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Výstavba chodníků v Kunčicích pod Ondřejníkem

Oranžové –

Do roku 1990 bylo vybudováno celkem
700 m chodníků, které byly z asfaltového
povrchu. Náklady tehdejší výstavby nejsou
nyní již dostupné.

Červené –

V letech 2007 a 2008 byly vybudovány
chodníky v celkové délce 1,6 km. Tyto chod-
níky jsou řešeny jako bezbariérové, jejich
povrch je dlážděný. V části od čerpací stanice
vody po místní část Holubjanky byla prove-
dena výstavba z velké části i dešťová kanal-
izace. Náklady na tuto stavbu byly přibližně
11 mil. Kč. Velká část financí byla získána
z dotací, 5 mil. Kč bylo z rozpočtu Minister-
stva financí ČR, další přibližně 2 mil. poskytl
Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Z rozpočtu obce byla akce pokryta 4 mil. Kč.

Fialové –

V letošním roce je naplánováno
pokračování výstavby chodníků od Holub-
janky dále ke kostelu sv. Máři Magdalény. Tím
dojde k propojení „horní a dolní“ části obce
nejen slovně, ale i fyzicky. Délka nově vybu-
dovaných tras je přibližně 1,8 km a cena

stavby bude přibližně 22 mil. Kč. Na tuto
stavbu obec již podala jednu žádost o dotaci.
První z přímo rozpočtu Státního fondu do-
pravní infrastruktury, kde jsme již získali 7 mil.
Kč. Na druhou část podá obec žádost ke ste-
jnému fondu, nyní však z Programu
Bezpečnost 2009, její výše bude cca 10 mil.
Kč. Obec ze svých mandatorních příjmů in-
vestuje do výstavby částku 5 mil. Kč.

Zelené –

V současné době se připravuje projektová
dokumentace ke stavebnímu povolení na
opravu a prodloužení chodníků od Huťařství
po penzion VK. Současně s tím bude řešeno
i parkování u základní školy. Náklady na pro-
jektovou dokumentaci jsou přibližně 25O tis.
Kč. Termín realizace není nyní určen, nicméně
jedná se o stavbu, kterou by obec měla
provést v nejbližších třech letech. Na tuto akci
se bude obec snažit také získat dotaci
z různých dotačních programů.

Důležitým bezpečnostním prvkem bude
chodníkové těleso vedoucí k Bytům pro se-
niory. Zde se jedná o stavbu, která bude
následovat po chodníku kolem školy. Tato
část není doposud projekčně připravena.

Tmavě zelené –

V příštích letech bude bezpochyby auto-
mobilová doprava narůstat, tím dojde i ke
zhoršení bezpečnostní situace na cestách.
Obec by měla vystavět chodníky taktéž od
kostela sv. Máři Magdalény po Humbarek.
Zároveň by se mělo pokračovat ve výstavbě
směrem na Tichou. Tato etapa je nyní pouze
ve formě střednědobé vize a záleží na zas-
tupitelích, kdy se uskuteční.

do roku
1990

Procentuální podíl
podle roku výstavby

2007 –
– 2008

2009 –
– 2010
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Dominik
a Mirka Čajánkovi
na vánočním turnaji
TAEKWONDO W.T.F.
v Pelhřimově

V sobotu 13. 12. 2008 se konal
14. ročník mezinárodního Vánočního
turnaje v taekwondo W.T.F.

(World Taekwondo Federation)…
Turnaj byl zároveň posledním kolem tohoto roku nejvyšší

české soutěže – Národní taekwondo ligy.
Do Pelhřimova se sjelo na tři stovky závodníků z České Re-

publiky, Slovenska, Německa, Bosny a Hercegoviny, Ruska,
Běloruska a Slovinska, kteří hájili barvy 27 oddílů. Ti změřili síly
ve dvou stech zápasů jednotlivých kategorií…

Dominik a Mirka se na tento den pilně připravovali, né jen
tréninky v domě kultury Astra ve Frenštátě p.R., ale i doma…

Odjezd byl naplánován na půl třetí ráno, vstávali jsme před
druhou hodinou, děti byly velmi nervózní ( jely poprvé na turnaj
a vůbec nevěděly co je čeká)…

Po 4,5hod. cesty jsme dorazili do Pelhřimova, začala
příprava – vážení, kontrola průkazek a pásků, zdravotní
prohlídka a rozcvička…

Začátek byl naplánován na půl desáté, Dominik i Mirka se
moc snažili, nakonec z toho bylo 3.místo a bronzová medaile
pro Mirku, Dominik na stupně vítězů nedosáhl…

NAŠIM DĚTEM MOC BLAHOPŘEJEM A TOUTO CESTOU
BYCHOM JIM CHTĚLI MOC PODĚKOVAT A ZÁROVEŇ JE
POVZBUDIT DO DALŠÍCH LET S FRÝDECKO-MÍSTECKÝM
TÝMEM SK TAEKWONDO W.T.F.

