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Dne 6. záfií leto‰ního roku se uskuteãnil
1. roãník Dne obce v areálu základní ‰koly.
Není pochyb o tom, Ïe se vydafiil. V‰ichni
jste mûli moÏnost se pobavit, potkat své
známé, prohlédnout si základní ‰kolu, novû

vybudovanou matefiskou ‰kolu, seznámit se
s ãinnostmi spolkÛ a organizací v na‰í obci,
které se zároveÀ na zaji‰tûní dne podílely. 

Rád bych touto cestou podûkoval
v‰em, ktefií se jakkoliv zapojili do organi-

zace této, pro Kunãice pod Ondfiejníkem,
nové akce. 

Dûkuji také sponzorÛm, ktefií se podí-
leli na finanãním pokrytí nákladÛ, které
ãinily pfiibliÏnû 80 tisíc korun. 

Den obce Kunãice pod Ondfiejníkem

Díky tûmto sponzorÛm byly koneãné 
v˘daje obce 13 tisíc korun:
Beskydské rehabilitaãní centrum, s.r.o., âeladná
EB – ELEKTRO BARTO·, s.r.o., Fren‰tát pod Radho‰tûm
Megas, spol. s r.o., Fren‰tát pod Radho‰tûm
SILVER B.C., spoleãnost s ruãením omezen˘m, Ostrava

JUREK S+R s.r.o., Kunãice pod Ondfiejníkem
Revin – velkoobchod nápojÛ, Fren‰tát pod Radho‰tûm

Vûfiím, Ïe úspû‰n˘m leto‰ním roãníkem byla zavedena tra-
dice oslav na‰í obce, na‰ich obãanÛ a tû‰ím se spolu s Vámi
na roãník pfií‰tí. Michal Pavlita, starosta obce

Leto‰nímu Dni obce pfiálo nádherné poãasí, které pfiilákalo mnoho náv‰tûvníkÛ...

...mezi nimiÏ nechybûl také senátor Kopeck˘.
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Mezi sluÏby Informaãního centra
mûsta Fren‰tát p.R. patfií také informovat o
kontaktech na místní podniky, soukromní-
ky, v˘robce, obchody, sluÏby, zdravotní
zafiízení i restaurace...

K této ãinnosti nám slouÏí databáze, kte-
rou pravidelnû aktualizujeme, pfiesto
bychom Vás chtûli poprosit o aktualizaci
Va‰ich údajÛ. Mnoho podnikatelÛ z pevn˘ch
linek pfie‰lo na mobilní telefony a velice nám
pomÛÏe, pokud nám tuto informaci pfiedáte.
Tato aktualizace je zcela zdarma, stejnû tak i
poskytování tûchto kontaktÛ obãanÛm.

Databáze je urãena pro podnikatele na
území Fren‰tátu p. R, Tiché, Bordovic, Vefio-
vic, Trojanovic, Kunãic p.O. a Lichnova.

PS: MÛÏe se stát, Ïe i Vy budete jednou
potfiebovat ãíslo na kominíka, ãalouníka
ãi kadefiníka. Pomozte nám tedy doplnit
na‰i databázi Va‰imi kontakty.

Formuláfi pro doplnûní databáze pod-
nikatelÛ pro Informaãní centrum:

Název: 

Adresa: 

Kontaktní osoba:

Tel., fax:

e-mail, www:

Provozní doba:

Struãn˘ popis:

Informace pro v‰echny podnikatele a Ïivnostníky!

Vyplnûn˘ formuláfi nám prosím pfiineste do informaãního centra nebo za‰lete na e-mai-
lovou adresu ic@mufrenstat.cz. Dûkujeme za spolupráci. Kolektiv pracovníkÛ ICM

V sezónû 2008-2009 bude kunãick˘
volejbal v krajském pfieboru zastupovat
druÏstvo juniorek ve sloÏení Silvie Koke-
‰ová (kapitánka), Diana Mikalová, Petra
Vedralová, Beata Kuná‰ová, Julie Krpco-
vá, Lenka Svobodová, Katefiina Krpcová,
Markéta Ufiinovská, Eli‰ka Stfialková,
Michaela Kvapilová a Monika Ondrucho-
vá.  

SoutûÏ bude zahájena v domácím pro-
stfiedí 5. fiíjna  2008. Hrací dny jsou nedû-
le a zahájení  prvního utkání je v 10.00
hodin. Druhé utkání b˘vá zpravidla zahá-
jeno cca 30 min po ukonãení prvního
utkání.  Utkání v domácím prostfiedí se
hrají v tûlocviãnû Z· K. Svolinského, od
února 2009 v novû opravené tûlocviãnû
v areálu TJ Sokol Kunãice pod Ondfiejní-
kem. 

Do nové sezóny dostanou dûvãata nové
dresy, na které poskytli pfiíspûvek firma
S+R Jurek, Pekárna Vial, L. a T. Závodní,
A. Fajkus, J. Petr, B. Petr, R. ·igut a T. Kva-
pilová.
Milé pfiekvapení ãeká na dûvãata od maji-
tele firmy PROMOS CZ  s.r.o. pana P.
·vajky, kter˘ na‰emu volejbalovému
druÏstvu vûnoval také nové dresy.

V‰em na‰im sponzorÛm dûkujeme a
zveme je i v‰echny pfiíznivce volejbalu na
nedûlní utkání. D. Svobodová

1. TJ Sokol Mosty u Jablunkova 
2. TJ Sokol Kunãice p. Ondfiejníkem 
3. Klub volejbalu Kopfiivnice 
4. TJ Sokol Fr˘dek–Místek „B“ 
5. TJ PraÏmo Ra‰kovice 
6. TJ Sokol Palkovice 

Zaãátky utkání v 10.00  

1. a 2. kolo - 5.10. 2008 
Mosty u Jablunkova - Palkovice     
Kunãice p. O. - Ra‰kovice 
Kopfiivnice - Fr˘dek-Místek 

3. a 4. kolo - 12.10. 2008 
Palkovice - Fr˘dek-Místek 
Ra‰kovice - Kopfiivnice 
Mosty u Jablunkova - Kunãice p.O. 

5. a 6. kolo - 19.10. 2008 
13,16 Kunãice p. O. - Palkovice 
14,17 Kopfiivnice - Mosty u Jablunkova 
15,18 Fr˘dek-Místek - Ra‰kovice 

7. a 8. kolo - 2.11. 2008 
Palkovice - Ra‰kovice 
Mosty u Jablunkova - Fr˘dek-Místek 
Kunãice p. O. - Kopfiivnice 

9. a 10. kolo - 9.11. 2008 
Kopfiivnice - Palkovice 
Fr˘dek-Místek - Kunãice p. O. 
Ra‰kovice - Mosty u Jablunkova 

11. a 12. kolo - 1. 2. 2009 
Palkovice - Mosty u Jablunkova 
Ra‰kovice - Kunãice p.O. 
Fr˘dek-Místek - Kopfiivnice 

13. a 14. kolo - 8. 2. 2009 
Fr˘dek-Místek - Palkovice 
Kopfiivnice - Ra‰kovice 
Kunãice p. O. - Mosty u Jablunkova 

15. a 16. kolo - 15. 2. 2009 
Palkovice - Kunãice p. O. 
Mosty u Jablunkova - Kopfiivnice 
Ra‰kovice - Fr˘dek-Místek 

17. a 18. kolo - 22. 2. 2009 
Ra‰kovice - Palkovice 
Fr˘dek-Místek - Mosty u Jablunkova 
Kopfiivnice - Kunãice p. O. 

19. a 20. kolo - 1. 3. 2009 
Palkovice - Kopfiivnice 
Kunãice p.O. - Fr˘dek-Místek 
Mosty u Jablunkova - Ra‰kovice 

Po odehrání základní ãásti soutûÏe se
vytvofií finálová skupina (se zapoãítáním
v˘sledkÛ ze zákl. skupin) a ostatní druÏ-
stva budou hrát o celkové umístûní v sou-
tûÏi. viz RS ãl. 11 – Systém soutûÏí. 
Vítûz finálové skupiny postupuje pfiímo
do 1. ligy juniorek.

VOLEJBAL TJ SOKOL KUNâICE P. O. – sezóna 2008 – 2009
KRAJSK¯ P¤EBOR JUNIOREK – SKUPINA „B“

Termíny: finálová sk. ( ms-JKY-I ) 22.3. 29.3. 5.4. a 19.4. 2009 sk. útûchy (ms-JKY-II ) 22.3. a 29.3. 2009
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Kunãice pod Ondfiejníkem

Jubilanti
v fiíjnu oslaví svá 

Ïivotní jubilea tito obãané

Marie Macurová 87 let
Miroslav Valá‰ek 87 let
Liboslava Ma‰talífiová 86 let
Bedfiich Majerek 84 let
Josef Klime‰ 84 let
Jindfii‰ka Halamíková 84 let
Oldfiich ·mifiák 83 let
Marie Kfiiváková 82 let
Jarmila Drongová 80 let
Miloslav Pícha 80 let
Irena Miãulková 65 let
Jana Stillerová 65 let
Franti‰ek ·nyta 60 let
Martin Sivek 60 let

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

Vítání obãánkÛ
Dne 27. záfií  2008 jsme slavnostnû
pfiivítali do svazku na‰í obce tyto
nové obãánky: Krist˘nu Vidurovou,
Luká‰e Poldu, Marka Ruãku a
Michala Tomeãku.

Dûtem a rodiãÛm pfiejeme hodnû
zdraví, ‰tûstí a spokojenosti.

Blahopfiání
Dne 30. fiíjna 2008 oslaví zlatou
svatbu manÏelé Zdenûk a Marie Str-
nadlovi. ManÏelÛm srdeãnû blaho-
pfiejeme a pfiejeme do dal‰ích spo-
leãn˘ch let hodnû zdraví, lásky a
pohody. - obecní úfiad -

Vzpomínka
„Dala se na cestu,
kterou jde kaÏd˘ sám.
Jen dvefie vzpomínkám
nechala dokofián.“

Dne 6. fiíjna vzpomeneme 1. v˘roãí
úmrtí paní Beaty Stfielkové. S láskou
a úctou vzpomíná rodina Stfiálkova

Podûkování
Dûkuji v‰em jednotkám hasiãÛ za
obûtav˘ a profesionální zásah v noci
16. srpna za velmi nepfiíznivého
poãasí pfii ha‰ení poÏáru rodného
domu na Îuchovû ãp. 128.
Dûkuji rovnûÏ v‰em, ktefií mi v neleh-
ké Ïivotní situaci pomohli, pfiípadnû
pomoc nabídli. Jarmila Henzlová

Nález
Dne 17. 9. 2008 byl nalezen zlat˘
snubní prsten na autobusové zastáv-
ce U kostela v Kunãicích p. O. 

