
KaÏdoroãnû míváme z hasiãe soustfiedû-
ní, abychom si zlep‰ili kondiãku a také  si
zahráli spoustu her a co nejvíce se poznali.
Tak tomu bylo i letos, kdy jsme se pfiipravo-
vali do Kojkovic. 

V pátek jsme si dali sraz u hasiãárny,
sebou jsme mûli spacáky a spoustu dobrot. 

V Kojkovicích jsme mûli domluveno uby-
tování v kulturním domû, o kter˘ se starají
jejich hasiãi. Po zabydlení se jsme zaãali hrát
celovíkendovou hru. Vedoucí nám vysvûtlili
pravidla, a hned první hrou bylo rozdûlení se
na skupiny podle toho, jak nás vidí ostatní.
Byla to psychologická hra a my jsme se
dovûdûli o nás sam˘ch spoustu nového. Tato
hra nás rozdûlila do 4 skupin po 5, vylosova-
li jsme si barvu a vybrali si název. 

Celá hra spoãívala v tom, Ïe jsme se
kaÏd˘ po své cestû, která byla oznaãena
kilometry mûli dostat k hofiícímu domu.
Hasiãské auto jsme si samozfiejmû museli
vyrobit sami. Za  kaÏdou soutûÏ 1 indicie a
urãitá vzdálenost. Hráli jsme spoustu dal‰ích
her, jako napfi. lidské ãlovûãe, nezlob se, kde
figurky jsme pfiedstavovali my a uÏili jsme si
spoustu legrace. V pátek po veãefii vedoucí
ukonãila hru a dala nám volnou zábavu. To
jsme ale nevûdûli, co se na nás teprve
chystá. Najednou vedoucí vyhlásila poplach
jednomu druÏstvu, to se muselo okamÏitû
pfiipravit k v˘jezdu. Vy‰li jsme na venek, tam
nám vedoucí zavázali oãi a fiekli, Ïe se musí-
me spoleãnû jako druÏstvo dostat na konec
trasy, která je vyznaãena provazem. V‰ichni
jsme se chytli lana a ve tmû a se zavázan˘-

ma oãima jsme pfiekonávali pfiekáÏky v teré-
nu. Po ukonãení hry vedoucí zhodnotili spo-
lupráci celé skupiny a my jsme si vlastnû
vyzkou‰eli, jak to mají hasiãi tûÏké u poÏá-
ru, kdy nevidí v zakoufieném prostoru a
neví,co je ãeká. To ãekalo v‰echny 4 skupi-
ny. Byly to moc zajímavé okamÏiky, nûktefií
se báli, nûktefií si hned vûdûli rady. 

Druh˘ den ráno  po snídani jsme vyuÏili
toho, Ïe jsme na hranicích s Polskem a vy‰li
si na vycházku aÏ za hranice. Hraniãní ãára
byla sice opu‰tûná, bez celníkÛ, ale zato
obchod byl pln˘ sam˘ch zajímav˘ch a pro
nás dÛleÏit˘ch vûcí. Po obûdû jsme hráli
dal‰í hry a stateãnû se posunovali k hofiícímu
domu. Dal‰í hra byla vûdomostní, byla
nároãná a byla zároveÀ  pfiípravou na
„odborky“. Následující soutûÏ byla zamûfie-
na na fyziãku, v druÏstvem jsme psali pfiíbûh
o dráãku Hasíkovi a zároveÀ bûhali po scho-
dech a sbírali kuliãky – a to v‰echno 30
minut bez pfiestávky. 

Po chvíli odpoãinku jsme vyjeli do Tfiince
na HZS, kde nám jeden pan hasiã ukázal
v‰echny vozy, kter˘mi jezdí k událostem a
odpovûdûl nám na v‰echny otázky. Tato
náv‰tûva se nám moc líbila. 

Po veãefii jsme si pfiipravili pro ostatní X
FAKTOR. Vytvofiili jsme skupiny podle sebe
a vedoucí nám dûlali porotu. V‰echna druÏ-
stva postoupila do finále, ale pak uÏ v‰ech-
no bylo jinak. Museli jsme kaÏdé druÏstvo
zazpívat svÛj pfiíbûh o Hasíkovi. V‰ichni
jsme se smáli, aÏ nám tekly slzy. Zatím pro-
bíhalo na‰e soustfiedûní perfektnû. 

Nedûlní ráno bylo uÏ tro‰ku váÏnûj‰í,
protoÏe po snídani jsme skládali zkou‰ky
odbornosti, coÏ není nic lehkého. Ale v‰ech-
no jsme zvládli. A pak uÏ ãekal konce na‰í
hry – rozlu‰tûní indicií. Mûli jsme jich sice
dost, ale chybûlo nám to základní – lu‰tící
znaky. Ty jsme po dal‰í hfie dostali a kdo
vylu‰til celou zprávu jako první, utíkal úkol
splnit. Ve zprávû bylo, Ïe do‰lo k dopravní
nehodû, je zranûna jedna osoba, my jsme ji
museli o‰etfiit a odnést na základnu. Tato hra
rozhodla o v‰em, o prvním i o posledním,
ale v‰ichni jsme dostali za odmûnu krásné
ceny. Touto hrou a dobr˘m obûdem na‰e
soustfiedûní v Kojkovicích skonãilo. Na toto
soustfiedûní budeme dlouho vzpomínat. 

Bohdana Kahánková 13 let
SDH Kunãice p. O. 

Kunãice pod Ondfiejníkem KVùTEN 2008

Soustfiedûní mlad˘ch hasiãÛ v Kojkovicích

POZVÁNKY
12. kvûtna 2008
Setkání s olomouckou biskupkou
Mgr. Janou ·ilerovou

Více na stranû 3

18. kvûtna 2008
PouÈ v kapli Nejsvûtûj‰í trojice

Více na stranû 3

20. kvûtna 2008
Kvûtnová vycházka pro seniory

Více na stranû 3

20. kvûtna 2008
Zasedání obecního zastupitelstva

Více na stranû 4

22. kvûtna 2008
·kolní akademie Více na stranû 9

1. ãervna 2008
Závod horsk˘ch kol

Více na stranû 15

24. kvûtna 2008
Kunãick˘ pochod po stopách
partyzánÛ Více na stranû 13

7. ãervna 2008
Dûtské odpoledne 
s integrovan˘m záchrann˘m
systémem Více na stranû 9
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VáÏení Kunãiãané,
pokud Vás dne 7. 6. 2008 

od 15.00 hod. nevolají povinnosti
nûkam jinam, urãitû se pfiijìte i se
sv˘mi ratolestmi podívat k místní

základní ‰kole na: 

Dûtské odpoledne 
s Integrovan˘m

záchrann˘m systémem

Co Vás a Va‰e dûti ãeká?
• Akãní ukázka zásahu sloÏek IZS
• Spousta zábavn˘ch soutûÏí a her

• Sladké odmûny
• Bohaté obãerstvení v‰eho druhu,

vãetnû kotlíkového gulá‰e
• ·kola chuti paní Vûry Kocincové

Tak je‰tû jednou: akce se koná
v sobotu 7.6. 2008 od 15.00 hod.

u Z· K. Svolinského v Kunãicích p.O.
Urãitû si ji nenechte ujít.

Srdeãnû Vás zvou: v˘bor SRPD·
a ãlenové sloÏek IZS

Obãanské sdruÏení Dítû s diabetem
Kostelní 100/22, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

VáÏení obãané,
dovolte nám touto cestou vyslovit

podûkování za sbûr víãek z plastov˘ch
láhví.

Zvlá‰tní podûkování patfií paní Ivanû
¤ezníãkové, která Vámi nasbíraná víãka
dne 28. 3. 2008 pfiedala v Edukaãním
centru pro dûti s diabetem v Ostravû.

Obãanské sdruÏení Dítû s diabetem,
jeÏ je zamûfiené na pomoc diabetick˘m
dûtem v Moravskoslezském kraji, zahá-
jilo v roce 2007 projekt „Zapojte se a
pomáhejte dûtem s diabetem sbírejte
s námi víãka z plastov˘ch láhví“.

Finanãní obnos získan˘ realizací pro-
jektu pouÏijeme na zakoupení glukózo-
oxidázov˘ch senzorÛ pro kontinuální
mûfiení glykémie (hladiny cukru v krvi).

Senzor je souãástí systému, kter˘
nepfietrÏitû (4 – 5 dnÛ) mûfií koncentra-
ci glukózy v mezibunûãné tekutinû, a
umoÏÀuje tak její nepfietrÏité sledování.
Na základû v˘stupÛ kontinuálního
mûfiení lze upravit léãbu tak, aby bylo
dosaÏeno co nejlep‰í kompenzace dia-
betu a tím se sníÏilo riziko akutních a
pozdních komplikací.

Projekt bude pokraãovat i v r. 2008 a
budeme moc rádi, pokud nás v na‰em
úsilí podpofiíte a pfiispûjete tak ke zlep-
‰ení kvality Ïivota dûtí s diabetem.

Za Va‰i ochotu a vstfiícnost Vám
dûkujeme.

S pozdravem
Ing. Katefiina MoÏná,

finanãní manaÏer

Podûkování obãanÛm 
Obce Kunãice pod Ondfiejníkem

Obãanské sdruÏení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úfiadem v Kunãicích p. O. vyhla‰uje

letního a zimního obleãení (dámské, pánské, dûtské), ze zimního obleãení pfiedev‰ím kabátÛ a bund,
lÛÏkovin, prostûradel, ruãníkÛ, utûrek, záclon, látek, domácích potfieb, nádobí bílé i ãerné - v‰e jen funkãní,

pefií, péfiov˘ch pfiikr˘vek a pol‰táfiÛ, dek a pfiikr˘vek (obyãejné, vatované, larisy), 
hraãek a ‰kolních  potfieb, novin, ãasopisÛ a knih,

nepo‰kozené obuvi (dámské, pánské, dûtské) kabelek, ta‰ek, batohÛ a penûÏenek.

VùCI, KTERÉ VZÍT NEMÒÎEME:
lyÏafiské boty; odûvy z umûl˘ch vláken (silon, nylon, dederon);

ledniãky, televize a  poãítaãe (nebezpeãn˘ odpad); nábytek, jízdní kola, lyÏe a dûtské koãárky 
(transportem se znehodnotí).

Sbírka se uskuteãní: stfieda 28. 5. 2008,  8.00 – 11.30, 13.00 – 16.00, ãtvrtek 29. 5. 2008, 8.00 – 11.30
Místo: malá zasedací místnost obecního úfiadu – 1. patro

Vûci prosíme zabalené do igelitov˘ch pytlÛ ãi krabic, aby se transportem nepo‰kodily. Dûkujeme za Va‰i pomoc.

BliÏ‰í informace podá  Obecní úfiad v Kunãicích p. O. - 556 850 154
nebo dispeãink Diakonie Broumov  – 224 316 800, 224 317 203(fax).

