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Valná hromada TJ Sokol Kunãice p.
O. se uskuteãnila dne 21. 3. 2008 na V.
K. Václav Krko‰ka za úãasti 45 delegátÛ
z 46 delegovan˘ch a hostÛ z fiad spon-
zorÛ a zástupce obce a základní ‰koly.
V˘roãní zprávu pfiednesl pfiedseda TJ
pan Vít Majerek, z které vyplynulo, Ïe
na‰e TJ má k 1. 1. 2008 celkem 290
ãlenÛ. Z toho ASPV 171, kopaná 93,
odbíjená 26. Kladnû zhodnotil práci jed-
notliv˘ch oddílÛ a hlavnû práci s mláde-
Ïi a její dosaÏené sportovní úspûchy na
úrovni okresu, kraje i republiky. V disku-
zi objasnil zámûr rekonstrukce sportov-
nû spoleãenského areálu a její rozdûlení
do jednotliv˘ch etap. Na závûr podûko-
val v‰em cviãitelÛm, cviãitelkám,  trené-
rÛm za jejich obûtavou práci. Podûková-
ní patfiilo i sponzorÛm na‰í TJ. 

Za TJ Vilém Majerek

Valná hromada TJ Sokol Kunãice p. O.

V˘roãní schÛze âeského svazu ochráncÛ pfiírody âSOP 68/01 



V˘stavba nové ‰kolky
Mezi jedno z hodnû diskutovan˘ch témat,

na které jsem dostal nûkolik dotazÛ, patfií v˘s-
tavba nové ‰kolky v rámci budovy základní
‰koly. A to pfiestoÏe vy‰lo v ON k tomuto
tématu jiÏ nûkolik pfiíspûvkÛ.

Pro pfiehlednost budu tedy radûji odpoví-
dat spí‰e heslovitû:

Dotaz ã.1.: Bude kapacita nové ‰kolky
men‰í neÏ je tomu dnes?

Kapacita poãtu dûtí v nové matefiské
‰kole je 55, coÏ odpovídá pfiesnû kapacitû
M· Dolní, která tuto kapacitu má pouze na
základû udûlení v˘jímky.

Dotaz ã.2.: Jsou ‰kolkou odmítány
kunãické dûti z dÛvodu nedostateãné
kapacity?

Souãasn˘ poãet dûtí nav‰tûvující ‰kolku
je 55. Dûtí z Kunãic p.O. s trval˘m

bydli‰tûm ve vûku 3–6 let je 48. Kapacita je
dostateãná i na pfií‰tí roky (narozené a
pfiistûhované dûti: 2002 – 11 dûtí;  2003 –
13; 2004 – 25; 2005 – 15; 2006 – 16; 2007
–  29 ). Pokud bude pfiedpoklad nárÛstu pro-
duktivního obyvatelstva a tím i poãet dûtí
(coÏ je vítáno), urãitû se pfiipraví nové pros-
tory pro pfied‰kolní dûti.

V˘stavba kanalizace
Dal‰ím dlouhodobû aktuálním tématem,

které má snad jiÏ koneãné fie‰ení je v˘stavba
kanalizace.

Dotaz ã.3 Jak to nyní vypadá s kanaliza-
cí v na‰í obci?

Zastupitelstvo schválilo zmûnu zpÛsobu
kanalizace a to z plánované – tlakové na
pÛvodnû navrhovanou – gravitaãní, neboli
spádovou. Toto rozhodnutí bylo zejména
proto, Ïe zpÛsob tlakové kanalizace byl
provoznû a hlavnû ekonomicky nev˘hodn˘.
Navrhovan˘ zpÛsob tlakové kanalizace by
stál obec, tedy i obãany cca 60 mil. Kã,
nemluvû o mnohem vy‰‰ích provozních
nákladech. Pfii zachování pfiibliÏnû stejného
rozsahu nás to bude stát cca 30 mil. Kã.
Netfieba pfiipomínat, Ïe pfii investici 60 mil.
Kã bychom X let obec museli nechat "leÏet
ladem". Nynûj‰í zpÛsob je ten, Ïe ãistírnu
odpadních vod postaví Kunãická s.r.o.,
kanalizaãní fiady postaví samotná obec za
pomocí dotací. Pfiesné fáze a termíny v˘s-
tavby jsou závislé na získání dotací. O tom
budete pravidelnû informováni jak v Obec-
ních novinách, tak aktuálnû na webov˘ch
stránkách www.kuncicepo.cz. Petr Try‰ãuk
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Zmûna ordinaãní doby – zubní – ve dnech:
30. 4. – stfieda – 7.00 – 13.30 hod.

2. 5. – pátek – neordinuje
7. 5. – stfieda – 7.00 – 13.30 hod.
9. 5. – pátek – neordinuje

13. 5. – úter˘ – 14.00 – 19.30 hod.

Bolestivé pfiípady o‰etfií:
2. 5. – pátek – zubní ambulance Fr˘dlant
n. O. DEXITICULUS s.r.o. ordinace MUDr.
Zá‰kodného od 8.00 – 11.00 hod.
9. 5. – pátek – zubní ambulance âeladná
MUDr. Szlaurová – Walková od 8.00 do
11.00 hod.

Souãástí na‰eho teamu se stala dentální
hygienistka. Peãuje o dásnû pacientÛ – pre-
vence paradentózy. Pfiijímá do péãe i paci-
enty neregistrované. Dal‰í informace a
objednávky na tel. 556 801 511.

MUDr. ·ablaturová D.

Oznamujeme Vám, Ïe v úter˘ dne  29.
dubna 2008 probûhne pravidelné oãkování
psÛ proti vzteklinû. 

Pfiineste s sebou oãkovací prÛkaz.
Pes musí mít náhubek a doprovod osoby

star‰í 15 let!  Náhradní termín pro oãkování
je stanoven ve ãtvrtek   15. kvûtna 2008.

Cena vakcíny proti vzteklinû je cca 80 Kã.

Rozpis míst, kde bude provádûno oãko-
vání –  úter˘ dne 29. dubna 2008

Rakovec u LanãÛ .................od 13.00 hodin
Autobusová zastávka 
„Huãadlo” ...........................od 13.15 hodin
U kostela .............................od 13.30 hodin
Autobusová zastávka 
„HuÈafiství”...........................od 13.45 hodin
Restaurace „Na kopeãku”....od 14.15 hodin
Restaurace „Skalka”.............od 14.30 hodin
Prodejna pod Stolovou ........od 15.00 hodin
HospÛdka na Maraláku .......od 15.15 hodin

Náhradní termín oãkování bude probíhat
dne ve ãtvrtek  15. kvûtna 2008  jen na
tfiech stanovi‰tích:
Restaurace Skalka ................od 12.15 hodin
Autobusová zastávka 
„HuÈafiství”...........................od 12.30 hodin
U kostela .............................od 12.45 hodin

PRAVIDELNÉ OâKOVÁNÍ PSÒ

DOTAZY âTENÁ¤Ò

OZNÁMENÍ
Ordinace zubní

OZNÁMENÍ
Ordinace 

MUDr. J. Chovanãíka

VáÏení obãané,
máme za sebou dva mûsíce, kdy

spoleãnost Kunãická s.r.o. pfievzala
provozování vodovodu v k.ú. Kunãice
pod Ondfiejníkem. Jeden z ãasovû
nároãnûj‰ích úkolÛ je i sepisování
„Nové smlouvy o dodávce vody
s úãinností od 1. 2. 2008“, jak jsem
Vás jiÏ informovala v únorovém vydá-
ní obecních novin. Dalo by se fiíci, Ïe
polovina odbûratelÛ jiÏ nové smlouvy
uzavfiela, za coÏ Vám moc dûkuji. A
pro ty odbûratele, ktefií je‰tû nestihli
uzavfiít novou smlouvu pfiipomínám,
Ïe máte moÏnost vyuÏít k uzavfiení
smlouvy i mimo úfiední dny 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. 

Obãané, ktefií nemají úãet u penûÏ-
ního ústavu, mohou od 01. bfiezna
2008 platit zálohy v hotovosti v sídle
spoleãnosti, tj. na obci.