BliÏ‰í informace na obecním úfiadû
u pí TaÈány Holu‰ové.

�

✿ ✿

�

�

� �

�

Sobota s hasiãi se letos opravdu vydafiila,
vÏdyÈ po nûkolika t˘denním de‰ti v sobotu
vysvitlo sluníãko, a tak  na dopolední „Pod-
zimní soutûÏ mlad˘ch hasiãÛ“ pfiijelo 22 druÏ-
stev. Nejdfiíve se utkala dvû druÏstva MINI
ÏákÛ, z nichÏ lep‰í bylo to na‰e kunãické.  

V kategorii mlad‰ích ÏákÛ soutûÏilo 10
t˘mÛ, zvítûzilo druÏstvo z Nové Vsi, druhé
skonãily Oprechtice a tfietí  Luãina. Na‰i
mlad‰í Ïáci obsadili 5. místo.

V kategorii star‰ích z rovnûÏ desíti druÏ-
stev zvítûzilo druÏstvo A z Kunãic s ãasem
13,708 sekund, druzí byli Ïáci z Nové Vsi,
3. místo patfiilo opût Kunãicím – t˘mu B. 

V‰ech 22 druÏstev bojovalo s velk˘m
nasazením, kaÏd˘ se snaÏil podat co nej-
lep‰í v˘kon. NejdÛleÏitûj‰í na celé soutûÏi
bylo to, Ïe i kdyÏ nûktefií mûli na trati pro-
blémy, v‰ichni soutûÏ dokonãili, nikdo
nevzdal. V‰echna druÏstva byla odmûnûna
slan˘mi preclíky z pekárny VIAL pana
Nûmce, 6 nejlep‰ích v kaÏdé kategorii

obdrÏelo hodnotné ceny od hasiãÛ, pana
Vykruta, ale nejcennûj‰í dárky  dostali za 1.
místo star‰í Ïáci – v˘robky od firmy Jurek
S+R. V‰em sponzorÛm moc dûkujeme.

Odpoledne se se‰li dospûlí na  31. roã-
níku „Kunãická beãka“. Jde o poÏární
útok,  kdy se  po pfiekonání pfiekáÏek
pokou‰í proudafii umístit sud od piva do o
nûco málo vût‰í branky. Letos mezi sebou
bojovalo dvoukolovû 8 druÏstev.Zvlá‰tním
druÏstvem bylo na‰e druÏstvo Ïen, které
podle doby vzniku nazval moderátor druÏ-
stvem za 5 minut 13. Trénovaly  opravdu
na poslední chvíli, v sobotu v jednu.  Po
velkém klání a spoustû legrace zvítûzilo
druÏstvo muÏÛ z Kopfiivnice, místo patfiilo
muÏÛm z Kunãic a 3. muÏÛm z âeladné,
na‰e Ïeny získaly bramborovou medaili.

Pfii vyhla‰ování v˘sledkÛ jsme zjistili, Ïe
nejmlad‰í soutûÏící bylo 13, nejstar‰ímu
64 let, ale v‰ichni se bavili stejnû dobfie.  

Vûra Kahánková, SDH Kunãice p. O.

Sobota s hasiãi

NáboÏenská obec 
Církve ãeskoslovenské husitské 
v Kunãicích pod Ondfiejníkem 

zve vûfiící, aby s námi uctili památku
zesnul˘ch v pátek 31. fiíjna 2008

v 15.00 hod nebo 
v nedûli 2. listopadu 2008 v 8.30 hod.

v Husovû sboru CâSH v Kunãicích p. O. 
Václav Kfiesina, faráfi

Ordinace MUDr. Jana Chovanãíka
V pondûlí 27. 10. 2008 je z dÛvodu

dovolené ordinace
MUDr. Jana Chovanãíka uzavfiena.

Ve dnech 24. 10. a 27. 10. 2008
MUDr. Daniela ·ablaturová 

neordinuje. Bolestivé pfiípady o‰etfií
DENTICULUS s.r.o., Fr˘dlant  n. O. 
– pátek 24. 10. od 8.00 do 11.00 hod,
pondûlí 27.10. od 13.00 do 17.00 hod.

Pondûlí – od 17.30 do 19.00 Ïeny – zdra-
votní tûlocvik, vedou M. Majer-
ková, E. ·igutová, K. âerná, B.
MartiÀáková

Úter˘ – od 15.00 do 16.30 Ïáci – gym-
nastika, atletika, pobyt v pfiírodû,
hry. Vedou Z. a V. Majerkovi 

– od 19.30 do 21.00 Ïeny – cviãe-
ní s hudbou, vede V. Daníãková

Stfieda – od 16.30 do 17.30 pfied‰kolní
dûti s rodiãi, vede J. Klime‰ová

âtvrtek – od 15.00 do 16.30 Ïaãky – gym-
nastika, atletika, pobyt v pfiíro-
dû, hry. Vedou J. Poledníková,
Z. Majerková

Cviãení probíhá v tûlocviãnû Z· K. Svo-
linského.

Zvou cviãitelé a v˘bor ASPV

Pozvánka na cviãení

� Vzpomínka    �

Oznámení

Ode‰las maminko, neznámo kam, 
vzpomínka po Tobû zÛstane nám.
Vzpomínka krásná, maminko milá,
Ty Ïe jsi pro nás vÏdycky jen Ïila.

V mûsíci  záfií jsme
vzpomnûli 20. let 
od úmrtí na‰í milé 
Bronislavy Kahánkové.
Kdo jste ji znali, 
vûnujte ji s námi
tichou vzpomínku. 

Dûti s rodinami

Podzimní procházky
mají také své kouzlo

SPOZ zve seniory na jednu takovou 

na úter˘ 21. fiíjna 2008. 
Sraz na toãnû v 9.20 hod. 

PÛjdeme smûrem pod Ondfiejník 
aÏ na okrajovku a po ní k b˘valému

stfiedisku Dfievafi. 
Pak se stavíme na HuÈafiství

(tam jsme je‰tû spoleãnû nebyli).

Tû‰í se ZdeÀka Kfienková
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V pátek 19. 9. 2008 zorganizovala na‰e ‰kola pro Ïáky osmé a
deváté tfiídy zájezd do Ostravského divadla loutek na pfiedstavení
Fidlovaãka. Vyjeli jsme od ‰koly hned ráno a to autobusem, kter˘
nás dovezl aÏ k divadlu. Divadelní pfiedstavení bylo asi hodinu a pÛl
dlouhé, ale vÛbec jsme se nenudili. Seznámili jsme se s hlavními
postavami tohoto pfiedstavení Lidunkou a Jeníkem. Tyto dvû postavy
se do sebe zamilují, ale jejich lásce brání Lidu‰ãina teta Antonie
Mastílková a JeníkÛv otec Kroutil. Mastílková má uÏ pro Lidunku
bohatého Ïenicha, takÏe o ‰evci Jeníkoví nechce ani sly‰et. Tetiãka
Lidunky se v‰ak vzápûtí dozví, Ïe bohat˘ Ïenich je chud˘ podvod-
ník. Mastílková tedy dá Jeníkovi ruku své netefie Lidunky a sama si
vezme ‰evce pana Kroutila. Ke konci hry pfiijde slep˘ muzikant
Mare‰ a zazpívá krásnou píseÀ Kde domov mÛj, která se pozdûji
stala na‰í  národní hymnou. Po pfiedstavení nás pfied divadlem opût
ãekal autobus, aby zajistil na‰i dopravu zpût do ‰koly. Divadelní
pfiedstavení Fidlovaãka se nám moc líbilo, zajímavé byly v˘kony
hercÛ, obdivovali jsme i loutky. Barbora KoÏu‰níková, 9. roã.

Hledáme nové bûÏecké talenty 
S blíÏící se zimní sezónou zve oddíl bûÏeckého lyÏování ve Fren-

‰tátû pod Radho‰tûm, do sv˘ch fiad v‰echny zájemce o tento krásn˘
zimní sport. Bûh na lyÏích je vhodn˘m doplÀkov˘m sportem i pro
v‰echny ostatní sportovce, ktefií si chtûjí udrÏet svou letní formu.

Tréninky bûÏeckého oddílu probíhají paralelnû na obou
základních ‰kolách ve Fren‰tátû pod Radho‰tûm pod vedením
zku‰en˘ch trenérÛ. Novû budou na‰i malí bûÏkafii trénovat i na
Základní ‰kole v Trojanovicích. Podrobn˘ rozpis v‰ech tréninkÛ,
akcí oddílu, vãetnû kontaktÛ na jednotlivé trenéry, najdete na
internetov˘ch stránkách www.skifren.cz.

Pfiijìte mezi nás!
Kontakt: Základní ‰kola Tyr‰ova, Lenka Besedová, 

telefon: 556 835 920

Nová matefiská ‰kola
Nov˘ ‰kolní rok jsme zahájili v zrekonstruovan˘ch prostorách
Základní ‰koly Karla Svolinského v Kunãicích p. O. Byly otevfieny
dvû tfiídy s kapacitou 27 a 28 dûtí. Obû jsou plnû obsazeny. V matefi-
ské ‰kole pracují ãtyfii pedagogové a dvû správní zamûstnankynû.
Telefonní ãíslo i e-mailová adresa zÛstaly nezmûnûny:
556 850 185, skolka@kuncicepo.cz, www.skolkakuncice.unas.cz

Podûkování
Koncem mûsíce srpna nûkolik rodiãÛ pfiestûhovalo k nové matefiské ‰kole
vybavení ‰kolní zahrady z b˘val˘ch obou M·. Na pfiestûhování vûnovali dvû
odpoledne a celou víkendovou nedûli.  Touto cestou bych chtûla podûkovat
manÏelÛm ·ebelov˘m, panu Petrovi, Cochlarovi, Daníãkovi, Markovi, Zaja-
covi, Men‰íkovi, Baranovi, Strnadlovi, Chovanãíkovi, Chrobákovi, Janotovi,
Mylkovi, ·paãkovi a Knapkovi. Renata Klime‰ová, fieditelka M·

Pfiedstavení fidlovaãka

,,Mami, mám v aktovce taky kníÏky?“ ,,Neboj, v‰echny dosta-
ne‰ ve ‰kole.“ Takto nebo urãitû podobnû vypadalo ráno 1. záfií ve
tfiinácti kunãick˘ch rodinách. Tento den oãekávalo 39 kunãick˘ch
obãanÛ s velk˘m napûtím, moÏná i nervozitou. Tfiináct dûtí spo-
leãnû se sv˘mi rodiãi se chystalo poprvé do ‰koly. Od zápisu vûdû-
li, Ïe je ve ‰kole neãeká uÏ jenom zábava, ta snad bude také, ale
hlavnû uãení a získávání nov˘ch vûdomostí o svûtû kolem nich. 