ZÁROVEŇ MOC DĚKUJEM TRENÉRU VÁCLAVU
VAŠKOVI 2.DAN ZA TRPĚLIVOST A PÍLI, KTEROU NAŠIM
DĚTEM VĚNUJE… rodiče Pavel a Žaneta Čajánkovi

Název TAEKWONDO vznikl spojením slov:

Česko-korejské dny v Ostravě
Dne 7. – 8. 11. 2008 se SK TAEKWONDO Frýdek-

Místek zúčastnilo Česko-Korejských dní kultůry města v Os-
travě – mezi nimi také taekwondisté Dominik a Mirka
Čajánkovi z Kunčic p.O.

Akce pořádaná pod záštitou velvyslance Korejské repub-
liky má Ostravanům představit korejskou kultůru…

Na programu byly koncerty, přehlídky bojového umění,
umělecké ateliéry, beseda, divadlo nebo filmová projekce…
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Jubilanti
v lednu oslaví svá

životní jubilea tito občané

Marie Pavlisková 91 let
Helena Balcarová 88 let
Zdeněk Klímek 84 let
Jarmila Macurová 83 let
Božena Řezníčková 82 let
Jiřina Motyková 82 let
Ludmila Poledníková 81 let
Štěpán Tabašek 80 let
Antonín Kantor 80 let
Miroslav Bularz 65 let
Vladislav Konvička 65 let
Hana Chalcarzová 60 let
Miloš Macura 60 let
Zdeňka Baránková 60 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,
lásky a optimismu do dalších let.

Poděkování
Děkuji MUDr. Janu Chovančíkovi a ses-
tře paní Lence Dobiášové, kteří poskytli
rychlou pomoc mému manželovi panu
Miroslavu Kadlecovi. Zároveň děkuji
všem, kteří se 25. 11. 2008 přišli s jmen-
ovaným rozloučit. Manželka Zdenka

Rozloučení
V měsíci prosinci jsme se naposledy ro-
zloučili s panem Ottou Řezníčkem.

Oznámení
Honební starosta „Honebního společen-
stva Kunčice pod Ondřejníkem“ svolává
podle § 22 zák. č. 449/2001 Sb. řád-
nou valnou hromadu členů HS. Valná
hromada se uskuteční dne 22. 2. 2009
od 10.00 hod v hostinci „Na kopečku“.
Program jednání valné hromady bude
včas oznámen v obecních novinách a na
úřední desce obecního úřadu.

V Kunčicích p. O. 29.12. 2008.
Řezníček Josef, honební starosta

�

� �

�

� �

Kancelář: 596 888 777
Tel.: 604 999 442

603 774 788

Omlouváme se čtenářům za
opožděné vydání ON 01/2009 -
ke zpoždění došlo nedodáním
podkladů do uzávěrky Obec-
ních novin a následné dovolené
grafika. - redakce -
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLA SVOLINSKÉHO

Soutěž ve šplhu
28. listopadu 2008 jsme uspořádali na 1.
stupni školní kolo soutěže ve šplhu na tyči.
Do soutěže se přihlásilo 21 žáků. Utkali
se v pěti kategoriích s těmito výsledky:
1.1. ročník:
1. místo Burelová Veronika
2. místo Strnadel Martin
3. místo Nikel Ondřej

2. Dívky 2. a 3. ročník:
1. místo Čajánková Miroslava (8,6 s)
2. místo Kašparová Veronika
3. místo Němcová Edita

3. Hoši 2. a 3. ročník:
1. místo Sladký David (11,8 s)
2. místo Cochlar Ondřej
3. místo Svítil Jakub

4. Dívky 4. a 5. ročník:
1. místo Hučíková Nikola (13,5 s)
2. místo Klimšová Nikola

5. Hoši 4. a 5. ročník:
1. místo Roztočil Jan (7,4 s)
2. místo Adamčík Jan
3. místo Nevřiva Adam

Za AŠSK P. Fišerová

Na začátku prosince proběhlo školní kolo
ve šplhu na tyči také pro žáky 2. stupně.
Zúčastnilo se celkem 17 žáků. Špl-
havcům se ze tří pokusů počítal nejlepší
dosažený čas. Za podpory svých
spolužáků vyšplhali tyto nejlepší časy:

Dívky 6. – 8.třída
1. místo Černochová Jana- 8. třída 6,22s
2. místo Syrková Kateřina- 8. třída 7,51s
3. místo Petrová Barbora- 7. třída 9,03s

Chlapci 6. – 7. třída
1. místo Zajac Marcel- 7. třída 4,33s
2. místo Krpec Jan- 7. třída 4,36s
3. místo Weselowski Lukáš- 7. třída 5,04s

Chlapci 8. – 9.třída
1. místo Daníček Lukáš- 9. třída 2,81s
2. místo Šoukal Martin- 8. třída 3,66s
3. místo Marek Ondřej- 8. třída 3,94s

L. Golová, uč. tělesné výchovy

Školou chodil Mikuláš
Ve čtvrtek 4. prosince procházel naší
školou jako každý rok Mikuláš i se svou
početnou družinou čertů a andělů. Již
s předstihem žáci 9. třídy pekli pro žáky
perníčky a připravovali si kostýmy. Ve
čtvrtek se sjeli už brzy ráno, aby se mohli
namaskovat a upravit tak, aby je mladší
žáci nepoznali a to se jim opravdu dařilo.
Masky čertů byly tak strašidelné, že jsem
některé ze svých žáků nepoznala ani já, je-

jich třídní učitelka, a to už je učím čtvrtý rok,
natož pak aby je poznaly děti. Zpočátku,
v první třídě, byli čerti ostražití a Mikuláš
pustil do třídy jen anděly, ale děti se chtěly
podívat, jak ti čerti vlastně vypadají a
nakonec se s nimi i vyfotili. V dalších
třídách už si čerti v pytlích odnášeli zlobivé
děti, ale na chodbě je jen trošku začernili
uhlím a zase pustili. V některých třídách
nechyběly ani slzičky strachu, ale jinak
dopadl Mikuláš moc dobře, jen úklid po
nich byl poněkud namáhavý, vždyť s sebou
táhli celý pytel uhlí. D. Heryánová, tř. uč.

Čertovské hopsání
Už se stalo tradicí, že s příchodem čertů
do naší školy probíhá soutěž dětí 1.
stupně ve skákání přes švihadlo. I letos
tomu nebylo jinak. Za asistence čertů,
kteří si zopakovali sčítání čísel, se
v tělocvičně utkalo 32 dětí, které byly
rozděleny do dvou kategorií. Výkony byly
obdivuhodné a letos poprvé se stal ab-
solutním vítězem chlapec - Tomáš Křenek,
který během minuty dokázal švihadlo
přeskočit 144krát. Tady jsou výsledky.

1. kategorie: děvčata
1. Čajánková Mirka (3. třída)
2. Slívová Barbora (3. třída)
3. Toflová Klára (3. třída)

chlapci
1. Svítil Jakub (2. třída)
2. Křenek Adam (2. třída)
3. Sladký David (3. třída)

2. kategorie: děvčata
1. Rašková Simona (5. třída)
2. Čajánková Ivana (5. třída)
3. Klimšová Nikola (4. třída)

chlapci
1. Křenek Tomáš (5. třída)
2. Čajánek Dominik (5. třída)
3. Matůšů Milan (5. třída)

P. Mynářová, tř. uč.



Fa Jandová les
• výkup dřeva na skládce

i nastojato
• těžba dříví
• zalesňování
• platba v hotovosti

Telefon: 737 95 75 38
E-mail: Jandova.les@centrum.cz

Předvánoční těšení
Vánoce jsou nejkrásnější svátky. Jejich

kouzelnou atmosféru zažíváme jen jed-
nou za rok, a proto se na ně dlouho
těšíme. Doma se uklízí, v kuchyni voní
vanilka a každý připravuje dárečky pro ty,
které má rád. Nejen tyto praktické čin-
nosti je třeba vykonat. Na Vánoce
musíme připravit i svoji mysl, abychom
pak pro samé dobroty a dárky nezapom-
něli dělat radost druhým. Také v kunčické
škole byl celý prosinec zasvěcen
svátečním přípravám a vánoční témata
se objevovala i ve výuce. Žáci 1.- 3.
ročníku navštívili Divadlo loutek v Os-
travě, kde zhlédli vánoční hru Půjdem
spolu do Betléma. Školáci si o Vánocích
hodně povídali, zpívali, seznamovali se
s vánočními zvyky a snažili se spolu se
svými vyučujícími vytvořit pravou před-

