
Dne 22. 11. 2008 se uskuteãnil ve Fr˘d-
lantû nad Ostravicí jiÏ pát˘ roãník BES-
KYDSKÉHO  FOLKOVÁNÍ, coÏ je soutûÏ
hudebních skupin i jednotlivcÛ v oblasti
folku, folkrocku a country. 

V hojnû zaplnûném místním kulturním
domû, se se‰lo 18. hudebních seskupení
z celé âeské republiky, kdy z ohledu na
poãet soutûÏících, dostali v‰ichni dvace-
timinutov˘ prostor na  to, aby se kaÏd˘
mohl pfiedvést, pokud moÏno se svou
vlastní tvorbou tûchto hudebních ÏánrÛ.

Hudební skupina GALERIE se této sou-
tûÏe zúãastnila v fiadû potfietí, kdy v roce
2006 dostala zvlá‰tní cenu poroty, jako
Objev Beskydského Folkování, o rok
pozdûji, s nejvy‰‰ím poãtem hlasÛ, Cenu
diváka. V sobotu, dne 22. 11. 2008, se této
hudební skupinû opût podafiilo získat nej-
vy‰‰í poãet hlasÛ od divákÛ a to pfiesvûdãi-
vûj‰ím rozdílem, neÏ v loÀském roce, takÏe
i pfies tak kvalitní úãast soutûÏících, získala
hudební skupina GALERIE jednu ze dvou
hlavních cen této soutûÏe, Cenu diváka.

Po vítûzství v oblastním kole Porty 
v Ostravû a postupu do národního finále
Porty v Jihlavû, po vydání svého CD 
v leto‰ním roce (pouze z vlastní tvorby) a
kromû jin˘ch dílãích úspûchÛ na jin˘ch
souûÏích a festivalech, je to dal‰í
v˘znamné ocenûní této hudební skupiny
z Kunãic pod Ondfiejníkem!

Kunãice pod Ondfiejníkem PROSINEC 2008

POZVÁNKA
16. prosince 2008
Vánoãní jarmark

Více na stranû 5

20. prosince 2008
Koncert cimbálové muziky

Více na stranû 3

16. ledna 2009
Tradiãní lednové plesání

Více na stranû 3

Hudební skupina GALERIE opût vítûzí!
Nynûj‰í sloÏení hudební
skupiny GALERIE:
Markéta Palová – housle, zpûv, ryt-
mika
Monika Michnová – zpûv, rytmika,
autorka hudby a textÛ
Libor Bauer – kontrabas
Hynek Dobiá‰ – kytara
Miroslav Magnusek – kytara, zpûv,
foukací harmonika, autor hudby a
textÛ, kapelník souboru

Upozornûní: pokud má nûkdo zájem
o koupi CD, nechÈ se ozve na níÏe
uveden˘ kontakt!
GALERIE, folková skupina z Kunãic
pod Ondfiejníkem
e-mail: skupina.galerie@seznam.cz
www.skupina-galerie.websnadno.cz
Tel.: 603 807 012, 605 227 679.

VáÏení spoluobãané,

dovolte mi, abych s konãícím se
rokem a blíÏícími se nejkrásnûj‰ími
svátky, Vám popfiál vánoãní pohodu.
Aby konec roku a období adventu
byly dny naplnûné radostí, ‰tûstím a
zdravím. Aby nikdo z Vás nebyl osa-
mocen. Aby si lidé na‰li cestu k tomu
druhému. Aby zapomnûli na to ‰pat-
né, co je letos potkalo. Aby vûdûli, Ïe
v‰e jednou pomine, a opût bude lépe.
Aby si koncem roku a bûhem vánoã-
ních svátkÛ dopfiáli klidu, na‰li ãas na
své nejbliÏ‰í. Aby vzpomenuli i ty,
ktefií jiÏ nejsou mezi námi, vÏdyÈ oni
nám pfiiná‰eli tolik let plno radosti.

Pfieji Vám krásné Vánoce. Pfieji
Vám, aby nov˘ rok 2009 byl jedním
z Va‰ich nej‰Èastnûj‰ích.

Michal Pavlita, starosta obce
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Pozvání na aktivní odpoãinek v pfiírodû
Ochránci pfiírody âSOP ZO 68/01, ãle-

nové Pozemkového spolku Podbeskydí,
zvou v‰echny milovníky pfiírody a pohybu
na procházku po trase nauãné stezky Chod-
níãku v Podbeskydí. 

Nav‰tivte jiÏní stranu Ondfiejníka a nad˘-
chejte se svûÏího vzduchu bez ‰kodliv˘ch
látek, které pronikají do tûla plícemi. 

Nejvíce ‰kodlivin, které zpÛsobují boles-
ti hlavy, nespavost, rÛzné akutní i chronické
onemocnûní plic, aÏ po tûÏké deprese i
rakovinu, obsahuje vzduch v uzavfien˘ch
místnostech.

Je známo, Ïe je aÏ stokrát zneãi‰tûnûj‰í
neÏ vzduch v pfiírodû. Proto je nám tak
dobfie u mofie, v lese, u horského potÛãku,
táborového ohnû, v‰ude tam, kde se nám
zlep‰uje krevní obûh, zvy‰uje mozková ãin-
nost díky ãerstvému vzduchu.

Otevfiení trasy chodníãku s prohlídkou
osmi stanovi‰È se uskuteãnilo ve stfiedu 12.
listopadu 2008 za úãastí pozvan˘ch hostÛ.
Za pfiedvánoãní dárek podûkoval pfiedseda
M. ·rubafi, zástupci ÚVR âSOP ing. Ptáãko-
vi, kter˘ stfieÏil ideovou náplÀ chodníãku a
ãerpání finanãních prostfiedkÛ poskytnut˘ch
generálním partnerem âSOP, spoleãnosti
RWE Transgas Net, v rámci programu  „RWE
Transgas Net. BlíÏ pfiírodû“. Cílem programu
je ochrana pfiírody prostfiednictvím prezen-
tace v˘znamn˘ch lokalit vefiejnosti. Na rea-
lizaci se podílel i Obecní úfiad v Kunãicích
pod Ondfiejníkem a pfiítomn˘ starosta Bc. M.
Pavlita pfiislíbil podporu i druhé ãásti stezky,

která nás zavede do dal‰ích zachoval˘ch
míst v péãi Pozemkového spolku Podbesky-
dí. 

