spolehnout na na‰e malé lidské jistoty.
Jednou z nich je i ples SRPD·, kter˘ se
kaÏd˘ rok s Ïeleznou pravidelností vrací.

Také letos se ples konal v prostorách res-
taurace Skalka. Tradiãní prostfiedí, osvûdãe-
ná kapela a skvûlé osazenstvo, to v‰e patfií
mezi atributy zaruãující dobrou zábavu. Je
na‰ím pfiáním, aby i dojmy samotn˘ch
úãastníkÛ plesu byly stejné.

Za leto‰ní perliãku veãera mÛÏeme zcela
právem povaÏovat pfiedtanãení, které by
nám mohli závidût i na Star Dance. Taneãní
kreace mladého taneãního páru jistû nene-
chaly nikoho chladn˘m. Ostatnû, v prÛbûhu
veãera bylo dost moÏností si je vyzkou‰et
v praxi. 

Na tomto místû bychom chtûli podûkovat
manÏelÛm Syrkov˘m, ktefií pfiedtanãení zaji-
stili a zároveÀ jsou i jeho sponzory. A kdyÏ
jsme u sponzorÛ, slu‰í se podûkovat i ostat-
ním. Dûkujeme pracovníkÛm Obecního
úfiadu v Kunãicích p.O. za finanãní pfiíspû-
vek na organizaci plesu. Dále v‰em, ktefií
byli ochotni pfiispût sv˘mi dárky do tombo-
ly,  nûãím dobr˘m na zub  nebo se podíleli
na v˘zdobû sálu a také tûm, ktefií si zakou-
pili vstupenky na ples, aÈ uÏ se plesu zúãast-
nili ãi nikoliv. Pfii samotné organizaci plesu
jsme ocenili ochotu a pomoc vedení Z· K.
Svolinského. I tam posíláme svÛj dík. A aby
ná‰ v˘ãet byl úpln˘, je tfieba je‰tû podûkovat
za spolupráci zamûstnancÛm restaurace
Skalka a jejich vedoucí paní Vrlíkové. 

Tak a je to. Plesová sezóna je pryã a nás
teì ãeká jaro. Ale nebojte se, nudit se nebu-
dete. V˘bor SRPD· jiÏ chystá dal‰í akci.
Tentokrát to bude dûtsk˘ „Masopustní rej
v maskách“. Tak neváhejte a rychle zaãnûte
vym˘‰let nûjak˘ ten pfievlek. A hlavnû,
pfiijìte i se sv˘mi ratolestmi. Budeme se na
Vás tû‰it.

Za v˘bor SRPD· ·árka ¤ezníãková

Tradiãní lednové plesání 2008

Dle Obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 1/2007
o místním poplatku za provoz systému shro-
maÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏí-
vání a odstraÀování komunálních odpadÛ
byl stanoven  místní poplatek na kalendáfiní
rok 2008 ve v˘‰i 492,- Kã /poplatníka.

Dle Obecnû závazné vyhlá‰ky o místních
poplatcích ã. 3/2007 ze dne 14. 12. 2007
byl stanoven místní poplatek ze psÛ na
kalendáfiní rok 2008  následovnû:

sazby poplatkÛ:
a) ve v˘‰i 180,- Kã pro drÏitele psa, kter˘

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

trval˘ pobyt v bytovém domû. Za kaÏdého
druhého a kaÏdého dal‰ího psa se platí  stej-
n˘ poplatek  násobeno  poãtem  psÛ.

c) sazba pod písmenem c) byla zru‰ena.
Tato sazba  byla pro drÏitele psÛ, ktefií jsou
poÏivateli starobního,  vdovského a vdovec-
kého dÛchodu, kter˘ byl jejich jedin˘m
zdrojem pfiíjmÛ – sazba ãinila 90,- Kã.

Tato sazba musela b t̆ 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 prÛkazn˘ch sku-
teãností právo posuzovat, jestli tyto dÛchody jsou
jedin˘m zdrojem pfiíjmÛ drÏitele psa.  

Splatnost tûchto poplatkÛ je vÏdy do 31.
3. daného kalendáfiního roku. 

Poplatky je moÏno uhradit: 
• v pokladnû Obecního úfiadu v Kunãi-

cích 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 variabilní symbol
se nemûní. Pokud jste provádûli platbu
v loÀském roce  bezhotovostnû  pou-
Ïijte stejn˘ variabilní symbol.

V minul˘ch letech jsme zasílali vÏdy na
zaãátku mûsíce ledna v‰em po‰tovní pou-
kázky. Nyní vlivem zdraÏení po‰tovních slu-
Ïeb 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

V˘sledky TS sbírky
Tak jako v jin˘ch obcích a mûstech v celé
ãeské republice, tak i v Kunãicích pod
Ondfiejníkem probûhla ve dnech 2. – 13.
ledna Tfiikrálová sbírka. Malí i velcí koled-
níci se sv˘mi dospûl˘mi vedoucími, cho-
dili od domu k domu, zpívali, recitovali  a
vybírali finanãní pfiíspûvky, které jsou pro
leto‰ní rok urãeny na paliativní péãi –
poskytování komplexní péãe umírajícímu
ãlovûku v domácím prostfiedí. Celkem se v
regionu oblastní Charity Fren‰tát vybralo
278 064,- Kã z toho v Kunãicích pod
Ondfiejníkem 8 825,- Kã.  Za Va‰e ‰tûdré
dary velice dûkujeme.

Charita Fren‰tát pod Radho‰tûm

Informace o roz‰ífiení úfiedních hodin v termínu od 17. 3. 2008 do 31. 3. 2008
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Kunãice pod Ondfiejníkem

Upozornûní!
UpozorÀujeme na povinnost chovatelÛ

oznaãit a vést evidenci ovcí a koz uÏ od
poãtu jedné ovce ãi kozy.

Tato povinnost je stanovena zákonem ã.
154/200 Sb. a provádûcí vyhlá‰kou ã.
136/2004 Sb, ve znûní vyhlá‰ky ã.
199/2007 Sb.  Tyto vyhlá‰ky  jsou uvedeny
na internetov˘ch stránkách www.mvcr.cz
v záloÏce hlavní menu: „Sbírka zákonÛ“.

Povûfienou osobou pro evidenci je âesko-
moravská spoleãnost chovatelÛ, a. s., pracovi‰-
tû Hradi‰Èsko pod Medníkem, útvar ústfiední
evidence, 252 09 Hradi‰Èsko pod Medníkem. 

S Ïádostí o zaevidování a pfiípadn˘mi
dotazy se mÛÏete obracet pfiímo na regio-
nální pracovi‰tû v Opavû nebo Pfierovû.

Opava - Ing. Dagmar Nováková
Pondûlí aÏ  Pátek od 7:00 do 15:00 pra-

covi‰tû âMSCH v Opavû (budova spoleã-
nosti Kupra) Slavkovská ul. 39, 747 07
Opava - Jaktafi 

tel.: 553 777 468, 602 132 615 
e-mail: novakova@cmsch.cz 

Pfierov - Bc. Martina Podmolíková
Pondûlí aÏ Pátek od 7:00 do 15:00 pra-

covi‰tû âMSCH v Pfierovû (areál v˘stavi‰tû)
areál v˘stavi‰tû, 750 02 Pfierov - Kopaniny, 

tel.: 581 735 068, 606 720 963
fax: 581 735 068 
e-mail: podmolikova@cmsch.cz 

Tiskopisy objednávek u‰ních známek si
mÛÏete vyzvednou na OÚ.  

Danu‰e Svobodová, pracovník OÚ 

Sbor pro obãanské záleÏitosti neboli
SPOZ, vás milí seniofii, opût zve na spoleã-
nou vycházku. Naplánovali jsme ji na úter˘
8. dubna 2008. Sraz pfied devátou hodinou
u benzinové ãerpací stanice na dolním
konci. Trasa povede k viaduktu a pak na
Maralák s tradiãním posezením i obãerstve-
ním po u‰l˘ch kilometrech. Úãastníci z hor-
ního konce mohou pfiijet autobusem
k HuÈafiství (od Skalky jede v 8.20 hod).
Cesta k ãerpací stanici je sice dosti frekven-
tovaná, zato dal‰í na‰e putování pÛjde
klidnou pfiírodou. I letos platí úmluva, Ïe
bude-li v úter˘ nepfiíznivé poãasí, vycházka
se pfiekládá na ãtvrtek 10. dubna 2008.

Pranostika fiíká, Ïe aprílové poãasí jsou
ãasy i neãasy. Tak uvidíme.

Za SPOZ, ZdeÀka Kfienková

Jubilanti
v prosinci oslaví svá 

Ïivotní jubilea tito obãané

Gabriela Tomengová 92 let
Jaroslav ·rubafi 88 let
Franti‰ka Kerberová 84 let
Jindfii‰ka Ondru‰áková 83 let
Milo‰ Just 81 let
Marie Tománková 75 let
BoÏena Píchová 70 let
Jindfii‰ka Fojtíková 65 let
Franti‰ek Koke‰ 65 let
Josef Kadûra 65 let
Miroslav Fiala 65 let
Alena Bularzová 65 let
Rudolf Jedliãka 60 let
Andûla ¤ezníãková 60 let
Jifiina Krko‰ková 60 let

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

Rozlouãení
V mûsíci únoru jsme se naposledy
rozlouãili s paní TáÀou Knapkovou.