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,  která poskytuje materiální pomoc potfiebn˘m obãanÛm 
u nás  i v zahraniãí a dává práci lidem, ktefií jsou tûÏko umístitelní na trhu práce. Více na www.diakoniebroumov.org

H U M AN I T ÁR N Í   SB Í R KU
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Kunãice pod Ondfiejníkem

Jubilanti
v kvûtnu oslaví svá 

Ïivotní jubilea tito obãané

Oldfiich ·rubafi 92 let
Anna Koke‰ová 90 let
Anna Kalabusová 85 let
Zdenka Kadlecová 85 let
Karel Jurek 84 let
Hana Knapková 70 let
Jarmila Baranová 65 let
Jan Macho 65 let
ZdeÀka Martinková 60 let
BoÏena Krko‰ková 60 let

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

Vzpomínky
Dne 24. dubna 2008 jsme vzpomnûli
na na‰eho zesnulého Jana Pi‰áka,
kter˘ nás pfied 5 lety náhle opustil.
ManÏelka Inge, dcera Dana, Jana a
Eva se sv˘mi vnouãaty.

� � �
âlovûk má v srdci místa, 
o nichÏ mnohdy nemá ani potuchy.
Teprve aÏ se zaplní bolestí, 
doví se o jejich existenci.

6. kvûtna uply-
ne 10 let od
chvíle, 
kdy nás navÏdy
opustil 
pan Ladislav
Závodn˘.

Kdo jste jej znali, vûnujte mu
s námi tichou vzpomínku.

MANÎELKA VùRA A DùTI S RODINAMI

✿ Podûkování     ✿
Dûkujeme paní MUDr. Franti‰ce Cho-
vanãíkové a panu MUDr. Janu Cho-
vanãíkovi za vzornou péãi, kterou
vûnovali mé matce paní Jarmile Jurné
po dobu její nemoci.

ZA RODINU NADùÎDA KRPCOVÁ

KNIHOVNA HORNÍ
Dne 14. 5. 2008 

je uzavfiena 
knihovna Horní. 

Dûkuji za pochopení
Marie Starnovská

Vítání nov˘ch obãánkÛ
Dne 5. dubna 2008 jsme slavnostnû pfiivítali do svazku na‰í obce tyto nové obãán-
ky: Kláru Koneãnou, Eli‰ku Janovou, Dervana Try‰ãuka a Romana ¤ezníãka.
Dûtem a rodiãÛm pfiejeme hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenosti.

P O Z V Á N Í
NáboÏenská obec Církve ãeskoslovenské husitské v Kunãicích pod Ondfiejníkem 

zve své vûfiící i dal‰í pfiátele a zájemce k setkání s olomouckou biskupskou

Mgr. Janou ·ilerovou
v pondûlí 12. kvûtna 2008 (Svatodu‰ní pondûlí) v 15.00 hodin 

do Husova sboru CâSH v Kunãicích p. O.

Tû‰íme se na hojnou úãast.                Václav Kfiesina, faráfi

Dne 18. kvûtna v 15.00 hodin se koná v pouÈ 
v kapli Nejsvûtûj‰í Trojice 

na rozhraní Kunãic p. O., Tiché a Kozlovic.

Srdeãnû zve ¤ímskokatolick˘ farní úfiad v Kunãicích p. O. 

Kvûtnová vycházka
nás milí seniofii, do pfiírody pfiímo vybízí neboÈ nastupuje Ïivotodárné vegetaãní období
s mnoha kvûty, vÛnûmi a svûÏí zelení. Budete – li mít ãas, chuÈ a náladu, sejdeme se  v úter˘
20. kvûtna 2008 v 8.45 hod u kostela na dolním konci a pak se vydáme smûrem k Ondfiej-
níku na okrajovou a zpût kolem b˘valého Dfievafie k penzionu V. Krko‰ky. Po takové
vycházce urãitû pfiijde vhod zastavení v hospÛdce „Na kopeãku“. Náhradní termín je ve
ãtvrtek 22. kvûtna 2008.

Srdeãnû zve SPOZ
Jak praví Velk˘ pranostikou: „MÛÏe‰ na procházku do pole jíti, ze zpûvu ptaãího se obveseliti“.

Foto: Zdenûk ·rubafi
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Podle § 92 zákona ã. 128/2000 Sb. o obcích
(obecním zfiízení) svolávám jednání zastupitel-
stva obce Kunãice pod Ondfiejníkem, které se
uskuteãní v úter˘ 20. kvûtna 2008 v 15.30 hodin
v zasedací místnosti obecního úfiadu.

Návrh
programu X. zasedání zastupitelstva obce Kun-
ãice pod Ondfiejníkem konaného dne 20. kvût-

na 2008 v 15.30 hodin

1) Zvolení návrhové komise

2) Volba ovûfiovatelÛ zápisu
3) Kontrola usnesení z IX. zasedání zastupitel-

stva obce konaného dne 13. 3. 2007
4) Informace o jednáních rady obce
5) Úprava rozpoãtu ã. 2 
6) Úprava rozpoãtu ã. 3
7) Schválení pfiijetí dotace z rozpoãtu Morav-

skoslezského kraje,
8) Zru‰ení usnesení rady obce ã. 34, bod 10)

Stanovení koeficientu danû z nemovitosti
od 1. ledna 2009

9) Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 1/2008 o sta-
novení místního koeficientu pro daÀ z
nemovitosti

10) Slouãení Základní ‰koly Karla Svolinského
v Kunãicích pod Ondfiejníkem a Matefiské
‰koly Kunãice pod Ondfiejníkem

11) Majetkové záleÏitosti
12) Povûfiení starosty obce podepsáním doku-

mentÛ schválen˘ch na X. zasedání zastupitel-
stva obce konaného dne 20. kvûtna 2008

13) Diskuze

V Kunãicích  pod Ondfiejníkem, 28. dubna 2008

Bc. Michal Pavlita, starosta obce

STAROSTA OBCE KUNâICE POD OND¤EJNÍKEM

Zasedání zastupitelstva obce

Pfiítomni:Bc. Michal Pavlita
Oldfiich Harabi‰, Lenka Dobiá‰ová
Ing. Pavel ¤ezníãek od bodu 2)
nepfiítomen – omluven: Ing. Tomá‰ Hrubi‰

Program Rady Obce Kunãice 
pod Ondfiejníkem pro 32. zasedání 

dne 31. 3. 2008 v 16.45 hod.
1) Kontrola usnesení z minulého jednání ã. 31

ze dne 17.3.2008
2) Îádost o pronájem bytu v domû Byty pro

seniory – M.B., Kunãice p.O.
3) Îádost o slevu z místního poplatku podle

OZV 1/2007 – P.K., Kunãice p.O.
4) Ukonãení nájemní smlouvy ze dne 6.12.2004

mezi obcí a spoleãností Lékárna ALBA Phar-
mDr. Alena Baranová s.r.o., Fr˘dek – Místek

5) Ukonãení nájemní smlouvy ze dne
30.9.2003 mezi obcí a spoleãností Jurek S+R
s.r.o., Kunãice p.O.

6) Povûfiení starosty obce podpisem dokumentÛ
pfiijat˘ch na 32. zasedání RO dne 
31.3.2008

7) Diskuze

Hlasování: (pro – proti – zdrÏel se)

k bodu 1)
RO bere na vûdomí bez pfiipomínek.
3-0-0

k bodu 2)
pfiítomen Ing. Pavel ¤ezníãek
RO bere na vûdomí Ïádost M.B., Kunãice p.O. o
pronájem bytu v Bytech pro seniory v Kunãicích
p.O.
4-0-0

k bodu 3)
RO schvaluje slevu z místního poplatku v roce
podle OZV 01/2007 obce Kunãice p.O. ve v˘‰i
492,- Kã P.K., Kunãice p.O.
4-0-0

k bodu 4)
RO schvaluje ukonãení nájemní smlouvy mezi
obcí a spoleãností Lékárna ALBA PharmDr. Alena
Baranová s.r.o., Fr˘dek – Místek t˘kající se neby-
tov˘ch prostor v budovû ã.p. 627 v Kunãicích p.O.
4-0-0

k bodu 5)
RO schvaluje ukonãení nájemní smlouvy mezi
obcí a spoleãností Jurek S+R s.r.o., Kunãice p.O.
t˘kající se nebytov˘ch prostor v budovû ã.p. 304
v Kunãicích p.O.
4-0-0

k bodu 6)
RO povûfiuje starostu obce podpisem dokumentÛ
pfiijat˘ch na 32. zasedání RO dne 31.3.2008
4-0-0

k bodu 7)
Zafiazení nového bodu programu: Zvefiejnûní
zámûru pronájmu ãásti pozemku p.ã. 21/16 v k.ú.
a obci Kunãice pod Ondfiejníkem.
4-0-0

k bodu 8)
RO schvaluje zvefiejnûní zámûru pronájmu ãásti
pozemku p.ã. 21/16 v k.ú. a obci Kunãice pod
Ondfiejníkem.
4-0-0

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

Zápis a usnesení ze 32. zasedání Rady obce Kunãice pod Ondfiejníkem, dne 31. 3. 2008

Pfiítomni: Bc. Michal Pavlita
Oldfiich Harabi‰ – od bodu 5)
Lenka Dobiá‰ová, Ing. Pavel ¤ezníãek
Ing. Tomá‰ Hrubi‰ – od bodu 2)

Program Rady Obce Kunãice 
pod Ondfiejníkem pro 33. zasedání 

dne 14. 4. 2008 v 16.45 hod.
1) Kontrola usnesení z minulého jednání ã. 32

ze dne 31.3.2008
2) Zvefiejnûní zámûru prodeje pozemku p.ã. KN

st. 1989 v k.ú. a obci Kunãice p. Ondfiejníkem
3) Îádost o poskytnutí finanãního pfiíspûvku

âSOP ZO 38/01 Pozemkov˘ spolek P o d -
beskydí na likvidaci kfiídlatky

4) Îádost o poskytnutí finanãního pfiíspûvku –
J.·., Kunãice p.O.

5) Úprava rozpoãtu obce ã. 2/2008
6) Zadávací podmínky pro v˘bûr dodavatele vnitfi-

ního vybavení Matefiské ‰koly Kunãice p. O.
7) Zadávací podmínky pro v˘bûr dodavatele

stavby „Rekonstrukce a dostavba sportovnû
spoleãenského areálu v Kunãicích pod Ond-
fiejníkem“.

8) Ukonãení platnosti Smlouvy o v˘pÛjãce –
Hudební soubor Galerie, zastoupena 
Miroslavem Magnuskem, Kunãice p.O.