DendroloÏka ing. Zina Kleãková nám
snad zÛstane vûrná  pfii zpracování dal‰ích
sedmi tabuli. Ná‰ sponzor, Kunãická pekár-
na nám zajistila vynikající obãerstvení
k absolvování prvních kilometrÛ nauãné
stezky.

Kromû dal‰ích odpoãinkov˘ch míst
s laviãkami a  stoly, poãítáme  s vyhlídkov˘-
mi terasami na cely vûnec okolních
hor.MoÏná i piknikov˘m areálem s ohni‰tûm

a pfiístfie‰kem  pro v˘uku ÏákÛ a studentÛ
v pfiírodû.

Pfiipravujeme také Mal˘  okruh chodníã-
ku pro pacienty a ostatní hosty Beskydského
rehabilitaãního centra.

Zatím se na‰í Základní organizaci âSOP
ZO 68/01 Kunãice p.O. dafií peãovat o
cenné a v˘znamné lokality vãetnû ovocn˘ch
sadÛ, obojÏivelníky a památné stromy. Proto
zpfiístupÀujeme vefiejnosti krásy na‰eho
Podbeskydí a místa v zachovalé pfiírodû, kde
si mÛÏeme odpoãinout a upevnit své zdraví.

Miloslav ·rubafi, pfiedseda

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe poãátkem ledna
vycházejí do ulic koledníci, aby pfiiná‰eli
lidem radost a koledovali pro ty nejpotfieb-
nûj‰í. Mnoho z Vás v minul˘ch letech proje-
vilo svou ‰tûdrost a pfiispûlo koledníãkÛm
pfiestrojen˘ch za Tfii krále do pokladniãek,
nebo jste svÛj dar poslali sloÏenkou. 

Díky Va‰í solidaritû tak mohla Charita
tímto pomoci star˘m lidem, tûÏce nemoc-
n˘m, osamûl˘m matkám s dûtmi, zkrátka
v‰em potfiebn˘m.

Také na poãátku nového roku vyjde do
ulic trojice dûtí / i mlad˘ch /, v doprovodu
dospûlé osoby a mohou ve dnech 2. aÏ 11.
ledna zaklepat i u Va‰ich dvefií, s Ïádostí o
pfiispûní do sbírky. Jako pozornost za Va‰í
‰tûdrost Vám pfiedají mal˘ dárek.

Charita Fren‰tát pod Radho‰tûm pouÏije
prostfiedky získané z Tfiíkrálové sbírky v
roce 2009 na tyto úãely:
• 65 % v˘tûÏku zÛstává v místní Charitû a

tyto penûÏní prostfiedky budou pouÏity na

financování CHOPS – Charitní o‰etfiovatel-
ské a peãovatelské sluÏby  

• 15 % ãinnost diecézní Charity
• 10 % humanitární pomoc u nás i v zahraniãí
• 5 %  ãinnost Charity âR
• 5 % náklady s pofiádáním tfiikrálové sbírky

Charity âR
Úspûchem Tfiíkrálové sbírky závisí na

dobré spolupráci a je zaloÏen na ochotû lidí
dobrovolnû pomoci s její pfiípravou. Obrací-
me se na v‰echny, ktefií by s pfiípravou a rea-
lizaci sbírky rádi pomohli, aby se obrátili na
Charitu ve Fren‰tátû p/R., kde jim na níÏe
uveden˘ch telefonních ãíslech budou poskyt-
nuty podrobné informace.

Pomozte nám pomáhat.

Oblastní Charita, Fren‰tát pod Radho‰tûm
Kostelní ulice ã. 15, 744 01 Fren‰tát p/R.
Telefon: 556 836 937, Mobil: 604 841 244

Lenka Tabachová,
fieditelka Charity Fren‰tát pod Radho‰tûm

Nabídka uloÏení odpadÛ
Technické sluÏby Mûsta Fren‰tát p. R.
nabízejí obãanÛm Kunãic pod Ondfiejní-
kem bezplatné uloÏení tûchto odpadÛ:
elektroodpady (chladniãky, mrazniãky,
praãky, su‰iãky, myãky nádobí, sporáky,
trouby, mikrovlnné trouby, vysavaãe,
Ïehliãky, topinkovaãe, fritovací hrnce,
elektrické noÏe, kávovary, holící strojky,
budíky, ventilátory, vysou‰eãe vlasÛ, tele-
vizory, videa, DVD, reproduktory, poãí-
taãe, kopírky, rádiomagnetofony, discma-
ny, fotoaparáty, zesilovaãe, elektrické
hudební nástroje, skenery, telefonní
ústfiedny, mobilní telefony, vysílaãky,
vrtaãky, pily, ‰icí stroje, sváfieãky, elek-
trické sekaãky, elektronické hraãky, vide-
ohry, lékafiské pfiístroje), baterie a kovov˘
odpad.  
Sbûrn˘ dvÛr je otevfien v pracovní dny
Po-Pá od 6.00 – 18.00 hodin.

Danu‰e Svobodová, pracovník OÚ

Tfiíkrálová sbírka 2009



3

Kunãice pod Ondfiejníkem

Jubilanti
v prosinci oslaví svá 

Ïivotní jubilea tito obãané

Marie Tabá‰ková 87 let
Jifiina Gurecká 87 let
Jarmila Rysová 86 let
·tûpánka Krko‰ková 85 let
Îofie MÏiková 84 let
Milada Ondru‰áková 83 let
Marie Hrdá 82 let
Marie Bílková 81 let
Marie Majerková 75 let
Jirenka Michnová 75 let
Marie Strnadlová 65 let

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

Vítání obãánkÛ
Dne 8. listopadu 2008 jsme slavnostnû
pfiivítali do svazku na‰í obce tyto nové
obãánky: Sáru Vykrutovou, Josefa
Irmana a dvojãátka ·tûpána a ·imona
·nytovy.