vánoční pohodu. I když byla tato doba
naplněna usilovnou prací, děti se velmi
těšily, protože společně vyráběly výrobky
pro vánoční jarmark, který v naší škole
proběhl letos poprvé a byl velmi úspěšný.
K jeho zdárnému průběhu přispěli i mnozí
rodiče, kteří se svými dětmi zhotovili
mnoho pěkných výrobků i doma a
darovali je jednotlivým třídním kolektivům.
Mladí obchodníci měli ve svých krámcích
opravdu co nabídnout a o to větší byla
jejich radost, když poznali, že je o jejich

výrobky zájem. O hezkou atmosféru se
postaraly i děti, které mají blízko k výt-
varnému umění. Návštěvníci jarmarku si
mohli v Galerii Karla Svolinského
prohlédnout výsledky výtvarné soutěže
na téma Vánoce. Soutěž vyhlašovala
naše škola a zúčastnili se jí také malí výt-
varníci okolních škol. Během společného
setkání dětí základní a mateřské školy
proběhlo 16. 12. slavnostní předání cen
tvůrcům nejúspěšnějších výtvarných

prací. Pravá předvánoční nálada by se
jistě neobešla bez zpěvu. Žáci pěveck-
ého sboru připravili pro hosty pásmo
koled a dopřáli unaveným nakupujícím
milou chvilku odpočinku při jeho
poslechu. Věříme, že malé zastavení
v předvánočním shonu přineslo
návštěvníkům jarmarku radost a pohodu.

Děkujeme všem sponzorům, kteří přis-
pěli ke zdárnému průběhu celé této akce
svými dary a výrobky či zakoupením
vánočního zboží, které vyráběly děti.
Udělali tak radost všem žákovským kolek-
tivům, protože jednotlivé jejich výdělky
budou použity na financování třídních akcí
např. školních výletů. M. Jurková, tř. uč.
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začátek: v 16.45 hodin
přítomni: Michal Pavlita

Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová
Tomáš Hrubiš
Pavel Řezníček

přítomen od bodu 2)

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 49. zasedání dne
29.12. 2008 v 16.45 hodin

1) Platový výměr ředitele Základní školy
Mgr. Tomáše Kolesy a poskytnutí mi-
mořádné odměny.

2) Poskytnutí finančního příspěvku o.s.
MTB Ondřejník na činnost v roce 2009.

3) Výpověď smlouvy o výpůjčce uzavřené
mezi obcí a Náboženskou obcí Církve
československé husitské v Kunčicích
pod Ondřejníkem.

4) Poskytnutí finančního příspěvku Char-
itě Frenštát pod Radhoštěm na čin-
nost v roce 2009.

5) Smlouva o poskytnutí příspěvku na
úhradu ztráty z provozu pravidelné au-
tobusové dopravy ostatní dopravní
obslužnost podle zákona č. 111/94
Sb., ve znění pozdějších změn.

6) Prodloužení využití a vyúčtování fi-
nančního příspěvku Římskokatolické
farnosti v Kunčicích pod Ondřejníkem
na opravu kostela sv. Prokopa a Bar-
bory v roce 2008.

7) Úprava rozpočtu č. 9/2008.

8) Žádost o hostování na pouti v roce
2009 – Silvestr Hanák, Frýdek-Místek

9) Žádost o hostování na pouti v roce
2009 – Eva a František Pflegrovi,
Sviadnov.

10) Cenová nabídka na rekonstrukci pod-
lahy v budově č.p. 624 v Kunčicích
p.O. – tělocvična TJ Sokol.

11) Pověření starosty obce podpisem
dokumentů přijatých na 49. zasedání
rady obce dne 29. 12. 2008.