V osm hodin ráno noví ‰koláci
usly‰eli první zvonûní ve ‰kole a uÏ to
v‰echno vypuklo. Krátké pfiivítání v
první tfiídû, pár slov k rodiãÛm o orga-
nizaci ‰kolního dne a pak uÏ poma-
liãku seznamování se v‰emi vyuãova-
cími pfiedmûty a v‰ím, co bude 6
chlapcÛ a 7 dûvãat ve ‰kole kaÏd˘

den od 8 do 12 hodin ãekat. A uÏ pfiichází fieditel ‰koly, vfiele
stiskne ruku kaÏdému prvÀáãkovi a pfiedává také mal˘ dárek v
podobû balíãku sladkostí vûnovan˘ obecním úfiadem. Dûti zji‰-
Èují, Ïe ve ‰kole to moÏná nebude zase aÏ tak ‰patné, a ti, ktefií z
ní mûli obavy, se teì uÏ tû‰í na dal‰í dny a mûsíce ve ‰kole.

KdyÏ si kaÏd˘ z nás pfiipomene dobu, kdy chodil do 1. tfiídy,
moc se mu toho nevybaví. Vûfime, Ïe tûch pár momentÛ, na které
si nûkdy pozdûji dne‰ní prvÀáci vzpomenou, bude patfiit k tûm
pûkn˘m vzpomínkám. Eva Sladká, uã. 1. tfiídy

A kdo zasedl letos do lavic 1. tfiídy?
Martin Adamec
Veronika Burelová
Veronika Führerová
Natali Cholevová
Eli‰ka Chovanãíková
Janis Masmanidis
Jana Mikulková
Ondfiej Nikel
Anita Nytrová
Filip Par˘zek
Lenka Poledníková
Martin Strnadel
Ladislav ·tefek

První den ve ‰kole
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Kunãice pod Ondfiejníkem

VáÏení obãané,
v mûsíci fiíjnu se konají v na‰í obci

volby do zastupitelstva kraje a Senátu Par-
lamentu âeské republiky. V obci Kunãice
pod Ondfiejníkem jsou pro tyto volby
zfiízeny dva volební okrsky:

Volební okrsek ã. 1, kter˘ tvofií dolní a
stfiední ãást obce po pana Jifiího Janáãe,
paní Eli‰ku Pustkovou a provozovnu na
Maralovém kopci v ã.p. 158 bude mít
volební místnost v budovû obecního
úfiadu v zasedací místnosti (ã.p. 569).

Volební okrsek ã. 2, kter˘ tvofií horní
ãást obce od vodních nádrÏí bude mít
volební místnost v budovû a prostorách
b˘valé lékárny (ã.p. 627).

Volby do zastupitelstva kraje a 1. kolo
voleb do Senátu Parlamentu âeské repub-
liky probíhají ve dnech 17. fiíjna 2008 v
dobû od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 18.
fiíjna 2008 v dobû od 8.00 do 14.00 hodin.

Pfiípadné 2. kolo voleb do Senátu Par-
lamentu âeské republiky se uskuteãní ve
dnech 24. fiíjna 2008 v dobû od 14.00
hodin do 22.00 hodin a 25. fiíjna 2008 v
dobû od 8.00 do 14.00 hodin.

Zásady a zpÛsob hlasování
do zastupitelstev krajÛ

KaÏd˘ voliã hlasuje osobnû. Zastoupení
není pfiípustné. Voliãi pfiedstupují pfied
okrskovou volební komisi a hlasují v
pofiadí, v jakém se dostavili do volební
místnosti. Voliã po pfiíchodu do volební
místnosti prokáÏe svou totoÏnost a státní
obãanství âeské republiky platn˘m obãan-
sk˘m prÛkazem nebo cestovním pasem
âeské republiky. Po uãinûní záznamu do
v˘pisu ze stálého seznamu obdrÏí voliã od
okrskové volební komise úfiední obálku.
Na Ïádost voliãe mu okrsková volební
komise vydá za chybûjící nebo jinak
oznaãené hlasovací lístky nové. Voliãe,
kter˘ není zapsán ve v˘pisu ze stálého sez-
namu a kter˘ prokáÏe své právo hlasovat
ve volebním okrsku, okrsková volební
komise dopí‰e do v˘pisu ze stálého sezna-
mu dodateãnû a umoÏní mu hlasování.
NeprokáÏe-li voliã svou totoÏnost a státní
obãanství âeské republiky, nebude mu
hlasování umoÏnûno. V prostoru urãeném
pro úpravu hlasovacích lístkÛ nesmí b˘t
nikdo pfiítomen zároveÀ s voliãem, a to ani
ãlen okrskové volební komise. S voliãem,
kter˘ nemÛÏe sám upravit hlasovací lístek
pro tûlesnou vadu anebo nemÛÏe ãíst
nebo psát, mÛÏe b˘t v prostoru urãeném
pro úpravu hlasovacích lístkÛ pfiítomen
jin˘ voliã, nikoliv v‰ak ãlen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za nûho
upravit a vloÏit do úfiední obálky. Voliã
mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch, zejména
zdravotních, dÛvodÛ obecní úfiad a ve
dnech voleb do zastupitelstva kraje

okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro kter˘ byla okrsková volební
komise zfiízena. V takovém pfiípadû
okrsková volební komise vy‰le k voliãi 2
své ãleny s pfienosnou volební schránkou,
úfiední obálkou a hlasovacími lístky. Pfii
hlasování postupují ãlenové okrskové
volební komise tak, aby byla zachována
tajnost hlasování.

Po obdrÏení úfiední obálky, popfiípadû
hlasovacích lístkÛ vstoupí voliã do pros-
toru urãeného k úpravû hlasovacích
lístkÛ). V tomto prostoru vloÏí do úfiední
obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím
lístku, kter˘ vkládá do úfiední obálky,
mÛÏe zakrouÏkováním pofiadového ãísla
nejv˘‰e u 4 kandidátÛ uveden˘ch na
témÏe hlasovacím lístku vyznaãit, kterému
z kandidátÛ dává pfiednost. Jiné písemné
úpravy hlasovacího lístku nemají na posu-
zování hlasovacího lístku vliv. Neplatné
jsou hlasovací lístky, které nejsou na
pfiedepsaném tiskopise, jsou pfietrÏené,
nebo které nebyly vloÏeny do úfiední
obálky. Voliã hlasuje tak, Ïe po opu‰tûní
prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích
lístkÛ vloÏí úfiední obálku s hlasovacím
lístkem pfied okrskovou volební komisí do
volební schránky. Za voliãe, kter˘ není
schopen vloÏit úfiední obálku s hlasovacím
lístkem do volební schránky, mÛÏe tak
uãinit jin˘ voliã, nikoliv v‰ak ãlen
okrskové volební komise. Voliãi, kter˘ se
neodebral do prostoru urãeného pro
úpravu hlasovacích lístkÛ, okrsková voleb-
ní komise hlasování neumoÏní.

Zásady a zpÛsob hlasování
do Senátu Parlamentu
âeské republiky

Voliã hlasuje osobnû, zastoupení není
pfiípustné. Voliãi pfiedstupují pfied
okrskovou volební komisi nebo zvlá‰tní
okrskovou volební komisi a hlasují v
pofiadí, v jakém se dostavili do volební
místnosti. Voliã po pfiíchodu do volební
místnosti prokáÏe svou totoÏnost a státní
obãanství âeské republiky platn˘m ces-
tovním, diplomatick˘m nebo sluÏebním
pasem âeské republiky anebo cestovním
prÛkazem (dále jen "cestovní pas"), nebo
platn˘m obãansk˘m prÛkazem.  Po zázna-
mu ve v˘pisu ze stálého seznamu nebo
zvlá‰tního seznamu obdrÏí od okrskové
volební komise nebo zvlá‰tní okrskové
volební komise prázdnou úfiední obálku.
Na Ïádost voliãe mu okrsková volební
komise nebo zvlá‰tní okrsková volební
komise dodá za chybûjící, ‰krtané nebo
jinak oznaãené hlasovací lístky jiné.
NeprokáÏe-li voliã svou totoÏnost a státní
obãanství âeské republiky, nebude mu
hlasování umoÏnûno. Voliãe, kter˘ není

zapsán ve v˘pisu ze stálého seznamu a
kter˘ prokáÏe své právo hlasovat ve voleb-
ním okrsku, okrsková volební komise
dopí‰e do v˘pisu ze stálého seznamu
dodateãnû a umoÏní mu hlasování. Voliã,
kter˘ se dostavil do volební místnosti s
voliãsk˘m prÛkazem, je povinen tento
prÛkaz odevzdat okrskové volební komisi
nebo zvlá‰tní okrskové volební komisi; ta
jej pfiiloÏí k v˘pisu ze zvlá‰tního seznamu.
V prostoru urãeném pro úpravu hlaso-
vacích lístkÛ nesmí b˘t nikdo pfiítomen
zároveÀ s voliãem, a to ani ãlen okrskové
volební komise nebo zvlá‰tní okrskové
volební komise. S voliãem, kter˘ nemÛÏe
sám upravit hlasovací lístek pro tûlesnou
vadu anebo nemÛÏe ãíst nebo psát, mÛÏe
b˘t v prostoru urãeném pro úpravu hlaso-
vacích lístkÛ pfiítomen jin˘ voliã, nikoliv
v‰ak ãlen okrskové volební komise nebo
zvlá‰tní okrskové volební komise, a hlaso-
vací lístek za nûho upravit a vloÏit do úfied-
ní obálky. Voliã mÛÏe poÏádat ze
závaÏn˘ch, zejména zdravotních dÛvodÛ,
obecní úfiad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v
územním obvodu volebního okrsku, pro
kter˘ byla okrsková volební komise
zfiízena. V takovém pfiípadû okrsková
volební komise vy‰le k voliãi dva své ãleny
s pfienosnou volební schránkou, úfiední
obálkou a hlasovacími lístky. Pfii hlasování
postupují ãlenové volební komise tak, aby
byla zachována tajnost hlasování. Mimo
území âeské republiky nelze do pfienosné
volební schránky hlasovat. 