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

Rozlouãení
V mûsíci listopadu jsme se naposledy
rozlouãili s paní Bohumilou KáÀovou
a s panem Miroslavem Kadlecem.

Vzpomínky
Dne 1. 12. 2008 ubûhlo 20 let od
úmrtí paní Marie Kadúchové. Vzpomí-
nají a nikdy nezapomenou syn Pavol a
Franti‰ek Kadúchovi s rodinami a
dcera Ludmila M˘lková s rodinou.

Podûkování
Dûkuji MUDr. Franti‰ce Chovanãíko-
vé, MUDr. Janu Chovanãíkovi a sestfie
Lence Dobiá‰ové za péãi, kterou vûno-
vali mému manÏelovi panu Miloslavu
Píchovi v jeho posledních dnech Ïivo-
ta. Marie Píchová, manÏelka

Podûkování za dlouholetou péãi mojí
maminky paní Gabriely Loupové patfií
obvodním lékafiÛm MUDr. Franti‰ce a
Janu Chovanãíkov˘m, taktéÏ zdravotní
sestfie Pavle ZeÈákové za její laskavou
péãi a lidsk˘ pfiístup po celou dobu její
nemoci. ManÏelÛm Hrachov˘m za
pomoc a dlouholeté pfiátelství a man-
ÏelÛm ·lahorkov˘m za pomoc v nemo-
ci. Dcera Gabriela ·mifiáková s rodinou

�

✿ ✿

�

V˘bor SRPd· pfii Základní
‰kole v Kunãicích p. O.

Vás srdeãnû zve na

Tradiãní lednové plesání
16. ledna 2009 od 20.00 hod.

v restauraci HUËA¤STVÍ

Co Vás ãeká:
• Pfiedtanãení

• Obãerstvení a v‰e, co k plesu patfií
• K tanci i poslechu hraje skupina IMPULS

Vstupné 75 Kã
Prodej vstupenek – poãátkem ledna 2008.

MoÏno rezervovat na tel. 
ãís. 604 577 138, p. Kuchafi

Obecní úfiad v Kunãicích p. O. 
oznamuje, Ïe dne 31. 12. 2008 

a 2. 1. 2009 bude obecní úfiad uzavfien.

✿  ✿   ✿

MUDr. Daniela ·ablaturová 
ordinuje do 19. prosince 2008. 

Potom od 5. 1. 2009. Bolestivé pfiípady
o‰etfií: SO, NE, svátky 8.30 – 14.00 hod
LSPP nemocnice Fr˘dek. Jinak nemocni-
ce Ostrava – Fifejdy 17.00 – 7.00 hod.

✿  ✿   ✿

Praktick˘ lékafi MUDr. Jan Chovanãík
Ordinaãní doba o vánoãních svátcích

22.12. PO 7.00 – 12.00
23.12. ÚT 8.00 – 12.00
29.12. PO 7.00 – 12.00
30.12. ÚT 7.00 – 12.00
31.12. DOVOLENÁ

Pfiejeme krásné vánoce a do nového
roku v‰e nejlep‰í MUDr. Franti‰ka Cho-

vanãíková, MUDr. Jan Chovanãík,
Lenka Dobiá‰ová

âeladná Kunãice Kunãice
farní kostel farní kostel „rusk˘“ kostel

21. prosince 8.00 9.30 10.45

4. nedûle adventní
24. prosince 22.00 24.00 20.00

vigilie Narození Pánû
25. prosince 8.00 9.30 ---

Slavnost Narození Pánû
26. prosince 8.00 9.30 10.45

Svátek sv. ·tûpána
28. prosince 8.00 9.30 10.45

Svátek Svaté rodiny
31. prosince 18.00 16.15 ---

Silvestr – podûkování
1. ledna 2009 8.00 9.30 10.45

Svozov˘ kalendáfi komunálního
odpadu na 1. pololetí 2009 
Kunãice pod Ondfiejníkem

Svozov˘ den: âtvrtek
Datum 1x za 2 t˘dny

� �

BohosluÏby o Vánoãních svátcích 2008

Sl. Matky BoÏí P.M.

Odeãet stavu vodomûrÛ
VáÏení obãané, v lednu od 5. 1. – 18. 1. 2009 probûhne odeãet stavu vodomûrÛ. 

Odeãety stavu vodomûrÛ bude provádût pan BraÏina Jaroslav, kter˘ se prokáÏe povûfiením
spoleãnosti Kunãická s.r.o. se sídlem spoleãnosti Kunãice pod Ondfiejníkem 569, PSâ 739 13.
Tímto Vás laskavû Ïádám, abyste telefonicky na ãíslo 725 506 902 popfi. na e-mailovou
adresu barbora.sacka@kuncicepo.cz nahlásili svá tel. ãísla, na kter˘ch  bude moÏnost Vás
kontaktovat, pfiípadnû v kterém termínu nám zpfiístupníte Va‰i nemovitost.
Pfiedem dûkuji za vstfiícnost. Barbora Sacká

☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞

V‰echny srdeãnû zveme na
vánoãní koncert cimbálové muziky

SATINA a jejich pfiátel.

Koncert se uskuteãní 
dne 20. 12. 2008 v 18 hodin
v kostele sv. Máfii Magdalény 

v Kunãicích p.O.

V˘tûÏek z dobrovolného vstupného
bude vûnován na opravu kostela 

sv. Máfií Magdalény.

1.I dolní
8.I horní
15.I dolní
22.I horní
29.I dolní
5.II horní
12.II dolní
19.II horní
26.II dolní
5.III horní
12.III dolní
19.III horní
26.III dolní

2.IV horní
9.IV dolní
16.IV horní
23.IV dolní
30.IV horní
7.V dolní
14.V horní
21.V dolní
28.V horní
4.VI dolní
11.VI horní
18.VI dolní
25.VI horní
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ZÁKLADNÍ ·KOLA KARLA SVOLINSKÉHO

Dne 4. 11. 2008 se vydalo 25 ÏákÛ na‰í
‰koly do ZOO v Ostravû na soutûÏ Mlad˘ch
zoologÛ. Více neÏ mûsíc se Ïáci pfiipravo-
vali na vûdomostní soutûÏ, jejímÏ leto‰ním
tématem byli Plazi.