Vítání obãánkÛ
Dne 9. února 2008 jsme slavnostnû
pfiivítali do svazku na‰í obce tyto nové
obãánky:
Marka Hanuse a Veroniku Bojkovou.
Dûtem a rodiãÛm pfiejeme hodnû
zdraví, ‰tûstí a spokojenosti.

Zlatá svatba
Dne 1. bfiezna 2008 oslavili zlatou svat-
bu manÏelé Vilém a Marie Majerkovi.
ManÏelÛm srdeãnû blahopfiejeme a
pfiejeme do dal‰ích spoleãn˘ch let
hlavnû hodnû zdraví, lásky a pohody.

- obecní úfiad -

Vzpomínáme
Nûco konãí
a nûco zaãíná,
nûkdo se louãí, 
nûkdo vzpomíná
a nikdo nezapomene...

4. bfiezna by oslavil 80. narozeniny 
a 13. ãervence uplyne 10 let od smrti
pana Josefa Kahánka.
Kdo jste jej znali, vûnujte mu prosím 
tichou vzpomínku.

Kahánkovi a BlaÏkovi

Oznámení
Dne 21. 3. 2008 – pátek 

– MUDr. ·ablaturová – zubní 
NEORDINUJE.

Bolestivé pfiípady o‰etfií 
MUDr. Szlaurová – Walková 

– od 8.00 do 11.00 hod. 
– zubní ambulance na âeladné.

� �

� �

Jarní poãasí nás volá
k procházkám do pfiírody

Podle § 92 zákona ã. 128/2000 Sb. o obcích
(obecním zfiízení) svolávám jednání zastupi-
telstva obce Kunãice pod Ondfiejníkem,
které se uskuteãní ve ãtvrtek 13. 3. 2008
v 15.30 hodin v zasedací místnosti obecní-
ho úfiadu.

Návrh
programu IX. zasedání Zastupitelstva obce
Kunãice pod Ondfiejníkem konaného dne

13. 3. 2008 v 15.30 hodin

1) Zvolení návrhové komise
2) Volba ovûfiovatelÛ zápisu
3) Kontrola usnesení z VIII. zasedání za-

stupitelstva obce konaného dne 13. 12.
2007

4) Informace o jednáních Rady obce

5) Závûreãn˘ úãet obce za rok 2007
6) Operaãní plán obce na rok 2008
7) Poskytnutí dotace ¤ímskokatolické far-

nosti Kunãice pod Ondfiejníkem ve v˘‰i
150.000,- Kã

8) Poskytnutí pÛjãky spoleãnosti Kunãic-
ká s.r.o., Kunãice pod Ondfiejníkem ve
v˘‰i 500.000,- Kã

9) Majetkové záleÏitosti
10) Povûfiení starosty obce podepsáním

dokumentÛ schválen˘ch na IX. zasedá-
ní zastupitelstva obce konaného dne
13. 3. 2008

11) Diskuze

V Kunãicích  pod Ondfiejníkem, 
3. bfiezna 2008

Bc. Michal Pavlita, starosta obce

Zasedání zastupitelstva obce

Toto pozvání slouÏí ãlenÛm zastupitelstva obce jako doklad k poskytnutí pracovního volna
podle § 70 zákona ã. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

STAROSTA OBCE KUNâICE POD OND¤EJNÍKEM

Ilustraãní foto
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Program Rady Obce Kunãice 
pod Ondfiejníkem pro 26. zasedání 

1) Kontrola usnesení z minulého jednání
dne 17. 12. 2007

2) Îádost Rybáfiského sdruÏení Kunãice pod
Ondfiejníkem o poskytnutí finanãního 
pfiíspûvku v roce 2008

3) Îádost o zmûnu vyuÏití pfiíspûvku obce
Základní ‰kole K. Svolinského

4) Vefiejná vyhlá‰ka o zmûnû kategorie míst-
ní komunikace na pozemku p.ã. 211/7 na
kategorii úãelová komunikace

5) Vyjádfiení ke stavbû hospodáfiské budovy
6) Povûfiení starosty a místostarosty obce

podpisem dokumentÛ pfiijat˘ch na 26.
zasedání RO dne 7. 1. 2008

7) Diskuze
8) Dodatek ke Smlouvû o budoucí smlouvû

kupní ze dne 20.11.2008 mezi obcí a 
M.·. a Z.P., oba bytem Kopfiivnice

9) Smlouva o dílo mezi spol. Kunãická s.r.o.
a Ing. arch. Kamilem Mrvou, Kopfiivnice
na zpracování architektonické studie

10) ProdlouÏení nájemní smlouvy ze dne
mezi obcí a ·árkou Adamãíkovou, Kun-
ãice p.O. 

k bodu 1)
RO bere na vûdomí bez pfiipomínek.

k bodu 2)
pfiítomen Ing. Pavel ¤ezníãek

RO schvaluje poskytnutí finanãního pfiíspûv-
ku Rybáfiskému sdruÏení v Kunãicích pod
Ondfiejníkem  ve v˘‰i 10 000,- Kã.

k bodu 3)
RO schvaluje Ïádost Základní ‰koly K. Svo-
linského o pfiesun finanãních prostfiedkÛ
v rámci „Pfiíspûvku od obce na v˘daje v r.
2007“ podanou fieditele Mgr. Martinem
Majerem dne 2.1.2008.

k bodu 4)
RO schvaluje vefiejnou vyhlá‰ku o zmûnû
kategorie místní komunikace na pozemku
p.ã. 211/7 na kategorii úãelová komunikace.

k bodu 5)
RO vyjadfiuje souhlas s vydáním územního
rozhodnutí ke stavbû hospodáfiské budovy
na pozemku p.ã. 1987/7 v k.ú. a obci Kun-
ãice pod Ondfiejníkem.

k bodu 6)
RO povûfiuje starostu obce podpisem doku-
mentÛ pfiijat˘ch na 26. zasedání RO dne
7.1.2007.

k bodu 7)
Diskuze probûhla o fie‰ení spla‰kové kanali-
zace a v˘stavbû ãistírny odpadních vod v
obci

k bodu 8)
RO schvaluje dodatek ke smlouvû o budou-
cí kupní smlouvû. V ãlánku ã. III se mûní ter-
mín úhrady kupní ceny na 31. ledna 2008.

k bodu 9)
RO projednávání tohoto bodu odkládá.

k bodu 10)
RO schvaluje Ïádost o prodlouÏení nájemní
smlouvy t˘kající se nebytov˘ch prostor
v budovû ã.p. 315 ·árce Adamãíkové, Kun-
ãice p.O. a to do 31. 3. 2009. Nájemné,
platné od 1. 2. 2008, na 1m2 ãiní 420,- Kã.

Michal Pavlita v.r., 
Oldfiich Harabi‰ v.r.

Informace o zasedáních rady
I. Zápis a usnesení z 26. zasedání Rady Obce Kunãice pod Ondfiejníkem dne 7. 1. 2008

III. Zápis a usnesení z 28. zasedání Rady Obce Kunãice pod Ondfiejníkem dne 6. 2. 2008

Program Rady Obce Kunãice 
pod Ondfiejníkem pro 27. zasedání 

1) Kontrola usnesení z minulého jednání
dne 7. 1. 2008

2) Îádost o pronájem místa na pouti v roce
2008 – Silvestr Hanák, Fr˘dek - Místek

3) Îádost o povolení hostování na pouti
v roce 2008 – Oldfiich Pfleger, Sviadnov

4) Rámcová smlouva o dodávce vody
mezi Kunãická s.r.o. a odbûrateli

5) Obchodní podmínky pro dodávku vody a
odvádûní odpadních vod – Kunãická s.r.o.

6) Reklamaãní fiád – Kunãická s.r.o.
7) Povûfiení starosty a místostarosty obce

podpisem dokumentÛ pfiijat˘ch na 27.
zasedání RO dne 14.1.2008

8) Diskuze
9) Úprava rozpoãtu ã. 6/2007
10) Smlouva o vodû pfiedané, dohoda  o úpra-

vû vzájemn˘ch práv a povinností vlastníkÛ
vodovodÛ provoznû souvisejících mezi
SmVaK a.s. a Kunãická s.r.o., Kunãice p.O.

k bodu 1)
RO bere na vûdomí bez pfiipomínek.

k bodu 2)
RO schvaluje pronájem místa na pouti v roce
2008 Silvestru Hanákovi, Fr˘dek - Místek

k bodu 3)
RO povoluje hostování na pouti v roce 2008
Oldfiichovi Pflegrovi, Sviadnov

k bodu 4)
RO schvaluje rámcovou Smlouvu o dodávce
vody mezi spoleãnosti Kunãická s.r.o., Kun-
ãice p.O. a odbûrateli.

k bodu 5)
RO schvaluje Obchodní podmínky pro
dodávku vody a odvádûní odpadních vod –
Kunãická s.r.o., Kunãice p.O.

k bodu 6)
RO schvaluje Reklamaãní fiád – Kunãická
s.r.o., Kunãice p.O.

k bodu 7)
RO povûfiuje starostu obce podpisem doku-
mentÛ pfiijat˘ch na 27. zasedání RO dne
14.1.2007.

k bodu 8)
pfiítomen – Ing. Pavel ¤ezníãek

k bodu 9)
RO bere na vûdomí úpravu rozpoãtu ã.
6/2007 provedenou na základû povûfiení
RO starostou obce

k bodu 10)
RO schvaluje Smlouvu o vodû pfiedané,
dohoda  o úpravû vzájemn˘ch práv a povin-
ností vlastníkÛ vodovodÛ provoznû souvise-
jících mezi SmVaK a.s. a obcí. Návrh bude
upraven na  odbûratele Kunãická s.r.o., Kun-
ãice p.O. 