9) Provedení auditu hospodafiení a ãinnosti
obce za období 1997 - 2008

10) Návrh finanãního vyrovnání za pronájem
nebytov˘ch prostor v budovû ã.p. 626 
v Kunãicích pod Ondfiejníkem

11) Povûfiení starosty obce podpisem dokumentÛ
pfiijat˘ch na 33. zasedání RO dne 14.4.2008

12) Diskuze

Hlasování: (pro – proti – zdrÏel se)

Zmûna programu:

RO schvaluje:
Vypu‰tûní bodu ã. 8) a zafiazení nového bodu
programu ã. 13) Povolení v˘jimky z poãtu dûtí ve
tfiídû Matefiské ‰koly Kunãice pod Ondfiejníkem.
3-0-0

K bodu 1)
RO bere na vûdomí bez pfiipomínek.
3-0-0

K bodu 2)
pfiítomen: Ing. Tomá‰ Hrubi‰
RO schvaluje zvefiejnûní zámûru prodeje pozem-
ku p.ã. KN st. 1989 v k.ú a obci Kunãice pod
Ondfiejníkem.
4-0-0

K bodu 3)
RO schvaluje poskytnutí finanãního pfiíspûvku ve
v˘‰i 5.000,- Kã na likvidaci kfiídlatky v katastrál-
ním území obce Kunãice pod Ondfiejníkem âSOP
ZO 68/01 Pozemkov˘ spolek Podbeskydí.
4-0-0

K bodu 4)
RO neschvaluje poskytnutí finanãního pfiíspûvku
J.·., Kunãice pod Ondfiejníkem
4-0-0

K bodu 5)

pfiítomen: Oldfiich Harabi‰
RO schvaluje úpravu rozpoãtu obce ve znûní návr-
hu pfiedloÏeného dne 14.4.2008 starostou obce.
5-0-0

K bodu 6)
RO schvaluje vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení na
dodavatele vnitfiního vybavení Matefiské ‰koly Kun-
ãice pod Ondfiejníkem v rozsahu pfiedloÏeného
poloÏkového rozpoãtu a podle metodiky k Regio-
nálnímu operaãnímu programu Moravskoslezsko
Regionální rady Moravskoslezsko. Kritéria pro
vyhodnocení vefiejné zakázky stanovuje takto:
1. nejniÏ‰í podaná cena – 60%
2. záruka a záruãní podmínky – 20%
3. smluvní pokuta – 20%
5-0-0

K bodu 7)
RO schvaluje vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení na
dodavatele stavby „Rekonstrukce a dostavba spor-
tovnû spoleãenského areálu v Kunãicích pod
Ondfiejníkem“ v rozsahu pfiedloÏeného poloÏko-
vého rozpoãtu. Kritéria pro vyhodnocení vefiejné
zakázky stanovuje takto:
1. nejniÏ‰í podaná cena – 60%
2. záruka a záruãní podmínky – 20%
3. smluvní pokuta – 20%
5-0-0

K bodu 9)
RO schvaluje hlasování o návrhu usnesení „RO schva-
luje provedení auditu hospodafiení a dal‰ích ãinností
obce Kunãice pod Ondfiejníkem za období roku 1997
aÏ 2008“ jednotlivû za kaÏdého ãlena rady obce.
5-0-0

Zápis a usnesení ze 33. zasedání Rady obce Kunãice pod Ondfiejníkem, dne 14. 4. 2008
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Kunãice pod Ondfiejníkem

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

Program Rady Obce Kunãice 
pod Ondfiejníkem pro 34. zasedání 

dne 28. 4. 2008 v 16.45 hod.
1) Kontrola usnesení z minulého jednání ã. 33

ze dne 14. 4. 2008
2) Smlouva o budoucí smlouvû kupní – M.·,

Fr˘dek – Místek a M.·, Ostrava
3) Smlouva o budoucí smlouvû kupní – R.·,

Ostrava a A.D., Ostrava
4) Smlouva o nájmu pozemku a  komunikace –

R. ¤ezníãek, Kunãice p.O.
5) Kupní smlouva – R.M., Kunãice p.O.
6) Kupní smlouva – M. a J.Z., Kunãice p.O:
7) Zadání vyhotovení projektové dokumentace

k v˘stavbû na pozemku p.ã. 1209/9 v k.ú 
a obci Kunãice pod Ondfiejníkem

8) Slouãení Základní ‰koly Karla Svolinského
v Kunãicích pod Ondfiejníkem a Matefiské
‰koly Kunãice pod Ondfiejníkem

9) Schválení ãlenÛ a  náhradníkÛ komise k v˘bû-
rovému fiízení na stavbu „ Rekonstrukce a
dostavba sportovnû spoleãenského areálu
v Kunãicích pod Ondfiejníkem

10) Stanovení místního koeficientu z danû
z nemovitosti od  1. 1. 2009

11) Místní poplatek za provoz systému shromaÏìo-
vání, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstra-
Àování  komunálních odpadÛ od 1. 1. 2009

12) Îádost o pronájem pozemku KN 1422/1 a
KN 1416 v k.ú. a obci Kunãice p.O. – 
Roman Krpec, Tichá

13) Îádost o slevu z místního poplatku podle
OZV 1/2007 – K.S., Kunãice  p.O.

14) Stavební úpravy na pfiestavbû základní ‰koly
15) Smlouva o budoucí smlouvû  mezi obcí a

âEZ Distribuce, a.s. Dûãín
16) Smlouva úplatná o zfiízení vûcného bfiemena

mezi obcí a âEZ Distribuce, a.s. Dûãín
17) Pfiístavba rekreaãní chaty na pozemku st. p.ã.

1139 v k.ú. a obci Kunãice pod O n d -
fiejníkem – M. a Ing. T.T., Ostrava

18) Program X. zasedání zastupitelstva obce
19) Povûfiení starosty obce podpisem dokumentÛ

pfiijat˘ch na 34. zasedání RO dne 
28. dubna 2008

20) Diskuze

Hlasování: (pro – proti – zdrÏel se)

Zmûna programu:
RO schvaluje návrh programu a zafiazení nového
bodu programu:
21) Dodatek ã. 1 ke smlouvû o nájmu nebytov˘ch

prostor ã. 05/2006 mezi obcí a MUDr. Janou
Psotovou, Fren‰tát p.R.

5-0-0

K bodu 1)
RO bere na vûdomí bez pfiipomínek.
5-0-0

K bodu 2)
RO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvû kupní
mezi obcí a M.·., Fr˘dek – Místek a M.·., Ostra-
va, t˘kající se prodeje pozemku p.ã. 2996/8 v k.ú.
a obci Kunãice pod Ondfiejníkem.
5-0-0

K bodu 3)
RO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvû kupní
mezi obcí a R.·., Ostrava a A.D., Ostrava, t˘kající se
pozemku p.ã. 2996/9 v k.ú.  a obci Kunãice p. O..
5-0-0

K bodu 4)
RO schvaluje smlouvu o nájmu pozemku mezi
obcí a Romanem ¤ezníãkem, Kunãice pod Ond-
fiejníkem, t˘kající se pronájmu ãásti pozemku p.ã.
21/16 v k.ú. a obci Kunãice pod Ondfiejníkem.
Cena za nájem pozemku ãiní 5.325,-- Kã roãnû. 
5-0-0

K bodu 5)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a R.M.,
Kunãice p.O., t˘kající se pozemku p.ã. 2/12 v k.ú.
a obci Kunãice pod Ondfiejníkem.
5-0-0

RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a M. a J.Z.,
Kunãice pod Ondfiejníkem, t˘kající se pozemku
p.ã. 2/14 v k.ú. a obci Kunãice pod Ondfiejníkem.
5-0-0

K bodu 7)
RO schvaluje vyhlá‰ení vefiejné zakázky na zhoto-
vení architektonické studie zástavby na pozemku
p.ã. 1209/9 v k.ú. a obci Kunãice pod Ondfiejní-
kem a povûfiuje starostu obce vypracováním zadá-
vacích podmínek do pfií‰tího zasedání rady obce.
5-0-0

K bodu 8)
8.1. RO souhlasí s návrhem slouãení organizací

Matefiská ‰kola Kunãice pod Ondfiejníkem Iâ
70987424 a Základní ‰koly Karla Svolinské-
ho v Kunãicích pod Ondfiejníkem, Iâ
64120473 s úãinností od 1. ledna 2009,

8.2. RO souhlasí s návrhem zru‰ení Matefiské
‰koly Kunãice pod Ondfiejníkem, Iâ
70987424 s úãinností od 1. ledna 2009,

8.3. RO souhlasí s návrhem, aby se  pfiejímající
organizací stala Základní ‰kola Karla Svolin-
ského v Kunãicích pod Ondfiejníkem, Iâ
64120473 s úãinností od 1. ledna 2009.

Hlasování o v‰ech bodech souãasnû:
3-0-2

K bodu 9)
RO schvaluje sloÏení komisí k v˘bûrovému fiízení
„Rekonstrukce a dostavba sportovnû spoleãenské-
ho areálu v Kunãicích pod Ondfiejníkem“ takto:

âlenové komise pro otevírání obálek – 3 ãlenové
1. Michal Pavlita
2. Vít Majerek
3. Danu‰e Svobodová

âlenové a náhradníci hodnotící komise – 5 ãlenÛ
âLENOVÉ
NÁHRADNÍCI – pofiadí 

1. Michal Pavlita 
1. Lenka Dobiá‰ová

2. Vít Majerek
2. Vladimíra Macurová

3. Danu‰e Svobodová
3. Franti‰ka Chovanãíková

4. Ladislav Kfienek
4. Petr Try‰ãuk

5. Radim Jurek
5. Ivan BlaÏek
5-0-0

K bodu 10)
RO souhlasí s návrhem stanovení místního koefi-
cientu danû z nemovitostí ve v˘‰i 2 (slovy: dva)
úãinností od 1. ledna 2009.
4-1-0

K bodu 11)
RO souhlasí s návrhem, aby od 1. ledna 2009
nebyl zaveden obecnû závaznou vyhlá‰kou míst-
ní poplatek za provoz systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování
komunálních odpadÛ.
1-4-0

K bodu 12)
RO neschvaluje zvefiejnûní zámûru pronájmu
pozemku p.ã. KN 1422/1 a p.ã. KN 1416 v k.ú. a
obci Kunãice pod Ondfiejníkem.
5-0-0

K bodu 13)
RO schvaluje slevu z místního poplatku podle
OZV 1/2007 paní K.S., Kunãice p.O. ve v˘‰i 100%.
5-0-0

K bodu 14)
RO schvaluje provedení stavebních úprav nad
rámec stavebního rozpoãtu, které nebyly vyÏádány
zji‰tûním stavu stavby, a to podle pfiedlohy spoleã-
nosti EB – stavební spoleãnost, s.r.o., Fren‰tát p.R.
5-0-0

K bodu 15)
RO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvû mezi
obcí a âEZ Distribuce, a.s., Dûãín, ã.
4120299980 podle ãíslování âEZ Distribuce, a.s.
5-0-0

K bodu 16)
RO schvaluje smlouvu úplatnou o zfiízení vûcné-
ho bfiemene mezi obcí a âEZ Distribuce, a.s.,
Dûãín, ã. IP-12-8002243, t˘kající  se zfiízení vûc-
ného bfiemene pro zfiízení pfiípojky NN vyznaãe-
ného v geometrickém plánu ã. 1493-29/2008 ze
dne 5.2.2008.
5-0-0

K bodu 17)
RO souhlasí s návrhem pfiístavby chaty manÏelÛ
T. na pozemku p.ã. 2240/8 podle pfiedloÏené pro-
jektové dokumentace zpracované Ing. Irenou Voj-
novou v datu 3/2008.
5-0-0

K bodu 18)
RO souhlasí s návrhem programu X. zasedání
zastupitelstva obce.
5-0-0

K bodu 19)
RO povûfiuje starostu obce podpisem dokumentÛ
pfiijat˘ch na 34. zasedání rady obce dne
28.4.2008.
5-0-0

K bodu 21)
RO schvaluje návrh dodatku ã. 1 ke smlouvû
mezi obcí a MUDr. Janou Psotovou, Fren‰tát p.R.,
t˘kající se nové v˘mûry pronajat˘ch prostor
v budovû ã.p. 569 v Kunãicích pod Ondfiejníkem.
5-0-0

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

Pozastavení v˘konu usnesení rady obce

V souladu s ustanovením § 105, odst. 1 zákona ã.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení) pozasta-
vuji v˘kon usnesení rady obce ze 34. zasedání
dne 28. dubna 2008, pfiijaté bodem 10).