Dal‰í informace budeme prÛbûÏnû
vydávat v obecních novinách, popfi. na
internetov˘ch stránkách obce.

Za Va‰i ochotu a spolupráci dûkuji.

Daniela Kociánová, Kunãická s.r.o.

V pátky 2. 5. a 9. 5. je z dÛvodu
dovolené uzavfiena ordinace MUDr.
Jana Chovanãíka.

Akutní o‰etfiení provádí LSPP Fr˘-
dek nebo RZP.
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Jubilanti
v dubnu oslaví svá 

Ïivotní jubilea tito obãané

Jaroslav Gelnar 90 let
Miroslava Maralíková 86 let
Vlastislava Krko‰ková 85 let
Rudolf  Koke‰ 81 let
Jifií Men‰ík 75 let
Jana Slámová 65 let
Marie Poláchová 65 let
Jifií Maralík 60 let
Jifií Krpec 60 let
Bedfiich âerven˘ 60 let

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

Oznámení
Obãanské sdruÏení Diakonie Broumov
ve spolupráci s Obecní úfiadem v Kun-
ãicích p. O opût uspofiádá koncem
mûsíce kvûtna humanitární sbírku o‰a-
cení. BliÏ‰í informace o této sbírce
budou uvefiejnûny v kvûtnov˘ch
Obecních novinách.

Blahopfiání
Let devadesát – neohfiálo jen slunce,
pfiehnaly se boufie, vûtry, svízele,
o Ïivotû tvrdém mluví va‰e ruce 
a hluboké r˘hy vrásek na ãele.

Let devadesát – to jsou dlouhé roky, 
s nimi spûchal Ïivot cestou necestou.
Jaké je na‰e pfiání?
DoÏít se té stovky
a Ïivot aÈ vás vede cestou sluneãnou.

V mûsíci dubnu oslaví své v˘roãí -  90
let – pan Jaroslav Gelnar, zakládající
ãlen a ãestn˘ ãlen Rybáfiského sdruÏe-
ní v Kunãicích p. O. Chtûli bychom
mu touto cestou poblahopfiát  mnoho
krásn˘ch, slunn˘ch let proÏit˘ch ve
zdraví a podûkovat za dlouholetou
práci v Rybáfiském sdruÏení.

Rybáfiské sdruÏení v Kunãicích p. O.

� �
Pofiádá Obecní úfiad a Sbor pro obãanské záleÏitosti

Sbor pro obãanské záleÏitosti pfii Obecním
úfiadu v Kunãicích p. O. uskuteãní v úter˘ 
29. dubna 2008 tradiãní Setkání dfiíve naroze-
n˘ch. V letech minul˘ch se tûchto setkání
mohli zúãastnit v‰ichni obãané, ktefií pobírali
starobní dÛchod, ale jak jsme jiÏ loni informo-
vali, sál na HuÈafiství je stále  uzavfien a z kapa-
citních dÛvodÛ se tohoto setkání v‰ichni
dÛchodci úãastnit nemohou. Toto pozvání se
proto t˘ká obãanÛ, ktefií letos dovr‰í 70 let
(roã. 1938), 75 let (roã. 1933) a pak jiÏ v‰ech
dal‰ích obãanÛ niÏ‰ích roãníkÛ – tzn. r. 1932,
1931, 1930 atd. Tito obãané se mohou pfiihlá-
sit formou návratek, tak jak to bylo v letech
minul˘ch nejpozdûji do 23. dubna 2008.

Pro obãany, ktefií budou mít zájem, bude
zaji‰tûn odvoz k penzionu od obecního úfiadu
ve 13.30 hod - 13.45 hod. srdeãnû zve SPOZ

Setkání dfiíve narozen˘ch
NÁVRATKA

Setkání dfiíve narozen˘ch v úter˘ 29. dubna 2008 ve 14,00 hod
v Penzionu Václava Krko‰ky v Kunãicích p. O. (b˘valé VÎKG).

Jméno a pfiíjmení: ............................................................................................................

Roãník: ...........................................................................................................................

Bydli‰tû: ..........................................................................................................................
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Zastupitelstvo obce:
(podle bodÛ programu zasedání ZO)

I. Z v o l i l o :

1) návrhovou komisi ve sloÏení: Ing. Radim
Jurek, Petr Try‰ãuk

2) ovûfiovatele zápisu: Ing. Ivan BlaÏek, Ing.
Lumír Poledník

II. B e r e  n a   v û d o m í :

3) kontrolu usnesení z VIII. zasedání zastupi-
telstva obce konaného dne 13. 12. 2008,

4) informace o jednáních rady obce, kon-
trolního v˘boru ze dne 6. 6. 2007 a
30.10.2007 a finanãního v˘boru ze dne
27.2.2007, 4.12.2007 a 11.3.2008.

III. S c h v a l u j e:

Program IX. zasedání zastupitelstva obce,
5) a) koupi pozemku p.ã.1646/4 o v˘mûfie

20m2 v k.ú. a obci Kunãice pod Ond-
fiejníkem od Ing. K.K., Kunãice p.O.,

b) pfievod pozemku p.ã. 3435/3 o v˘mûfie
268m2, p.ã. 3435/4 o v˘mûfie 15m2, p.ã.
3435/5 o v˘mûfie 94 m2, p.ã. 3435/6 o
v˘mûfie 144 m2, p.ã. 3435/7 o v˘mûfie
269 m2, p.ã. 3435/8 o v˘mûfie 194 m2,
p.ã. 3435/9 o v˘mûfie 77 m2 v k.ú. a
obce Kunãice p.O. z vlastnictví Morav-
skoslezského kraje, sídlem 28. fiíjna
2771/117, Ostrava, Iâ 70890692 do
vlastnictví obce Kunãice p. Ondfi.,

c) smûnu ãásti pozemku p.ã. 3357 o
v˘mûfie 264 m2 v k.ú a obci Kunãice
p.O. z vlastnictví obce do vlastnictví
M.M, Kunãice p.O. J.S., Kunãice p.O. a
ãásti pozemku p.ã. 219/1 o v˘mûfie 281
m2 v k.ú. a obci Kunãice p.O. z vlast-
nictví J.S. do vlastnictví obce,

d) prodej ãásti pozemku p.ã. 3481/2 o
v˘mûfie 95 m2 v k.ú. a obci Kunãice
p.O. Z. a B.S., Trojanovice,

e) prodej pozemku p.ã. 419 o v˘mûfie
170 m2 v k.ú. a obci Kunãice p.O. E. a 
K.K., Kunãice p.O.,

f) A. úãast starosty Michala Pavlity pfii
projednání tohoto bodu a hlasování o
nûm,
B. prodej pozemku 1209/74 o v˘mûfie
2.273 m2 v k.ú. a obci Kunãice p.O.
podle zamûfiení S.a T.P., Kunãice p.O.,
M.K., Kunãice p.O., R.a M.P., Kunãice
p.O., I. a M.J., Kunãice p.O.,

g) vypu‰tûní bodu programu 5 g), 
h) prodej ãásti pozemku p.ã. 1760/43 o

v˘mûfie 735 m2 v k.ú. a obci Kunãice
p.O., P.P., Kunãice p.O.,

6) souhlasí s projektem „Stavební úpravy a
dostavba sportovnû – spoleãenského are-
álu“ a schvaluje spolufinancování projek-
tu z rozpoãtu obce ve v˘‰i 1.000.000,- Kã
jako podíl na zpÛsobil˘ch v˘dajích podle
Regionálního operaãního programu
Moravskoslezsko – oblast podpory  4.1.
Rozvoj venkova, oblast ‰kolství a volno-
ãasové aktivity,

7) souhlasí s projektem „Víceúãelové hfii‰tû
u základní ‰koly“ a schvaluje spolufinan-
cování projektu z rozpoãtu obce ve v˘‰i
450.000,- Kã jako podíl na zpÛsobil˘ch
v˘dajích podle  Regionálního operaãního
programu Moravskoslezsko – oblast pod-
pory  4.1. Rozvoj venkova, oblast ‰kolství
a volnoãasové aktivity,