Michal Pavlita v.r., 
Oldfiich Harabi‰ v.r.

II. Zápis a usnesení z 27. zasedání Rady Obce Kunãice pod Ondfiejníkem dne 14. 1. 2008

Program Rady Obce Kunãice 
pod Ondfiejníkem pro 28. zasedání 

1) Kontrola usnesení z minulého jednání ã.
27 dne 14.1.2008

2) Îádost o pronájem nebytov˘ch prostor –
Milan Kratûna, Fr˘dek – Místek, resp.
·árka Adamãíková, Kunãice p.O.

3) Îádost o prodej, resp. smûnu pozemkÛ
p.ã.3357, 219/1, 219/4 v k.ú. Kunãice

pod Ondfiejníkem – Milo‰ Macura, Kun-
ãice p.O., Jana Slámová, Kunãice p.O.

4) Úprava rozpoãtu v roce 2007 Matefiské
‰koly Kunãice pod Ondfiejníkem

5) Îádost o finanãní pfiíspûvek - âSV ZO
Kunãice p.O.

6) Îádost o finanãní pfiíspûvek – FSC
KOMAX, Kunãice p.O.

7) Îádost o finanãní pfiíspûvek âSOP Skal-
ka ZO 68/15, Kunãice p.O.

8) Îádost o dokoupení pozemku ãásti p.ã
3481/2 v k.ú. Kunãice p.O. – Bfietislav a 
Zdenka Strnadlovi, Trojanovice

9) Îádost o prominutí poplatku podle OZV
ã. 1/2007 – Vladislav Válek, Kunãice p.O.

10) Stavební úpravy na pfiestavbû základní
‰koly

11) Vypsání v˘bûrového fiízení na fieditele
pfiíspûvkové organizace Základní ‰kola
Karla Svolinského, Kunãice p.O.
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obce Kunãice p. Ondfiejníkem
12) Povûfiení starosty a místostarosty obce

podpisem dokumentÛ pfiijat˘ch na 28.
zasedání RO dne 6.2.2008

13) Diskuze

14) Vzdání se pfiedkupního práva podle
Kupní smlouvy a smlouvy o zfiízení
pfiedkupního práva ze dne 20.11.2006
a Smlouvy o pfiedkupním právu ze dne
17.1.2006 mezi obcí a s p o l e ã n o s t í
JUREK S+R s.r.o., Kunãice p.O.

15) Îádost o prodlouÏení nájemní smlouvy
– Jarmila ¤ezníãková, Kunãice p.O.

k bodu 1)
RO bere na vûdomí bez pfiipomínek.

k bodu 2)
RO schvaluje prodlouÏení platnosti nájemní
smlouvy mezi obcí a Milanem Kratûnou,
Fr˘dek – Místek o 12 mûsícÛ.

k bodu 3)
RO bere na vûdomí Ïádost o koupi nebo
smûnu pozemkÛ, p.ã. 3357, 219/1 a 219/4
v k.ú. a obci Kunãice pod Ondfiejníkem
podanou M.M. J.S., oba Kunãice p.O. a
schvaluje zvefiejnûní zámûru prodat nebo
smûnit uvedené pozemky.

k bodu 4)
RO schvaluje závûreãnou úpravu rozpoãtu
Matefiské ‰koly Kunãice pod Ondfiejníkem
podle pfiedloÏeného návrhu.

k bodu 5)
RO schvaluje poskytnutí finanãního pfiíspûv-
ku v roce 2008 âSV ZO Kunãice pod Ond-
fiejníkem ve v˘‰i 20.000,- Kã na v˘daje uve-
dené v Ïádosti.

k bodu 6)
RO schvaluje poskytnutí finanãního pfiíspûv-
ku v roce 2008 FSC KOMAX, oddíl 704959,
Kunãice pod Ondfiejníkem na sportovní ãin-
nost ve v˘‰i 2.000,- Kã.

k bodu 7)
RO schvaluje poskytnutí finanãního pfiíspûv-
ku v roce 2008 âSOP SKALKA ZO 68/15,
Kunãice pod Ondfiejníkem na tyto ãinnosti:
odmûny na v˘tvarnou a literární soutûÏ ve
v˘‰i 3.500,- Kã, odmûny na Den dûtí ve v˘‰i
2.600,- Kã, na likvidaci ãern˘ch skládek
v obci ve v˘‰i 6.600,- Kã.

k bodu 8)
RO bere na vûdomí Ïádost o koupi ãásti
pozemku p.ã. 3481/2 v k.ú. a obci Kunãice
p.O. a schvaluje zvefiejnûní zámûru prodat
ãást uvedeného pozemku.

k bodu 9)
RO schvaluje prominutí poplatku ve v˘‰i
492,- Kã podle Obecnû závazné vyhlá‰ky ã.
1/2007 V.V., Kunãice pod Ondfiejníkem.

k bodu 10)
RO schvaluje provedení prací pfiestavba

koupelny v 2. oddûlení v pfiestavbû prostor
základní ‰koly na matefiskou ‰kolu v cenû
42.907,- Kã. bez DPH a pfieloÏení pfiívod-
ních kabelÛ a slaboproudu v sociálních zafií-
zeních prostor v budovû základní ‰koly,
které se pfiestavují na matefiskou ‰kolu, a to
ve v˘‰i 24.242,75 Kã bez DPH.

k bodu 11)
RO schvaluje vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení
na obsazení funkce fieditele pfiíspûvkové
organizace Základní ‰kola Karla Svolinské-
ho, Kunãice pod Ondfiejníkem.

k bodu 12)
RO povûfiuje starostu a místostarostu obce
podpisem dokumentÛ pfiijat˘ch na 28. zase-
dání RO dne 6.2.2008.

k bodu 14)
RO schvaluje vzdání se práva pfiedkupního
podle Kupní smlouvy a smlouvy o zfiízení
pfiedkupního práva mezi obcí a spoleãností
JUREK S+R s.r.o. podepsanou dne
20.11.2006 a Smlouvy o pfiedkupním právu
podepsanou obûma stranami dne 17.1.2006.

k bodu 15)
RO schvaluje prodlouÏení platnosti a úãin-
nosti nájemní smlouvy mezi obcí J.¤., Kun-
ãice pod Ondfiejníkem o 12 mûsícÛ.

Michal Pavlita v.r.
Oldfiich Harabi‰ v.r.

Program Rady Obce Kunãice 
pod Ondfiejníkem pro 29. zasedání 

1) Kontrola usnesení z minulého jednání
ã. 28 dne 6.2.2008

2) Smlouva o nájmu nebytov˘ch prostor mezi
obcí a spoleãností Lékárna ALBA PharmDr.
Alena Baranová s.r.o., Fr˘dek – Místek

3) Îádost o finanãní pfiíspûvek âSOP ZO
68/01, Kunãice p.O. na spolufinancování
nauãné stezky „Chodníãky v Podbeskydí“

4) Îádost o pfiidûlení obecního bytu – P.M.,
Kunãice p.O.

5) Îádost o slevu z nájmu podle faktury ã.
10045/2008 – JUREK S+R s.r.o., Kunãice
p.O.

6) Îádost o souhlas s umístûním reklamní
tabule – JUREK S+R s.r.o., Kunãice p.O.

7) Smlouva o vûcném bfiemenu mezi obcí
a P.·., Kunãice p.O.