Michal Pavlita v.r., starosta obce

Zápis a usnesení ze 34. zasedání Rady obce Kunãice pod Ondfiejníkem, dne 28. 4. 2008

Hlasování o návrhu usnesení: RO schvaluje provede-
ní auditu hospodafiení a dal‰ích ãinností obce Kunãi-
ce pod Ondfiejníkem za období roku 1997 aÏ 2008.
Michal Pavlita – pro, Lenka Dobiá‰ová – pro
Pavel ¤ezníãek – proti, Oldfiich Harabi‰ – proti
Tomá‰ Hrubi‰ – proti
2-3-0
Návrh nebyl pfiijat.

K bodu 10)
RO schvaluje finanãní vyrovnání ve v˘‰i Kã
100.000,-- za uÏívání nebytov˘ch prostor v budo-
vû ã.p. 626 v Kunãicích pod Ondfiejníkem za
období od 1.1.1998 do 11.11.2007 uÏivatelem
J.K., Kunãice pod Ondfiejníkem a povûfiuje staros-
tu obce svoláním jednání s uÏivatelem.
5-0-0

K bodu 11)
RO povûfiuje starostu obce podpisem dokumentÛ pfiija-
t̆ ch na 33. zasedání RO dne 14.4.2008 5-0-0
K bodu 13)
RO schvaluje Ïádost Matefiské ‰koly Kunãice pod
Ondfiejníkem o povolení v˘jimky poãtu dûtí ve tfiídû,
a to na poãet 27 a 28 dûtí ve tfiídû. 5-0-0
Zapsal: Michal Pavlita v.r., Lenka Dobiá‰ová v.r.
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Dne 2. dubna 2008 se nûktefií Ïáci
na‰í ‰koly zúãastnili vûdomostní soutû-
Ïe, kterou pofiádala zoologická zahrada
v Ostravû. Téma soutûÏe znûlo:

„DRAVCI A SOVY“. SoutûÏ se zamûfiila
hlavnû na charakteristiku jednotliv˘ch
fiádÛ, na zajímavosti ze svûta, na ochra-
nu dravcÛ a sov a  záchranné programy.

SoutûÏ v ZOO Ostrava probíhala cel˘
t˘den od 31.3. do 4.4. Îáci soutûÏili
v pûtiãlenn˘ch druÏstvech, ve dvou kate-
goriích. Celkem se do ZOO sjelo 246
druÏstev I. kategorie (Ïáci 6. a 7. tfiíd) a
222 druÏstev II. kategorie (Ïáci 8. a 9.
tfiíd) z celého Moravskoslezského kraje.

Na‰i ‰kolu zastupovala tato druÏstva: 
1. druÏstvo: L. Weselowski, L. ·igutová,

K. ¤ezníãková, M. Michnová, K. Ka‰-
parová

2. druÏstvo: I. Maralíková, K. KáÀová,
M. Strnadová, J. MagdoÀová

3. druÏstvo: K. Vyroubalová, B. Kahán-
ková, A.M. Holu‰ová, R. Knapková,
B. Petrová 

4. druÏstvo: K. Maralík, M. ·igut, R.
Polách, J. ·tefek, A. TuroÀová

5. druÏstvo: A. Telváková, B. KoÏu‰ní-
ková, A. Maralíková 

Na‰e druÏstva se do velkého finále
neprobojovala. Dûkuji v‰em za pfiípra-
vu, nad‰ení a elán do soutûÏe.

Pavlína MaÀasová, uã. pfiírodopisu

Velká cena ZOO 2008
Z· Karla Svolinského

Od zaãátku dubna Ïáci 6. – 9. roãní-
ku sehráli fotbalov˘ zápas Coca-cola
Cup – ‰kolského poháru. Kvalifikaãní
turnaj sehráli se Z· âeladná v Kunãi-
cích pod Ondfiejníkem. I pfies velmi
nepfiíznivé, de‰tivé a chladné poãasí
obû druÏstva bojovala, na‰i chlapci
vstfielili 3 góly a jimi si tak zajistili dal‰í
postup. Zápas skonãil 3:2 pro domácí. 

V dal‰ím kole se utkali v Ra‰kovicích
se s Z· Janovice, Ra‰kovice a T.G.M.
Fr˘dlant nad Ostravicí. I pfies 2 v˘hry a 1
prohru, bohuÏel na‰e fotbalové muÏstvo
dále jiÏ do dal‰ího kola nepostupuje. 

Stfielci branek: T. Tománek (9. tfiída),
A. Îáãek (9. tfiída), L. Borák (8. tfiída)

HRÁâI:
6. tfiída: M. Zajac, M. ·tefek, J.

Krpec, P. Vanûk
7. tfiída: O. Marek, P. Pokorn˘, S.

Zátopek, H. Hlupík
8. tfiída: J. Pícha, M. Vanûk, L. Borák,

L. Daníãek
9. tfiída: D. Benda, J. Jaro‰, D. KáÀa,

M. Tabach, T. Tománek, A. Îáãek 
Mnohokrát dûkuji v‰em hráãÛm za

reprezentaci ‰koly a Janu Zajacovi za roz-
hodcování a nachystání hfii‰tû, a TJ Sokol
Kunãice p. O. za umoÏnûní realizace tur-
naje na jejich hfii‰ti. L. Golová, uãitelka TV

Coca-cola Cup



Od 18. 4. do 25. 4. se dûti mohly
aktivnû zapojit do aktivit, které jim pfii-
pomnûly Den Zemû.

Tomuto t˘dnu pfiedcházely v prÛbû-
hu celého ‰kolního roku ãinnosti,
bûhem kter˘ch získávaly informace o
Zemi, pfiírodû i péãi o ni. 

Od fiíjna sbíraly plastové láhve, kte-
r˘ch bylo zatím odvezeno pfies 200 kg a
soutûÏ je‰tû nekonãí. V‰ichni Ïáci se také
snaÏí tfiídit odpad ve tfiídách a cel˘ tento
t˘den mohli soutûÏit ve sbûru papíru.

Velk˘ zájem Ïáci projevili i o adopci
a sponzorství zvífiete ze Zoo. Z nabídky
vybrali ãtyfii druhy, ze kter˘ch se bude
v nejbliÏ‰í dobû vybírat ten koneãn˘.

Pokraãování na stranû 8
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Kunãice pod Ondfiejníkem

V˘tvarná soutûÏ KÛÀ terapeut
2007/2008 byla vyhlá‰ena CPK –
CHRPA, Sezemice
5. místo odborné poroty získala Natálie
Laura Mynáfiová, 1. roã.

Stfiedisko volného ãasu Korunka, Ostrava
vyhlásilo v˘tvarnou soutûÏ Evropa ve
‰kole

V˘sledky krajského kola:
1. místo Natálie Laura Mynáfiová, 1. roã.
2. místo Lucie ·ilbachová, 1. roã.
3. místo Lucie BlaÏková, 2. roã.

Natálka postoupila do celostátního
kola. V‰ichni jí pfiejeme dal‰í velk˘
úspûch. 

E. Halatová, uãitelka a ved. v˘tvarného krouÏku

âtenáfiská soutûÏ
¤EKNI MI, CO âTE· A JÁ TI POVÍM,
JAK¯ JSI. Dnes tento citát mÛÏeme pou-
Ïít jen stûÏí, protoÏe pfii rozhovoru
s Ïáky o jejich ãetbû zjistíme, Ïe
v zájmech dûtí je kniha aÏ témûfi na

posledním místû. Dávno ji pfiedbûhly
poãítaãe, televize v lep‰ím pfiípadû pak
koleãkové brusle apod. Je to ‰koda,
neboÈ nic, jako ãetba knihy, nedovede
tak dobfie roz‰ifiovat u dûtí obzor vûdûní
a zároveÀ rozvíjet jejich slovní zásobu,
cit pro pravopis a hlavnû fantazii. SnaÏí-
me se v Ïácích vzbudit zájem o knihu
celoroãnû, ale vÏdy v mûsíci bfieznu kla-
deme na na‰e snaÏení  vût‰í dÛraz a pra-
videlnû vyhla‰ujeme ãtenáfiskou soutûÏ.
Letos bylo na 1. stupni staveno téma
ãetby Brouãci v próze i poezii.  Îáci
prvního roãníku se seznámili s knihou
Jana Karafiáta Brouãci i s jejím autorem
a hledali v pfieãteném podobnosti ze
Ïivota lidí. Uãily se vytváfiet svÛj mal˘
deníãek ãetby. Vy‰‰í roãníky se vûnova-
ly i poezii, vlastní tvorbu doplÀovaly
ilustracemi a vyhledávaly zajímavé texty
k pfieãtení také na internetu. V˘sledné
práce byly vyhodnoceny:  
1. místo: Daniela Klim‰ová 1. roã.,
Karolína ·igutová 2. roã., Karolína Pet-
rová 3. roã., Lucie ¤ezníãková 5. roã.
2. místo: Natálie Laura Mynáfiová 1.

roã., Jakub Zádrapa 2. roã., Marek
Macura 3. roã., Simona Janotová 5. roã.
3. místo: Jakub Svítil 1. roã., Jifií Mysli-
kovjan 2. roã., Tomá‰ Führer 3. roã.,
Niki Masmanidu 5. roã.

V bfieznu – mûsíci knihy se Ïáci vûno-
vali i pfiednesu ver‰Û. Nejlep‰í z nich se
pak pfiihlásili do recitaãní soutûÏe, která
probûhla 26. 3. Îáci byli rozdûleni
podle vûku do tfií kategorií a zde jsou
jména tûch nejúspû‰nûj‰ích: 
1. KATEGORIE
1. Natálie Laura Mynáfiová (1. roã.)
2. Lucie BlaÏková (2. roã.)
3. Tomá‰ Muras (3. roã.)

2. KATEGORIE
1. Markéta Vyroubalová (4. roã.)
2. Lucie ¤ezníãková (5. roã.)
3. Jana ·tefková (5. roã.)

3. KATEGORIE
1. Krist˘na Vyroubalová (9. roã.)
2. Anna-Marie Holu‰ová (7. roã.)

M. Jurková, uãitelka

V˘tvarn˘ krouÏek informuje:

Den Zemû



Pokraãování ze strany 7
Îáci II. stupnû si vyslechli velmi zají-

mavou pfiedná‰ku o velk˘ch ‰elmách
v Beskydech a mohli se blíÏe seznámit
se Ïivotem tûchto zvífiat, kter˘ byl doku-
mentován odlitky stop, trusem, kostmi
atd. Po skonãení pfiedná‰ky v‰ichni
zúãastnûní s chutí zaãali tvofiit prezen-
tace, které jsou vyvû‰eny ve ‰kole a
opravdu se jim moc povedly. Také se
zapojili do ankety, která mûla za úkol
zjistit, zda dûti mají dostatek informací
o zoologick˘ch zahradách. Dal‰í vzdû-
lávací a poznávací program byl rovnûÏ
zajímav˘. 6. a 7. tfiída se vydala na
skládku odpadu do Fr˘dku-Místku, kde
se dûti seznámily ve v˘ukovém stfiedis-
ku s jednotliv˘mi oddûleními (skládka
odpadÛ, betony a sutû, doprava, sepa-
race, kompostárna, nebezpeãné odpa-

dy). Následovala beseda a film. Celou
besedou je provázel pan Kuãík, kter˘
jim na data projektoru pfiedvedl jednot-
livé provozovny, vysvûtloval podstatu
fiízené skládky a diskutoval se Ïáky o
tom, proã a jak tfiídit odpad. Îáci se
také vydali po okruÏní cestû okolo
samotné skládky, cestou je doprovázel
hlavní vedoucí stfiediska pan Bezruã.
Vysvûtlil jim napfi., jak je skládka zaji‰-
tûna, kolik popeláfisk˘ch vozÛ dennû na
skládku pfiijíÏdí, kde se odebírá plyn
vznikající ve skládce a na co se vyuÏí-
vá, kolik tun odpadu skládka pojme,
které stroje a jak na skládce pracují atd.