8) souhlasí s projektem „Modernizace a
podpora v˘uky ve ‰kolsk˘ch zafiízeních
obce Kunãice pod Ondfiejníkem“ a schva-
luje podíl spolufinancování projektu
z rozpoãtu obce ve v˘‰i 600.000,- Kã
jako podíl na zpÛsobil˘ch v˘dajích podle 
Regionálního operaãního programu
Moravskoslezsko – oblast podpory 4.1
Rozvoj venkova, oblast ‰kolství a volno-
ãasové aktivity,

9) poskytnutí pfiíspûvku ¤ímskokatolické
církvi Kunãice pod Ondfiejníkem ve v˘‰i
maximálnû 150.000,- Kã jako podíl na
nákladech opravy kostela sv. Prokopa a
sv. Barbory v Kunãicích p.O.,

10) poskytnutí pÛjãky spoleãnosti Kunãická
s.r.o., sídlem Kunãice p.O. ve v˘‰i
500.000,- Kã,

11) Závûreãn˘ úãet obce Kunãice pod Ond-
fiejníkem za rok 2007 podle pfiílohy ã. 1
bez v˘hrad,

12) A. vypu‰tûní bodÛ 1.5 a1), 2.2 b) a 6.2 a)
z Operaãního plánu rozvoje obce Kun-
ãice pod Ondfiejníkem na rozpoãtov˘
rok 2008 a samostatné projednání tûch-
to bodÛ na nevefiejném zasedání ZO ve
lhÛtû do 30 dnÛ a povûfiuje starostu svo-
láním tohoto jednání,
B. doplnûní bodu 1.2 b) MontáÏ elektro-

nického mûfiícího zafiízení u HuÈafiství 
Termín splnûní: 12/2008
Zodpovûdnost: Michal Pavlita
Náklady realizace: 130.000,- Kã
Financování: vlastní

C. zmûnu znûní bodÛ
1.1 b) Zpracovat znaleck˘ posudek – odhad

ceny budovy ã.p. 304 - nabídnout
k prodeji.

Termín splnûní: 6/2008
Zodpovûdnost: Michal Pavlita
Náklady realizace: 100.000,- Kã
Financování: vlastní
1.5 d) Zpracování PD ke stavebnímu povo-

lení budovy ã.p. 316 
Termín splnûní: 11/2008
Zodpovûdnost: Michal Pavlita
Náklady na realizaci: 300.000,- Kã
Financování: vlastní – Kunãická s.r.o.
1.6 a) Provést audit moÏného efektivního

vyuÏití budov ã.p. 627 a ã.p. 425 –
pfiipravit varianty vyuÏití, vã. pfiedkal-
kulace nákladÛ. a v˘nosÛ

Termín splnûní: 12/2008
Zodpovûdnost: Michal Pavlita, 

Ing. Radim Jurek
Náklady na realizaci: 50.000,- Kã
Financování: vlastní

D. zmûnu znûní bodu 6.1 novû) Zefek-
tivnit chod ‰kolsk˘ch zafiízení v obci –
vytvofiit slouãením jeden právní subjekt 

Termín splnûní: 12/2008
Zodpovûdnost: Michal Pavlita, 

Mgr. Martin Majer, 
Renata Klime‰ová

Náklady na realizaci: 10.000,- Kã
Financování: vlastní

E. Operaãní plán rozvoje obce Kunãice
pod Ondfiejníkem na rozpoãtov˘ rok
2008 podle pfiílohy ã. 2, bez bodÛ 1.5
a1), 2.2 b) a 6.2 a), doplnûn˘ o bod 1.2 b)
a se zmûnûn˘m znûním bodÛ 1.1 b), 1.5
d), 1.6 a) a 6.1 novû).

IV. Z m o c À u j e :

13) starostu obce k podpisu dokumentÛ
schválen˘ch na IX. zasedání Zastupitelstva 
obce konaného dne 13. 3. 2008.

V. N e p fi i j a l o   u s n e s e n í :

12) D. vypu‰tûní bodu 6.1 novû) z Operaã-
ního plánu rozvoje obce Kunãice pod
Ondfiejníkem na rozpoãtov˘ rok 2008
podle pfiílohy ã. 2
E. zmûnu znûní bodu  6.1 novû) Zacho-
vat stávající stav - dva samostatné práv-
ní subjekty - Matefiská ‰kola a Základní
‰kola. V Kunãicích p.O., 13. 3. 2008

Návrhová komise: 
starosta obce: Michal Pavlita

místostarosta: Oldfiich Harabi‰ v.r.
Ing. Radim Jurek, v.r., Petr Try‰ãuk, v.r. 

Usnesení z IX. zasedání zastupitelstva obce 
Kunãice pod Ondfiejníkem konaného dne 13. 3. 2008

LÉKÁRNA ALBA
PharmDr. Alena Baranová s.r.o.

Revoluãní 531, FR¯DEK
738 01  Fr˘dek-Místek 1

Iâ 26843391

Oznamujeme v‰em obãanÛm
obce, Ïe lékárna byla pfiestûho-

vána do nov˘ch prostor
v budovû Obecního úfiadu.

O T E V Í R A C Í    D O B A
Po: 8,15 – 13,00 ât: 8,15 – 14,00
Út: 8,15 – 16,00 Pá: 7,00 – 12,00
St: 8,15 – 13,00

Dne 14. kvûtna 2008 
bude knihovna Pod Stolovou 

uzavfiena (‰kolní v˘let). 
Dûkuji za pochopení 

Marie Starnovská
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Kunãice pod Ondfiejníkem

pfiítomni: Bc. Michal Pavlita
Lenka Dobiá‰ová, Ing. Pavel ¤ezníãek
Ing. Tomá‰ Hrubi‰ – pfiítomen od bodu 3)
nepfiítomen – omluven: Oldfiich Harabi‰

Program Rady Obce Kunãice 
pod Ondfiejníkem pro 30. zasedání 
1) Kontrola usnesení z minulého jednání ã.

29 dne 18.2.2008
2) Závûreãn˘ úãet obce za rok 2007
3) Operaãní plán obce na rok 2008
4) Program IX. zasedání zastupitelstva obce 
5) Îádost Klubu ãesk˘ch turistÛ ZO Kunãice

p.O. o poskytnutí pfiíspûvku
6) Jmenování zástupcÛ obce do konkursní

komise na obsazení místa fieditele
Základní ‰koly Karla Svolinského, Kunãi-
ce p.O.

7) Zvefiejnûní zámûru smûny ãasti pozemkÛ
p.ã. 2154/39 a p.ã. 3461/2 v k.ú. a obci 
Kunãice p.O.

8) Povûfiení starosty obce podpisem doku-
mentÛ pfiijat˘ch na 30. zasedání RO dne 
3.3.2008

9) Diskuze

k bodu 1)
RO bere na vûdomí bez pfiipomínek.
k bodu 2)
RO doporuãuje zastupitelstvu obce ke
schválení Závûreãn˘ úãet obce za rok 2007
bez v˘hrad.
k bodu 3)
pfiítomen: Ing. Tomá‰ Hrubi‰
RO doporuãuje zastupitelstvu obce ke
schválení Operaãní plán rozvoje obce Kun-
ãice pod Ondfiejníkem na rozpoãtov˘ rok
2008 se zváÏením zafiazení bodu 1.5 Pod-
pora bytové v˘stavby – Opatfiení a1)
k bodu 4)
RO schvaluje Program IX. zasedání zastupi-
telstva obce Kunãice p.O.

k bodu 5)
RO schvaluje poskytnutí pfiíspûvku z rozpo-
ãtu obce na rok 2008 ve v˘‰i 12.000,- Kã
Klubu ãesk˘ch turistÛ ZO Kunãice p.O.
k bodu 6)
RO schvaluje jako pfiedsedu konkurzní
komise na obsazení funkce fieditele Základ-
ní ‰koly Karla Svolinského, Kunãice p.O.
Michala Pavlitu a jako dal‰ího zástupce
obce v komisi ZdeÀka Strnadla.
k bodu 7)
RO schvaluje zvefiejnûní zámûru smûny
ãasti pozemkÛ p.ã. 2154/39 a p.ã. 3461/2
v k.ú. a obci Kunãice p.O.
k bodu 8)
RO povûfiuje starostu podpisem dokumentÛ schvá-
len˘ch na 30. zasedání rady obce dne 3.3.2008
k bodu 9)
Diskuze probûhla o Ïádosti hudební skupi-
ny Galerie t˘kající se finanãního pfiíspûvku
na vydání CD.