8) Povûfiení starosty obce podpisem doku-
mentÛ pfiijat˘ch na 29. zasedání RO dne
18.2.2008

9) Diskuze
10) Zvefiejnûní zámûru smûny pozemkÛ

2154/39 a 3461/2
11) Vzdání se pfiedkupního práva k pozem-

ku p.ã. 1209/185 v k.ú. a obci Kunãice
pod  Ondfiejníkem

k bodu 1)
RO bere na vûdomí bez pfiipomínek.

k bodu 2)
RO schvaluje Smlouvu o nájmu nebytov˘ch
prostor mezi obcí a spoleãností Lékárna
ALBA PharmDr. Alena Baranová s.r.o, Fr˘-
dek – Místek.

k bodu 3)
pfiítomen: Oldfiich Harabi‰
RO schvaluje poskytnutí pfiíspûvku âSOP
ZO 68/01, Kunãice p.O. na projekt Nauãná
stezka „Chodníãky v Podbeskydí“ ve v˘‰i
20% skuteãnû vynaloÏen˘ch nákladÛ v roce
2008, maximálnû 30.000,- Kã.

k bodu 4)
RO bere na vûdomí Ïádost o pfiidûlení obec-
ního bytu podanou P.M., Kunãice p.O.

k bodu 5)
RO schvaluje poskytnutí slevy ve v˘‰i 50%
spoleãnosti JUREK S+R, Kunãice p.O. z fak-
turované ãástky podle faktury ã.
10045/2008 

k bodu 6)
RO schvaluje umístûní reklamní tabule o

velikosti 1,2 x 1,2 m spoleãnosti JUREK S+R,
Kunãice p.O. na stavbu autobusové zastávky
„Na rozcestí“, a to za roãní nájem 600,- Kã.

k bodu 7)
RO schvaluje Smlouvu o vûcném bfiemenu
mezi obcí a P.·., Kunãice p.O. s jednorázo-
vou úhradu za strpûní vûcného bfiemena ve
v˘‰i 500,- Kã.

k bodu 8)
RO povûfiuje starostu podpisem dokumentÛ
schválen˘ch na 29. zasedání dne 18. 2. 2008.

k bodu 9)
Diskuze probûhla o plánu hlavních ãinností
obce na rok 2008.

k bodu 10)
RO projednávání tohoto bodu odkládá.

k bodu 11)
RO schválila vzdání se pfiedkupního práva
k pozemku p.ã. 1209/185 v k.ú. a obci Kun-
ãice pod Ondfiejníkem.

Michal Pavlita v.r., 
Oldfiich Harabi‰ v.r.

IV. Zápis a usnesení z 29. zasedání Rady Obce Kunãice pod Ondfiejníkem dne 18. 2. 2008



Dne 5.2.2008 nastal slavnostní okamÏik
pro kaÏdého budoucího ‰koláka - zápis do
1. tfiídy. V na‰í ‰kole jiÏ tradiãnû nejde jen o
zapsání nov˘ch ÏákÛ, ale snaÏíme se pro
dûti a jejich rodiãe pfiichystat slavnostní
odpoledne spojené s hezk˘mi záÏitky. Rodi-
ãe s dûtmi pfiivítaly u vstupu do budovy Z·

Ïákynû 5. tfiídy, které je doprovodily do
‰kolní jídelny. Tam dûti u malého obãerstve-
ní a her ze ‰kolní druÏiny netrpûlivû oãeká-
valy start zápisu.

Najít cestu do budoucí 1. tfiídy? To neby-
lo vÛbec tûÏké. Celou trasu dûtem ukazova-
ly rozsvícené lucerniãky na chodbû ‰koly. A
kdo je tam rozsvítil? Beru‰ky a brouãci, kte-
r˘m pak ve tfiídû dûti pfiednesly básniãky,
zazpívaly, poskládaly puzzle, prokázaly své
znalosti z oblasti matematick˘ch pfiedstav,
prostorové orientace a rozli‰ování barev,
nûco málo napsaly a pfiedvedly svou manu-
ální zruãnost. Za kaÏd˘ svÛj v˘kon a snahu
byly dûti odmûnûny mal˘m dáreãkem a
pamûtním listem, kter˘ jim tento den bude
pfiipomínat. Leto‰ním zápisem pro‰lo cel-
kem 15 dûtí. Pfieji v‰em dûtem, aby se jim
‰kolní práce líbila a dafiila a aby chodily do
‰koly radostnû a s chutí. E. Sladká, uãitelka
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Ve ‰kole probûhla 14. února 2008 akce
pro ‰irokou vefiejnost – Den otevfien˘ch
dvefií. Program mûl umoÏnit náv‰tûvníkÛm
pfiímé vstupy do vyuãování, seznámit  je
s rÛzn˘mi ãinnostmi ÏákÛ, pfiedvést jim
moÏnosti odborn˘ch uãeben a vybavení.
Cílem byla prezentace ‰koly zejména pfied
rodiãovskou vefiejností souãasn˘ch ÏákÛ i
potenciálních nov˘ch ÏákÛ. 

·kola v tento den zaãala  zcela netradiã-
nû aÏ ve 12 hodin zkrácen˘mi vyuãovacími
hodinami. Rodiãe se mohli podívat pfiímo
do uãeben na prÛbûh v˘uky a sledovat tam
v˘kony sv˘ch dûtí. Po tomto uãebním bloku
následovaly ukázky práce zájmov˘ch
krouÏkÛ a ukázky zajímav˘ch ãinností.
Náv‰tûvníci se volnû pohybovali po celé

‰kole a vidûli dûti modelovat v keramické
dílnû, pfiipravovat pochoutky ve cviãné
kuchyÀce, pracovat s náfiadím v technickém
krouÏku ve ‰kolních dílnách, poskytovat
první pomoc v krouÏku Mlad˘ zdravotník,
kreslit a batikovat látky ve dvou v˘tvarn˘ch
krouÏcích, zpívat a hrát v hudebnû, cviãit a
soutûÏit v tûlocviãnû, anglicky konverzovat
v jazykové uãebnû, mikroskopovat biologic-
ké preparáty nebo demonstrovat chemické a
fyzikální jevy celou fiadou pokusÛ v chemic-
ko-fyzikální laboratofii. Pfiipraveny byly
ukázky práce ve ‰kolní druÏinû, v poãítaão-
vé uãebnû nebo v Ïákovské knihovnû. Zpfií-
stupnûna byla také v˘tvarná galerie Karla
Svolinského, zájemci mohli nahlédnout do
star˘ch ‰kolních kronik vystaven˘ch ve sbo-
rovnû nebo si  odpoãinout u poãítaãov˘ch

fotoprezentací akcí z posledních let.  Po
celou dobu nabízely obãerstvení paní
kuchafiky a navíc nejstar‰í Ïáci rozná‰eli
mezi hosty vlastoruãnû vyrobené dobroty. 

Podle náv‰tûvní knihy ‰kolu nav‰tívilo
témûfi sto hostÛ, ohlasy byly pozitvní, akci
hodnotíme jako úspû‰nou a prospû‰nou.
Dûkujeme v‰em náv‰tûvníkÛm za projeven˘
zájem, kter˘ je pro nás tou nejlep‰í odmû-
nou a podporou.

Dûkuji zúãastnûn˘m ÏákÛm za jejich klad-
n˘ pfiístup k celé akci, pfiedvedené v˘kony a
vzorné chování bûhem celého odpoledne. 

Podûkování patfií v‰em zapojen˘m
zamûstnancÛm, extérním vedoucím krouÏ-
kÛ (E. Krejãová, ing. O. Michalíková, J.
Zajac,), fotografovi (dr. Z. ·rubafi) a zejména
paní vychovatelce a v‰em kolegyním- uãi-
telkám, na kter˘ch leÏelo nejvût‰í bfiímû
Dne otevfien˘ch dvefií.

M. Majer, fieditel ‰koly

Den otevfien˘ch dvefií
Z· Karla Svolinského

V lednu jsme oslavili pfiíchod kalendáfiní-
ho roku 2008 noãním pobytem ve ‰kole. Na
akci jsme se s dûtmi dlouho pfiipravovali a
sestavili si takov˘ program, kter˘ si v‰ichni
pfiáli. Nesmûla chybût vycházka do zimní
pfiírody, sportovní klání v tûlocviãnû, soutû-
Ïe a hry, práce na poãítaãi a po chutné
veãefii jsme sledovali film. V‰ichni se tû‰ili
na oslavu Silvestra, ale nejdfiíve museli pro-
kázat svoji stateãnost na stezce odvahy. Dûti
byly nad‰ené z kaÏdého bodu programu,

nejvíce ze v‰eho se tû‰ily na okamÏik, aÏ
vyjdou s baterkou nebo pochodní na stezku
odvahy. Bylo zajímavé je pozorovat a proÏí-
vat spoleãnû s nimi jejich pocity. Myslím si,
a doufám, Ïe dûti by to vyjádfiily stejnû jako
já slovy  SKVùLÁ AKCE. Dûkuji v‰em rodi-
ãÛm za pomoc i za poskytnutí obãerstvení.
Také chci podûkovat p. uã. Pavlínû Fi‰erové,
která ochotnû na mou prosbu odpovûdûla
ano a spoleãnû s námi strávila Silvestra  jako
dozor. E. Halatová, tfi. uãitelka 2. roã.

Úspûchy v dûjepisné
olympiádû

V listopadu probûhlo v na‰í ‰kole ‰kol-
ní kolo dûjepisné olympiády, v˘herkyní
soutûÏe se stala Dana Heryánová, Ïákynû
9. tfiídy. Postoupila do okresního kola,
které se konalo ve Fr˘dku - Místku dne 7.
února 2008. V okresním kole se umístila
Ïákynû Dana Heryánová na 3. místû (cel-
kem se zúãastnilo 37 soutûÏících základ-
ních ‰kol i vícelet˘ch gymnázií) a postu-
puje do krajského kola v Ostravû, které se
bude konat v dubnu 2008. V leto‰ní dûje-
pisné olympiádû se soutûÏilo na téma
Osobnosti ãeské kultury od doby národ-
ního obrození do konce 2. svûtové války.
Îákyni pfiejeme hodnû úspûchÛ v silné
konkurenci krajského kola.