Nakonec se v‰ichni Ïáci s pedagogic-
k˘m dozorem zváÏili na nájezdové
váze pro automobily pfiiváÏející odpad.
Hádejte, kolik váÏilo 33 úãastníkÛ
dohromady.  Bylo to 1810 kilogramÛ.

Poãasí nám pfiálo, a tak jsme mohli
ãást vyuãování vûnovat i praktické
pomoci pfiírodû, úklidu v areálu a okolí
‰koly a hlavnû Ïáci 4. – 9. tfiídy vysadili
50 borovic na místo vykácen˘ch topolÛ. 

Také  na I. stupni probûhla u pfiíleÏi-
tosti Dne Zemû v˘uka netradiãním zpÛ-
sobem. Îáci si tento den pfiipomnûli
potfiebu chránit svou Zemi a prostfiedí,
ve kterém Ïijí. Znovu si osvûÏili znalos-
ti o tfiídûní odpadu a navíc poznali, Ïe
odpadov˘ materiál se dá i dále vyuÏít.
MÛÏe se napfiíklad stát i potfiebou pro
módní návrháfie, kter˘mi se dûti v prÛ-
bûhu dne staly a tak vznikaly pfiekvapi-
vé modely. Dûti pfii své tvorbû pouÏily
na kost˘my karton, novinov˘ papír,
star˘ textil, plast a pytlovinu. V‰e vyvr-
cholilo spoleãnou módní pfiehlídkou
v tûlocviãnû. L. Golová a E. Sladká
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SoutûÏ ve skoku
do v˘‰ky
4. dubna 2008 se uskuteãnilo
v tûlocviãnû Z· ‰kolní kolo ve skoku
do v˘‰ky. 
Zúãastnilo se 10 ÏákÛ 6. a 7. tfiídy.
Základní v˘‰ku 100 cm zdolali
v‰ichni úspû‰nû na první pokus. 
Koneãné pofiadí: 
1. místo: Martin ·tefek (6. tfiída)

- 130 cm
2. místo: Karolína Vyroubalová (7.
tfiída) a Jakub ·tefek (7. tfiída)- 125 cm
3. místo: Anna-Marie Holu‰ová (7.
tfiída) a Jan Krpec (6. tfiída) - 120cm

L. Golová, uãitelka TV

S trochou nadsázky lze potvrdit, Ïe
‰kolu opravdu 3. dubna nav‰tívili tuã-
Àáci z Antarktidy. Ve skuteãnosti ‰lo o
pfiedná‰ku, která popisovala v˘stavbu
1. ãeské vûdecké stanice na antarktic-
kém ostrovû Jamese Rosse. Stanice
pojmenovaná podle J. G. Mendela
vznikla v r. 2005 v rámci projektu  Geo-
grafického ústavu Masarykovy univerzi-
ty v Brnû.  Pfiedná‰ejícím byl pfiím˘
úãastník v˘pravy pan Hynek Adámek –
fr˘decko-místeck˘ rodák, geograf,
redaktor a fotograf National Geograp-
hic. Své vyprávûní Adámek uvedl filmo-

v˘m dokumentem, dále ilustroval pro-
mítáním diapozitivÛ, mezi posluchaãi
také kolovaly autentické reálie napfi.
vzorek stûny základny nebo zkamenûli-
ny. Do‰lo i na zmiÀované tuãÀáky, na
krásu i rizika drsné pfiírody, na drama-
tické okamÏiky pfii nedostatku potravin
a na fiadu dal‰ích obyãejn˘ch starostí
v neobyãejn˘ch podmínkách. Zajímavé
informace o ‰ikovnosti ãesk˘ch stavite-
lÛ, o ãesk˘ch stavebních technologiích
a o ãesk˘ch vûdcích v Antarktidû posi-
lovaly u ÏákÛ jejich vlastenectví. 

Pfiedná‰ka se konala dopoledne pro
Ïáky, veãer pro vefiejnost a u obou sku-
pin mûla, soudû podle mnoÏství dotazÛ
a osobních sdûlení, velk˘ úspûch.
S panem Adámkem jsme se rozlouãili
s podûkováním  a s pfiáním ‰Èastného
návratu z jeho dal‰ích cest. 

Na oplátku jsme získali pfiíslib  jeho
návratu do Kunãic tfieba s pfiedná‰kou o
Islandu….

M. Majer, fieditel ‰koly

TuãÀáci ve ‰kole

POZVÁNKA
·irokou vefiejnost 
srdeãnû zveme  

ve ãtvrtek 22. kvûtna 2008 
v 17 hodin 

do tûlocviãny 
Z· Karla Svolinského 

na ‰kolní 
AKADEMII 2008

Na Va‰i náv‰tûvu se tû‰í Ïáci
a uãitelé.

Zleva: Martin ·tefek, Karolína
Vyroubalová, Jakub ·tefek

Pole, louky, pastviny
- tak znûlo téma leto‰ní biologické olympiády, která probíhala ve ‰kole ve

dvou kategoriích: kategorie D – urãená ÏákÛm 6. a 7. tfiídy a kategorie C – pro
Ïáky 8. a 9. tfiídy.

Nejlep‰ích v˘sledkÛ ‰kolního kola v kategorii D dosáhl Kamil Maralík, Ïák 7.
roãníku a Lenka ·igutová, Ïákynû 6. roãníku. Oba Ïáci reprezentovali na‰i ‰kolu
v okresním kole biologické olympiády 23. dubna 2008. 

Za svou píli, nad‰ení a vûdomosti byli Ïáci odmûnûni body, které vynesly
Kamila Maralíka na 8. místo a Lenku ·igutovou na 13. místo. Celkem se okres-
ního kola zúãastnilo 31 ÏákÛ z celého okresu Fr˘dek-Místek.

V kategorii C zastupoval na‰i ‰kolu v okresním kole Michal Kuchafi, Ïák 8. tfiídy. 
A jak okresní kolo probíhalo? Nûkolik t˘dnÛ pfied samotnou soutûÏí Ïáci zpra-

covávali vstupní úkol, zaloÏen˘ na vlastním pokusu. Tentokrát si Ïáci vybrali téma:
V¯ZNAM VRCHOLU STONKU PRO POHYB ROSTLINY.  Pokus, kter˘ doma pro-
vádûli, fotograficky zdokumentovali a svá pozorování zpracovali formou prezen-
tace v programu PowerPoint. Tento vstupní úkol byl souãástí bodového ohodno-
cení v okresním kole. SoutûÏní dopoledne ve Fr˘dku - Místku se pak skládalo z
nároãného testu, praktického poznávání rostlin a ÏivoãichÛ a laboratorního úkolu. 

V‰em ÏákÛm blahopfiejeme! Pavlína MaÀasová, uãitelka pfiírodopisu
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Obec Kunãice pod Ondfiejníkem je
osada rozsáhlá a táhne se po jihozápadním
svahu Ondfiejníka (965 m vys.) od hranice
ãeladenské, trojanovické a fren‰tátské aÏ k
Tiché a Kozlovicím. Kdo by chtû! obec pro-
jiti od âeladné k Tiché, musel by jít témûfi 2
hodiny. Na této rozloze má osada 342 domÛ
a 2020 obyvatel. V katastru jejím je traÈ
Kojetín–Tû‰ín, ale dráha jede daleko od
obce a také nádraÏí pro tuto obec je ne-
vhodnû umístûno. Zdálo by se, Ïe v takové-
to rozloÏité obci jest nemoÏn˘m, aby pfii vy-
puknutí poÏáru oheÀ pfiedstihnul více
budov. Proto bylo podivem, Ïe v r. 1898 v
mûsíci srpnu vyÏádal si za obûÈ ãtyfii budo-
vy. Byla to ãísla 136, 138, 44 a 45. Tento
snad jedin˘ poÏár ve vût‰ím mûfiítku zavdal
pfiíãinu k pfiem˘‰lení, zda by nebylo pro-
spû‰no, aby ve Velk˘ch Kunãicích, jak se
tenkráte obec jmenovala, byl zaloÏen sbor
dobrovoln˘ch hasiãÛ.

SnaÏiví a obûtaví jednotlivci hned pfiilo-
Ïili ruce k dílu, dávajíce podnût sbírkám pro
sbor, kter˘ mûl se zaloÏiti. Scházely se pfiís-
pûvky men‰í i vût‰í a sebráno do konce li-
stopadu r. 1898 okolo 300 K. Na podkladû
finanãního základu pfiekroãeno k ustavení
sboru, k nûmuÏ pfiihlásilo se více neÏ 30
ãlenÛ. Bylo pfiedvídáno, Ïe na bûÏná vydání
nestaãí pfiíjmy ze zábav a darÛ, proto usta-
noven pro ãinné ãleny roãní pfiíspûvek 480
K. Také nebylo lze se nadíti nûjakého pfiís-
pûvku od obce, neboÈ neÏli obecní v˘bor
schválil sborové stanovy, musel se sboru,
fiíd. uã. Eduard Luzar zavázati, Ïe sbor na
obec nebude klásti Ïádn˘ poÏadavek.
Kdyby toho nebylo uãinûno, nebyl by obec-
ní v˘bor sborové stanovy schválil a ustano-
vení sboru byl by ãinil pfiekáÏky. Dle zápisu
a dochovan˘ch pamûtí vznikla my‰lenka
zaloÏení hasiãského sboru 10. dubna 1898
a srpnov˘ poÏár ustavení sboru, jako potfieb-
ného, urychlil.

Prvními ãinovníky byli zvoleni: velitelem
Eduard Luzar, správce ‰koly, podvelitelem
Frant. Kohut. Ostatní ãlenové v˘boru byli:
Martin Válek, Ka‰par Válek, Antonín Válek a
Josef Frydrych.

První v˘borová schÛze se konala 11.
února 1899. V této schÛzi mimo jiné podá-
val pokladník Stattner zprávu o v˘tûÏku sil-
vestrovské zábavy a spolkového plesu.