12) Diskuze

Hlasování: (pro – proti – zdržel se -
nehlasoval)

RO schvaluje program jednání a zařazení
nových bodů programu:
13) Nabídka na přípravu a zpracování žá-

dosti o dotaci do Operačního pro-
gramu Životního prostředí – projekt
Kanalizace a ČOV v Kunčicích pod
Ondřejníkem.

14) Souhlas s World accuracy PG in
2011 – mistrovství světa v paragli-
dingu v roce 2011

4-0-0
k bodu 1)
RO schvaluje platový výměr ředitel
příspěvkové organizace Základní škola
Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondře-
jníkem, Mgr. Tomáše Kolesy, s platností a
účinností od 1. prosince 2008. RO
zároveň schvaluje poskytnutí mimořádné
odměny ve výši 10 000,- Kč, která bude
proplacena za měsíc prosinec 2008.

4-0-0
k bodu 2)
přítomen Ing. Pavel Řezníček
RO schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku o.s. MTB Ondřejník, Kunčice
pod Ondřejníkem na činnost v roce 2009
ve výši 10 000,- Kč. 5-0-0

k bodu 3)
RO schvaluje výpověď Smlouvy o výpůjčce,
uzavřenou dne 7. 10 2008 mezi obcí a
Náboženskou obcí Církve československé
husitské v Kunčicích pod Ondřejníkem
kedni 15. lednu 2009. 5-0-0
k bodu 4)
RO schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku Charitě Frenštát pod Rad-
hoštěm na činnost v roce 2009 ve výši
20 000,- Kč. 5-0-0

k bodu 5)
RO schvaluje Smlouvu o poskytnutí
příspěvku na úhradu ztráty z provozu
pravidelné autobusové dopravy ostatní
dopravní obslužnost podle zákona č.
111/94 Sb., ve znění pozdějších změn na
rok 2009 mezi obcí a Veolia Transport
Morava a.s. 5-0-0

k bodu 6)
RO schvaluje prodloužení využití a vyúč-
tování finančního příspěvku Římskoka-

tolické farnosti v Kunčicích pod Ondře-
jníkem na opravu kostela sv. Prokopa a Bar-
bory v roce 2008 a to tak, že termín využití
poskytnutých finančních a vyúčtování se
prodlužuje do 31. 12. 2009. 5-0-0
k bodu 7)
RO schvaluje úpravu rozpočtu č. 9/2008.

5-0-0
k bodu 8)
RO povoluje Silvestru Hanákovi, Frýdek –
Místek hostování na pouti v roce 2009.

5-0-0
k bodu 9)
RO povoluje Evě a Františkovi Pflegrovi,
Sviadnov hostování na pouti v roce 2009.

5-0-0
k bodu 10)
RO schvaluje cenovou nabídku
společnosti DOR–SPORT s.r.o., Bru-
zovice na rekonstrukci podlahy v budově
č.p. 624 v Kunčicích p.O. – tělocvična TJ
Sokol. 5-0-0

k bodu 11)
RO pověřuje starostu obce podpisem
dokumentů přijatých na 49. zasedání RO
dne 29. prosince 2008. 5-0-0

k bodu 13)
RO schvaluje nabídka společnosti AQE
advisors, a.s., sídlem Brno na přípravu a
zpracování žádosti o dotaci do Oper-
ačního programu Životního prostředí –
projekt Výstavba kanalizace a ČOV
v Kunčicích pod Ondřejníkem. 5-0-0

k bodu 14)
RO souhlasí s pořádáním World accuracy
PG in 2011 a vyjadřuje tímto plnou pod-
poru organizátorovi - Paragliding klub
VŠB – Letecká amatérská asociace ČR,
Ostrava. 5-0-0

Konec jednání v 17.40 hodin.

Zapsal: Michal Pavlita, Oldřich Harabiš

6

Zápis a usnesení ze 49. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 29. 12. 2008

JAK LUŠTIT SUDOKU:
Každý řádek, sloupec a každý
čtverec (3x 3 políčka) musí obsa-
hovat čísla od 1 do 9.

SPRÁVNÉ VYLUŠTĚNÍ:



Vážení občané, ani se to nechce věřit,
ale uplynuly již dva roky od zvolení nového
zastupitelstva.

Pokud budeme v tomto článku parafrá-
zovat, nebo používat sportovní nebo
klubovou terminologii, jako o mužstvu
nemůžeme již po této době hovořit jako o
novém. Rovněž jednotliví hráči či zas-
tupitelé chcete-li, již nebudou nováčky.