Do soutûÏe, která probíhala cel˘ t˘den,
se pfiihlásilo více neÏ 120 ‰kol z celého
Moravskoslezského kraje, soutûÏilo témûfi
500 druÏstev, celkem 2500 dûtí. Îáci soutû-
Ïili v pûtiãlenn˘ch druÏstvech, ve dvou
kategoriích. Celkem se soutûÏe zúãastnilo
208 druÏstev I. kategorie (Ïáci 6. a 7. tfiíd) a
283 druÏstev II. kategorie (Ïáci 8. a 9. tfiíd).

Na‰i ‰kolu zastupovali tito Ïáci:
Kategorie I:
DruÏstvo: MagdoÀová Jarmila, Maralíková

Iva, Petrová Barbora, Strnadlová Magda-
léna, ¤ezníãková Katefiina, z 32 míst se
umístili na 26. místû

DruÏstvo: KáÀová Katefiina, Michnová
Michaela, ·igutová Lenka, Tabachová
Markéta, Weselowski Luká‰e, 32 míst se
umístili na 19. místû

Kategorie II:
DruÏstvo: Borák Luká‰, Daníãek Luká‰,

Maralíková Aneta, Pícha Jifií, Telváková
Alena, z 41 míst se umístili na 31. místû

DruÏstvo: âernochová Jana, Kahánková
Bohdana, Knapková Romana, Syrková
Katefiina, TuroÀová Alena, z 41 míst se
umístili na 27. místû

DruÏstvo: Maralík Kamil, Pokorn˘ Patrik,
Polách Robert, ·igut Marek, Vyroubalová
Karolína, z 41 míst se umístili na 24. místû

V obrovské konkurenci se sice tito Ïáci do
finále neprobojovali, pfiesto jim chci tímto
podûkovat za nad‰ení ze soutûÏe a za pûkné
odpoledne v ZOO. Lenka Golová, uã. pfiírodopisu

V pátek 7. listopadu probûhla v˘uka v
první a druhé tfiídû velmi netradiãnû. Îáci
opustili lavice a vydali se vlakem do
Vala‰ského Mezifiiãí. Blízk˘ cíl, a pfiitom
pro vût‰inu z nás neznám˘. âekal je krás-
n˘ zámek, starodávn˘ park a netradiãní
expozice v muzeu. JiÏ pfii vstupu do
muzea vonûla na chodbû jablka a cítit byl
syrov˘ zápach mechÛ. V˘stavy byly
opravdu zajímavé. V pfiízemí to byla his-
torie ovocn˘ch alejí na Vala‰sku, spousta
star˘ch fotografií dnes jiÏ zanikl˘ch alejí a
ukázky vypûstovan˘ch jablek. A pak uÏ
nás ochotné prÛvodkynû zavedly do prv-
ního patra zámku, kde byla umístûna
expozice mechÛ. V‰ichni jsme se s nimi

jiÏ setkali, ale tady se dûti dozvûdûly v‰e
o jejich v˘skytu, vyuÏití a podmínkách
Ïivota. Opût byly k vidûní nejenom fotky,
ale i opravdové druhy mechÛ. A k tomu
rÛzné hry a soutûÏe. Tak by mûla vypadat

kaÏdá moderní muzejní expozice. Dûti si
domÛ odváÏely nejenom spoustu záÏitkÛ
a nov˘ch vûdomostí, ale také vlastnoruã-
nû zasazen˘ mech v kvûtináãi.

Eva Sladká, tfi. uã.

Hasík ve ‰kole
Ve dnech 31. 10. a 6. 11. probûhl ve tfií-
dách 2. a 6. roãníku preventivní pro-
gram s cílem pfiipravit dûti na okamÏiky
ohroÏující lidsk˘ Ïivot a seznámit se
také se sloÏkami, které nám pomáhají
tyto svízelné Ïivotní situace fie‰it. Vzdû-
lávací program s názvem Hasík si pro
dûti pfiichystali dva ãlenové kunãického
SDH Tomá‰ JalÛvka a  Marek Cochlar.
Dûti se seznámily s v˘bavou hasiãÛ,
dovûdûly se mnoho nového o jejich
práci, ale musely také prokázat své jiÏ
dfiíve nabyté znalosti. Za správnû fie‰e-
né úkoly je ãekala krásná odmûna
v podobû omalovánek a vystfiihovánek.
Vûfiíme, Ïe pokud se do tûÏké situace
v Ïivotû dostanou, budou si vûdût rady.
Obûma dobrovoln˘m hasiãÛm dûkuje-
me za jejich peãlivû pfiipraven˘ v˘uko-
v˘ program. Markéta Jurková, tfi. uã.

SoutûÏ mlad˘ch zoologÛ

V˘let do zámku Kinsk˘ch 
ve Vala‰ském Mezifiíãí
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Kunãice pod Ondfiejníkem