První starostí bylo zakoupiti ãlenstvu
zatím alespoÀ koÏené ãepky a pracovní
oblek. âepky si zaplatili ãlenové, obleky
zaplatil sbor. Nastala pak starost o stfiíkaãku
a v˘zbroj. Nebylo penûz, a proto byly zatím
zakoupeny berlovky, které tak staãily zadu-
siti men‰í loÏisko ohnû. âlenové nespokojili
se s berlovkami a nûkter˘ dopsal továrníku

Smékalovi o situaci sboru a ten se objevil
jedné nedûle v Kunãicích a nav‰tívil velite-
le. Pfiedstíral, Ïe se dovûdûl o potfiebû stfií-
kaãky pro sbor, kterou míní si sbor zakoupi-
ti a proto pfii‰el uãiniti nabídku. „Nemáme
penûz“ -znûla odpovûì. „O to se nestarejte“
– byla dána odpovûì. Stfiíkaãka tedy zakou-
pena v srpnu roku 1899 za 2340 K. Hotovû
zaplaceno 540 K a na 1800 K podepsána
smûnka. V roce 1903 zaplacen je‰tû zbytek
dluhu v obnosu 700 K. Tento obnos v‰ak
sloÏili ãtyfii hasiãi a dluh zaplatili, by koneã-
nû sbor byl spro‰tûn smûneãného dluhu.
Posledního z obûtavé ãtvefiice bratfií vyplatil
sbor r. 1905 a touto poslední splátkou byla
vlastnû teprve stfiíkaãka zaplacena.

Sbor, maje stfiíkaãku, pilnû s ní cviãil a
osvojoval si znalost zacházení s ní, jejího
ústrojí a pod. Pak byly zakoupeny je‰tû ber-
lovky, které byly svûfieny spolehliv˘m ãle-
nÛm v rÛzn˘ch ãástech obce, aby mohla s
nimi b˘ti zahájena prvá pomoc, neÏli sbor
se ãtyfikolovou stfiíkaãkou dojede. V zimû
byly pofiádány zimní ‰koly a schÛze, pfii
nichÏ zase ãlenové se seznamovali s cvi-
ãebním a sluÏebním fiádem a ostatními zále-
Ïitostmi organizace hasiãské se t˘kajícími.
V‰ím právem moÏno fiíci, Ïe na sboru kun-
ãickém osvûdãilo se pofiekadlo, Ïe kaÏd˘
zaãátek je tûÏk˘ a Ïe dûkovati jest tûm
prv˘m horliv˘m a nad‰en˘m ãlenÛm, ktefií
neklesli pod tíÏi bfiemene, naopak oni
vûdouce, Ïe slouÏí vûci dobré, my‰lence
nejkrásnûj‰í, která Ïádá obûtování pro bliÏ-
ního, pro své spoluobãany, jde budoucnosti
sboru vstfiíc.

Sbor mûl dluhÛ na tu dobu lidovû fieãeno
aÏ po krk, a pfiece sniÏovaly se ãlenské pfiís-
pûvky o 80 hal. roãnû a roku 1905 upu‰tûno
od jeho placení úplnû.
V r. 1906 oznámil nám br. velitel Luzar, Ïe
odchází od nás na nové pÛsobi‰tû do Sviad-
nova. Pfii jeho odchodu doprovodil jej sbor
aÏ na nádraÏí, a kdyÏ nám ho vlak odvezl,
bylo ãlenÛm sboru u srdce tûÏko, neboÈ
vûdûli, koho ztratili a koho bude tûÏko
nahraditi. Byl odcházející starostliv˘m
otcem sboru, uãitelem té staré ráÏe, která
vedle své kantorské povinnosti cítila povin-
nost b˘ti také národním a obûtav˘m vÛdcem
nejen mládeÏe, ale v‰eho obãanstva. VÛd-
cem obûtav˘m, nenároãn˘m a vytrval˘m.
Po jeho odchodu byl sbor osifiel˘, bylo mu
tfieba dáti povzbuzení a toho dal nám plnou
hrstí okrskov˘ dozorce br. Richard Skácel r.
1908 pfii prohlídce sboru.

Dne 28. listopadu jmenoval sbor prvé své
ãestné ãleny zaslouÏilého pracovníka o
hasiãství Ïup. starostu br. Rob. Kfienka a
zakladatele sboru br. Ed. Luzara, fiídícího

uãitele ve Sviadnovû, jímÏ obûma diplomy
ãestného ãlenství odevzdány osobnû.
• roce 1910 uãinilo hasiãstvo slovanské

zájezd do Lublanû. Ze sboru nemohl b˘ti
vyslán Ïádn˘, ponûvadÏ finance sborové
to nedovolovaly.

• roce 1911, aã potfiebovali jsme penûz ve
sboru, sehrál sbor divadlo ve prospûch
Ústfiedí Matice ‰kolské.

• roce 1912 zahájil sbor pfiípravy ku stavbû
vlastního útulku, zbrojírny, v té dobû
dÛstojné a vyhovující a z toho pr˘‰tila
nová síla ku práci a nové nad‰ení.
Do roku 1912 byla stfiíkaãka uschována v

obecní kÛlnû „na HuÈafiství“. KÛlna tohoto
roku shofiela, ale stfiíkaãka zachránûna.
Proto ve schÛzi v˘boru bylo usneseno, aby
se bezodkladnû pfiikroãilo ke stavbû hasiã-
ského skladi‰tû a urãeno, aby se toto skla-
di‰tû postavilo na obecním pozemku napro-
ti p. Eduarda Hlaváãe, kteréÏto místo bylo
nejpfiíhodnûj‰í pro hasiãskou budovu.

Stavba zbrojírny po pfiedbûÏn˘ch pfiípra-
vách ukonãena v roce 1913. Tím opût spl-
nûna touha bratrÛ hasiãÛ míti v‰e v hasiã-
ském stánku umístûno a starati se o ãistotu a
udrÏování pofiádku v ní. MoÏno prohlásiti,
Ïe tomuto bylo ve v‰ech bodech vyhovûno.
Po ukonãení stavby zÛstalo sboru dluhÛ
1213 K, obnos na tu dobu dojista znaãn˘.
Leã ani tu neklesala mysl, bratfii dluhu se
nelekali a pfiiãiÀovali se v‰ude o zisk a zís-
kávali dary od obãanÛ. „Smûlému ‰tûstí
pfieje“ osvûdãilo se i v tomto pfiípadû.

Ku konci ãervence 1914 vypukla válka
se Srbskem a z ní povstala válka svûtová.
âinnost ve sboru ustala, ponûvadÏ bratfii
povoláváni ku sv˘m plukÛm. Zbylí starali se
doma o zfiízení odboru âerveného kfiíÏe pro
pfiípad dopravy ranûn˘ch do zdej‰í obce.
Proto ãlenové se cviãili v o‰etfiování a obs-
luze ranûn˘ch. Váleãná léta 1915 aÏ 1918
zabrzdila ve‰kerou ãinnost v‰ude a také
tûÏce dolehla i na sbor kunãick˘ a to také
proto, Ïe mûl dluh, vznikl˘ se stavbou zbro-
jírny. V této pfietûÏké dobû dostal sbor od
právního zástupce upomínku, aby dluh váz-
noucí na zbrojíme byl do 8 dnÛ vyrovnán.
Této hromové rány se bratfii nezalekli a aby
alespoÀ úroky mohly b˘ti zaplaceny, pofiá-
dány sbírky mezi obãany, jeÏ tito dle moÏ-
nosti poskytovali. DluÏno poznamenati, Ïe
té doby v roku 1918 bylo penûz dosti, ponû-
vadÏ nebylo co za nû koupit! Na podniky
zábavní v na‰í obci té doby nebylo lze
pom˘‰leti a proto vedoucími sboru a hlavnû
zásluhou br. J. Pûluchy, náãelníka sboru, zís-
káváni do sboru ãlenové ãinní a pfiispívající
a to proto také z dÛvodÛ udrÏení sboru, pfii-
jímáni také ho‰i od 15 let a s tûmi dal si

Z kroniky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
v Kunãicích pod Ondfiejníkem
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náãelník práci, aby je pro sluÏbu hasiãskou
vychoval. Ve cviãeních poÏárov˘ch bylo
pravidelnû pokraãováno dík pfiiãinûní jme-
novaného br. náã. Pûluchy. Jemu slu‰í pfii-
ãísti zásluhu, Ïe v tak tûÏké dobû sbor udr-
Ïel.

Míra hrÛz váleãn˘ch byla naplnûna. Z
mofie hofie a utrpení ãeského národa po
300leté porobû pfii‰el 28. fiíjen 1918, den
vzkfií‰ení národa ãeského, den povstání z
hrobu, kam byl na Bílé Hofie dne 8. listopa-
du 1620 poloÏen. Tato radostná zpráva
dolétla k nám pod ty vûcnou píseÀ ‰umící
hory a tuto radostnou zprávu vyprávûl si
Radho‰È, Knûhynû, Smrk a pfiená‰el ji k nám
na Ondfiejníky. Byl uzavfien mír a pro-
hlá‰ena na‰e státní samostatnost. Poslední
kámen hodlali na nás svûtovou válkou dáti,
chtûli ná‰ národ zniãiti, ale vûãná Spravedl-
nost zvítûzila.
Ustaly hrÛzy váleãné a nastala nová ãinnost.
V osvobozené vlasti nastal nov˘ ruch v Ïivo-
tû hasiãském a hasiãské organizace také uãi-
nily pfierod k novému Ïivotu a nové práci.
HrÛz války bylo u‰etfieno 5 ãlenÛ a peãlivû
starali se o udrÏení sboru pomocí dorostu. Z
povolan˘ch padlo 6, tûÏce ranûno bylo 5
(zemfieli pak doma) a jeden bratr byl ranûn
lehce. Z malé obce roztrou‰eni byli bratfii na
boji‰tích Balkánu, Albánie, Ruska a Itálie.
Do legie nepfie‰el Ïádn˘.

V roce 1921 zaloÏili jsme pfii sboru
zvlá‰tní jino‰skou druÏinu, kterou jsme
chtûli vychovati k lásce k bliÏnímu a zauão-
vati pro práce, které si dobrov. hasiãstvo
vytklo. ZaloÏili jsme Ïensk˘ odbor, kter˘ se

uÏ dobfie za války uplatÀoval. MuÏi byli na
vojnû, proto Ïeny byly nuceny vykonávati
práce za muÏe a dobfie se osvûdãily. Tam,
kde bychom za normálních pomûrÛ Ïenu
neuvidûli, tam jsme ji za války v tûÏké práci
vidûli se lopotiti. Orala, sela a sklízela, byla
hospodyní, byla matkou, ale také pomáhala
Ïena pfii aprovisaci a pod. I v hasiãství se
uplatnila. Proto byl utvofien Ïensk˘ odbor,
do nûhoÏ pfiihlásilo se 14 Ïen. Jména jejich
buìteÏ pro budoucnost zaznamenána - jsou
to: Albína Hlaváãová, Berta Palacká, Lenka
Tabá‰ková, JenÛvka, ·tûpánka a Marie ¤ez-
níãková, Justina Pytlová, BoÏena Maralíko-
vá, Îofie Krko‰ková, ·tûpánka Krpcová, AlÏ-
bûta Kopfiivová, Marie Parmová, Lenka ·ru-
bafiová a Franti‰ka Lanãová. Náãelní zvole-
na ses. Bûla Hlaváãová, podnaã. Berta
Palacká, zapisovatelkou Lenka Tabá‰ková. S
tûmito zapoãato ihned cviãení a v krátké
dobû ukázaly se rovnocenn˘mi se sborem
muÏÛ, coÏ jim jen ku cti bylo. Od té doby
sbor Kunãiãky kráãel slibnû kupfiedu, pofiá-
dal zábavy, divadla, vyvíjel sv˘m Ïensk˘m
odborem ãinnost samaritánskou, nezapo-
mínal i na pofiádání pfiedná‰ek vefiejn˘ch.
Za svého pÛsobení do roku 1928 uspofiádal
19 divadelních pfiedstavení. To v‰e konal,
maje na pamûti na‰e veliké hasiãské heslo:
„Vlasti k slávû, bliÏnímu k ochranû, sobû ku
vzdûlání!“
Dne 5. srpna 1928 oslavil sbor 30 let trvání.
Tohoto v˘znamného jubilea doãkalo se z 32
jen 10 bratrÛ a z tûch je‰tû 4 sbor opustili,
nesetrvali do konce. Sbor udrÏuje se pfii roz-
sáhlosti obce a zamûstnání mnoha obãanÛ

mimo obec vÏdy na stejné v˘‰i poãtu ãlen-
stva. Má 36 ãinn˘ch muÏÛ, 8 Ïen, 2 dorosty
pfiispívajících ãlenÛ 29.