Michal Pavlita v.r., Lenka Dobiá‰ová v.r.

Zápis a usnesení ze 30. zasedání Rady obce Kunãice pod Ondfiejníkem, dne 3. 3. 2008

pfiítomni: Bc. Michal Pavlita
Oldfiich Harabi‰, Lenka Dobiá‰ová, 
Ing. Pavel ¤ezníãek, Ing. Tomá‰ Hrubi‰  

Program Rady Obce Kunãice 
pod Ondfiejníkem pro 31. zasedání 
1) Kontrola usnesení z minulého jednání ã.

30 ze dne 3.3.2008
2) Kupní smlouva mezi obcí a Ing. K.K., Fr˘-

dek-Místek
3) Kupní smlouva mezi obcí a N.·. a MUDr.

V.·, Ostrava
4) Zvefiejnûní zámûru koupû pozemku PK

1804/1d2 o v˘mûfie 195 m2, PK 1804/1d3
o v˘mûfie 10 m2, p.ã. 3296/3 o v˘mûfie
224 m2 v k.ú. a obci Kunãice pod Ond-
fiejníkem

5) V˘bûr dodavatele tlakové ãerpací stanice
k vodovodnímu fiadu „Pod Stolovou“

6) Jmenování dal‰ích ãlenÛ konkurzní komi-
se na obsazení funkce fieditele Základní

‰koly Karla Svolinského, Kunãice p.O.
7) Îádost o pfiíspûvek na v˘stavbu vodovod-

ního fiadu – Ing. M.·, Kunãice pod Ond-
fiejníkem

8) Povûfiení starosty obce podpisem doku-
mentÛ pfiijat˘ch na 31. zasedání RO dne 
17. 3. 2008

9) Diskuze
10) Úprava rozpoãtu ã. 1/2008
11) Kulturnû – spoleãenské centrum v areá-

lu lázní âeladná
k bodu 1)
RO bere na vûdomí bez pfiipomínek.
k bodu 2)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a
Ing. K.K., Fr˘dek – Místek.
k bodu 3)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a
N.· a MUDr. V.·., Ostrava.
k bodu 4)
RO schvaluje zvefiejnûní zámûru koupû

pozemku PK 1804/1d2 o v˘mûfie 195m2, PK
1804/1d3 o v˘mûfie 10m2, p.ã. 3296/3 o
v˘mûfie 224 m2 v k.ú. a obci Kunãice pod
Ondfiejníkem.
k bodu 5)
RO vybrala jako dodavatele automatické
tlakové stanice k vodovodnímu fiadu „Pod
Stolovou“ spoleãnost KaHa Hranice s.r.o.,
Iâ 26835703, sídlem Hranice IV – Drahotu‰e.
k bodu 6)
RO schvaluje jmenování dal‰ích ãlenÛ kon-
kursní komise na obsazení funkce fieditele
Základní ‰koly Karla Svolinského v Kunãi-
cích pod Ondfiejníkem.
1. Mgr. Jifií Crhonek (za âeskou ‰kolní inspekci),
2. PhDr. Libu‰e Josieková (za KÚ MSK),
3. RNDr. ZdeÀka Murasová (fieditelka Z· a

M· Tyr‰ova, Fren‰tát p.R.),
4. Radovan Kuchafi (ãlen rady ‰koly z fiad

zákonn˘ch zástupcÛ a zletil˘ch ÏákÛ),
5. Pavla Mynáfiová (ãlenka rady ‰koly z fiad

pedagogick˘ch pracovníkÛ).
k bodu 7)
RO neschvaluje poskytnutí finanãního pfiís-
pûvku Ing. M.·., Kunãice p.O. na vybudo-
vání vodovodního fiadu na pozemcích p.ã.
1817/6, p.ã. 1817/9, p.ã. 1817/11, p.ã.
1817/12, p.ã. 1815/4  a p.ã. 1818/1.
k bodu 8)
RO povûfiuje starostu obce podpisem doku-
mentÛ schválen˘ch na 31. zasedání rady
obce dne 17.3.2008.
k bodu 9)
Diskuse probûhla ohlednû doby zasedání
rady obce. Bylo dohodnuto, Ïe zasedání RO
se budou konat v 16.45 hod. Diskuse pro-
bûhla k tématu zasedání ZO ze dne
13.3.2008, práce rady obce ve volebním
období 2006-2010.
k bodu 10)
RO schvaluje Úpravu rozpoãtu ã. 1/2008 .
k bodu 11)
RO souhlasí s projektem v˘stavby a vzniku
„Kulturnû – spoleãenského centra v areálu
lázní âeladná“.

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

Zápis a usnesení ze 31. zasedání Rady obce Kunãice pod Ondfiejníkem, dne 17. 3. 2008

SUDOKU
JAK LU·TIT SUDOKU:
KaÏd˘ fiádek, sloupec a kaÏd˘
ãtverec (3x 3 políãka) musí
obsahovat ãísla od 1 do 9.

SPRÁVNÉ VYLU·TùNÍ:
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KdyÏ se v‰echny ‰kolou povinné dûti tû‰i-
ly na jarní prázdniny, 2 Ïákynû 9. tfiídy se
pilnû pfiipravovaly na úãast v dal‰ím roãníku
pûvecké soutûÏe FREN·TÁTSK¯
SEDMIHLÁSEK, kterou pofiádá Centrum vol-
ného ãasu ASTRA. SoutûÏí v ní dûti do 15
let, které mohou b˘t ãleny rÛzn˘ch folklór-
ních souborÛ a sdruÏení, ale i ty, které
Ïádn˘ takov˘ krouÏek nenav‰tûvují. 

Pûvecké „pfiebory“ se konaly v pátek 29.
února, v 1. ãásti soutûÏily mlad‰í dûti – 1.
kategorie, po nich nastoupili soutûÏící 2.
kategorie a nakonec si porota vyslechla dvoj-
hlasé zpûvy. KaÏd˘ soutûÏící mûl pfiipraveny
2 lidové písnû z Vala‰ska. To je 1 z podmínek
a pravidel soutûÏe. Zpívají bez doprovodu
hudebního nástroje, coÏ je dost obtíÏné i pro
zku‰ené a ostfiílené zpûváky, nemalou roli,
stejnû jako v jin˘ch soutûÏích, hraje je‰tû
tréma, bez níÏ se neobejde asi Ïádné pomû-
fiování v˘konÛ. Monika Ondruchová s Deni-
sou Rybáfiovou, které reprezentovaly na‰i
‰kolu, si asi trému a dost velkou konkurenci
nepfiipou‰tûly, protoÏe porota ocenila postu-
pem jak sólov˘ zpûv Moniky, tak duo s Deni-
sou. Jejich v˘kon nás velmi potû‰il a z Fren-
‰tátu si odnesly diplomy a drobné ceny.

Díky v˘bûru písní, které jsou spí‰e la‰ské,
byla navíc obû dûvãata doporuãena porotou
do regionálního kola soutûÏe ZPùVÁâEK,
kterou pofiádá Folklórní sdruÏení Ostrava.

Po ukonãení jarních prázdnin jsem tedy
obû zpûvaãky pfiihlásila do dal‰í soutûÏe. Ta
se konala 11. bfiezna v Lidové konzervatofii
v Ostravû. Zde jiÏ bylo porotcÛ více a nutno
dodat, Ïe jejich hodnocení a závûreãn˘ krát-
k˘ rozbor s doporuãeními byl opravdu pfiís-
nûj‰í i po stránce odborné a národopisné.