Neopakovatelná tajemná atmosféra
zavládla na na‰í ‰kole 31. fiíjna 2008, kdy se
v prostfiedí tajemného hradu, umístûném v
temném koutu ‰kolní chodby, rozsvítily
stra‰idelné d˘nû. Tajemn˘ hrad s netop˘ry,
pavuãinami, kostrami a stra‰idly vyrobily
dûti 2. odd. ‰kolní druÏiny, d˘nû byly vyro-
beny v hodinách v˘tvarné v˘chovy Ïáky 5.
a 6. tfiídy. Îáci 6. tfiídy si k leto‰nímu vyfie-
závání a zdobení d˘ní pozvali dûti z matefi-
ské ‰koly. Ty se bez váhání rychle zapojily
do práce se star‰ími kamarády. V‰em ‰la

práce pûknû od ruky. Star‰í vyfiezávali, ti
malí dlabali, co jim síly staãily, nûktefií d˘nû
pomalovali barvami. Na konci dvouhodino-
vého úsilí se uÏ v‰ichni mohli tû‰it z pove-
den˘ch v˘robkÛ. Také Ïáci 5.tfiídy se necha-
li unést atmosférou halloweenu a vyfiezáva-
li své d˘nû, psali básniãky a vyrábûli stra-
‰idla. Ani Ïáci 9. tfiídy nezÛstali pozadu a
namalovali hezké plakáty. Druháci vytváfie-
li halloweenské netop˘ry, lucerny a nama-
lovali krásné obrázky stra‰idel. Îáci 1. odd.
‰kolní druÏiny stra‰idla a d˘nû malovali. Po
jednodenní v˘stavce ve ‰kole, byly v˘tvory
nainstalovány k v˘stavû v restauraci HuÈafi-
ství, kde si je mohla prohlédnout vefiejnost
od 31. fiíjna do 5. listopadu.

Halloween 2008

Dne 16. 12. 2008
od 14.30 do 17. 00 hodin

bude probíhat v Z· Karla Svolinského
v Kunãicích p. O.

VÁNOâNÍ JARMARK
Îáci pro vás pfiipraví pravou pfiedvánoãní

atmosféru, 
nabídnou ke koupi své v˘robky, 

s kulturním programem 
vystoupí pûveck˘ sbor.

Pfiijìte strávit pfiíjemné odpoledne 
a podpofiit snaÏení na‰ich dûtí.

Den s civilní ochranou
Dne 24. 10. pfii vyuãování zaznûlo zvo-

nûní a rozhlasem byl vyhlá‰en cviãn˘
poplach. Dûti  musely v co nejkrat‰í dobû
opustit budovu, vyzkou‰eli jsme si tak rych-
lou evakuaci ÏákÛ. Takto byl zahájen Den
s CO. ·koláci mûli moÏnost setkat se s hasi-
ãi, ktefií pro nû pfiipravili vzdûlávací pro-
gram. Pfii besedû s pfiíslu‰níky policie âR si
prohlédli v˘stroj i v˘zbroj a dovûdûli se
mnoho zajímavostí z této profese. OdváÏní
chlapci i dívky si mohli vyzkou‰et  nûkteré
ãásti v˘stroje, jiné dûti je s pfiekvapením jen
potûÏkávaly. Nejvût‰í zájem byl o prohlíd-
ku policejního auta. V dal‰ím bloku se dûti
seznamovaly s poskytováním první pomo-
ci. Uãily se o‰etfiovat rány, na cviãné figurí-
nû si vyzkou‰ely také oÏivování pacienta.

KaÏdoroãní zafiazování dnÛ s civilní
ochranou má za úkol pfiipravit dûti do Ïivo-
ta a nauãit je úspû‰nû zvládat i situace,
které ohroÏují lidsk˘ Ïivot. 

Markéta Jurková, tfi. uã.
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dne 6. 10. 2008
pfiítomni: Michal Pavlita
Lenka Dobiá‰ová
Pavel ¤ezníãek
nepfiítomen – omluven: Tomá‰ Hrubi‰
Oldfiich Harabi‰

Program Rady Obce Kunãice 
pod Ondfiejníkem pro 43. zasedání
1)  Apartmánov˘ dÛm na pozemku p.ã.

1209/9 
2) Napojení na vodovodní fiad chatové

oblasti na pozemku p.ã. 2054/1
3) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpoãtu

Moravskoslezského kraje 
4) Souhlas s umístûním rozvodného zafiíze-

ní – kabelového vedení NN na pozem-
ku p.ã. 3366

5) Smlouva o poskytnutí pÛjãky spoleãnos-
ti Kunãická s.r.o., Kunãice p.O.

6) Zvefiejnûní zámûru prodeje pozemku
p.ã. 1209/17 v k.ú. a obci Kunãice p.O.

7) Smlouva o v˘pÛjãce mezi obcí a Nábo-
Ïenskou obcí Církve ãeskoslovenské
husitské v Kunãicích p.O.

8) Kupní smlouva a smlouva o právu pfied-
kupním mezi obcí a M.·. a Z.P., Kopfiivnice

9) Kupní smlouva mezi obcí a  M.·, Fr˘dek
- Místek a M.·. Ostrava

10) Kupní smlouva mezi obcí a A.D. a R.·.,
Ostrava

11) Povûfiení starosty obce podpisem doku-
mentÛ pfiijat˘ch na 43. zasedání RO dne
6. fiíjna 2008

12) Diskuze
Hlasování: (pro – proti – zdrÏel se)

RO schvaluje program jednání a zafiazení
nov˘ch bodÛ programu
13) Smlouva nájemní mezi obcí a Pozemko-

v˘m spolkem Podbeskydí ZO 68/01 âSOP
Kunãice pod Ondfiejníkem. 3-0-0

k bodu 1)
RO bere na vûdomí bez pfiipomínek návrh
studie v˘stavby Terasového domu Ondfiejník
na pozemku p.ã. 1209/9 pfiedloÏenou spo-
leãností Petr Lichnovsk˘ architektonická
kanceláfi s.r.o., Ostrava a marketing projektu
a finanãní plán pfiedloÏen˘ starostou obce.

3-0-0
k bodu 2)
RO schvaluje Ïádost vlastníkÛ pozemku p.ã.
2054/1 v k.ú. a obci Kunãice pod Ondfiejní-
kem, t˘kající se stavby vodovodního fiadu
podanou zástupcem P.L., Fr˘dek – Místek.
V˘stavba vodovodu bude provedena po
odsouhlasení projektové dokumentace obcí
Kunãice pod Ondfiejníkem a stavbu provede
provozovatel vodovodní sítû Kunãická s.r.o.

3-0-0
k bodu 3)
RO schvaluje pfiijetí úãelové neinvestiãní
dotace z rozpoãtu Moravskoslezského kraje
pro rok 2008 na úhradu v˘dajÛ za uskuteã-
nûné zásahy, odbornou pfiípravu, na vûcné
vybavení, neinvestiãní opravy a revize mat-
riálu a techniky jednotky sboru dobrovol-
n˘ch hasiãÛ v celkové v˘‰i Kã 18.200,-.