D. Heryánová, uã. dûjepisu

Nov˘ rok 2008 pfiivítali druháãci ve ‰kole

Zápis do 1. tfiídy
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Ve ãtvrtek  31.ledna 2008 pfiicházeli Ïáci
do ‰koly s vût‰ím ãi men‰ím oãekáváním,
nejvíce se v‰ak tû‰ili Ïáci první tfiídy, neboÈ
jako kaÏdoroãnû v‰echny dûti dostaly své
pololetní vysvûdãení, kde byly vyhodnoce-
ny jejich studijní v˘sledky a také chování.
Leto‰ní vysvûdãení bylo vydáno jako  v˘pis,
originál vysvûdãení dostanou Ïáci aÏ na
konci ‰kolního roku.

V‰ichni Ïáci devátého roãníku  a Ïáci
pátého roãníku, ktefií se hlásí na gymnázi-
um, obdrÏeli navíc v˘stupní hodnocení,
které popisuje jejich moÏnosti a nadání,
pfiedpoklady pro dal‰í vzdûlávání, chování
v prÛbûhu povinné ‰kolní docházky a dal‰í
v˘znamné skuteãnosti napfi. v˘razné úspû-
chy v soutûÏích. 

A jak Ïáci uspûli?
Na I. stupni prospûlo v‰ech 83 ÏákÛ,

z toho s vyznamenáním 65 ÏákÛ.
Na II. stupni prospûlo 86 ÏákÛ, z toho

s vyznamenáním 25, dva Ïáci neprospûli.
PrÛmûrn˘ prospûch ‰koly byl 1,51.

Ze sam˘ch jedniãek se mohli tû‰it tito Ïáci: 
Z 1. tfiídy – Ondfiej Cochlar, Jakub Char-

bulák, Adam Kfienek, Milan Kunz, Eli‰ka
Majerková, Vojtûch Mráz, Natálie Laura
Mynáfiová, Edita Nûmcová, Jakub Svítil,
Lucie ·ilbachová, Marie ·nytová, 

ze 2. tfiídy - Jifií Bartoníãek, Lucie BlaÏko-
vá,Veronika Ka‰parová, Jifií Myslikovjan,
·imon Pavlíãek, David Sladk˘, Barbora Slí-
vová, Karolína ·igutová, Klára Toflová,
Jakub Zádrapa, 

ze 3. tfiídy – Ester Bri‰ová, Tomá‰ Führer,
Martin Havlíãek, Nikola Huãíková, Michae-
la KeÀová, Petr Pustka, Michaela ·ulová,  

ze 4. tfiídy – Natáli Burelová, Ivana âaján-
ková, Tomá‰ Jurek, Jan Majer, Simona Ra‰ko-
vá, Radek ¤ezníãek, Markéta Vyroubalová,

z 5. tfiídy – Lenka Hrubi‰ová, Markéta
Maroszová, Niki Masmanidu, Lucie ¤ezníã-
ková, David ·enk, Dominika Závodná,

ze 7. tfiídy -  Karolína Vyroubalová
a z 9. tfiídy – Dana Heryánová.

Vyznamenání dále získali tito Ïáci:
V 1. tfiídû – Daniela Klim‰ová, Nikolas

·tefek, Marie ·tefková, 
ve 2. tfiídû –Miroslava âajánková, ·tûpán

Dostál, Nikola ·tefková,
ve 3. tfiídû – Nikola Klim‰ová, Zbynûk

Kfienek, Tomá‰ Muras, Karolína Petrová, Kris-
tián ·upola, Libor Vanûk, Iveta Zpûváková, 

ve 4. tfiídû – Dominik âajánek, Aneta
Janáãová, Libor ·majstrla,

ve 5. tfiídû -  ·imon Bartoníãek, Veronika
âajánková, Simona Janotová, TaÈána Par˘zko-
vá, Julie Poláchová, Jakub ·tefek, Jana ·tefková, 

v 6. tfiídû – Jarmila MagdoÀová, Iva Mara-
líková, Michaela Michnová, Vojtûch
Nûmec, Barbora Petrová, Katefiina ¤ezníã-
ková, Magdalena Strnadlová, Markéta Taba-
chová, Pavel Vanûk, Luká‰ Weselowski,

v 7. tfiídû – Anna-Marie Holu‰ová, Boh-
dana Kahánková, Romana Knapková, Kamil
Maralík,  Alena TuroÀová, 

v 8. tfiídû – Luká‰ Borák, Barbora KoÏu‰-
níková, Alena Telváková,  

v 9. tfiídû – Erika Bartoníãková, Petra Hav-
líãková, Monika Ondruchová, Denisa Rybá-
fiová a Krist˘na Vyroubalová. 

V prvním pololetí ‰kolního roku 2007/2008
udûlili uãitelé celkem 31 pochval a  21 kázeÀ-
sk˘ch trestÛ, z toho 4 ÏákÛm udûlil dÛtku fiedi-
tel ‰koly a chování 2 ÏákÛ bylo ohodnoceno 2.
stupnûm a jednoho 3. stupnûm.

Úspû‰n˘m ÏákÛm náleÏí zaslouÏené oce-
nûní, ménû úspû‰n˘m povzbuzení k lep‰ím
‰kolním v˘sledkÛm a uãitelÛm podûkování
za odvedenou práci. - vedení ‰koly -

Pololetní v˘sledky na‰eho snaÏení

Varhanní koncert
Dne 15. 2. 2008 mûli Ïáci na‰í ‰koly
moÏnost zúãastnit se varhanního koncer-
tu v kostele sv. M. Magdalény.  Pro
mnohé dûti to byl jistû nev‰ední záÏitek,
neboÈ se zvukem varhan se mnohé z nich
setkaly jen pfii hudbû reprodukované.
Profesionální varhaník pan Martin Kubát
k nám pfiijel aÏ z Litomy‰le, aby zahrál
dûtem známá hudební díla, pfiedvedl
skladbu pro Ïáky varhanní ‰koly, skladbu
hranou jen na pedálech, hudbu improvi-
zovanou a navíc povûdûl dûtem mnoho
zajímavého o vzniku, v˘robû a hfie na
tento nejvût‰í nástroj. Ti nejpozornûj‰í
posluchaãi si pak mohli varhany i hru
varhaníka prohlédnout zblízka na kÛru
kunãického kostela.

M. Jurková, tfi. uãitelka 1. roã.

V˘sledky: 

SoutûÏ jednotlivcÛ o nejrychlej‰ího rychlobruslafie  6. – 9. tfiídy

CHLAPCI DùVâATA
1. místo - Tománek Tomá‰, 9. tfiída 19,0 s Tymlová Vendula, 9. tfiída 25,0 s
2. místo - Daníãek Luká‰, 8. tfiída 19,9 s Havlíãková Petra, 9. tfiída 25,6 s
3. místo - Pícha Jifií, 8. tfiída 20,5 s Vyroubalová Karolína, 7. tfiída 26,8 s

SoutûÏ jednotlivcÛ o nejrychlej‰ího rychlobruslafie  4 . – 5. tfiídy

1. místo - Kuchafi Radek, 5. tfiída 22 s Ra‰ková  Simona,  4. tfiída 27,3 s
2. místo - ·enk  David, 5. tfiída 25,5 s ·tefková Jana, 5. tfiída 33,2 s
3. místo - âajánek Dominik, 4. tfiída 26,4 s Poláchová  Julie, 5. tfiída 33,5 s

Mnohokrát dûkujeme SRPd· za financování autobusové dopravy na tuto akci.
L.  Golová, uãitelka TV

Zimní sportovní den

Dne 30. 1. 2008 se uskuteãnil zimní
sportovní den. Îáci 4. - 9. tfiídy si mohli
vybrat  bruslení nebo lyÏování. KvÛli
nepfiízniv˘m snûhov˘m podmínkám se
bohuÏel uskuteãnilo jen bruslení.

Bruslilo se za sluneãného poãasí na zim-
ním stadionu ve Fren‰tátû pod Radho‰tûm.
Akce se zúãastnilo 63 ÏákÛ ze 4. -  9. tfiídy. 

Dûti se aktivnû zúãastnily nejen pfiipra-
ven˘ch soutûÏí, ale s radostí si i zabruslily a
zahrály hokej.
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Je to celostátní nesoutûÏní pfiehlídka
hudebních, taneãnû-sportovních a drama-
ticko-v˘tvarn˘ch pódiov˘ch vystoupení,
která se pfiedstavují jako vefiejná prezentace
práce matefisk˘ch ‰kol a pfied‰kolních zafií-
zení z âeské republiky. Festival se koná
kaÏdoroãnû vÏdy v kvûtnu v Nymburce pod
zá‰titou UNESCO, ministerstva ‰kolství a
tûlov˘chovy a dal‰ích partnerÛ. Je urãen
v‰em matefisk˘m ‰kolám, odborníkÛm a pra-
covníkÛm v oblasti pfied‰kolní v˘chovy.