Celkem 44 zúãastnûn˘ch, 5 duet a 1 trio
hodnotil dlouholet˘ muzikant a pracovník

âeského rozhlasu v Ostravû Zdenûk Tofel,
vynikající zku‰ené zpûvaãky – paní M. Sou-
kupová a M. Matûjová, osvûdãen˘ sbormis-
tr V ·t˘var a nechybûl ani fieditel konzerva-
tofie, pan O. Korpas.

Po pfiíjezdu mûli soutûÏící  v rÛzn˘ch
uãebnách moÏnost se v klidu rozezpívat,
pedagogick˘ doprovod udûloval poslední
dobfie mínûné rady. JiÏ pfii rozezpívání nám
bylo jasné, Ïe konkurence je opravdu silná,
navíc dûvãata soutûÏila s vrstevníky z Ostra-
viãky a dal‰ích souborÛ, ktefií jezdí na zahra-
niãní zájezdy, aby tam pfiedstavili nejen sílu
a krásu sv˘ch hlasÛ, ale pfiedev‰ím velk˘
poklad a nesmírné bohatství prost˘ch lido-
v˘ch písní a celé na‰í hudební kultury.

Do sólového i spoleãného v˘konu
v duetu daly na‰e deváÈaãky v‰echno. Hlas,
cit, odvahu i pfiirozen˘ kultivovan˘ projev se
porotû líbil. Na‰e duo bylo se dvûma dal‰ími
vybráno, aby zazpívalo v dal‰ím, jiÏ nepo-
stupovém kole této soutûÏe – 29. bfiezna,
tentokrát na koncertû s cimbálovou muzikou
na pódiu Janáãkovy konzervatofie v Ostravû.

Slovnû byla ocenûna i Monika, která v‰ak
v leto‰ním roce dovr‰í 16 let, proto nemohla
b˘t nominována do dal‰ího kola.

Obû soutûÏe – jak ve Fren‰tátû p. R., tak
v Ostravû byly pro nás krásn˘m kulturním
záÏitkem i pouãením. Také ostravská porota
v závûru pozdního odpoledne podûkovala
v‰em soutûÏícím za krásn˘ pûveck˘ záÏitek. 

Z Ostravy jsme odjíÏdûly unavené napû-
tím, ale s hfiejiv˘m pocitem zadostiuãinûní
v‰ech prozpívan˘ch rán, pfiestávek i odpo-
lední pfii nácviku a pfiípravû soutûÏí.

Vûfiím, Ïe i závûreãné pûvecké vystoupe-
ní se dûvãatÛm v Ostravû zdafií stejnû dobfie
a moÏná je‰tû lépe.

Dne‰ní mladá generace jiÏ dost zanedbá-
vá  a opomíjí lidovou píseÀ, také v rodinách
jiÏ pfiestává b˘t dobr˘m zvykem si zazpívat
– to bylo dfiíve samozfiejmostí. Nelze jistû
zavrhnout nové moderní hudební smûry,
v˘voj nelze zastavit, ale nemûli bychom
zapomínat na kofieny, ze kter˘ch jsme
vyrostli.

Proto zpívejme, lidiãky, ty na‰e písniãky
z Moravy, Slovenska, z âech....

K dal‰ím úspûchÛm v pûveckém klání
pfieji v‰em zpívajícím dûtem ãist˘ a pevn˘
hlas, dostatek odvahy, mnoho zdaru a spou-
stu krásn˘ch chvil s písniãkou na rtech.

M. Kahánková, uãitelka HV

Jaro jsme pfiivítali zpûvem
Z· Karla Svolinského a Matefiská ‰kola

I tentokrát se mÛÏeme pochlubit v˘tvarn˘mi úspûchy na‰ich ÏákÛ.
Charita Fren‰tát pod Radho‰tûm, matefiské centrum Klubíãko a DÛm kultury Fren‰tát

pod Radho‰tûm vyhlásili jiÏ 2. roãník v˘tvarné soutûÏe Tfii králové v Betlémû. V této sou-
tûÏi se umístil na 2. místû Ïák na‰í ‰koly, Jakub Zádrapa (2. roãník).

Poji‰Èovna Allianz  vyhlásila v˘tvarnou soutûÏ s Pastelkou ze ‰kolního rozvrhu.
Z 1503 obrázkÛ bylo vybráno a ocenûno 20 nejlep‰ích a mezi nimi byly vybrány i práce
Barbory Slívové a ·imona Bartoníãka ze 2. roãníku. V˘herci získali balíãek hodnotn˘ch
cen, ze kterého mûli velkou radost.       

V‰em ocenûn˘m blahopfiejeme. E. Halatová, uãitelka

V˘tvarné úspûchy

Turnaj ve vybíjené
V úter˘ 18. bfiezna se v˘bûr ÏákÛ 5.

tfiídy zúãastnil okrskového kola ve vybíje-
né ve Fr˘dlantû n.O.

Ve skupinû „A“ hráli Ïáci ze Z· TGM
Fr˘dlant, z  Janovic, Ostravice a PrÏna.
Na‰e dûti sehrály pûkná utkání ve skupinû
„B“ s Ïáky z Metylovic, PstruÏí a ze  ‰koly
Komenského Fr˘dlant.

Byli jsme v˘borní pfii hfie v poli, mr‰tní
a pohybliví. SoupefiÛm se do nás ‰patnû
trefovalo. BohuÏel jsme mûli málo dÛrazu
v útoku a to nám neumoÏnilo v˘raznû
promluvit do pofiadí.

Dûkuji v‰em hráãÛm za v˘bornou
reprezentaci. 

Koneãné v˘sledky:
1.místo: Z· PstruÏí
2.místo: Z· Metylovice
3.místo: Z· TGM Fr˘dlant n.O.

P.Fi‰erová, uãitelka 
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Kunãice pod Ondfiejníkem

Velikonoãní projekt
Z chladné zimy jsme se do jara pfiehoup-
li, alespoÀ podle poãasí, jiÏ kolem Nové-
ho roku a  také Velikonoce letos pfii‰ly
velmi brzy. Dûti ve ‰kole se jiÏ s pfiedsti-
hem na vítání jara pfiipravovaly. Mlad‰í
Ïáci kreslili v˘tvarné práce na téma Jaro
a mláìata, v ãeském jazyce tvofiili na
oslavu jara literární práce, se sv˘mi vyu-
ãujícími si povídali o lidov˘ch tradicích a
domácích zvyklostech, které se u nás
dochovaly. Tfiídy se v radostné atmosféfie
pomalu zaãaly plnit hezk˘mi velikonoã-
ními dekoracemi, malovan˘mi vajíãky a
s v˘zdobou pomohly i hodné maminky,
které pekly pro dûti beránky a zajíãky.
Jednotlivé Ïákovské kolektivy soutûÏily o
nejlépe vyzdobenou tfiídu. Za mlad‰í
Ïáky se na 1. místû umístila II. tfiída a
mezi Ïáky 2. stupnû byl nejúspû‰nûj‰í
kolektiv VI. tfiídy. Také nejlep‰í v˘tvarné a
literární práce byly ocenûny. Celé na‰e
snaÏení vyvrcholilo pfied  prázdninami,
kdy se dûti mohly podle zájmu zúãastnit
velikonoãní dílny, kterou vedla profesio-
nální aranÏérka p. Válková a vyrobit si
pro v˘zdobu bytu velikonoãní ko‰íãek.
Byla pofiádána také beseda na téma Kfies-
Èanské Velikonoce, kterou vedl P. Václav
Tomiczek. V‰echny tfiídy se mají moÏnost
pochlubit v˘sledky svého snaÏení, neboÈ
ve ‰kole byla nainstalována v˘stava veli-
konoãních v˘robkÛ, v˘kresÛ i literárních
tvorby. M. Jurková, uãitelka

Pfiehazovaná
Na zaãátku bfiezna se Ïáci a Ïákynû 6.

a 7. tfiídy utkali v pfiehazované. KaÏdé
druÏstvo hrálo proti kaÏdému a po urput-
ném boji jednotlivé tfiídy skonãily násle-
dovnû.