3-0-0
k bodu 4)
RO neschvaluje Ïádost o souhlas s umístû-
ním rozvodného zafiízení na pozemku p.ã.
3366 v k.ú. a obci Kunãice pod Ondfiejní-

kem podanou spoleãností Profi Projekt s.r.o.,
Paskov pod ã.j. 1321/2008 ze dne
22.9.2008. 3-0-0
k bodu  5)
RO schvaluje smlouvu o poskytnut pÛjãky
spoleãnosti Kunãická s.r.o., Kunãice pod
Ondfiejníkem. 3-0-0
k bodu 6)
RO schvaluje zvefiejnûní zámûru prodeje
pozemku p.ã. 1209/17 v k.ú. a obci Kunãice
pod Ondfiejníkem. 3-0-0
k bodu 7)
RO schvaluje smlouvu o v˘pÛjãce mezi obcí
a NáboÏenskou obcí Církve ãeskoslovenské
husitské v Kunãicích pod Ondfiejníkem t˘ka-
jící se smuteãní obfiadní sínû. 3-0-0
k bodu 8)
RO schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o
právu pfiedkupním mezi obcí a M.·. a Z.P.,
Kopfiivnice. 3-0-0
k bodu 9)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a M.
a M.·, Kunãice pod Ondfiejníkem. 3-0-0
k bodu 10)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a
A.D. a R.·., Ostrava. 3-0-0
k bodu 11)
RO povûfiuje starostu obce podpisem doku-
mentÛ pfiijat˘ch na 43. zasedání RO dne 6.
fiíjna 2008. 3-0-0
k bodu 13)
RO schvaluje smlouvu nájemní mezi a
Pozemkov˘m spolkem Podbeskydí ZO
68/01 âSOP Kunãice pod Ondfiejníkem,
t˘kající se pozemku p.ã. 2666/2 v k.ú. a
obci Kunãice pod Ondfiejníkem. 3-0-0

I. Zápis a usnesení ze 43. zasedání Rady obce Kunãice pod Ondfiejníkem

dne 20. 10. 2008
pfiítomni: Michal Pavlita
Oldfiich Harabi‰
Lenka Dobiá‰ová
Pavel ¤ezníãek - pfiítomen od bodu 12)
nepfiítomen - omluven Tomá‰ Hrubi‰  

Program Rady Obce Kunãice 
pod Ondfiejníkem pro 44. zasedání
1) Kontrola usnesení ze 42. a 43. zasedání

rady obce
2) Kupní smlouva mezi obcí a J.L., Ostrava
3) Kupní smlouva mezi obcí a Mgr. R.Ch.,

Kunãice p.O.
4) Kupní smlouva mezi obcí a K. a T.B.,

Trojanovice
5) Smlouva úplatní a zfiízení vûcného bfie-

mene mezi obcí a âEZ Distribuce, a..
6) Úprava rozpoãtu ã. 7/2008
7) Program XIII. zasedání zastupitelstva

obce
8) Kunãická s.r.o.: Smlouva o dílo na zho-

tovení dokumentace k územnímu fiízení
mezi obcí a Petr Lichnovsk˘ architekto-
nická kanceláfi s.r.o., Ostrava

9) Diskuze
Hlasování: (pro – proti – zdrÏel se)

RO schvaluje program jednání a zafiazení
nov˘ch bodÛ programu:
10) Zvefiejnûní pronájmu pozemkÛ PK

1652/3d1, PK1652/3d2, PK 1652/5, PK

1656d1, PK 1656d2, PK 1656d3, PK
1656d4, PK 1696/1, KN 1205/1, KN
1684, KN 2666/3, KN 1652/3

11) Inventarizace majetku obce 2008 – slo-
Ïení inventarizaãních komisí

12) Finanãní pfiíspûvek na neinvestiãní
náklady na Ïáka z jiné obce nav‰tûvují-
cího Základní ‰kolu K. Svolinského

13) Smûnná smlouva mezi obcí a S.V.,
âeladná

14) Povûfiení starosty obce podpisem doku-
mentÛ pfiijat˘ch na 44. zasedání rady
obce dne 20.10.2008

k bodu 1)
RO bere na vûdomí bez pfiipomínek. 3-0-0
k bodu 2)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obci a
J.L., bytem Ostrava. 3-0-0
k bodu 3)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obci a
Mgr. R.Ch., bytem Kunãice p.O. 3-0-0
k bodu 4)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a K.
a T.B., bytem Trojanovice. 3-0-0
k bodu  5)
RO schvaluje smlouvu úplatnou o zfiízení
vûcného bfiemene mezi obcí a spoleãností
âEZ Distribuce, a.s., sídlem Dûãín. 3-0-0
k bodu 6)
RO schvaluje úpravu rozpoãtu ã. 7/2008

3-0-0

k bodu 7)
RO schvaluje program XIII. zasedání zastu-
pitelstva obce. 3-0-0
k bodu 8)
Rozhodování pro spoleãnost Kunãická s.r.o.
RO schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení
dokumentace k územnímu fiízení mezi obcí
a spoleãností Petr Lichnovsk˘ architektonic-
ká kanceláfi s.r.o., Ostrava. 3-0-0
k bodu 10)
RO schvaluje zvefiejnûní pronájmu pozem-
kÛ PK 1652/3d1, PK1652/3d2, PK 1652/5,
PK 1656d1, PK 1656d2, PK 1656d3, PK
1656d4, PK 1696/1, KN 1205/1, KN 1684,
KN 2666/3, KN 1652/3, v‰e v k.ú. a obci
Kunãice pod Ondfiejníkem. 3-0-0
k bodu 11)
RO schvaluje sloÏení inventarizaãních
komisí podle pfiedloÏeného návrhu. 3-0-0
k bodu 12)
RO schvaluje  finanãní pfiíspûvek na nein-
vestiãní náklady na Ïáka z jiné obce nav‰tû-
vujícího Základní ‰kolu Karla Svolinského
ve v˘‰i 5.500,- Kã. 4-0-0
k bodu 13)
RO schvaluje smûnnou smlouvu mezi obcí a
Stanislavou Va‰ínovou, bytem âeladná. 4-0-0
k bodu 14)
RO povûfiuje starostu obce podpisem doku-
mentÛ pfiijat˘ch na 44. zasedání RO dne 20.
fiíjna 2008. 4-0-0

zpracoval: Michal Pavlita

II. Zápis a usnesení ze 44. zasedání Rady obce Kunãice pod Ondfiejníkem
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dne 3. 11 2008
pfiítomni: Michal Pavlita
Oldfiich Harabi‰
Lenka Dobiá‰ová
nepfiítomen - omluven Tomá‰ Hrubi‰
Pavel ¤ezníãek