A proã zrovna teì hovofiíme o festivalu
Matefiinka? Právû nyní, v období od 16.

února do 26. bfiezna 2008 probíhají tzv.
„oblastní kola 2008“. Letos bylo vyãlenûno
10 postupov˘ch a 8 nepostupov˘ch oblast-
ních kol Matefiinky pro rok 2008. 

Letos se v Nymburce se uskuteãní jiÏ 13.
roãník celostátního festivalu a na‰e matefiská
‰kola v Kunãicích pod Ondfiejníkem se na
tento festival hlásí jiÏ podvanácté. Postoupit
aÏ do Nymburku v‰ak není tak zdaleka
lehké. Rok od roku stále více pfiib˘vá pfiihlá-
‰en˘ch mat. ‰kol i jin˘ch ‰kolsk˘ch zafiízení,
aÈ uÏ soukrom˘ch ãi zahraniãních, pravidel-
nû se úãastní i azylová zafiízení. 

Na‰e matefiská ‰kola a hlav-
nû dûti tímto festivalem Matefiin-
ka kaÏdoroãnû Ïijí. Od ledna se
pilnû pfiipravují, tanãí, zpívají.
Ano. Jsme totiÏ matefiská ‰kola
s programem, kde hudba, tanec
a pfiedev‰ím folklór jsou na prv-
ním místû. Den bez písniãky u
nás neexistuje A tak v bfieznu
vyráÏíme na oblastní kolo do
Vala‰ského Mezifiíãí, kde se 19.
bfiezna 2008 v sále kulturního
domu mohou dûti opût pochlu-
bit a pfiedvést ve vala‰sk˘ch kro-

jích s nov˘m pásmem „Muzikanti“. Tento-
krát za doprovodu klavíru a houslí.

Je spousta moÏností, jak se prezentovat
na vefiejnosti. Festival Matefiinka je jednou
z nich. KaÏdoroãnû prezentujeme na‰i obec
Kunãice pod Ondfiejníkem hlavnû na tomto
festivalu. A Ïe dobfie,  o tom svûdãí i to, Ïe
v Nymburce jsme vystupovali jiÏ osmkrát.
Vûfite, Ïe je hodnû pfiíjemné, kdyÏ nás ve
skoro 300 km vzdáleném Nymburce pfiivíta-
jí vûtou: „to jsou ty krojované dûti  z Kunãic,
ty my uÏ dobfie známe!“.

Ale Nymburk je aÏ v kvûtnu a porota,
která vybírá ze zaslan˘ch videozáznamÛ
z oblastních kol, to má rok od roku sloÏitûj-
‰í. Musí vybrat asi ze dvoustovky matefi-
sk˘ch ‰kol maximálnû tfiicet ‰kolek. Pokud
jste na Matefiince je‰tû nikdy nebyli, pfiijìte
se podívat. Uvidíte nejmen‰í zpûváãky,
sportovce, taneãníky i herce. Nenechte si
ujít oblastní kolo ve Vala‰ském Mezifiíãí 19.
bfiezna 2008. Pfiijìte se podívat nejen na
na‰e vystoupení, ale i na jiné matefiské
‰koly. Je toho opravdu hodnû,  co i tak malé
dûti dovedou a urãitû to stojí za to. 

za matefiskou ‰kolu  Kunãice p. O. 
N. Svobodová, V. Kahánková  

Víte, co je festival Matefiinka?
Matefiská ‰kola

V poslední dobû se v médiích zaãalo
hodnû mluvit o poÏárních hlásiãích a o pod-
vodech okolo nich. Prodejci nakupují levnû
poÏární hlásiãe a pak je po domech prodá-
vají za nûkolikanásobnû vy‰‰í ãástky a tvrdí,
Ïe podle zákona musí b˘t domácnosti vyba-
veny poÏárními hlásiãi a Ïe si je lidé tudíÏ
musí zakoupit. 

Tyto tvrzení v‰ak nejsou pravdivá. Ani
podle zákona 133/1985 Sb. ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, dle vyhlá‰ky 246/2001
Sb., ani Ïádné jiné právní normy, není
povinností fyzick˘ch osob instalovat ve
sv˘ch domech elektronickou poÏární signa-
lizaci (EPS) ãi poÏární hlásiãe. Tato norma
by mûla pfiijít v platnost aÏ od 1. ãervence
2008, podle které by mûly b˘t vybaveny
poÏárními hlásiãi novû postavené rodinné
domy, byty a stavby urãené pro ubytování.
UÏivatelé stávajících objektÛ tuto povinnost
nemají a ani v nejbliÏ‰í dobû mít nebudou. 

Co to vÛbec poÏární hlásiãe jsou a jak
fungují? 

PoÏární hlásiãe jsou zafiízení, která doká-
Ïí v ranném stádiu rozpoznat poÏár a dají jej
pfiíslu‰n˘m zpÛsobem najevo. Nezbytn˘m
pfiedpokladem pro úspû‰nou evakuaci osob,
zvífiat a materiálu pfii poÏáru a pro úãinn˘
protipoÏární zásah je vãasné zji‰tûní vznika-
jícího poÏáru. âlovûk díky sv˘m smyslÛm
(zrak, ãich) dokáÏe vznikající poÏár velmi
rychle zaregistrovat. To ov‰em jen za pfied-
pokladu jeho pfiítomnosti v prostoru vzniku
poÏáru v bdûlém stavu (nesmí spát, b˘t pod-
napil˘ apod.) Malé dûti také nemusí roze-
znat poÏár a nedokáÏí vyhodnotit nebezpe-
ãí, která mohou nastat. Lidské smysly také

nedokáÏí rozeznat v‰echny druhy plynÛ.
Napfiíklad CO (oxid ohliãit˘), kter˘ vzniká
pfii nedokonalém hofiení je bezbarv˘ plyn,
bez zápachu, váÏe se na hemoglobin v krvi
200x rychleji neÏ kyslík. Pro ãlovûka to zna-
mená smrt udu‰ením. A právû i tyto plyny
jsou nûkteré hlásiãe schopny detekovat.

Funkce hlásiãÛ je zaloÏena na fyzikálnû –
chemick˘ch principech:

koufiové -  
teplotní (nûkdy naz˘váme teplené) 
vyzafiování plamene (v UV, viditelné

nebo IR oblasti spektra)
speciální 

Zjednodu‰enû lze fiíci, Ïe po zaznamená-
ní nûkteré zv˘‰ené hodnoty nad normál
dojde k vyhlá‰ení poplachu. Hlásiãe v pfie-
váÏné vût‰inû po zji‰tûní poÏáru vydávají
akustick˘ a optick˘ signál.

Nejvíce tragick˘ch poÏárÛ se stává mezi
druhou aÏ pátou hodinou ráno. V této dobû
lidské tûlo odpoãívá a nemusí b˘t schopno
zaznamenat poÏár.

Pro tyto situace jsou navrÏeny poÏární
hlásiãe. Existuje jich celá fiada od nejlevnûj-
‰ích, které fungují nezávisle na sobû, aÏ po
sloÏité, které mohou b˘t napojeny na ústfied-
ny a ohla‰ovny poÏáru. 

DÛvody pouÏití poÏárních hlásiãÛ:
• vãasná detekce koufie (poÏáru),
• omezení rozsahu ‰kod,
• vydání akustického a optického signálu,
• rychlé vyrozumûní sloÏek HZS, 
• moÏnost uha‰ení poÏáru v poãáteãním

stádiu,

• v pfiípadû rychlého ‰ífiení poÏáru moÏ-
nost evakuace,

• nebezpeãí koufie (nad˘chání toxick˘ch
zplodin hofiení).

Rozmístûní poÏárních hlásiãÛ má také
svÛj v˘znam. V kaÏdém pfiípadû se doporu-
ãuje umístit poÏární hlásiãe do loÏnic a dût-
sk˘ch pokojÛ, dále do obytn˘ch místností,
chodeb, sklepÛ a do ostatních místností, kde
hrozí vznik poÏáru.

Nûkteré hlásiãe jsou vybaveny i tlumícím
tlaãítkem, kter˘m se doãasnû vypne zvuk.
Toho se vyuÏívá pfiedev‰ím v kuchyních kde
by docházelo k plan˘m poplachÛm. 

Napájení hlásiãÛ je zapojeno buìto na
zdroj napûtí v domû, nebo pomocí baterií.
Ty mají dlouhou v˘drÏ a kdyÏ baterie zesláb-
nou, dojde k indikaci pomocí LED diody. 

Cena poÏárních hlásiãÛ se pohybuje od
250Kã/kus. Odvíjí se pfiedev‰ím od zpÛsobu
detekce a dal‰ích moÏnostech hlásiãe.

Otázka pofiízení hlásiãÛ je vûc kaÏdého
z nás.

Av‰ak jen v roce 2007 hasiãi zasahovali
celkem u 2513 poÏárÛ domácností. Zemfielo
pfii nich 53 lidí a bylo zranûno dal‰ích 445 lidí.
To znamená, Ïe hasiãi vyjíÏdûli dennû více jak
k sedmi poÏárÛm v domácnosti a aspoÀ 1x
t˘dnû pfii nich pfii‰el jeden ãlovûk o Ïivot.  