Vraťme se ale ke hře v prvním poločase.
Do hry bylo posláno zcela nové družstvo,
ve kterém se kloubí zkušenost starších
hráčů, kteří již hráli v minulých ročnících, s
novými, kteří doposud sedávali na lav-
ičkách jiných mužstev. Komunikace v
mužstvu v počátku vázla, hlavně v kabině
a mnohdy i při zápase. Přesto se dom-
níváme, že výsledek, doposud za uvedený
poločas, není špatný.

Mužstvo si zvolilo nového kapitána, což
přineslo v počátku u mnohých (i diváků) ne-
jistotu. Zvláště barva dresu, ve které zahájil
první zápas, je pro mnohé na Kunčice p.O.
až moc výrazná. S postupem času se zori-
entoval, osvojil si některé taktické varianty,
a když neudělal žádné změny v mužstvu ani
v kabině, mužstvo získává na síle.

První poločas se zdá mnohým divákům
jako udržovací. Je třeba však říci, že
Kunčice p.O. měly doposud velké mezery
v přípravě, /rozuměj projektů/, takže
kapitán pracoval nad papíry v klubovně,
žádal o mnohé dotace, které
společně celé mužstvo vkládá do svého
hřiště. A tak jsme zašli zeptat se kapitána,
jaký je stav v poločase.

Pro Vaši informaci uvádíme
výběr, co se v obci doposud
udělalo nebo je v realizaci:

• Pro bezpečnost občanů, zejména dětí:
chodník kolem hl. kom. od čerpací stan-
ice vody u Lukešů až po p. Chamráda.
Na hodnotu díla 9 mil. Kč bylo získáno
5 mil. Kč ze státního rozpočtu a 1 mil.
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

• Integrace MŠ do ZŠ – 1. etapa kom-
pletní rekonstrukce školy – hodnota díla
4 mil. Kč

• Projektová dokumentace pro rekon-
strukci a dostavby areálu TJ Sokol 1. a
2. etapa – hodnota díla 0,4 mil. Kč.

• Rekonstrukce a dostavba areálu TJ
Sokol I. etapa. Na hodnotu díla 17,5 mil.
Kč bylo zíkáno 8 mil. Kč dotace ze stát-
ního rozpočtu.

• Chodník od nádraží k hlavní kom.
Celková hodnota stavby – 2 mil. Kč. Byla
taktéž získána dotace z MSK ve výši
1 mil. Kč.

• Vodovod pod Stolovou s přečerpávací
stanicí za celkovou cenu 1,5 mil. Kč.

• Technická vybavenost /komunikace,
plyn,voda, el./ Černý kopec nad p. Vy-
bíralíkem . Z rozpočtu obce hrazeno cca
1 mil. Kč.

• Opravy místních komunikací za celkovou
cenu 1,5 mil. Kč.

• Rekonstrukce obřadní síně v budově
obecního úřadu za 0,35 mil. Kč.

• Projektová dokumentace výstavba chod-
níku kolem hl. kom. od Chamráda po p.
Pustku a od Harabiše po prodejnu Tercie
v ceně 0,4 mil. Kč.

• Projektová dokumentace na víceúčelové
hřiště u základní a mateřské školy. Nák-
lady projektu 0,2 mil. Kč.

• Projektová dokumentace na kompletní
rekonstrukci školy – 2. a 3. etapa za celkem
1 mil. Kč, na kterou se taktéž získala
dotace z rozpočtu MSK ve výši 0,5 mil. Kč

Co se připravuje
pro roky 2009 až 2010?

• Výstavba chodníků, jak výše uvedeno za
22 mil Kč, na kterouže již získána dotace
ze Státního fondu dopravní infrastruktury
ve výši 7 mil. Kč, na dalších 10 mil. se
zpracovává žádost o dotaci.

• Vybavení základní a mateřské školy na
podporu výuky ve hodnotě 4,5 mil. Kč.
Bude se žádat o dotaci z Regionálního
operačního programu MSK

• Víceúčelové hříště u základní školy. Nák-
lady stavby jsou 9,5 mil. Kč, taktéž se
zpracovává žádost o dotaci z ROP MSK

• Rekonstrukce školy, jejíž oprava a přes-
tavba bude stát cca 20 mil. Kč. Žádosti
o dotaci jsou připravovány – ROP MSK.