Program Rady Obce Kunãice 
pod Ondfiejníkem pro 45. zasedání
1) Kontrola usnesení ze 44. zasedání rady

obce
2) Îádost o povolení hostování na pouti

v roce 2009 – Jaroslav Majer, Sviadnov
3) Smlouva o budoucí smlouvû o zfiízení

vûcného bfiemene mezi obcí a âeskou 
republikou – Agenturou ochrany pfiírody
a krajiny âeské republiky, Praha

4) Îádost o sponzorování hudebního festi-
valu v roce 2009 – Mûsto Fren‰tát pod 
Radho‰tûm

5) Îádost o prodlouÏení nájemní smlouvy
– H. a E.H, Kunãice p.O.

6) Smûna pozemku mezi obcí a I. M., Ostrava

7) Kunãická s.r.o.: Nabídka provedení geo-
logick˘ prÛzkumu na pozemku p.ã.
1209/9 v k.ú. a obci Kunãice p.O.

8) Povûfiení starosty obce podpisem doku-
mentÛ pfiijat˘ch na 45. zasedání rady
obce dne 3.11.2008

9) Diskuze
Hlasování: (pro – proti – zdrÏel se)

k bodu 1)
RO bere na vûdomí bez pfiipomínek. 3-0-0
k bodu 2)
RO povoluje Jaroslavovi Majerovi, Sviadnov
hostování na pouti v roce 2009. 3-0-0
k bodu 3)
RO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvû o
zfiízení vûcného bfiemene mezi obcí a âes-
kou republikou – Agenturou ochrany pfiírody
a krajiny âeské republiky, Praha 3-0-0
k bodu 4)
RO schvaluje poskytnutí finanãního pfiíspûv-
ku ve v˘‰i 1.000,- Kã na pofiádání hudební-
ho festivalu v roce 2009 Mûstem Fren‰tát
pod Radho‰tûm. 3-0-0

k bodu  5)
RO schvaluje prodlouÏení nájemní smlouvy
mezi obcí a H. a E.H., Kunãice pod Ondfiej-
níkem, a stanovuje v˘‰i nájemného 25,- Kã
za 1 m2. 3-0-0
k bodu 6)
RO neschvaluje návrh I.M., Ostrava, t˘kající
se darování pozemkÛ. RO schvaluje úhradu
Ivû Machové, Ostrava, za vyhotovení geo-
metrického plánu ve v˘‰i 6.110,- Kã. 3-0-0
k bodu 7)
Rozhodování pro spoleãnost Kunãická s.r.o.
RO schvaluje cenovou nabídku spoleãnosti
MÁTL a KY·ÁK s.r.o., RoÏnov pod Radho‰-
tûm, na provedení prÛzkumn˘ch geologic-
k˘ch prací na pozemku p.ã. 1209/9 v k.ú. a
obci Kunãice pod Ondfiejníkem. 3-0-0
k bodu 8)
RO povûfiuje starostu obce podpisem doku-
mentÛ pfiijat˘ch na 45. zasedání RO dne 11.
listopadu 2008. 3-0-0

zpracoval: Michal Pavlita

III. Zápis a usnesení ze 45. zasedání Rady obce Kunãice pod Ondfiejníkem

dne 13. 11 2008
pfiítomni: Michal Pavlita
Oldfiich Harabi‰
Lenka Dobiá‰ová
nepfiítomen - omluven Tomá‰ Hrubi‰
Pavel ¤ezníãek

Program Rady Obce Kunãice 
pod Ondfiejníkem pro 46. zasedání
1) Kupní smlouva mezi obcí a Marii Star-

novskou, âeladná
2) Kupní smlouva mezi obcí a MUDr. Z.K.

a PaedDr. O.Ch., oba Kunãice p.O.
3) Kunãická s.r.o.: Závazné pokyny pro

jednatele spoleãnosti Kunãická s.r.o.,
Kunãice pod Ondfiejníkem

4) Program XIV. zasedání zastupitelstva
obce dne 25.11.2008

5) Povûfiení starosty obce podpisem doku-
mentÛ pfiijat˘ch na 46. zasedání rady
obce dne 13. 11. 2008

6) Diskuze
Hlasování: (pro – proti – zdrÏel se)

k bodu 1)
RO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvû
kupní mezi obcí a Marií Starnovskou, bytem
âeladná, t˘kající se prodeje pozemku p.ã.
1209/83 v k.ú. a obci Kunãice p.O. 3-0-0
k bodu 2)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a MUDr.
Z.K. a PaedDr. O.Ch., oba bytem Kunãice p.O.
t˘kající se koupû vodovodního fiadu. 3-0-0

k bodu 3)
Rozhodování pro spoleãnost Kunãická s.r.o.
RO souhlasí s ustanovením jednoho jedna-
tele spoleãnosti a povûfiuje starostu obce
vypracováním závazn˘ch pokynÛ jednání
jednatele vÛãi spoleãnosti v termínu do 31.
ledna 2009. 3-0-0
k bodu 4)
RO schvaluje Program XIV. zasedání zastu-
pitelstva obce dne 25.11.2008 3-0-0
k bodu 5)
RO povûfiuje starostu obce podpisem doku-
mentÛ pfiijat˘ch na 46. zasedání RO dne 13.
listopadu 2008. 3-0-0

zpracoval: Michal Pavlita

IV. Zápis a usnesení ze 46. zasedání Rady obce Kunãice pod Ondfiejníkem

Kunãice pod Ondfiejníkem

Zastupitelstvo obce:
(podle bodÛ programu zasedání ZO)

I. Zvolilo:
1) návrhovou komisi ve sloÏení: Ing. Radim
Jurek, Ing. Pavel ¤ezníãek,
2) ovûfiovatele zápisu: Vladimíra Macurová,
Vilém Majerek.