Cena poÏárních hlásiãÛ je v dne‰ní dobû
pfiijatelná, ve vyspûl˘ch státech (Anglie, ·véd-
sko, USA apod.) jsou poÏární hlásiãe napros-
to bûÏnou záleÏitostí, proto je tfieba zváÏit
instalaci tohoto zafiízení i do svého domova. 

Vojtûch Kahánek
Student V·B - TU Ostrava

Fakulta bezpeãnostního inÏen˘rství

Pravdy a m˘ty o poÏárních hlásiãích…
Na‰e kaÏdodenní pfiíprava na Matefiinku.

nakreslila Veronika Fuhrerová
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Kunãice pod Ondfiejníkem

Zapojte se 
a pomáhejte dûtem 

s diabetem!!!
sbírejte s námi víãka 
z plastov˘ch lahví

Víãka z PET lahví jsou jen nepatrnou
ãástí domácích odpadÛ. A pfiesto
mohou b˘t uÏiteãné. Zapojte se s námi
do sbûru víãek a pfiispûjete tím
k zakoupení glukózooxidázov˘ch sen-
zorÛ pro kontinuální mûfiení glykémie.

Za spolupráci dûkuje
Obãanské sdruÏení Dítû s diabetem,
které v˘tûÏek pouÏije ke zlep‰ení kva-
lity Ïivota dûtí s diabetem.

Vr‰ky moÏno vhodit do krabic, které
jsou umístûné na Obecním úfiadu na
chodbû pod v˘vûskou (chodba mezi
po‰tou a vstupem k obvodnímu lékafii)
nebo osobnû paní ¤ezníãkové – dvefie
ã. 24. – pokladna obecního úfiadu.

Vr‰ky budou pfiedány:
Edukaãní centrum pro dûti s diabetem
Kostelní 100/22, 
702 00  Ostrava – Moravská Ostrava
tel. 596 112 203, 731 501 020
www.ditesdiabetem.cz

Základní kroky ke zfiízení vodovodní
pfiípojky:

získání vstupních informací – náv‰tûva
spoleãnosti Kunãická s.r.o.,

projektová dokumentace (technická
zpráva -  situaãní v˘kres, katastrální snímek,
podéln˘ fiez, kladeãsk˘ plán, vodomûrná
‰achta nebo pÛdorys podlaÏí, kde bude
vodomûrná sestava), která musí b˘t zpraco-
vána pouze právnickou nebo fyzickou oso-
bou (autorizovan˘m inÏen˘rem), která má
oprávnûní k projektové ãinnosti ve smyslu
platn˘ch pfiedpisÛ, 

souhlas obce /vlastníka vodovodu/
s napojením na obecní vodovod,

stavební povolení /územní souhlas/ - zís-
kání stavebního povolení dle poÏadavku

pfiíslu‰ného stavebního úfiadu (Ïádost, v˘pis
z KN, písemné souhlasy dotãen˘ch vlastní-
kÛ nemovitostí, projektová dokumentace,
vyjádfiení správcÛ inÏen˘rsk˘ch sítí – âEZ,
O2, SmP, Kunãická s.r.o.),

písemná Ïádost o „Povolení zfiízení
vodovodní pfiípojky“,

realizace pfiípojky:  uzavfiení Smlouvy o
dílo mezi dodavatelem Kunãická s.r.o. a
objednavatelem (majitelem nemovitosti)  

Pfied uzavfiením Smlouvy o dílo, Vám
bude pfiedloÏena cenová kalkulace, termín
realizace a sdûlena firma, která Vám zhoto-
ví vodovodní pfiípojku.

uzavfiení „Smlouvy o dodávce pitné
vody“ mezi provozovatelem Kunãická s.r.o.
a majitelem pfiipojené nemovitosti

Co dûlat, kdyÏ se chci pfiipojit na vodovod

• Hledáme paní (sleãnu) na v˘pomoc
pfii úklidu rodinného domu. KaÏd˘
ãtvrtek odpoledne. Tel.: 777 974 733

STROJNÍ
·TÍPÁNÍ
D¤ÍVÍ

MoÏnost
zapÛjãení

‰típaãe
Tel. ã.: 604 693 404



Kde nás najdete: Na Zbytkách 158, Staré Mûsto u Fr˘dku-Místku
Více informací naleznete na: www.aastavebniny.cz

Dne 15.února se konala v˘roãní ãlenská schÛze ZO âSOP Skal-
ka 68/15. Organizace, které v loÀském roce hrozil témûfi zánik, se
se‰la v hojném poãtu a po pfiijetí nov˘ch ãlenÛ se poãet ãlenÛ vy‰pl-
hal na 21, z nichÏ vût‰ina nejen v loÀském roce aktivnû v organiza-
ci spolupracovala. Pozvání na schÛzi pfiijal i ná‰ pan starosta M.
Pavlita, se kter˘m jsme jednali o spolupráci a podpofie pfii odstraÀo-
vání nepofiádku v obci, napfi. likvidaci ãern˘ch skládek.

Také jsme shlédli fotodokumentaci z na‰í úãasti na velkém pro-
jektu Záchrana luÏních stanovi‰È v povodí Morávky v celkové dotaci
za 38 milionÛ korun, kde na‰e skupina pracovala na plo‰e 2,4 ha a
pokraãovat zde bude dal‰í 3 roky. Z této akce jsme získali pfievratné
poznatky pfii likvidaci invazních rostlin, jako napfi. aplikaci herbicidu
injektáÏí do lodyhy rostliny, kterou jiÏ pouÏívají na‰i kolegové. V˘ho-
dy spoãívají v tom, Ïe se mimo jiné nemusí ãekat aÏ rostlina v pod-
zimním období vykvete, ale hlavnû v tom, Ïe se v˘znamnû u‰etfií her-
bicidu, protoÏe se nestfiíká celá rostlina, jak k tomu nabádají jiní
likvidátofii. Proto touto metodou netrpí postfiikem nejbliÏ‰í okolí. A o
ochranu fauny a flóry pfiece na‰e organizace usiluje!

Vzpomenuli jsme také ãinnost jedné z na‰ich sekcí, pod vedením
D. Fojtíka a M. Urbánka, ktefií  pracují s mlad˘mi ochránci pfiírody.

Opomenuta nezÛstala ani druhá sekce, která se zab˘vá hlavnû likvi-
dací kfiídlatky, dále pak kosením horsk˘ch luk, renovací kulturních
památek v obci a také spolupracuje se sdruÏením obcí na projektech
EU (delegován L. Kfien). 

Chtûl bych podûkovat v‰em ãlenÛm, ktefií se podíleli na ãinnosti
âSOP Skalka, ãlenÛm v˘boru, kolegÛm a sponzorÛm. Doufám, Ïe
leto‰ní rok bude pro na‰i organizaci stejnû úspû‰n˘.

Za âSOP Skalka
Milan Pilmajer, pfiedseda
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Pfiíroda pro lidi

Zateplete si Vá‰ dÛm!
Neãekejte na zdraÏení polystyrénu a objednávejte jiÏ teì!!!

Nej‰ir‰í nabídka kvalitních zateplovacích systémÛ na SEVERNÍ MORAVù

Nabízíme kompletní sortiment sádrokartonov˘ch konstrukcí

V prodeji také tepelné izolace ISOVER ORSIL, ROCKWOOL

Chcete stavût??? Potfiebujete zdivo??? 
VyuÏijte v˘stavních slev na zdivo Wienerberger Porotherm a Ytong.

Kontaktujte p. Gfie‰kovou, e-mail: greskova@aastavebniny.cz 
nebo tel. 597 578 569, 737 238 594

Akce ãasovû omezená s moÏností v˘vozu do 15. 3. 2008
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Kunãice pod Ondfiejníkem

V sobotu 19. dubna 2008  probûhne
v na‰í obci sbûr nebezpeãn˘ch a velkoobje-
mov˘ch odpadÛ. 

Sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ provede
firma A.S.A., spol. s r.o., provozovna Ostra-
va,  Fr˘decká 740, 739 32 Vratimov,   na
následujících 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 (autobusová zastávka) 

od 10.00 do 10.45 hodin
- u ãerpací stanice vody
(poblíÏ autobusové toãny-transformátoru)

od 11.15 do 12.00 hodin

V uvedené dobû bude moci kaÏd˘ obãan
nebo vlastník nemovitosti obce Kunãice p. O.
odevzdat na tomto místû k likvidaci následu-
jící odpady: olejové automobilové filtry, ple-
chovky se zbytky barev, monoãlánky, autoba-
terie i s elektrolytem, záfiivky, zneãi‰tûné
láhve a sklo od chemikálií, zbytky pfiípravkÛ
na hubení ‰kÛdcÛ a postfiiky, staré kosmetic-
ké pfiípravky, staré léky, vyjeté motorové
oleje, mofiidla a rozpou‰tûdla, plastové obaly
a nádoby od ‰kodlivin, hadry zneãi‰tûné bar-
vami, oleji a vazelínou, obaly od sprejÛ,
opotfiebené pneumatiky (bez disku!). 