Po obdrÏení úfiední obálky, popfiípadû
hlasovacích lístkÛ vstoupí voliã do pros-
toru urãeného k úpravû hlasovacích lístkÛ.
Voliã hlasuje tak, Ïe po opu‰tûní prostoru
urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ
vloÏí úfiední obálku s hlasovacím lístkem
pfied okrskovou volební komisí nebo
zvlá‰tní okrskovou volební komisí do
volební schránky. Neplatné jsou hlasovací
lístky, které nejsou na pfiedepsaném
tiskopise, jsou pfietrÏené, nebo které neby-
ly vloÏeny do úfiední obálky.  Za voliãe,
kter˘ není schopen vloÏit úfiední obálku s
hlasovacím lístkem do volební schránky,
mÛÏe tak uãinit jin˘ voliã, nikoliv v‰ak
ãlen okrskové volební komise nebo zvlá‰t-
ní okrskové volební komise. Voliãi, kter˘
se neodebral do prostoru urãeného pro
úpravu hlasovacích lístkÛ, okrsková voleb-
ní komise nebo zvlá‰tní okrsková volební
komise hlasování neumoÏní. Voliã, kter˘
nebydlí na území âeské republiky, pfii vol-
bách do Senátu po pfiíchodu do volební
místnosti odevzdá okrskové volební
komisi voliãsk˘ prÛkaz vystaven˘ zastupi-
telsk˘m úfiadem. Okrsková volební komise
voliãsk˘ prÛkaz pfiiloÏí k v˘pisu ze zvlá‰t-
ního seznamu. 

Michal Pavlita, starosta obce

STAROSTA OBCE KUNâICE POD OND¤EJNÍKEM
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Od roku 1979 sbor nadále pracoval jak
v oblasti poÏární ochrany, tak i spolkové
ãinnosti. âlenové opravili omítku na
zbrojnici, byly provádûny pravidelné
poÏární preventivní prohlídky, úãastnili se
soutûÏí, pro ostatní obãany pofiádali rÛzné
pfiedná‰ky, konãinové zábavy, letní veãery
a velmi populární b˘valo setkání generací. 

V obci se zaãala rozmáhat v˘stavba
chat a rekreaãních zafiízení, docházelo
také ãasto k poÏárÛm lesa a proto se
musela fie‰it otázka zakoupení hasiãského
vozu – cisterny, která by pfiijíÏdûla k poÏá-
rÛm se zásobou vody. Cisterna byla pfiislí-
bena v roce 1983, ale protoÏe nebyla
vãas dodaná ve‰kerá dokumentace, byla
nám pfiidûlena aÏ

13. 5. 1985, v krátkém ãase byla pro-
vedena v˘mûna garáÏov˘ch vrat a zatep-
lení garáÏe.

Dlouho se pfiipravovala celková pfie-
stavba hasiãské zbrojnice. S rekonstrukcí
se zaãalo 2. kvûtna 1987. PÛvodní projekt
poãítal pouze se dvûma garáÏemi, malou
spolkovou místností a hygienick˘m zafií-
zením. Pfii samotné rekonstrukci  se otev-
fiela moÏnost pouh˘m zvednutím stfiechy
vybudovat velkou spolkovou místnost,
‰atnu, kuchyÀ a dal‰í prostory, které jsou
dnes plnû vyuÏívány. PrÛbûÏnû se podafii-
lo projekt i dokumentaci sladit a dovést
do dne‰ní podoby. Financování stavby
bylo ukonãeno ve zlomovém roce 1989 –
tûsnû pfied jejím dokonãením, zb˘vající
práce byly dodûlávány je‰tû nûkolik let.
Pfii rekonstrukci bylo na‰imi ãleny i v˘po-
mocí nûkter˘ch ochotn˘ch obãanÛ odpra-
cováno mnoho brigádnick˘ch hodin. 

V dal‰ích létech se sbor zamûfiil na
opravu techniky a dokonãování pfiestavby
zbrojnice.

V roce 1993 byla sboru pfiedána AVIA
30 valník ze zru‰en˘ch provozoven OÚ.
Pfií‰tího roku následovala vût‰í oprava a
úprava pro hasiãské úãely. 

Leden roku 1996 zaãal poÏárem u Vác-
lavíkÛ, bûhem dubna aÏ ãervna do‰lo k
dal‰ím tfiem poÏárÛm. Jednotka v té dobû
jiÏ pracovala velmi dobfie, takÏe díky
rychlému zásahu pfii poÏáru stolafiské dílny
byl zachránûn cel˘ pfiilehl˘ rodinn˘ dÛm. 

V sobotu 5. a nedûli 6. ãervence 1997
postihla na‰i obec jiÏ druhá povodeÀ
v krátkém ãase. Tato v‰ak byla niãivûj‰í a
s vût‰ími materiálními ‰kodami. Celoden-
ní siln˘ dé‰È se veãer zmûnil v siln˘ liják.
Veãer ve 22.30 byli sirénou svoláni ãle-
nové jednotky k provádûní zaji‰Èovacích

prací. V té dobû jiÏ byly zatopeny sklepy
a suterénní prostory domÛ. Hasiãi celou
noc objíÏdûli kritická místa, kontrolovali
prÛtoãnost mostÛ, odstraÀovali naplavené
dfievo, museli  evakuovat nûkteré obãany. 

V záfií tohoto roku byl oficiálnû zalo-
Ïen krouÏek mlad˘ch hasiãÛ, ti se ihned
pfiihlásili do celoroãní hry Plamen a zaãa-
li získávat zku‰enosti s hasiãskou techni-
kou pfii soutûÏích. 

Rok 1998 probíhal v duchu oslav 100
let zaloÏení sboru. Tyto oslavy byly zahá-
jeny 3. kvûtna pfii slavnostní m‰i v kostele
Mafií Magdalény. Od rána vyhrávala u
hasiãárny kapela, ãlenové se scházeli ve
slavnostních uniformách, mladí hasiãi se
pfiedvedli v nov˘ch stejnokrojích.

6. ãervna bylo uspofiádáno námûtové
cviãení na budovu OÚ za pfiítomnosti
dobrovoln˘ch hasiãÛ z okrsku a okolí a
profesionálních hasiãÛ z Fr˘dku-Místku.  

3. ãervence se konala slavnostní schÛ-
ze na HuÈafiství. Následující den byl pro
obãany a hosty pfiipraven program s ukáz-
kami staré a nové techniky.

U velkého poÏáru rodinného domku
zasahovala na‰e jednotka

4. prosince 1999. U tohoto a dal‰ích
pûti pfiípadech  se velice osvûdãila d˘cha-
cí technika a vysílaãky, se kter˘mi se na‰i
ãlenové nauãili velmi rychle zacházet. 

V tomto roce do‰lo k prvnímu velkému
úspûchu mlad˘ch hasiãÛ, ktefií ve hfie Pla-
men získali 3. místo v okrese. 

Bûhem roku 2000 do‰lo pouze k 1
poÏáru, zbytek v˘jezdÛ byly technické
pomoci. Získali jsme Avii Furgon, kterou
si ãlenové sami opravili.

V mûsíci fiíjnu 2001 jsme se stali pofia-
dateli 1. kola hry Plamen – závodu poÏár-
nické v‰estrannosti.

Jednotka zasahovala 9 krát, dále také
provádûla ukázky pro místní dûti.  

Rok 2002 se nám pfiipomene v˘jezdem
k hofiící chatû Solárce. Kromû tohoto
zasahovala jednotka je‰tû u jednoho
poÏáru a 18 technick˘ch v˘jezdech. 

25. kvûtna se konala jsme pofiádali na
hfii‰ti u Z· závûreãné kolo hry Plamen.
Organizování tûchto závodÛ stojí za
zmínku hlavnû proto, Ïe je tfieba ocenit
práci a nad‰ení mnoha lidí, ktefií se na
této akci podílejí. 

Pfies vánoãní svátky jsme pfieru‰ili sérii
vánoãních turnajÛ a zaãali jsme s pfiedsil-
vestrovsk˘mi v˘‰lapy. 

Rok 2003 byl tak jako jiné bohat˘ na
spolkovou ãinnost – úãast na m‰i, disko-
téky, soutûÏe, pfiedná‰ky, smaÏení vajeãi-
ny, ale hlavnû úprava hasiãárny, oprava a
údrÏba techniky. Také jednotka mûla plné
ruce práce. VyjíÏdûla 9 krát k poÏárÛm,
zbytek byly technické v˘jezdy. Neustále
jsme fie‰ili systém svolávání jednotky –
sirénu není dobfie sly‰et a proto byla jed-
notka svolávána telefonicky. Nejvût‰í
investicí do jednotky byla elektrocentrála
Honda a osvûtlovací rampa. 

Od ledna 2004 zaãal platit zákon,
kter˘ stanovil, Ïe v‰ichni ãlenové jednot-
ky musí absolvovat co 2 roky preventivní
prohlídky a v pfiípadû drÏitelÛ d˘chací
techniky pak testy na úrovni profesionál-
ních hasiãÛ. Jednotka zasahovala 12 krát
pfii technick˘ch zásazích, v tomto roce
nebyl Ïádn˘ poÏár. Cel˘ rok byly prová-
dûny údrÏby a opravy stávající techniky,
byla pfievezena plechová zelená garáÏ a
v ní umístûna koÀská stfiíkaãka, stfiíkaãka
Zikmund a pfiívûsné vozíky. Zaãala pravi-
delná ‰kolení jednotky.

Mladí hasiãi byli v tomto roce velmi
úspû‰ní, kromû v˘born˘ch v˘sledkÛ na
pohárov˘ch soutûÏích  získali 2. místo ve
hfie Plamen a postoupili do krajského kola
– poprvé v historii kunãick˘ch hasiãÛ. 