II. Bere na vûdomí:
3) kontrolu usnesení z XIII. zasedání zastu-
pitelstva obce konaného dne 30. fiíjna 2008,
4) informace o jednáních rady obce.

III. Schvaluje:
program XIV. zasedání zastupitelstva obce
s vypu‰tûním bodu 5),
doplnûní programu o bod 9) Jednání finanã-
ního v˘boru,

6) úpravu rozpoãtu ã. 8/2008 takto: 
úprava pfiíjmÛ celkem........870.300,- Kã, 
úprava v˘dajÛ celkem ....2.103.400,- Kã,
financování.....................1.233.100,- Kã.

IV. ZmocÀuje:
7) starostu obce k podpisu dokumentÛ schvá-

len˘ch na XIV. zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 25. listopadu 2008.

V. Povûfiuje:
pfiedsedu finanãního v˘boru, aby spolu se
ãleny finanãního v˘boru, pfiipravil obsah a
body ãinnosti finanãního v˘boru na pfií‰tí rok.
V Kunãicích p.O.,  25. listopadu 2008
Návrhová komise:
Ing. Radim Jurek, v.r. starosta obce
Ing. Pavel ¤ezníãek, v.r. místostarosta

Usnesení ze XIV. zasedání zastupitelstva obce Kunãice
pod Ondfiejníkem konaného dne 25. listopadu 2008

Prodám slunn˘ byt s vyhlídkou na Lysou a Radho‰È, v sousedství lázní âeladná, na jafie
do os. vlastnictví, nízké mûsíãní náklady, zahrádka. Tel.: 737 037468 – po 19 hod.

Restaurace „Îáãek“ 
ve PstruÏí

Novû otevfiena
Po – Ne: 1000 – 2200 hod.

Chutná ãeská kuchynû, menu,
minutky, specialitky.

K dispozici banketka i prostorn˘ sál
pro pofiádání soukrom˘ch akcí. 

Tû‰íme se na va‰í nav‰tûvu.
Tel.: 596 340 684
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V poslední dobû se zaãínají tu a tam pfii nejrÛznûj‰ích pfiíleÏitostech
opût objevovat lampiónové prÛvody. ProtoÏe chození potmû se svût˘l-
kem je pro dûti velmi atraktivní ãinnost, rozhodli jsme se uspofiádat
na‰im dûtem lampiónov˘ prÛvod pod názvem prÛvod BrouãkÛ a Beru-
‰ek i u nás v Kunãicích. Sraz jsme si dali ve stfiedu 19.11. pfied tûloc-
viãnou Z· Karla Svolinského v 16:30, protoÏe se akce konala v dobû
cviãení rodiãÛ s dûtmi. Se‰lo se na 30 dûtí s doprovodem, lampiónky
byly rÛzné, nûkdo jej mûl napájen˘ baterkou z kapsy, tak si kapsu neu-
stále kontroloval, aby mu nevypadla. Dva lampióny svítily modfie a
jeden, osvûtlen˘ tradiãní svíãkou, shofiel hned na startu. Na‰tûstí nûkdo
pohotov˘ pfiiskoãil s náhradním, tak se pohroma obe‰la bez slziãek. 

Nûkolik dûtí mûl lucerniãky nejrÛznûj‰ích velikostí. V 16:45 jsme se
vydali smûrem k na‰emu cíli, kter˘m bylo rekreaãní stfiedisko Horizont.
Nejzdatnûj‰í ‰li pûknû rychle, takÏe po chvíli jsme tvofiili hada dlouhé-
ho na 100m (odhad Ïeny, pánové prominou). Na Horizontu jiÏ nás
ãekala pûknû krbem vytopená restaurace, várnice plná teplého ãaje a
pro dûti tfii kola sladk˘ch odmûn. Po spoleãném focení následovala
volná zábava, ãehoÏ vût‰ina dûtí vyuÏila k obléhání stolního fotbalu.
Na závûr bylo dokonce i minikaraoke pro dûti, ov‰em nejvût‰í úspûch
mûli Kabáti. Bylo to velmi pfiíjemné setkání, doufám, Ïe se brzy zase
sejdeme. Na závûr patfií podûkování Parkhotelu Horizont za sponzo-
rování této akce a v‰em rodiãÛm, ktefií pfii‰li. Michaela ·ebelová

Lampiónov˘ prÛvod

PRODEJNA AUTODÍLÒ
nabízí

náhradní díly tuzemsk˘ch a zahraniãních vozÛ,
autokosmetiku, autobaterie, Ïárovky, filtry, oleje i

sudové, chladící kapaliny, náplnû ostfiikovaãÛ, ãistiãe
brzd, odrezovaãe, spreje-mûì.-zinekové, v˘fuky,

svíãky, renovované brzdové ãelisti atd.

Prodejní doba: PO-PÁ  8-16 hod., sobota 8-12 hod.

AUTODÍLNA 
nabízí

• servis klimatizace
• diagnostiku evropsk˘ch a asijsk˘ch vozÛ

• elektroopravy vãetnû startérÛ a alternátorÛ
• renovace zadních náprav Peugeot, Citroen, Renault

• montáÏ medvûd bloku
• montáÏ taÏného zafiízení
• pfiíprava a provedení STK
• ve‰keré mechanické práce

Provozní doba: PO-PÁ 8-16 hod
Tel.: 556 850 454, 595 178 217, mob: 604 19 23 94

Tel.: 604 999 442
603 774 788