Pfii odvozu nebezpeãného odpadu bude
odvezen i elektroodpad,  kter˘ bude odvezen
do místa zpûtného odbûru. Jedná se o chlad-
niãky, mrazniãky, praãky, su‰iãky, myãky
nádobí, sporáky, trouby, mikrovlnné trouby,
vysavaãe, Ïehliãky, topinkovaãe, fritovací
hrnce, elektrické noÏe, kávovary, holící stroj-
ky, budíky, ventilátory, vysou‰eãe vlasÛ, tele-
vizory, videa, DVD, reproduktory, poãítaãe,
kopírky, rádiomagnetofony, discmany, fotoa-
paráty, zesilovaãe, elektrické hudební nástro-
je, skenery, telefonní ústfiedny, mobilní telefo-
ny, vysílaãky, svítidla, záfiivky, v˘bojky, vrtaã-
ky, pily, ‰icí stroje, sváfieãky, elektrické sekaã-
ky, elektronické hraãky, videohry, lékafiské
pfiístroje, apod.  V‰echny elektrospotfiebiãe
musí b˘t úplné, aby mohly b˘t odebrány
zdarma jako elektroodpad.

VyuÏijte moÏnosti odevzdat elektroodpad
bezplatnû do místa zpûtného odbûru, které
je financováno  z pfiíspûvku,  kter˘  pfii
koupi  nového  elektrospotfiebiãe  platí  od 1.
záfií 2005 kaÏd˘ z nás a nedávejme ani drob-
n˘ elektroodpad do popelnic a kontejnerÛ!

Upozornûní!
Nebezpeãn˘ odpad vozte prosím na sta-

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

Velkoobjemové odpady, které nelze ulo-
Ïit do bûÏn˘ch popelnic na domovní odpad,
budou sbírány  rovnûÏ v  sobotu dne 19.
dubna 2008.

Do pfiistaven˘ch kontejnerÛ je moÏno
bezplatnû uloÏit napfi. matrace, hadry, které

nejsou zneãi‰tûné ropn˘mi produkty, ãásti
nábytku, WC mísy, umyvadla, koberce, lino-
lea, koãárky a pod.

Do kontejnerÛ nesmí b˘t ukládán staveb-
ní a demoliãní odpad, tráva, vûtve stromÛ,
uhynulá zvífiata, jin˘ organick˘ odpad a
bûÏn˘ domovní odpad.

U kaÏdého sbûrného místa bude povûfie-
n˘ pracovník, kter˘ v pfiípadû potfieby upfies-
ní skladbu ukládaného odpadu. Respektujte
prosím jeho pokyny. Kontejnery na velkoob-
jemov˘ odpad budou v sobotu 19. dubna
2008 rozmístûny na následujících stanovi‰-
tích pouze v níÏe uveden˘ch ãasech:

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

2. parkovi‰tû u kostela 8 - 10 hod.
3. u HuÈafiství (autobusová zastávka)

8 - 11 hod.
4. ãerpací stanice vody u toãny 

(u transformátoru) 8 - 12 hod.
5. u Ïelezniãního pfiejezdu pod rusk˘m

kostelíkem 8 - 11 hod.
6. u vodní nádrÏe v Kolibách

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

8 - 11 hod.
8. Bystré u p. Vlastimila Píchy

8 - 10 hod.

Upozornûní!
Na daná stanovi‰tû pfiiváÏejte prosím vel-

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

Sbûr Ïelezného ‰rotu  probûhne soubûÏ-
nû se sbûrem nebezpeãn˘ch a velkoobjemo-
v˘ch odpadÛ v sobotu 19. dubna 2008. Sbûr
provedou ãlenové místního Sboru dobrovol-
n˘ch hasiãÛ. Îelezn˘ ‰rot nebude vykupo-

ván, odvoz bude proveden zdarma. Ve‰ker˘
nepotfiebn˘ Ïelezn˘ ‰rot mohou obãané ulo-
Ïit k místním komunikacím, odkud bude
naloÏen a odvezen. Sbûrné vozidlo bude
projíÏdût po tûchto trasách:
- Od kfiiÏovatky u nemocnice, kolem dfievû-

ného kostelíku k prodejnû pod Stolovou a
zpût kolem p. V. Bûãáka ãp. 100, p. M.
Bûãákové ãp. 570, p. Opr‰tûného ãp. 500
k penzionu Karolína, dále kolem transfor-
mátoru aÏ pod les k p. Syrovátkovi. 

- Od Penziónu Karolína pfies Koliby k hos-
pÛdce na Maralovém kopci, zpût k Ïelez-
niãnímu pfiejezdu kolem ·tÛralÛ ãp. 499.
Odtud pfies autobusovou toãnu k nádraÏí
âD, dále pak okolo hospÛdky Na kopeãku
po Vala‰ské cestû k penziónu Václava
Krko‰ky , k obecnímu úfiadu a jeho okolí. 

- Sbûrné vozidlo bude dále projíÏdût po silni-
ci II/483 od nemocnice po Tichou, od auto-
busové zastávky  "U lávky", zpût po pravé
stranû potoka Tichávka, pfies Rakovec na
Fren‰tát p. R. po p.  Slaninu a zpût pfies
Humbarek okolo matefiské ‰koly  ke kostelu.

Upozornûní!
Na sbûrná místa pro sbûr Ïelezného ‰rotu

ukládejte prosím pouze Ïelezn˘ ‰rot. Pro
nebezpeãn˘ a velkoobjemov˘ odpad pouÏijte
v˘‰e uvedená stanovi‰tû. Îelezn˘ ‰rot dávejte
pokud moÏno k silnici aÏ v sobotu ráno.

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

nebezpeãn˘ch a velkoobjemov˘ch odpadÛ
k jarnímu úklidu a udûlejme si kaÏd˘ pofiá-
dek ve svém okolí. Pfiedejdeme tím nepûk-
n˘m pohledÛm na odloÏené velkoobjemové
a nebezpeãné odpady u kontejnerÛ urãe-
n˘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

Sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ, velkoobjemov˘ch odpadÛ a Ïelezného ‰rotu

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:
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âesk˘ svaz 
ochráncÛ 
pfiírody
Pozemkov˘ spolek Podbeskydí
ZO 68/01 Kunãice pod Ondfiejníkem

POZVÁNÍ NA V¯ROâNÍ 
âLENSKOU SCHÒZI
21. 3. 2008 v 16.00 hod.
Zasedací místnost obecního úfiadu 
Kunãice pod Ondfiejníkem.

PROGRAM SCHÒZE:
1. Zahájení – pfiivítání - volba komisí
2. Zpráva o ãinnosti v˘boru a plnûní usne-

sení z VâS 2007
3. Zpráva o ãinnosti základní organizace
4. Zpráva o hospodafiení a schválení

rozpoãtu 2008
5. Zpráva revizní
6. Zpráva mandátové komise
7. Pfiijeté nov˘ch ãlenÛ a volba nového

v˘boru ZO
8. Diskuse – schválení usnesení
9. Závûr – obãerstvení – volná zábava

âlenské prÛkazy s sebou.

TAJENKA: Walther: Quis barbarus se ipsum fatetur barbarum. Kter˘... (dokonãení v tajence)

PomÛcky: ENI, Ito, SNA.

Opatfiit
obalem

Obor
fyziky

1. DÍL
TAJENKY

Znaãka
pracího
prá‰ku

Probûlka

Japonsk˘
státník

Nûmecké
Ïenské
jméno

Závodní
sánû

Anglick˘
‰lechtic

Povrch
atletické

trati

Kadidla
Zkou‰ka

dospûlosti
(slangovû)

Rozsáhlá
báseÀ

Ukazovací
zájmeno

Okraj

2. DÍL
TAJENKY

Biblická
hora

Tílko
Obyvatel

Pyrenejského
poloostrova

Setina
hektaruSsedlina Obilí seté

na podzim

Tisková
agentura
Surinamu

Moje
Vojensk˘

odvod
(zastarale)

ChÛva
(náfieãnû)

Organická
slouãenina 
s obsahem

dusíku

Rovnost

1. ledna

Puma

Maìarsk˘
zápor

Seversk˘
paroháã

Jednotka
hlasitosti
V˘ãnûlek

Turci
Vzdûlan˘
afroasiat

Jugoslávec
Staroarmén-

ské mûsto

Druh
pepfie
Název

písmene

Obyvatel
Boiótie

Svatebãan
(zastarale)

Slovensky
“ãí”
Fáze

Mûsíce

Znaãka
molybdenu
Telefonovat

Obuv
(náfieãnû)

Otrok
(zastarale)

MoÏná
PenûÏní

poukázka

Zkr. italské-
ho státního
koncernu

Rival

Kocoufii
(náfieãnû)

Zábava

âesk˘
cestovatel

Znaãka
astatu

Násep
Ostravsk˘

herec

Pfiijìte mezi nás v‰ichni, kdo máte zájem upevÀovat své zdraví v na‰í pfiírodû.