Rok 2005 patfií k rokÛm, na které se
‰patnû vzpomíná.  16. srpna zasahovala
na‰e jednotka u pfiípadu, kdy 2 taÏní konû
spadli do 5 metrÛ hluboké zarostlé a
nepouÏívané studny. Majitel byl poÏádán
policií, aby s pomocí koní vytáhl ze svahu
v lese kradené auto. Pfii samotném v˘ko-
nu jeden kÛÀ spadl do studny a druhého
tam sebou stáhl.  ProtoÏe studna byla
v prudkém svahu a nepfiístupném terénu,
musela b˘t povolána tûÏká technika.
Jeden kÛÀ byl vytaÏen Ïiv˘, druh˘ pod
ním se udusil. BohuÏel nakonec i první
podlehl zranûním.

Jednotka zasahovala celkem 16 krát –
3 ohnû, zbytek technická pomoc. 

26. srpna ve veãerních hodinách zem-
fiel b˘val˘ starosta Josef ·kulavík.

V záfií a fiíjnu probûhla v hasiãárnû ply-
nofikace. Tím je umoÏnûn trénink, ‰kole-
ní druÏstev i pravidelné opravy i v zim-
ních mûsících. 

V˘cvikové období bylo ukonãeno
námûtov˘m cviãením na rekreaãní stfiedis-
ko Mládí, kromû jednotek z na‰eho okrsku
a Fren‰tátu se na akci podílela i Policie âR
a Záchranná sluÏba, která dodala figurant-
ky a ty pak ukázkovû o‰etfiovala. 

Hasiãská kronika
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Kunãice pod Ondfiejníkem

od roku 1979 dosud
Klid a bûÏn˘ rytmus roku 2006 trval do

bfiezna, kdy nám  svitla nadûje, Ïe pomo-
cí státní dotace dostane na‰e jednotka
nov˘ hasiãsk˘ automobil. Bûhem pfií‰tích
dnÛ a mûsícÛ probíhaly prohlídky vhod-
n˘ch typÛ do na‰eho terénu a nakonec
21. kvûtna ve v˘bûrovém fiízení bylo
vybráno vozidlo MAN 16-R. Po dal‰ím
zafiizování a pfiípravách nám byl 10. srpna
automobil dovezen a pfiedán techniky ze
SlatiÀan. Je paradoxem, Ïe se to stalo 107
let po zakoupení koÀské stfiíkaãky, která
byla vyrobena ve stejné firmû u pfied-
chÛdce na‰eho nového vozu. 

20. záfií jsme se rozlouãili s na‰í starou
„MáÀou“, kterou koupili hasiãi z malé
vesnice Stebno u Ústí nad Labem, s ní
odjel i kus na‰í historie. Od srpna se
vûnovala jednotka v˘hradnû novému
vozu, probíhalo zajíÏdûní a seznamování
se s vozidlem, ale tomu v‰emu pfiedchá-
zela obrovská úprava garáÏe – nová pod-
laha, zvût‰ování vrat apod. Tyto práce
vykonávali na‰i ãlenové zcela zdarma,
jídlo jsme hradili ze na‰í spolkové
pokladny. 

30. záfií jsme pfiipravili kfiest nové cis-
terny za úãasti v‰ech na‰ich ãlenÛ, pfiíz-
nivcÛ z fiad obãanÛ a mnoha hostÛ. 

I mladí hasiãi byli v tomto roce aktivní,
pfiipravili pro ostatní dûti z obce karneval
na ledû u Z·, ve hfie Plamen získalo druÏ-
stvo mlad‰í 1. místo a hlavnû pomáhali
pfii kfitu nového auta. 

Rok 2007 byl rokem zdokonalování se
s obsluhou nového vozu, s nímÏ jsme
v únoru jeli do SlatiÀan na garanãní pro-
hlídku, pfii které bylo namontováno nezá-
vislé topení. V dubnu jsme se vydali
s Manem na poÏádání v˘robce do vojen-
ského v˘cvikového prostoru Lé‰È na Slo-
vensko, kde jsme s vozidlem pfiedvádûli
ukázky pro prezidenta slovensk˘ch hasi-
ãÛ a generální ‰táb HZZ. 

V prÛbûhu roku se nám podafiilo vybu-
dovat kvalitní svolávací systém jednotky
pomocí SMS zpráv pfiímo z centra z Fr˘d-
ku – Místku. Díky sponzorovi byl zakou-
pen systém Pelig, kter˘ pomohl v˘raznû
zkrátit v˘jezdov˘ ãas jednotky. Zprovoz-
nûní tohoto systému se ukázalo jako
velmi dÛleÏité, protoÏe 11. prosince do‰lo
ke slouãení operaãního stfiediska  územní-
ho odboru Fr˘dku – Místku a Nového Jiãí-
na. Toto operaãní stfiedisko je umístûno
v Místku a fiídí obû oblasti.  JelikoÏ se na‰e
obec nachází na hranici obou okresÛ, je

na‰e jednotka vysílána do sousedního
okresu ãastûji neÏ dosud. To znamená Ïe
okruh na‰ich v˘jezdÛ se roz‰ífiil na Troja-
novice, Tichou, Lichnov, Bordovice, Vefio-
vice, Mni‰í, Lubinu, Kopfiivnici a Fren‰tát
pod Radho‰tûm. VÏdy v závislosti na
závaÏnosti situace. V tomto roce do‰lo
k 57 v˘jezdÛm, z toho bylo 8 poÏárÛ, 36
likvidací obtíÏného hmyzu, 1 plach˘
poplach a 12 technick˘ch v˘jezdÛ.

Mladí hasiãi byli velmi úspû‰ní,
v pohárov˘ch soutûÏích se znovu umístili
vÏdy na nûkterém z pfiedních pozic.
DruÏstvo star‰ích dûvãat  dokonce vytvo-
fiilo rekord  poÏárního útoku a to 12,277
s. V okresním kole získalo druÏstvo mlad-
‰ích 1. a druÏstvo star‰ích 2. místo a
postup do krajského kola. Kromû soutûÏí
jezdili na v˘lety, nav‰tívili muzeum
v Kozlovicích a pomáhali s programem
v M·. 

Nejen ãinnost mládeÏe, ale celého
sboru byla velmi pestrá, spoleãnû jsme se
zúãastnili m‰e svaté, sbírali Ïelezn˘ ‰rot,
uspofiádali turnaj v kuÏelkách, vánoãní
pochod a dal‰í. Samozfiejmû sbor i jedno-
tka pracovali celoroãnû na údrÏbû hasi-
ãárny a hlavnû pak techniky, aby pfii tak
obrovském mnoÏství v˘jezdÛ bylo v‰e
v pofiádku.

První kvûtnov˘ pátek  jsme se stali
pofiadateli noãní soutûÏe pro dospûlé „O
Kunãick˘ pohár“. Tohoto prvního kola se
zúãastnila nejen sousední, ale témûfi
v‰echna druÏstva Moravskoslezské ligy.
Tato soutûÏ probíhala na hfii‰ti u Z· a set-
kala se  s mimofiádnû kladn˘m ohlasem.

Leto‰ní rok je rokem oslav 110. v˘roãí
zaloÏení sboru. SnaÏíme se, abychom
toto dÛleÏité v˘roãí pfiipomínali na kaÏ-
dém kroku. Proto jsme v rámci  seznáme-
ní obãanÛ s Integrovan˘m záchrann˘m
systémem pfiipravili ukázkové námûtové
cviãení na budovu Z·, pfii které spolupra-
covaly v‰echny sloÏky – hasiãi, policie i
záchranná sluÏba. Na‰e jednotka si
vyzkou‰ela spolupráci se sbory z okolí a
s profesionálním hasiãsk˘m sborem
z Místku, samozfiejmû nejdÛleÏitûj‰í byla
záchrana dûtí – figurantÛ. To, Ïe jsou
takovéto akce velmi dÛleÏité svûdãí i fakt,
Ïe v leto‰ním roce  jsme zasahovali u tfií
velk˘ch poÏárÛ, kde tato spolupráce byla
zásadní.

První velkou zkou‰kou byl poÏár sto-
lafiské díly v âeladné, kde jsme byli pfii-
zváni, pfiíãina je v ‰etfiení, ‰koda asi 10
mil Kã. 

27. ãervence – pfii sobotní pouÈové dis-
kotéce zaãal hofiet seník pana Cochlara,
kde z dosud nezji‰tûn˘ch pfiíãin hofielo
400 balíkÛ sena. Ty byly za asistence hasi-
ãÛ v d˘chacích pfiístrojích vyvezeny na
louku, kde pod dozorem hofiely je‰tû
nûkolik dní. 

Poslední velk˘m a nejsmutnûj‰ím
v˘jezdem byl poÏár u paní Henzlové, pfii
kterém shofiela celá stodola a stfiecha
rodinného domku, kter˘ byl ohnûm poni-
ãen tak silnû, Ïe musel b˘t zlikvidován.
Pfiíãinou byl blesk, kter˘ udefiil do dfievû-
né stodoly. 

DruÏstvo star‰ích v okresním kole hry
Plamen získalo opût  2. místo a tím postup
do krajského kola. Zde na‰e dûvãata pfied-
vedla svou parádní disciplínu a v poÏár-
ním útoku s vodou se staly nejlep‰ími
v kraji. 

Sbor pracoval s velk˘m nasazením,
uspofiádali jsme 2. roãník noãní soutûÏe,
3 prázdninové diskotéky a velmi v˘znam-
nû jsme se podíleli na Dni obce. 