• Rekonstrukce a dostavba areálu TJ
Sokol – venkovní multifunkční hřiště za
cenu 8,5 mil. Kč.

• Výstavba Terasového domu Ondřejník
2009 – 2010.

V hodnocení prvního poločasu se
nemůžeme nezmínit o založení společnost
Kunčická s.r.o.

Tato iniciativa kapitána družstva při-
nesla dle dostupných informací zprávy o
hospodaření Kunčické s.r.o. za období 2.
– 8. / 2008. Rozdíl v ceně vody mezi náku-
pem u SmVaK a.s. a Kunčické s.r.o.
částku 135 450 Kč. Toto jsou skutečné
peníze, které občané ušetřili jen tím, že
platí méně za vodné, když vodovod je ve
správě Kunčické s.r.o., jejímž jediným ma-
jitelem je obec.

Ale zpět na hřiště. I výše uvedenými
čísly Vám chceme ukázat, že ani kapitán
nemůže kopat jen „ malé domů“, jak se mu
snaží někteří nejen na webu podsouvat.
Nemůže proto, že má za sebou mužstvo,
které s ním hraje na stejnou branku, ne-
fauluje, a chce v soutěži uspět.

A pokud mu fandíte a víte, že výsledek
se dělá většinou v druhém poločase, při-
jďte jej povzbudit nejen na tribunu, ale i do
kabiny. Rádi Vás tam uvidíme.

Podpis: skalní fandové.

Zpracovalo: 24. 12. 2008 MS ODS
Kunčice pod Ondřejníkem

Poločas Kunčické patnáctky
Kunčice pod Ondřejníkem
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Pomůcky: ajmak, Amado, Ay, šlik

Tajenka:Walther: Qui multum fatur, mendax fore saepe probatur. Často najevo... (dokončení v tajence)

Slavný
muzikál

Perský
sluha

1. DÍL
TAJENKY

Slovensky
„jistě“

Čajová
růže

Značka
hliníku

Český
tanec

Primitivní
počítadlo

Polední jídla
(slovensky)

Šermířská
hůlHmota

Cylindr
lampy

(nářečně)

Těžký
kov

Slovensky
„ovarová
polévka“

Milenecký
vztah

Skupenství
vody

2. DÍL
TAJENKY

Kultura
kvasinek

Citoslovce
podivu

Jméno
zpěváka

Jürgense

Citoslovce
upozornění
(nářečně)

StromořadíRybářská
síť

Zkratka
Národní
hokejové

ligy

Název
písmene

Správní
jednotka v
Mongolsku

Evropský
stát

Polní
hlodavec

Příměří
Brazilský
prozaik

Vazká
kapalina
Sbírání

Lichoko-
pytník

Shariffovo
jméno

Rudná
žíla

Karta

Ačkoli

Opasek

Dravý pták
(slovensky)
Zkr. délkové

míry

Javor
Osobní
zájmeno

Potáč napře-
dené příze
Přespolní

běh

Nejvyšší se-
verský

bůh
Sloka

Rachmani-
nova opera
Slov. oblast.

„jmelí“

Chuť
(nářečně)
Přístav v

Rudém moři

Elektrická
motor. síla
Sediment
v ústí řek

MPZ českých
letadel
Ostrý

přízvuk

Citoslovce
pobídnutí
Domácky

Olga

Pádová
otázka

MPZ Mladé
Boleslavi

KKŘŘÍÍŽŽOOVVKKAA  ••  KKŘŘÍÍŽŽOOVVKKAA  ••  KKŘŘÍÍŽŽOOVVKKAA    ••  KKŘŘÍÍŽŽOOVVKKAA    

POZVÁNÍ  NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
V neděli 25. 1. 2009 v 15 hodin
zasedací místnost obecního úřadu Kunčice p. O. 

PROGRAM SCHŮZE:
1. Zahájení – přivítaní – volba komisí
2. Zpráva o činnosti výboru a plnění usnesení z VČS 2008
3. Zpráva o činnosti základní organizace
4. Zpráva o hospodaření a schválení rozpočtu 2009
5. Zpráva revizní
6. Zpráva mandátové komise
7. Přijetí nových členů a volba nového výboru ZO
8. Diskuse – schválení usnesení
9. Závěr – občerstvení – volná zábava

Členské průkazy s sebou. Přijďte mezi nás všichni kdo máte zájem upevňovat své zdraví v naší přírodě.
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