Koncem roku 1928 se usnesli ãlenové
sboru, Ïe si postaví pro své schÛzování a cvi-
ãení jednu vût‰í místnost. Rozpoãet provedla
firma Kudlík a BlaÏek - stavitelé z Fren‰tátu.
Nákres byl proveden pro dvû místnosti, pro
pûknûj‰í vzhled. Bylo rozhodnuto, Ïe jedna
místnost se promûní v byt pro zbrojífie nebo
se nûkomu pronajme tak, aby se umofioval
dluh. Stavba se nakonec pro nepochopení
nûkter˘ch ãlenÛ v˘boru oddálila o tfii roky.
Jejich názor byl, Ïe pfiístavba spolkové míst-
nosti je luxus. Postavena byla aÏ v r. 1931 a
byt byl pronajat panu Valá‰kovi za 60 Kã
mûsíãnû. Pfiístavba stála 29 tisíc Kã. Peníze
byly vypÛjãeny u Hasiãské záloÏny v Brnû -
20 000 Kã na 6% úrok. Bylo slíbeno, Ïe
zbrojnice bude v majetku sboru, coÏ bylo
obecním zastupitelstvem 19. listopadu 1933
zamítnuto. Pozemek i hasiãskou zbrojírnu
do vlastnictví sboru bylo rozhodnuto dát aÏ
v roce 1938, kdy obecní zastupitelství dne 3.
dubna o pÛl jedné hodinû noãní rozhodlo. K
tomuto jednání byl pfiítomen bratr Otakar
Válek, kter˘ vysvûtli! tíÏivou situaci sboru a
poukázal na dobrovolnou práci ãlenÛ.

V roce 1940 sbor usiloval o zakoupení
motorové stfiíkaãky. Byl tu v‰ak tíÏiv˘ bod,
kde sehnat k nákupu peníze. Pfiestojí sbor
od firmy Zikmund zakoupil bez hadic a ji-
n˘ch souãástí za obnos 20 tisíc korun. Stfií-
kaãka byla ale bez dopravního vozu a tudíÏ
nebyl moÏn˘ zásah pfii poÏáru.

Pokraãování na stranû 12

LeÏící zleva: Josef Krpec, Ferdinand Selcer, ?, ?, Rudolf Krko‰ka, Alois BlaÏek, Jan Parma, ?,
Sedící zleva:  ?, ·tûpánka Krpcová, ?, Albína Klepáãová (provd.KoÏu‰níková), Adolf Selcer – velitel, Jan Pûlucha – starosta, Josef Klepáã –
pokladník, Jaroslava Selcerová,(Válková), Marie Klímková (¤ezníãková), Emilie Selcerová (Kvardová)
Stojící uprostfied: Franti‰ek Valo‰ek, Ladislav Kopfiiva, Franti‰ek Selcer, Antonín ·tefek, ?, Josef Krpec, Franti‰ek ·rubafi, Vojtek, Ludvík Krpec,
Franti‰ek ·rubafi, stojící civil ?, Franti‰ek Halamík.
Stojící horní fiada: ?, Otakar Válek, ?, Franti‰‰ek KoÏu‰ník, Jan Kubeãka, Valentin ·tefek, Jan Staneãka, ?, Jan Michna, ?,



Pokraãování ze strany 11
âinností sboru nebyla jen technika nebo

starost o poÏární zbrojnici. Konaly se rÛzné
pfiedná‰ky, samaritánské kurzy, byly sehrány
divadelní hry, sbor se zúãastÀoval rÛzn˘ch
oslav, které pofiádaly okoliãní sbory. S podi-
vem lze konstatovat, kolik elánu a chuti pro
v‰echnu tuto dobrovolnou ãinnost tehdy
ãlenové na‰li. VÏdyÈ Ïeny aktivnû pracovaly
v poÏárním sboru jak se stfiíkaãkou, tak jako
samaritánky. V kvûtnu 1945, kdy po ukon-
ãení druhé svûtové války se lidé vraceli z
koncentraãních táborÛ, poskytovaly i jim
ve‰kerou pomoc. Pfii osvobození Kunãic
vyhofiely dva rodinné domky.

V roce 1948 bylo uvaÏováno o zakoupe-
ní dopravního motorového vozu, k ãemuÏ
se pfiiklonil i tehdej‰í okrskov˘ velitel
br.Josef Adamec, neboÈ bez nûj není ani
moÏn˘ rychl˘ zásah pfii poÏáru. Návrh
byl¨valnou hromadou pfiijat a pfiikroãilo se
l< vyjednávání. V¨souvislosti s koupí vozu
byla navrÏena dobrovolná sbírka od obãa-
nÛ. Dále poÏádat Místní národní v˘bor, v
jaké ãástce pfiispûje a zbytek uhradit pÛjã-
kou. Dne 18. února 1948 byl zakoupen
vzduchem chlazen˘ autobus z Fren‰tátu od
pana Skfiivánka. Pfiedseda za MNV se zava-
zuje provést pÛjãku z místní spofiitelny na

dobu 4 let. PÛjãku bude umofiovat MNV
spoleãnû se Sborem dobrovoln˘ch hasiãÛ v
Kunãicích pod Ondfiejníkem. Pfiedseda
MNV Josef Parma navrhuje ponechat jej v
pÛvodním stavu popfiípadû poãkat s pfiedû-
láním na dobu pozdûj‰í, aÏ se osvûdãí doko-
nalost stroje. Pfiestavbu autobusu na hasiã-
sk˘ dopravní vÛz dle na‰ich poÏadavkÛ pro-
vedl p. Koke‰ v Ostravû.

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ se zab˘val
také kulturní ãinností. Byl zaloÏen divadelní
krouÏek, kter˘ sehrál nûkolik divadelních
pfiedstavení, které reÏíroval br. Ludvík Krpec
a br. Rudolf Krko‰ka. Tyto divadelní hry
mûly dobrou úroveÀ morální i finanãní. Pfii
hasiãském sboru pÛsobily také sestry sama-
ritánky, jenÏ úãinkovaly pfii rÛzn˘ch akcích.

Ná‰ samaritánsk˘ odbor zastupovala na
sjezdu dobrovoln˘ch sester v Luhaãovicích
sestra Irma Válková.

Oslavy 50. v˘roãí trvání sboru
Dne 22. srpna 1948 za plné úãastí ãlenÛ

probûhla oslava 50 let trvání sboru dobrovol-
n˘ch hasiãÛ v Kunãicích pod Ondfiejníkem.
Oslava zaãala budíãkem dechové hudby v 6
hodin ráno. Pak byl poloÏen vûnec padl˘m a
zemfiel˘m ãlenÛm na místním hfibitovû. Poté
se zaãaly sjíÏdût sbory, které byly vítány

ãetou místních bratrÛ a sester v poãtu 16
sborÛ dobrovoln˘ch se 187 ãleny. 

Bratr Karel ·paãek, starosta OHJ a okres-
ní velitel br. Hanák byli vítání troubením.
V 9 hodin se konala polní m‰e svatá u hasiã-
ského  domu za velmi pûkné úãasti. Po m‰i
byla vztyãena státní vlajka a br.âervenka –
vedoucí dorostu – promluvil o vykonané
práci sboru za celou dobu jeho trvání. Pak
br. Starosta Adolf Selcer pfiedal ãestné diplo-
my br. âervenkovi a br. Otakaru Válkovi.
Okresní starosta Karel ·paãek dekoroval br.
Válka stfiíbrnou medailí za 40 let ãlenství a
br. Fr. KoÏu‰níka, J. Srubafie a Lud. Krpce za
20 let ãlenství. Pak následovala okresní
schÛze ve spolkové místnosti Hasiãského
domu. Od pÛl dvanácté se podával obûd
v hostinci u Ki‰kÛ (celkem bylo vydáno 212
obûdÛ). Pak následovalo okrskové cviãení
za pfiítomnosti ãtyfi sborÛ – po cviãení prÛ-
vod 275 krojovan˘ch a 200 obãanÛ v civilu
od kostela na hfii‰tû DTJ. Na závûr se roz-
proudila volná zábava, jejíÏ náladu zvy‰o-
vala dobfie sehraná hudba pod taktovkou
kapelníka Josefa ·rubafie. 

Po roce 1948 pfie‰ly v‰echny poÏární
sbory pod pravomoc MNV a tak se stává
otázka poÏárních sborÛ záleÏitostí v‰ech
obãanÛ v obci.
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SLUNEâNICE
ÚKLIDOVÉ A SOCIÁLNÍ SLUÎBY

– Úklid domÛ a bytÛ
– Îehlení prádla

– âi‰tûní kobercÛ a ãalounûní
– Osobní asistence pro seniory 

a osoby se zdravotním postiÏením

Informace o sluÏbách a objednávky:

Navrátilová Eva, 
739 49 Metylovice 430

Tel.: 731 157 671,
e-mail: navratil.met@centrum.cz
http://www.uklidslunecnice.com

HLEDÁME!
Folková hudební skupina GALERIE

hledá houslistu (tku), flétnistu (tku),
hráãe (ãku) na rytmické nástroje. 

Pfiípadn˘ zpûv vítán. 
(Pozn.: zku‰ebna je ve Fren‰tátû p. R.).

tel.: 603 807 012
e-mail: skupina.galerie@seznam.cz
www.skupina-galerie.websnadno.cz

Z kroniky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
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POPIS TRAS POCHODU
Trasa 30 km 
Z místa startu (nádraÏí âD v Kunãicích pod Ondfiejníkem) po

modré turistické znaãce na Horní âeladnou. Z modré odboãíme
doleva (po vlastním znaãení k památníãku J.U‰iaka, pak se vrátíme
zpût na modrou turistickou znaãku, po které pokraãujeme ke
kapliãce - kontrola - Kl. Odtud po ãervené tur. znaãce doleva, pak
doprava úboãím Smrku aÏ na Polanu (rozcestí turistick˘ch znaãek).
Zde odboãíme doprava na modrou tur. znaãku, po níÏ dojdeme na
Kociánku - K2. Kde bude malé obãerstvení. Po modré turistické
znaãce pokraãujeme aÏ na MartiÀák, chatu míjíme a po zelené
turistické znaãce dorazíme na rozcestí Bafiiny - K3. Po zelené
znaãce pokraãujeme vzhÛru na âertÛv ml˘n - K4. Z âertova ml˘na
sestoupíme po ãervené turistické znaãce na sedlo MaÀáky, kde
pfiejdeme na zelenou turistickou znaãku, která nás dovede úboãím
- Nofiíãí hory, pfies Bystré aÏ témûfi k nádraÏí âD v Kunãicích pod
Ondfiejníkem. Pfied nádraÏím se napojíme na vlastní znaãení, které
nás dovede do cíle pochodu, k chatce „U Ïabáka“ (nad hfii‰tûm TJ
Sokol Kunãice pod Ondfiejníkem)

Pfiev˘‰ení na trase 30 km — cca 980 m.