Za dlouh˘ch 110 let, kdy existuje ná‰
kunãick˘ hasiãsk˘ spolek, zde ochotnû a
obûtavû pracovalo mnoho lidí, z nûkte-
r˘ch rodin jsou to celé generace. Byli
vÏdy nositeli kulturního a spoleãenského
dûní v obci, hráli ochotnické divadlo, pra-
covali pfii brigádách, starali se o  mládeÏ.
V závûreãném dílu na‰í kroniky nikoho
nejmenujeme, protoÏe u hasiãÛ není aÏ
tak dÛleÏité jméno, jako práce, která po
hasiãích zÛstane. A té v na‰em pfiípadû
není rozhodnû málo. Posláním hasiãÛ je
od nepamûti boj s pfiírodními Ïivly –
s ohnûm pfii poÏárech, s vodou pfii povod-
ních. K tomu je zapotfiebí hlavnû odvaha,
síla a rychlost. V souãasné dobû v‰ak stále
více hasiãi pomáhají pfii rÛzn˘ch havári-
ích a podílí se pfiímo na záchranû ÏivotÛ.
Zde se naopak uplatÀuje opatrnost, cit a
znalosti první pomoci. V‰echny tyto vlast-
nosti na‰i hasiãi mají, nebo se jim alespoÀ
snaÏí nauãit, ale nemají to vÏdy lehké. Po
celou dobu historie spolku se stfiídají
období, kdy jsou hasiãi uznávání pro svou
práci, s obdobími, kdy musí o své místo
na slunci bojovat. Za to, Ïe  hasiãi neu-
stále dokazují, Ïe jsou to právû oni, kdo
kdykoliv a za jakékoliv situace pÛjdou
pomoci, moc dûkujeme. Samozfiejmû
dûkujeme i rodinn˘m pfiíslu‰níkÛm, bez
jejichÏ pochopení by  práce byla je‰tû
tûÏ‰í. 

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ v Kunãicích
pod Ondfiejníkem
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dne 11. 8. 2008
pfiítomni: Michal Pavlita

Oldfiich Harabi‰
Lenka Dobiá‰ová
Pavel ¤ezníãek
Tomá‰ Hrubi‰ 

Program Rady Obce Kunãice 
pod Ondfiejníkem pro 40. zasedání
1) Kunãická s.r.o.: Návrh studie stavby –

Apartmánov˘ dÛm
2) Kunãická s.r.o.: Zmûna jednatele spo-

leãnosti
3) Kontrola usnesení ze 38. a 39. zasedání

rady obce
4)  Úprava rozpoãtu ã. 5/2008
5) Îádost o zru‰ení nájemní smlouvy ã.

1/2004 – Marcela Byrtusová, Kunãice p.O.
6) Smlouva o dílo mezi obcí a spoleãností

SET trade s.r.o., No‰ovice
7) Îádost o smûnu ãásti pozemku p.ã.

3453/2 a p.ã. 1934/23 v k.ú. a obci Kun-
ãice p.O. - I.M., Ostrava

8) Stanovení ceny kopírovacích sluÏeb pro
vefiejnost

9) Îádost o povolení prÛjezdu vozidel pfii
konání automobilové soutûÏi ve dnech
24. a 25. 10. 2008 – Autoklub Vsetín

10)  Zvefiejnûní zámûru smûny pozemkÛ
p.ã. 4/4 – ãást r, p.ã. 11/3 – ãást e,f,g a
p.ã. 11/1 – ãást b

11) Souhlas se stavbou rodinného domu
12) Stanovisko k napojení a existenci sítí na

pozemku p.ã. 264/16 v k.ú. a obci Kun-
ãice p.O.

13) Stanovení parametrÛ v˘bûrového fiízení
– Projektová dokumentace k rekonstruk-
ci Základní ‰koly K. Svolinského
v Kunãicích pod Ondfiejníkem

14) Povûfiení starosty obce podpisem doku-
mentÛ pfiijat˘ch na 40. zasedání RO dne
11. srpna 2008

15) Diskuze

Návrh na zafiazení nov˘ch bodÛ 
programu na 40. zasedání rady obce
16) Smlouva o uzavfiení budoucí smlouvy o

zfiízení vûcného bfiemene mezi obcí a
K.·, Kunãice pod Ondfiejníkem.

17) Smlouvu o zfiízení vûcného bfiemene
mezi obcí  a SMP NET, s.r.o., Ostrava.

18) Zhotovení stavby „ProdlouÏení STL ply-
novodu a zhotovení 2 ks plynovodních 
pfiípojek na pozemku p.ã. 1209/83,
1209/80, 1209/65 v k.ú. a obci Kunãice
p.O.

19) Nájemní smlouva mezi obcí a Telefóni-
ca O2 Czech Republik, a.s. Praha
k nebytov˘m prostorÛm v budovû ã.p.
304 v Kunãicích p.O.

Hlasování: (pro – proti – zdrÏel se)
RO schvaluje program jednání a zafiazení
nov˘ch bodÛ programu. 5-0-0

k bodu 1)
pfiítomen jako host: Ing. Arch. Petr Lichnovsk˘
Rozhodování pro spoleãnost Kunãická s.r.o.,
Kunãice pod Ondfiejníkem:
RO schvaluje pfiedloÏen˘ návrh konceptu
stavby „Apartmánov˘ dÛm v Kunãicích
p.O.“ se 40-ti bytov˘mi jednotkami, wellnes.

5-0-0
k bodu 2)
Rozhodování pro spoleãnost Kunãická s.r.o.,
Kunãice pod Ondfiejníkem: RO povûfiuje
starostu obce k pozvání Ing. Ivana BlaÏka na
41. zasedání rady obce. 5-0-0
k bodu 3)
RO bere na vûdomí bez pfiipomínek. 5-0-0
k bodu 4)
RO schvaluje Úpravu rozpoãtu ã. 5/2008.

5-0-0
k bodu 5)
RO schvaluje ukonãení nájemní smlouvy
mezi obcí a Marcelou Byrtusovou, Kunãice
p.O. ke dní 31. 8. 2008. 5-0-0
k bodu 6)
RO schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí a
spoleãností SET trade s.r.o., No‰ovice, t˘ka-
jící se provedení stavby „Chodník podél sil-
nice II/483 v Kunãice pod Ondfiejníkem –
úsek II“. 5-0-0
k bodu 7)
RO schvaluje zvefiejnûní zámûru smûny
ãásti pozemku p.ã. 3453/2 a p.ã. 1934/23
v k.ú. a obci Kunãice p.O. 5-0-0
k bodu 8)
RO schvaluje ceník kopírovacích sluÏeb pro
vefiejnost. 5-0-0
k bodu 9)
RO schvaluje Ïádost o povolení prÛjezdu moto-
rov˘ch vozidel automobilové soutûÏe konající
se ve dnech 24. a 25. fiíjna 2008 za podmínky,

Ïe pfiípadnû vzniklé ‰kody na vozovce budou
neprodlenû opraveny a trasa rychlostní zkou‰ky
neomezí pfiíjezd jin˘ch vozidel k areálu TJ Sokol
v Kunãicích p O. 5-0-0
k bodu 10)
RO schvaluje zvefiejnûní zámûru smûny
pozemkÛ p.ã. 4/4 – ãást r, p.ã. 11/3 – ãást
e,f,g a p.ã. 11/1 – ãást b v k.ú. a obci Kunãi-
ce pod Ondfiejníkem 5-0-0
k bodu 11)
RO souhlasí stanoviskem ke stavbû a fie‰ení
vodovodní pfiípojky k rodinnému domu na
pozemku p.ã. 470/14 v k.ú. a obci Kunãice
pod Ondfiejníkem – investor: K. a M.G.,
Fren‰tát p.R. 5-0-0
k bodu 12)
RO schvaluje Stanovisko k napojení a exi-
stenci sítí  na  pozemku parc. ã. 264/16 v k.
ú. Kunãice pod Ondfiejníkem – investor:
A.P., Zubfií 5-0-0
k bodu 13)
RO schvaluje parametrÛ v˘bûrového fiízení
„Projektová dokumentace k rekonstrukci
Základní ‰koly K. Svolinského v Kunãicích
pod Ondfiejníkem“ – jedin˘m kritériem je
nejniÏ‰í cenová nabídka. 5-0-0
k bodu 14)
RO povûfiuje starostu obce podpisem doku-
mentÛ pfiijat˘ch na 40. zasedání RO dne 11.
srpna 2008. 5-0-0
k bodu 16)
RO schvaluje Smlouvu o uzavfiení budoucí
smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene mezi
obcí a K.·, Kunãice p. O. 5-0-0
k bodu 17)
Smlouvu o zfiízení vûcného bfiemene mezi
obcí  a SMP NET, s.r.o., Ostrava. Cena za str-
pûní vûcného bfiemena schvaluje ve v˘‰i –
jednorázovû 1.500,- Kã. 5-0-0
k bodu 18)
RO schvaluje cenovou nabídku spoleãnosti
MSGas s.r.o., Sviadnov na zhotovení stavby
„ProdlouÏení STL plynovodu a zhotovení 2
ks plynovodních pfiípojek na pozemku p.ã.
1209/83, 1209/80, 1209/65 v k.ú. a obci
Kunãice p.O. 5-0-0
k bodu 19)
RO neschvaluje návrh Nájemní smlouvy
mezi obcí a Telefónica O2 Czech Republik,
a.s. Praha k nebytov˘m prostorÛm v budovû
ã.p. 304 v Kunãicích p.O. 5-0-0

dne 1. 9. 2008
pfiítomni: Michal Pavlita

Lenka Dobiá‰ová
Pavel ¤ezníãek
Tomá‰ Hrubi‰ 

nepfiítomen – omluven: Oldfiich Harabi‰

Program Rady Obce Kunãice 
pod Ondfiejníkem pro 41. zasedání
1) Kunãická s.r.o.: Zmûna jednatele spoleã-

nosti
2) Kontrola usnesení ze 40. zasedání RO

dne 11.8.2008
3) Îádost o slevu z místního poplatku podle

OZV 1/2007 – Z.M., Kunãice p.O.
4) Finanãní pfiíspûvek na vybudování vodo-

vodního fiadu – L. a J.T., Kunãice p.O.
5) Zru‰ení Usnesení ze 35. zasedání rady

obce ze dne 12.5.2008, bod 2)
6) Kupní smlouva mezi obcí a E. a K.K,

Kunãice p.O.
7) Kupní smlouva mezi obcí a · a M.H.,

Kunãice p.O.
8) Kupní smlouva mezi obcí a P. a D.S.,

Kunãice p.O.
9) Kupní smlouva mezi obcí a M.J., Kunãi-

ce p.O.
10) Îádost o prodlouÏení platnosti nájemní

smlouvy k budovû ã.p. 315 – JUREK
S+R, Kunãice p.O.

11) Zvefiejnûní zámûru pronájmu pozemku
p.ã. 1899/2 a 2666/2 v k.ú. a obci Kun-
ãice p.O.