4. místo – dívky 6. tfiída
3. místo – chlapci 6. tfiída
2. místo – chlapci 7. tfiída
1. místo – dívky 7. tfiída (K. Vyrouba-

lová, A. M. Holu‰ová, K. Syrková, J. âer-
nochová, B. Kahánková, R. Knapková)

L. Golová, uãitelka Tv

Dne 4.3. nav‰tívili v Ostravû Ïáci osmé-
ho a devátého roãníku divadelní pfiedstave-
ní na námût her J.Wericha a J.Voskovce
s písnûmi J.JeÏka.V Divadle loutek pfiedved-
li revui Ïiví herci –Jana Zajícová, Lenka Pav-
líãková, Eva Kavanová, Lenka Sedláãková,
Vladimíra Krakovková, Ivo Barták, Ivan Kel-
ler, Luká‰ âervenka, Ale‰ Patriã a Richard
Liberda. Hra nás nejen pobavila, ale vyply-
nulo z ní i pouãení, seznámili jsme se blíÏe
i s v˘‰e jmenovan˘mi autory. O Ïiv˘ hudeb-

ní doprovod se postarali 3 muzikanti,
jejichÏ hudební doprovod dodal dûji patfiiã-
nou dramatiãnost a také podtrhl humorné
ladûní.Cel˘m pfiedstavením se prolínal
motiv stonoÏky, zaznûly i úryvky z dal‰ích
her, jako napfi.scéna s Noemovou archou,
pfiíbûh Golema a dal‰í.

Myslím si, Ïe v‰echny na‰e Ïáky toto
pfiedstavení zaujalo a budeme se tû‰it na
nûkteré dal‰í.

Michal Kuchafi, Ïák 8.roã.

Stepující stonoÏka

Ve dnech 17. – 19.3.2008 probíhaly na
na‰í ‰kole projektové dny vûnované Veliko-
nocÛm. Dûti se seznamovaly s velikonoãní-
mi tradicemi a vyrábûly sváteãní dekorace.
Tento projekt zakonãili Ïáci ãtvrté tfiídy ces-
tou za pokladem.V uãivu vlastivûdy a pfiíro-
dovûdy se seznamujeme s mapami a plány
a pomocí kompasu se snaÏíme orientovat
nejen na mapû, ale i v pfiírodû. JelikoÏ to
není nic jednoduchého, ani hledání pokla-
du nebylo lehké. 

Tfiíãlenné skupinky musely podle daného
plánu dojít na urãité místo a cestou splnit dva-
náct úkolÛ. Poté u spoleãného stanovi‰tû v‰ich-
ni obdrÏeli návod, jak mají pomocí kompasu
poklad najít. Po del‰ím bloudûní nakonec v‰e
dobfie dopadlo a dûti poklad na‰ly. Odmûnou
jim byly sladkosti, ale také ãervená líãka, která
získaly pfiíjemnou procházkou. Cesta za pokla-
dem se vydafiila a to díky maminkám Janasové
a Roztoãilové, kter˘m tímto za pomoc dûkuje-
me. tfi. uã. Pavla  Mynáfiová

Cesta za velikonoãním pokladem

Na základní ‰kole K. Svolinského v Kunãicích pod Ondfiejníkem ve dnech
21.4.-25.4.2008 bude probíhat sbûr starého papíru, vÏdy ráno pfied zaãátkem
vyuãování od 7:10 do 7:40 u pfiistaveného kontejneru za ‰kolou. Îáci této
‰koly budou ve sbûru soutûÏit.

Pokud chcete vykonat dobr˘ skutek a vyãistit si sklepy od papíru, doneste
ho do Z·. Rádi ho od Vás pfievezmeme.

Co se sbírá: noviny, letáky, ãasopisy, papírové kartony

Co se nesbírá: mastn˘ nebo jinak zneãi‰tûn˘ papír, proloÏky od vajíãek

Jak nosit sbûr: svázan˘, noviny mohou b˘t s ãasopisy svázané dohromady

Dûkujeme V‰em, ktefií se podílí na sbûru plastov˘ch víãek!!
L.Golová, organizátor akce



8

Nabízím sluÏby 
fekálním vozem

Zaji‰Èuji odvoz:
• obsahu jímek • fekálií • 

• moãÛvky • odpadní vody • 
• kalÛ z ãistíren odpadních

vod apod. 

Kontakt: Alfred TuroÀ, 
Kunãice p. O. 312

tel./fax 556 850 218, 
mobil 602 709 805

ROZPIS UTKÁNÍ
ODDÍLU KOPANÉ 
TJ Sokol Kunãice p.O.
JARO 2008
OKRESNÍ SOUTùÎ. SK. A -ÎÁCI
5.4.2008 9:30 Kunãice p.O. – Hukvaldy 
Ne 13.4.08 13:30 Kozlovice–Kunãice p.O. 
19.4.2008 9:30 Kunãice p.O.–âeladná 
26.4.2008 10:30 Fr˘dlant n.O. B–Kunãice p.O. 
3.5.2008 9:30 Kunãice p.O.–Metylovice 
Ne 11.5.08 10:00 Hukvaldy–Kunãice p.O. 
17.5.2008 9:30 Kunãice p.O.–Kozlovice 
24.5.2008 9:30 Kunãice p.O.–âeladná
31.5.2008 9:30 Kunãice p.O.–Fr˘dlant n.O. B
Ne 8.6.08 15:00 Metylovice–Kunãice p.O. 

OKRESNÍ P¤EBOR – DOROST
29.3.08 12:30 Kunãice p.O.–Palkovice 
5.4.08 13:00 Kunãice p.O.–Bukovec 
12.4.08 13:00 Dobratice–Kunãice p.O. 
19.4.08 13:00 Kunãice p.O.–Václavovice
Ne 27.4.08 13:30 Ra‰kovice–Kunãice p.O. 
ât 1.5.08 14:00 Luãina–Kunãice p.O. 
3.5.08 14:00 Hnojník–Kunãice p.O. 
10.5.08 14:00 Kunãice p.O.–Oldfiichovice
Ne 18.5.08 14:00 Fr˘dlant n.O.–Kunãice p.O.
24.5.08 14:00 Kunãice p.O.–Sedli‰tû 
31.5.08 17:00 Smilovice–Kunãice p.O. 
7.6.08 14:30 Kunãice p.O.–Písek 
14.6.08 14:30 Palkovice–Kunãice p.O. 
21.6.08 14:30 Kunãice p.O.–Kozlovice 

OKRESNÍ SOUTùÎ – MUÎI
5.4.08 15:30 Kunãice p.O.–Smilovice B
12.4.08 15:30 Kozlovice B–Kunãice p.O.
19.4.08 15:30 Kunãice p.O.–Chlebovice 
26.4.08 16:00 Smilovice B–Kunãice p.O.
3.5.08 16:30 Kunãice p.O.–Vojkovice 
Ne 11.5.08 16:30 Bukovec –Kunãice p.O. 
17.5.08 16:30 Janovice B–Kunãice p.O. 
24.5.08 16:30 Kunãice p.O.–Návsí 
Ne 1.6.08 10:00 Paskov–Kunãice p.O. 
7.6.08 17:00 Kunãice p.O.–To‰anovice 
14.6.08 17:00 PrÏno–Kunãice p.O. 
Ne 22.6.08 17:00 Kunãice p.O.–âeladná B

V leto‰ním ‰kolním roce Ïáci 7. a 8. roã-
níku ke konci února (celkem 20 dûtí) vyrazi-
li na pûtidenní lyÏafisk˘ v˘cvik na horsk˘
hotel Petr Bezruã v Malenovicích. LyÏafisk˘
svah  byl asi 10 minut od hotelu a pro v˘uku
zaãínajících lyÏafiÛ byl v˘born˘. I pfies
nepfiízeÀ teplého a de‰tivého poãasí, cel˘
dopolední i odpolední v˘cvik probûhl na
snûhu. Na konci celého kurzu v‰ichni lyÏa-
fii sjeli svah bez problémÛ.