Trasa 15 km
Z místa startu (nádraÏí âD v Kunãicích pod 0ndfiejníkem) po Ïluté

turistické znaãce (smûr -Malá Stolová). Bûhem stoupání Malou Sto-
lovou narazíme na kontrolu — K1, za kterou odboãíme doprava na
‰ikmo stoupající lesní cestû. Po vlastním znaãení obcházíme Velkou
Stolovou na rozcestí ke kontrole — K2. Pokraãujeme po vlastním
znaãení k zelenû znaãené turistické cestû, (dáme se ostfie doprava),
po níÏ dojdeme pfies Bystré aÏ témûfi k nádraÏí âD v Kunãicích pod
0ndfiejníkem. Pfied nádraÏím se napojíme na vlastní znaãení, které
nás dovede do cíle pochodu, k chatce „U Ïabáka“ (nad hfii‰tûm TJ
Sokol Kunãice pod Ondfiejníkem)

Pfiev˘‰ení na trase 15 km – cca 460 m.

Trasa 7 km 
Z místa startu (nádraÏí âD v Kunãicích pod Ondfiejníkem) po

Ïluté turistické znaãce k Ruskému kostelíku, kde odboãíme vpravo
smûr Koliby. Po cca 400 m u vily ·árka se dáme doleva — smûr
Velká Stolová a po vlastním znaãení aÏ na spodní okrajovku Velké
Stolové ke kontrole - K1. Okrajovou cestou nad chatovi‰tû ke
kontrole - K2 a dále chodníkem mezi chatami, kde narazíme na
zelenou turist. znaãku, která nás dovede na MaralÛv kopec ke kon-
trole - K3. Po asfaltové cestû (zelená turistická znaãka) dojdeme pfied
viadukt u nádraÏí âD a dále po vlastním znaãení do cíle pochodu,
k chatce „U Ïabáka“ (nad hfii‰tûm TJ Sokol Kunãice p. O.

Pfiev˘‰ení na trase 7 km — cca 180 m.

Start a cíl:
Start pochodu v‰ech tras je od chatky TURIST u nádraÏí âD v

Kunãicích p. Ondfi. Start je prÛbûÏn˘ od 7:00 – 9:00 hod.
Cíl pochodu — chatka „U Îabáku“ — areál vodních nádrÏí nad

hfii‰tûm TJ Sokol Kunãice pod Ondfiejníkem.

Prezentace:
Vyplnûním pfiihlá‰ky v sobotu 24. kvûtna 2008 v dobû od 6.45 –

9.00 hod. v místû startu chatka TURIST u nádraÏí âD v Kunãicích
pod Ondfiejníkem. 

Startovné:
Trasa 7 a 15 km — dospûlí 20 Kã, mládeÏ do 15 let 10 Kã, Trasa

30 km-30 Kã.
âlenové KâT sleva 20%.

Charakter tras:
V‰echny trasy jsou vedeny pfieváÏnû po znaãen˘ch turistick˘ch

cestách v horském terénu, ãást tras vede po lesních cestách s vlast-
ním znaãením.

Vût‰í ãást pochodu vede chránûnou krajinnou oblastí Beskydy,
turistické cesty jsou znaãeny na turistické mapû Beskydy — 96. Plá-
nek s popisem v‰ech tras obdrÏí startující pfii prezentaci.

âasov˘ limit:
Pro trasu 30 km — 8 hodin, pro trasu 15 km — 5 hodin, pro trasu

7 km — 5 hodin.

Podmínky úãasti:
Dobr˘ zdravotní stav úãastníka. Pro úãast na 30 km. trase pocho-

du, dovr‰ení 15 let vûku. Trasy 7 a 15 km, mládeÏ do 15 let pouze
v doprovodu dospûlé osoby. 

Zavazadla:
ZájemcÛm budou zavazadla uschována pfii prezentaci. 

Obãerstvení:
V‰ichni úãastníci pochodu obdrÏí v cíli teplé jídlo, úãastníci

pochodu 30 km obdrÏí na trase pfii kontrole K3 — malé obãerstve-
ní. V cíli bude moÏnost dal‰ího obãerstvení v pfiipraveném bufetu.

Odmûny:
V‰ichni úãastníci, ktefií projdou pfiedepsan˘mi kontrolami sv˘ch tras a

absolvují pochod v pfiedepsaném ãasovém limitu, obdrÏí úãastnick˘ list a
malou pozomost, kterou vûnoval Obecní úfiad Kunãice p. Ondfiejníkem.

Pro nejmlad‰ího, nejstar‰ího a nejvzdálenûj‰ího úãastníka pochodu jsou
pfiipraveny vûcné odmûny. Nejvût‰í odmûnou pro v‰echny úãastníky bude
pobyt spojen  ̆s pohybem v jarní pfiírodû a navázání nov˘ch pfiátelství.

Organizaãní:
Akce se uskuteãní za kaÏdého poãasí - kaÏd˘ úãastník pochodu

absolvuje trasy na vlastní nebezpeãí. V cenû startovného není poji‰-
tûní proti nehodû ãi úrazu. 

BliÏ‰í informace moÏno získat na adrese: 

manÏelé MariÀákovi
739 13 Kunãice pod Ondfiejníkem 405,

tel: 556 850 274, mobil: 603 548 526

ODBOR âESK¯CH TURISTÒ KUNâICE POD OND¤EJNÍKEM 
pofiádá v sobotu 24. kvûtna 2008
veřejně přístupnou turistickou akci

KKKK uuuu nnnn ãããã iiii cccc kkkk ˘̆̆̆     pppp oooo cccc hhhh oooo dddd     
po stopách partyzánÛ

– pochod navazuje na jiÏ tradiãní pochody
a dálkové bûhy pofiádané 
v Kunãicích pod Ondfiejníkem
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Dne 12. 4. 2008 se uskuteãnila akce
„zahájení 100. jarních kilometrÛ“, na
kterou pfii‰lo i pfies nepfiízeÀ poãasí 18
úãastníkÛ. V‰em byla odmûnou moÏ-
nost opéRok 2008 je ve znamení akce
„6. beskydsk˘ch vrcholÛ“. 

První v˘stup se konal dne 19.4. na
Ondfiejník, kde dorazilo 183 turistÛ,
dal‰í v pofiadí byl dne 20.4. v˘stup na
Javorník kde pfii‰lo 147 turistÛ.

Dal‰í v˘znamnûj‰í akcí bude dne 24.
5. 2008 tradiãní kunãick˘ pochod „Po
stopách partyzánÛ“.

Na v‰echny akce které se konají
zveme v‰echny ãleny i ‰irokou vefiejnost. 

V‰echny akce jsou umístûny na
webu na‰í obce.

ttuurriissttéé  vv  aakkccii

Z ãinnosti Klubu ãesk˘ch turistÛ Kunãice p. O.

MoÏnost 
pronájmu 
voln˘ch 

prostor na
„HUËA¤STVÍ“ 
35 – 55 m2 na obchod

nebo sluÏby.

Cena 50,-Kã/m2 mûsíãnû.

Více info: 602 362 722
R. ¤ezníãek
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Kunãice pod Ondfiejníkem

Závod horsk˘ch kol pro dûti a mládeÏ 2008
Zvlá‰È kategorie pro holky a kluky.

Vyhodnocení závodu 30 minut po
dokonãení poslední kategorie.

HODNOCENÍ: Prvních tfii závodní-
ci obdrÏí diplom a vûcné ceny.

PODMÍNKY ÚâASTI: Základní
podmínkou úãasti je souhlas rodiãÛ
(odevzdá se pfii prezentaci), bez-
vadn˘ stav kola a  OCHRANNÁ
P¤ILBA. 

KaÏd˘ závodník se úãastní závodu
na vlastní nebezpeãí!

STARTOVNÉ: závod je pro závod-
níky zdarma

INFORMACE: www.mtbondrej-
nik.cz

pfiihlá‰ky na e-mail:
mtbondrejnik@centrum.cz

fax: 556 836 714
osobnû: Pavla Mynáfiová

Z· Kunãice p.O.

Souhlas rodiãÛ
Souhlasím, aby moje dítû

.................................................... 

narozeno ...................................,

se zúãastnilo závodu horsk˘ch
kol dne1. 6. 2008 v Kunãicích
p.O. Prohla‰uji, Ïe beru na vûdo-
mí, Ïe úãast v závodû je na vlast-
ní nebezpeãí a Ïe moje dítû bude
mít ochrannou cyklistickou pfiilbu
a kolo bude v bezvadném stavu.

Pofiadatel neruãí za Ïádné
‰kody zpÛsobené úãastníkovi
závodu ani za ‰kody, které
úãastník zpÛsobí komukoliv
jinému.

Jméno rodiãe: ..................................

Podpis rodiãe: ..................................

Pofiadatel:.................................................... MTB Ondfiejník Kunãice p.O.

Datum konání:................................................................nedûle 1. 6. 2008

Místo: ......................................................................areál Z· Kunãice p.O.

Pfiihlá‰ky:...........................................................do 31. 5. 2008 + na místû

Prezentace: ...........................................................1. 6. 2008 od 9.00 hod.

Start: ...............................................................................................11 hod.

KATEGORIE A TRATù:
pfiedÏáci 2001 a mlad‰í ............................................................cca 1,2 km

ml. Ïáci 2000-1999 ..................................................................cca 1,8 km 

st. Ïáci 1998-1996.......................................................................cca 4 km

dorost 1995-1993 ........................................................................cca 8 km

juniofii 1992-1990......................................................................cca 16 km
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Dubnová vycházka na‰ich seniorÛ 
smûfiovala od benzinky

pfies Pekliska na Maralák

Organizátorka pravideln˘ch vycházek ZdeÀka Kfienková (pfiedsedkynû SPOZ) – na
fotografii druhá zleva v první fiadû.

DOTAZY âTENÁ¤Ò

Kolem nové ‰kolky vznikají stále nové a nové „zaru-
ãené“ informace, takÏe si nûkdy s nádechem recese
fiíkám, Ïe by si toto téma zaslouÏilo speciální veãerní
vydání ON.

Poslední dotazy jsou reakcí na novou fámu, Ïe ‰kol-
ka nebyla zkolaudová pro velké mnoÏství závad. 

Odpovûì: Tyto dotazy byly velice pfiedãasné neboÈ v
dobû dotazÛ nebyla ‰kolka je‰tû zkolaudována. Kolau-
dace ‰kolek úspû‰nû probûhla aÏ 29. 4. 2008 v 11:30.

Dodatek: V rámci pracovního jednání byla nová
‰kolka pfiedstavena také v‰em zastupitelÛm. Pfii této
pfiíleÏitosti jsem pofiídil následující fotky a na internetu
naleznete také „virtuální“ prohlídku prostorami nové
‰kolky.

Obfiadní síÀ

Foto: Petr Try‰ãuk

Obfiadní síÀ 
po rekonstrukci 

z konce roku
2007.