12) Smlouva o uzavfiení budoucí smlouvy o
zfiízení vûcného bfiemene a právu pro-
vést stavbu mezi obcí a âEZ Distribuce,

a.s. Dûãín
13) Ukonãení provozu knihovny v budovû

ã.p. 316 v Kunãicích p.O.
14) Zvefiejnûní zámûru prodat pozemek p.ã.

790/1 v k.ú. a obci Kunãice p.O.
15) Stanovení v˘‰e poplatku za sbûr a svoz

odpadÛ v roce 2009
16) Platov˘ v˘mûr fieditele Základní ‰koly K.

Svolinského v Kunãicích p.O. – Mgr.
Tomá‰ Kolesa

17) Smlouva o dílo  mezi obcí a A.S.A., spol.
s r.o., Praha

18) Povûfiení starosty obce podpisem doku-
mentÛ pfiijat˘ch na 41. zasedání RO dne
1. záfií 2008

19) Diskuze

Hlasování: (pro – proti – zdrÏel se)

I. Zápis a usnesení ze 40. zasedání Rady obce Kunãice pod Ondfiejníkem

II. Zápis a usnesení ze 41. zasedání Rady obce Kunãice pod Ondfiejníkem



Kunãice pod Ondfiejníkem
RO schvaluje program jednání a zafiazení
nov˘ch bodÛ programu. 4-0-0
k bodu 1)
pfiítomen jako host: Ing. Ivan BlaÏek
Rozhodování pro spoleãnost Kunãická
s.r.o., Kunãice pod Ondfiejníkem:
RO souhlasí s ustavením dal‰ího jednatele
spoleãnosti Ing. Ivana BlaÏka, Kunãice p.O.
a povûfiuje starostu obce vyhotovením
dodatku k Zakladatelské listinû. 4-0-0
k bodu 2)
RO bere na vûdomí bez pfiipomínek. 4-0-0
k bodu 3)
RO schvaluje slevu z místního poplatku
podle OZV 1/2007 Z.M., Kunãice p.O. ve
v˘‰i 75 %. 4-0-0
k bodu 4)
RO schvaluje poskytnutí pfiíspûvku na vybu-
dování vodovodního fiadu ve v˘‰i 5.000,- Kã
– L. aj., Kunãice p.O. 4-0-0
k bodu 5)
RO schvaluje zru‰ení usnesení ze 35. zase-
dání rady obce ze dne 12.5.2008, bod 2)

4-0-0
k bodu 6)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a E.
a K.K., Kunãice p.O. 4-0-0

k bodu 7)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a ·
a M.H., Kunãice p.O. 4-0-0
k bodu 8)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a P.
a D.S., Kunãice p.O. 4-0-0
k bodu 9)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a
M.J., Kunãice p.O. 4-0-0
k bodu 10)
RO schvaluje Ïádost o prodlouÏení nájemní
smlouvy mezi obcí a spoleãností JUREK S+R s.r.o.,
Kunãice p.O. t̆ kající se ãásti budovy ã.p. 315
s tím, Ïe nájemné bude zv˘‰eno o 5 %. 4-0-0
k bodu 11)
RO schvaluje zvefiejnûní zámûru prona-
jmout pozemky p.ã. 1899/2 a 2666/2 v k.ú.
a obci Kunãice p.O. 4-0-0
k bodu 12)
RO schvaluje smlouvu o uzavfiení budoucí
smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene a právu
provést stavbu ã. IV-128002841 a EP-12-
8000949 mezi obcí a spoleãností âEZ
Distribuce, a.s. Dûãín. 4-0-0
k bodu 13)
RO projednávání tohoto bodu odkládá
s tím, Ïe v roce 2009 bude fie‰eno slouãení

knihoven. 4-0-0
k bodu 14)
RO schvaluje zvefiejnûní zámûru prodat
pozemek p.ã. 790/1 v k.ú. a obci Kunãice
pod Ondfiejníkem. 4-0-0
k bodu 15)
RO souhlasí se stanovením v˘‰e místního
poplatku za provoz systému shromaÏìová-
ní, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a
odstraÀování komunálních odpadÛ pro rok
2009 ve v˘‰i 492,- Kã. 4-0-0
k bodu 16)
RO schvaluje platov˘ v˘mûr fieditele
Základní ‰koly Karla Svolinského Mgr.
Tomá‰e Kolesy a stanovuje pfiíplatek za
vedení ve v˘‰i 20 % z nejvy‰‰ího platového
stupnû 13. platové tfiídy. 4-0-0
k bodu 17)
RO schvaluje smlouvu o dílo ã.
S004200006 mezi obcí a spoleãnosti A.S.A.,
spol. s r.o., sídlem Praha 8 t˘kající se svozu
komunálního odpadu na období s úãinností
od 1.10.2008. 4-0-0
k bodu 18)
RO povûfiuje starostu obce podpisem doku-
mentÛ pfiijat˘ch na 41. zasedání RO dne 1.
záfií 2008. 4-0-0

dne 15. 9. 2008
pfiítomni: Michal Pavlita

Oldfiich Harabi‰
Pavel ¤ezníãek
Tomá‰ Hrubi‰  

nepfiítomna – omluvena: Lenka Dobiá‰ová

Program Rady Obce Kunãice 
pod Ondfiejníkem pro 42. zasedání
1) Kontrola usnesení ze 41. zasedání RO

dne 1.9.2008
2) Zru‰ení Usnesení  ze 41. zasedání rady

obce ze dne 1.9.2008, bod 10)
3) Dodatek ã. 1 k nájemní smlouvû mezi

obcí a spoleãnosti JUREK S+R, Kunãice
p.O.

4) Úprava rozpoãtu ã. 6/2008
5) Poskytnutí pfiíspûvku ve v˘‰i 3 000,-- Kã

na hudební produkci – Ing. Luká‰ Karlic-
k˘, Metylovice 

6) Provedení odkanalizování ãásti lokality
„âern˘ kopec“ na pozemku p.ã. 1209/83

v k.ú. a obci Kunãice pO.
7) Technické zaji‰tûní voleb v fiíjnu 2008
8) Poskytnutí pfiíspûvku Sboru dobrovol-

n˘ch hasiãÛ v Kunãicích p.O. na ãinnost
v roce 2008 a 2009 ve v˘‰i 1.550,-- Kã

9) Poskytnutí pfiíspûvku TJ Sokol Kunãice
p.O., oddíl kopané na ãinnost v roce
2008 a 2009 ve v˘‰i 1.000,-- Kã

10) Poskytnutí pfiíspûvku Rybáfiskému sdru-
Ïení Kunãice p.O. na ãinnost v roce
2008 a 2009 ve v˘‰i 1.000,-- Kã

11) Smlouva o dílo mezi obcí a spoleãností
Petr Lichnovsk˘ architektonická kance-
láfi s.r.o., Ostrava, t˘kající se projektu
„Rekonstrukce Základní ‰koly K. Svolin-
ského – PD

12) Kunãická s.r.o.: Dodatek ã.1 k zakladatel-
ské listinû Kunãická s.r.o., Kunãice p.O.

13) Investorsk˘ zámûr k projektu Apartmá-
nov˘ dÛm – terasy na pozemku p.ã. 
1209/9 v k.ú. a obci Kunãice p.O.

14) Program XII. zasedání zastupitelstva
obce dne 30.9.2008

15) Povûfiení starosty obce podpisem doku-
mentÛ pfiijat˘ch na 42. zasedání RO dne
15. záfií 2008

16) Diskuze
Hlasování: (pro – proti – zdrÏel se)
RO schvaluje program jednání a zafiazení
nov˘ch bodÛ programu
17) Smlouva o dílo mezi obcí a Ilonou

Kuãerovou, Ostrava
18) Termín ukonãení podání Ïádostí o zafia-

zení do 4. zmûny územního plánu
4-0-0

k bodu 1)
RO bere na vûdomí bez pfiipomínek 4-0-0
k bodu 2)
RO schvaluje zru‰ení usnesení ze 41. zase-
dání rady obce ze dne 1.9.2008, bod 10).

4-0-0
k bodu 3)
RO schvaluje Dodatek ã.1 k nájemní smlou-
vû o pronájmu nebytov˘ch prostor v budovû
ã.p. 315 mezi obcí a spoleãností JUREK S+R
s.r.o., Kunãice pod Ondfiejníkem. 4-0-0
k bodu 4)
RO schvaluje Úpravu rozpoãtu ã. 6/2008.

4-0-0
k bodu  5)
RO schvaluje poskytnutí pfiíspûvku ve v˘‰i
3.000,- Kã na hudební produkci na Dni
obce 6.9.2008 Ing. Luká‰i Karlickému,
Metylovice. 4-0-0
k bodu 6)
RO schvaluje cenovou nabídku Tomá‰e
Nevfiivy, Nov˘ Jiãín na stavbu odkanalizová-
ní lokality „âern˘ kopec“ na pozemku p.ã.
1209/83 v k.ú. a obci Kunãice p.O. 4-0-0
k bodu 7)
RO schvaluje cenovou nabídku spoleãnosti
ABM Morava s.r.o., Ostrava na technické
zaji‰tûní voleb v roce 2008. 4-0-0
k bodu 8)
RO schvaluje poskytnutí pfiíspûvku Sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ v Kunãicích p.O. na
ãinnost v roce 2008 a 2009 ve v˘‰i 1.550,-
Kã. 4-0-0

k bodu 9)
RO schvaluje poskytnutí pfiíspûvku  TJ Sokol
Kunãice p.O., oddíl kopané na ãinnost v roce
2008 a 2009 ve v˘‰i 1.000,- Kã. 4-0-0
k bodu 10)
RO schvaluje poskytnutí pfiíspûvku  Rybáfi-
skému sdruÏení Kunãice p.O. na ãinnost
v roce 2008 a 2009 ve v˘‰i 1.000,- Kã.