Do programu v˘cviku byl také zafiazen
závod ve slalomu, karneval na lyÏích nebo
vycházka do okolí. Veãerní programy byly
vyplnûny hrami, soutûÏemi a odborn˘mi
pfiedná‰kami, které souvisely s lyÏováním,
bezpeãností na horách apod. Nûktefií vyuÏi-

li veãer plaváním a dovádûním v bazénu,
jiní pofiádali turnaje ve stolním fotbálku.

âas stráven˘ na lyÏafiském v˘cviku byl
pro mnohé sebepoznáním a také poznáním
ostatních spoluÏákÛ. Mezi dûtmi panovala
uvolnûná a pfiátelská atmosféra, objevila se
ohleduplnost, solidarita, vstfiícnost a mnoho
dal‰ích vlastností, které v kaÏdodenním
Ïivotû mnohdy postrádáme. 

Cel˘ lyÏafisk˘ kurz byl Ïáky hodnocen
velmi kladnû a chtûli bychom v‰ichni podû-
kovat vedení i personálu hotelu Petr Bezruã,
majiteli lyÏafiského svahu p. Studenému a
studentce Alenû Daníãkové, která byla skvû-
l˘m dozorem.

L. Golová, uãitelka - vedoucí kurzu

LyÏafisk˘ v˘cvik



9

Kunãice pod Ondfiejníkem

âeské ‰kolství pro‰lo reformou. Od
tohoto ‰kolního roku 2007/2008 se uãí
podle „nov˘ch pravidel“ v prvních a
‰est˘ch tfiídách, postupnû se zmûny roz‰ífií
do v‰ech tfiíd. Zjednodu‰enû se dá fiíci, Ïe
cílem je vybavit Ïáky takov˘mi dovednost-
mi, aby se dokázali zorientovat v Ïivotû,
spí‰e neÏ vtloukat jim do hlavy kvanta
kus˘ch informací, které stejnû ãasem zapo-
menou.  

Novû jsou také zavedena tzv. prÛfiezová
témata, která by mûla prostupovat v‰emi
pfiedmûty. Patfií sem napfi. v˘chova demo-
kratického obãana, enviromentální v˘cho-
va, v˘chova k my‰lení v evropsk˘ch a glo-
bálních souvislostech nebo multikulturní
v˘chova. Právû v rámci multikulturní
v˘chovy se v ‰esté tfiídû Z· Karla Svolinské-
ho uskuteãnil 13. bfiezna projektov˘ den
s názvem Mimozem‰Èané proti národÛm.   

Îáci se nejprve zábavnou formou
dozvûdûli, co je to národ. Pak si ve skupin-
kách vylosovali národ, kter˘ budou repre-
zentovat, jednalo se o Ameriãany, Romy,
Ukrajince, Vietnamce a Araby. Bûhem
dopoledne si Ïáci s pomocí pfiipraven˘ch
materiálÛ, knih i internetu vytvofiili prezen-
taci svého národa, a tu nakonec pfiednesli
ostatním. Motivací jim bylo sdûlení centrál-
ního mozku mimozem‰ÈanÛ, Ïe tyto národy
budou zlikvidovány. Pokud v‰ak pfii pre-

zentaci dokáÏí, Ïe stojí za to tyto národy
zachovat, mimozem‰Èané je nezniãí. V‰em
národÛm se podafiilo prokázat, Ïe kaÏd˘
z nich je jedineãn˘ a navzdory zaÏit˘m
negativním stereotypÛm má ãím tuto zemi
obohatit. 

A právû to bylo cílem celého projektu –
díky zji‰tûní ‰ir‰ích souvislostí a hlub‰ích
poznatkÛ o jednotliv˘ch národech bofiit
zabûhané stereotypy a bojovat proti pfied-
sudkÛm. âeská spoleãnost se stává stále
více a více multikulturní a tento trend lze
pfiedpokládat i do budoucna. Abychom
spolu dokázali Ïít, musíme se nejprve o
sobû dozvûdût co nejvíce. Zábavnou for-
mou se o to snaÏili i ‰esÈáci v projektovém
dnu Mimozem‰Èané proti národÛm. 

Bc. Katefiina Niklová, 
realizátorka projektu

Mimozem‰Èané neuspûli
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areál Z· 
v Kunãicích 

pod Ondfiejníkem
pátek  9. kvûtna  2008

20:30 hod

Srdeãnû zveme
v‰echny pfiíznivce
hasiãÛ a hasiãské-

ho sportu. 
Bude vás ãekat

souboj vrcholn˘ch
t˘mÛ nejen z

Moravskoslezského
kraje.

Bûhem soutûÏe se
bude o akustickou

podporu starat 

DJ Martin! 

Obãerstvení, 
ãepované pivo, 
grilovaná k˘ta

a mnoho jiného! 

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
Vás zve na druh˘ roãník noãní soutûÏe

O KUNâICK¯ POHÁR 2008



Po prvním roce vydávání ON jsem chtûl
napsat urãité zhodnocení tohoto prvního
období. To se mi pfiímo nepovedlo, neboÈ se
nese‰ly Ïádné podnûty ãtenáfiÛ, které mûly
urãit smûr a náplÀ tohoto zhodnocení. Proto
jsem nyní sestavil alespoÀ nûkolik bodÛ a
pfiipomínek, se kter˘mi jsem se bûhem
vydávání ON setkal a které by mohly zají-
mat i dal‰í ãtenáfie.

Úvodem chci vyslovit omluvu za obãas-
né chyby, které se v ON vyskytnou a které
mne, jako ‰éfredaktora sice velice mrzí, ale
v rámci souãasného zpÛsobu vydávání ON
je bohuÏel nelze zcela eliminovat.

POZVÁNKY A REPORTÁÎE
Prioritou se pfii zafiazování pfiíspûvkÛ do

ON (mimo klasické informace o dûní v obci)
staly pozvánky a reportáÏe z dûní v obci.
Domnívám se, Ïe informovanost a následná
úãast na spoleãn˘ch akcích je pro obec
pfiínosná. I proto se pozvánky vyskytují na
první stranû a dal‰ích "atraktivních" místech.
V tomto pfiípadû nabízíme (u vãas podan˘ch
pozvánek) i urãité grafické zpracování.

BohuÏel ne v‰echny pozvánky se do
redakce dostanou vãas a v náleÏité kvalitû.
A s následn˘mi reportáÏemi a fotografiemi z
akcí je to je‰tû hor‰í. V tom bych rád apelo-
val na pofiadatele, aby v maximální mífie
vyuÏili barevné nabídky v ON a zasílali
pozvánky s pfiedstihem a hlavnû kvalitní
fotografie z konan˘ch akcí.

JEDNÁNÍ Z RADY
Pravidelnou souãástí ON se staly Zápisy z

jednání Rady obce. Cílem pfieti‰tûní tûchto jed-
nání v ON a na Internetu je snaha co nejvíce
informovat obãany o tom, jak rada pracuje a co
vlastnû schvaluje. Transparentnost fungování
vedení obce by mûla b˘t co nejvy‰‰í a proto
budou zápisy uvefiejÀovány i nadále.

V této souvislosti je tfieba zmínit, Ïe
zákon pfiímo zakazuje uvefiejÀovat v
zápisech z jednání Rady obce celá jména
osob a proto jsou pouÏívány pouze zkratky.
Pokud obãany zajímají podrobnosti, jména
ãi mají doplÀující dotazy, není nic
jednodu‰‰ího neÏ se dostavit na vefiejné jed-
nání zastupitelstva. Na nich se tyto zápisy
vÏdy probírají a i obãané k nim mohou
vzná‰et dotazy. Pokraãování pfií‰tû
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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 senzorÛ pro kontinuální mûfiení glykémie.