4-0-0
k bodu 11)
RO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a
spoleãností Petr Lichnovsk˘ architektonická
kanceláfi s.r.o., Ostrava t˘kající se projektu
„Rekonstrukce Základní ‰koly K. Svolinské-
ho – PD 4-0-0
k bodu 12)
Rozhodování pro spoleãnost Kunãická s.r.o.:
RO souhlasí s Dodatkem ã.1 k zakladatelské
listinû o zaloÏení  spoleãnosti Kunãická
s.r.o. 4-0-0
k bodu 13)
RO bere na vûdomí pfiedloÏen˘ investorsk˘
zámûr Katefiiny Zychové, Ostrava, k projek-
tu Apartmánov˘ dÛm na pozemku p.ã.
1209/9 v k.ú. a obci Kunãice p.O. 4-0-0
k bodu 14)
RO schvaluje program XII. Zasedání zastu-
pitelstva obce dne 30.9.2008

4-0-0
k bodu 15)
RO povûfiuje starostu obce podpisem doku-
mentÛ pfiijat˘ch na 42. zasedání RO dne 15.
záfií 2008. 4-0-0
k bodu 17)
RO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a
Ilonou Kuãerovou, Ostrava, t˘kající se pro-
vedení hudebního koncertu ve dne
28.11.2008. 4-0-0
k bodu 18)
RO schvaluje ukonãení podání Ïádostí
k zafiazení do projednávání 4. zmûny územ-
ního plánu obce Kunãice pod Ondfiejníkem,
a to ke dni 15. 9. 2008. 4-0-0

zpracoval: Michal Pavlita

III. Zápis a usnesení ze 42. zasedání Rady obce Kunãice pod Ondfiejníkem
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Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva obce Kunãice pod Ondfiejníkem
konaného dne 30. 9. 2008

Zastupitelstvo obce:
(podle bodÛ programu zasedání ZO)

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

Dobiá‰ová, Oldfiich Harabi‰
2) ovûfiovatele zápisu: MUDr. Franti‰ka

Dobiá‰ová, Ing. Ivan BlaÏek

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

zastupitelstva obce konaného dne
22. ãervence. 2008,

4) informace o jednáních rady obce,
14) Petici za v˘stavbu chodníku (bezpeãnost

dûtí pfii cestû do ‰koly), ã.j. 1340/2008
doruãenou dne 24.9.2008 zástupcem
petiãního v˘boru Vítûzslavem Polá-
chem, Kunãice pod Ondfiejníkem.

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

5) podle § 47 odst. 5 zákona ã.183/2006
Sb., zadání zmûny ã. 3 územního
plánu obce Kunãice pod Ondfiejní-
kem, vãetnû zafiazení ploch podle
zadání zmûny ã. 1 územního plánu
obce Kunãice pod Ondfiejníkem,

pfiedloÏené pofiizovatelem Mûstsk˘m
úfiadem Fr˘dlant nad Ostravicí, odbor
regionálního rozvoje a stavební úfiad,
ve znûní pfiílohy ã. 1,  

6) podle § 44 odst. odst. d zákona ã.
183/2006 Sb.  pofiízení zmûny ã. 4
územního plánu obce Kunãice pod
Ondfiejníkem na návrh fyzické nebo
právnické osoby, která má vlastnická
nebo obdobná práva k pozemku
nebo stavbû na území obce, s pod-
mínkou pofiízení zmûny úplné úhrady
nákladÛ navrhovateli a návrh zadání
zmûny ã. 4 územního plánu obce
Kunãice pod Ondfiejníkem podle pfií-
lohy ã. 2,

7) obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 1/2008
o místním poplatku za provoz systé-
mu shromaÏìování, sbûru, pfiepravy,
tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování
komunálních odpadÛ,

8) a) prodej pozemku p.ã. 791/2 o
v˘mûfie 977 m2 v k.ú. a obci Kunãice
pod Ondfiejníkem R.Ch., Kunãice pod
Ondfiejníkem,
b) smûnu pozemkÛ p.ã. st. 414 – ãást
r, p.ã. 11/3 – ãást e,f,g ve vlastnictví   
S.V., âeladná a pozemku p.ã. 11/1 –
ãást b ve vlastnictví obce, v‰e v k.ú. a 

obci Kunãice pod Ondfiejníkem, mezi
obcí a S.V., âeladná,
c)  smûnu ãásti pozemku p.ã.
1934/23 ve vlastnictví I.M., Ostrava
a p.ã. 3453/2 ve vlastnictví obce
Kunãice pod Ondfiejníkem, v‰e v k.ú.
a obci Kunãice pod Ondfiejníkem,
mezi obcí a I.M., Ostrava,

9) Dodatek ã. 1 ke Zfiizovací listinû
Matefiské ‰koly Kunãice pod Ondfiej-
níkem, pfiíspûvková organizace,

10) Dodatek ã. 1 k Zakladatelské listinû o
zaloÏení spoleãnosti Kunãická s.r.o.

11) poskytnutí pÛjãky spoleãnosti Kunãic-
ká s.r.o., sídlem Kunãice pod Ondfiej-
níkem ve v˘‰í 1.117.350,- Kã,

14) stanovisko k obsahu Petice za v˘stav-
bu chodníku (bezpeãnost dûtí pfii
cestû do ‰koly) podle pfiílohy ã.3.

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

schválen˘ch na XII. zasedání zastupitel-
stva obce konaného dne 30. záfií 2008.

V Kunãicích p.O.,  30. záfií 2008

Michal Pavlita, starosta obce
Oldfiich Harabi‰, místostarosta

Poji‰tûní
nové generace
VáÏení obãané,
na‰e poji‰Èovna pro Vás pfiipravila „Tfii
dáreãky pro Va‰i klidnou jízdu“.
Platnost akce: od 1. 10. 2008 do
31.12.2008.

Zdvojnásobení bonusu POV za
poslední 2 roky = 10% bonusu navíc.
Poskytnutí dal‰í 10% slevy u POV.
Pfienesení bonusu z POV do havarij-
ního poji‰tûní.
Pfiíklad: Klient má nyní 40% bonus u
POV. U nás dostane 50% bonus u POV
a 50% bonus na havarijním poji‰tûní
nebo na poji‰tûní odcizení vozidla.

Dále:

Nabídka pro star‰í vozidla: 
POV PLUS:
Pro osobní vozidla roku v˘roby 2001
a star‰í –POV pro limity 35/35, 50/60
a 100/100 vãetnû poji‰tûní odcizení a
poÏáru celého vozidla.

Q-Partner:
Hlavní v˘hodou uzavfiení Q-Partner
je moÏnost dostat ãást zaplaceného
pojistného zpût na úãet klienta.

Tento program nabízíme jako jediná
poji‰Èovna u nás.

Kontakt: ZdeÀka ·lechtová, 
mobil 605 592 526

e-mail: zdenka.slechtova@uniqa.cz,
zdenka.slechtova@volny.cz
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Kunãice pod Ondfiejníkem

Zprostfiedkování prodeje
Pfiím˘ odkup nemovitostí
poradenství

Vladimír Veãefia
tel.: 737 620 589

Otakar Jemelka
tel.: 737 940 094

Eva Peigerová
tel.: 737 940 094

www.housereality.eu

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

UPOZORNùNÍ
vozidlo mimo provoz 

od 1. 12. 2008 do 31. 3. 2009.
Objednávky pfiijímám pouze do

konce fiíjna!

Prodám
palivové dfiíví
buk, nafiezané na metry, 

cena 1 200 Kã za metr

MoÏnost odvozu
odbûrateli.

tel. ã. 605 732 540.

Kvûtiny 

HuÈafiství
Pfiijímáme objednávky
na du‰iãkovou vazbu

Otevírací doba: 
Pondûlí a ãtvrtek: 730 – 1130, 1330 – 1630

Pátek: 730 – 1630

Sobota: 800 – 1200

Marcela Byrtusová
Kunãice p. O. 403

tel. ã.: 736 780 880

Obec odprodá na stojato 3 ks smrku
cca 5 m3 napadeného kÛrovcem,
vhodné k pofiezu. Stromy se nachá-
zejí na pfiístupném místû.

Cena za 1m3 500,- Kã.
BliÏ‰í informace podá místostarosta

Oldfiich Harabi‰, 
tel. ã.: 736 772 930.

Marie ·rámková,
tel. ã.: 777 799 404

Marie ·rámková,
tel. ã.: 777 799 404

Dovoz
objednávek 
ke kostelu
k du‰iãkám
– v pátek 31. fiíjna 2008 

od 14.30 – 15.00 hod.

Dovoz
objednávek 
ke kostelu
k du‰iãkám
– v pátek 31. fiíjna 2008 

od 14.30 – 15.00 hod.



Státní hymnou a minutou ticha zaãa-
la slavnostní schÛze kunãick˘ch hasi-
ãÛ, která se konala u pfiíleÏitosti oslav
110 v˘roãí zaloÏení. V sále na HuÈafi-
ství jsme kromû sv˘ch ãlenÛ, pfiedstavi-
telÛ sloÏek, zástupcÛ okolních sborÛ a
v˘znamn˘ch sponzorÛ pfiivítali velmi
vzácné hosty, zástupce okresního i
krajského Hasiãského záchranného
sboru.

Hlavním bodem programu byla pre-
zentace na‰í práce za uplynul˘ch 110
let, doprovázená videoprojekcí, sesta-
venou z dobov˘ch i souãasn˘ch foto-
grafií a autentick˘ch videozáznamÛ. 

Pak následovala ocenûní a medaile
hasiãÛm za jejich práci. Ocenûní se
doãkali i mladí hasiãi, z nichÏ nûktefií
získali medaili za dobrou práci, ti star‰í
pak plaketu za vzornou reprezentaci.
Dal‰í ãlenové sboru pak byli ocenûni

medailemi, které udûluje okresní  nebo
krajské sdruÏení hasiãÛ., vût‰inou za
pfiíkladnou práci.  Nejv˘znamnûj‰í oce-
nûní získal pan Pavel Kahánek – meda-
ili svatého Floriána. Toto ocenûní získal
za 30ti letou práci ve funkci velitele
jednotky a bylo mu udûleno SdruÏením
hasiãÛ âech, Moravy a Slezska v Praze.
TaktéÏ bylo Ústfiední odbornou radou
mládeÏe udûleno vyznamenání za
zásluhy o v˘chovu paní Vûfie Kahánko-
vé, vedoucí mlad˘ch hasiãÛ. 

Slavnostní schÛze byla ukonãena
zdravicemi  hostÛ a pfiáním v‰eho dob-
rého do dal‰ích 110 let. 

V˘bor SDH Kunãice p-O.
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Slavnostní schÛze ke 110. v˘roãí zaloÏení
SDH Kunãice pod Ondfiejníkem