Za spolupráci dûkuje Obãanské sdruÏení Dítû s diabetem, které
v˘tûÏek pouÏije ke zlep‰ení kvality 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 obec-
ního 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

Zapojte se a pomáhejte dûtem s diabetem

HLEDÁME INFORMACE
VáÏení spoluobãané,
hledáme jakékoliv informace o Jaroslavu Gleichovi narozeném v
Kunãicích pod Ondfiejníkem 4. bfiezna 1913. Nebo jakékoliv infor-
mace o jeho rodinû. 

Tento ná‰ rodil˘ obãan se stal stíhacím pilotem a
ode‰el bojovat proti nacistick˘m okupantÛm do
zahraniãí. Byl velmi dobr˘m letcem a zazname-
nal nejménû dvû vítûzství nad nûmeck˘mi
letouny. Zemfiel 13. ãervna 1940 u leti‰tû Avord v
jiÏní Francii.

Jeho rodina se zfiejmû je‰tû dlouho pfied válkou
odstûhovala z Kunãic pod Ondfiejníkem do Ti‰no-
va, takÏe se nám zatím nepodafiilo z jeho Ïivota v
Kunãicích zjistit nic.

Jakékoliv informace velice uvítáme. 
Dûkuji

Petr Try‰ãuk, Vlasteneck˘ klub
petr@v-klub.cz, 777 103 532

V˘zva k obãanÛm
V pondûlí dne 1. 4. 2008 poniãili

neznámí vandalové autobusovou
zastávku u vlakového nádraÏí. Prosíme
pfiípadné svûdky o informace v kolik
hodin a pfiípadnû kdo tuto zastávku
pomalovával fixy. Rádi bychom
doplnili jiÏ sesbíraná svûdectví a v‰e
pfiedali Policii âR. Na fotografii vidíte
po‰kozenou informaãní ceduli vûno-
vanou protinacistick˘m bojovníkÛm a
zhanobenou nápisem "Adolf".

Ve‰keré informace prosím pfiedáve-
jte redakci nebo obecnímu úfiadu.

Dûkujeme redakce

Vydávání Obecních novin
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3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje
v Informaãním centru mûsta Fren‰tát p. Radho‰tûm

Fren‰tácké „íãko“ patfií mezi 10 vybran˘ch
informaãních center v kraji, které mohou turis-
tÛm i obãanÛm regionu nabídnout 3D model
ortofotomapy - jeden z nejnovûj‰ích a nejmo-
dernûj‰ích zpÛsobu jak poznávat region.

Co je to ortofotomapa?
Ortofotomapa je zdroj informací o skuteãném

stavu terénu pro v‰echny geograficky orientova-
né informaãní systémy. Ortofotomapa reálnû a
nezkreslenû odráÏí skuteãnou situaci území,  je
také zamûfiena na propagaci cyklotras, turisticky
atraktivních míst, nauãn˘ch stezek, apod.

Náv‰tûvník si mÛÏe naplánovat svÛj v˘let
po Moravskoslezském kraji a zjistit jaká zají-
mavá místa by mohl cestou nav‰tívit. Na
objektech si lze zmûfiit v˘‰ku, délku, plochu a
zobrazit soufiadnice míst pro GPS. Dále si
vybran˘ objekt prohlédnout ze ãtyfi svûtov˘ch
stran a uvidí také aktuální otevírací dobu jed-
notliv˘ch památek. V pfiípadû v˘bûru pû‰í ãi
cyklo v˘letu, získá i informaci o pfiev˘‰ení.

Mapa je k nahlédnutí v poãítaãi v Informaã-
ním centru Fren‰tát p.R. ICM jej získalo z grantu
Moravskoslezského kraje, kter˘ byl spolufinanco-

ván Evropskou unií. Ortofotomapu si v‰ak mÛÏe-
te nainstalovat i do svého poãítaãe z webov˘ch
stránek Moravskoslezského kraje http://www.kr-
moravskoslezsky.cz/mapy_3d.html

Klub ãesk˘ch turistÛ

Hlavní zásady:
• Do hor nechoìte bez správné v˘stroje a

nikdy ne sami.
• NepodceÀujte nebezpeãí, která mohou

hory pfiipravit.
• Podmínkou úãasti dûtí a mládeÏe do 15 let

je doprovod rodiãÛ nebo povûfiené osoby.
• V horách udrÏujte ãistotu a chraÀte krásy

na‰í pfiírody.

• Nezkracujte znaãené cesty a neniãte lesní
porosty.

• Jako organizovaní turisté buìte ostatním
náv‰tûvníkÛm pfiíkladem.

Beskydy jsou chránûnou krajinnou oblastí!
Informace: Radomír MartiÀák,  ã.p. 405,
739 13,  Kunãice pod Ondfiejníkem
E-mail: martinakRAMAT@centrum.cz
Tel/fax: 556 850 274, mobil: 603 548 526

Pfiání úãastníkÛm akce:
Pfiíjemnû proÏité dny pfii turistice.

Soulad s pfiírodou, skromnost a ãistou pra-
menitou vodu k osvûÏení.

Navázání nov˘ch pfiátelství, pocity radosti a
klidu.

Milé vzpomínky na kaÏd˘ uskuteãnûn˘ v˘stup.

Na shledanou na ‰esti beskydsk˘ch vrcholech!

VI. cyklus v˘stupÛ
na ‰est beskydsk˘ch vrcholÛ

Pofiádá k 80. v˘roãí zaloÏení Klubu âeskoslovensk˘ch turistÛ 
v Kunãicích pod Ondfiejníkem, ke 30. v˘roãí obnovení organizované turistiky 

v obci a zároveÀ ke 120. v˘roãí turistiky v âR.

Kdy ?
V˘stup na vrcholy je moÏno uskuteãnit v

kter˘koliv z uveden˘ch termínÛ v dobû od
II. ãtvrtletí 2008 do III. ãtvrtletí 2009.

Kontrola
Ve stanovené dny budou na vrcholech

ãlenové na‰eho odboru, ktefií v dobû od 9
do 15 hodin potvrdí v˘stup do záznamníku
zvlá‰tními razítky.

Záznamníky
ObdrÏí úãastníci pfii svém prvním v˘stupu

na kter˘koliv vrchol – není tfieba je objedná-
vat!  V záznamnících budou podrobnûj‰í
informace. Úãastnick˘ poplatek 40,- Kã je
urãen na ãásteãnou úhradu nákladÛ.

Jak?
Vystoupit i sestoupit mÛÏete po libovolné

turisticky znaãené cestû. PÛjdete na vlastní
nebezpeãí. Buìte proto pozorní a rozváÏní.

Odmûna
V‰ichni úãastníci, ktefií splní podmínky,

dostanou po zdolání posledního vrcholu
zdarma pfiíleÏitostn˘ odznak.

Hlavní odmûnou pro v‰echny v‰ak budou
pfiekrásné rozhledy do ‰irokého okolí, pobyt
ve zdravém horském prostfiedí a hezké
vzpomínky na dny proÏité pfii turistice.

Pozvání
Zveme v‰echny milovníky horské pfiírody

k náv‰tûvû na‰ich hor.
Pfiijìte v‰ichni bez rozdílu vûku – za krása-

mi pfiírody, za poznáním i za sv˘m zdravím.
Tuto akci doporuãujeme rodinám s dûtmi nad
8 let a také men‰ím pracovním kolektivÛm.

Rok 2008 ãtvrtletí Rok 2009 ãtvrtletí

II. lll. lV. I. II. III.

OND¤EJNÍK SKALKA 19.4. 8.6. 11.10. 29.3. 11.7. 27.9.
VELK¯ JAVORNÍK 20.4. 21.9. 9.11. 21.2. 26.4. 6.6.
RADHO·Ë 18.5. 6.9. 8.11. 22.2. 25.4. 5.9.
KNùHNù 7.6. 13.7. 16.8. 24.5. 12.7. 8.8.
SMRK 17.5. 12.7. 7.9. 7.6. 9.8. 26.9.
LYSÁ HORA 17.8. 20.9. 12.10. 28.3. 23.5. 6.9.

Termíny v˘stupÛ:

Pro úãastníky to bude znamenat opût ‰est dnÛ pobytu na horách, 
‰est setkání s pfiáteli pfii turistice.


