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Vývoj počtu obyvatel
v Kunčicích pod Ondřejníkem

Víte, že …
PaedDr. Zdeněk Šrubař již

podruhé obsadil 1. místo ve
fotografické soutěži časopisu
NATIONAL GEOGRAPHIC

2008 v kategorii „Lidé“?
Soutěž má ještě kategorie

Krajina, Zvířata.
Do českého národního kola
soutěže bylo přihlášeno
celkem 3.590 fotografií
z celkového množství

222 932 snímků přihlášených
po celém světě. Vítězné

fotografie byly zaslány do
mezinárodního kola soutěže,

kterou pořádá ústředí
NATIONAL GEOGRAPHIC
SOCIETY ve Washingtonu.

Blahopřejeme

1.místo 2008: „Žízeň“
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Amnestie na nelegálně
držené zbraně

ŽÁDOST
TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem žádá občany

o zapůjčení fotografií pro vznikající kroniku a archív.

Jedná se o:
Původní fotografie dřevěné tělocvičny postavené

v roce 1924 v areálu pod Hutařstvím
(později myslivecká chaty, dnes sídlo firmy Petr).

Fotografie tělocvičny DTJ (nyní Pila Kunčice p. O.)

Fotografie ze stavby nové tělocvičny od r. 1968 – 1973,
případně i fotografie sportovních akcí.

Fotografie můžete předat na OÚ nebo p. Čajánkovi,
Kunčice p.O. čp. 550, tel. 732 613 776

Ke dni 1. 2. 2009 nabývá účinnosti nový zákon
č. 484/2008 Sb., kterým se mimo jiné mění zákon
č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(zákon o zbraních), který upravuje kategorie
střelných zbraní a střeliva, podmínky pro nabý-
vání vlastnictví, držení, nošení a používání zbraně
nebo střeliva, práva a povinnosti držitelů zbraní a
střeliva.

Součást tohoto zákona je i ustanovení o zániku trest-
nosti nedovoleného ozbrojování u osoby, která bez po-
volení přechovává zbraň kategorie A, B nebo C nebo hlavní část zbraně této kategorie,
pokud ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zbraň dobrovolně předá
do úschovy kterémukoliv útvaru policie.

Zákon o zbraních stanoví několik možností, jak lze s takovou zbraní dále nakládat.
Osoby, která zbraň odevzdá, může ve lhůtě 2 měsíců ode dne jejího odevzdání do ús-
chovy požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících k držení zbraně. Splní-li po-
žadavky stanovené zákonem, bude jí vydán příslušný doklad (zbrojní průkaz příslušné
skupiny, průkaz zbraně) a stane se oprávněným držitelem odevzdané zbraně, kterou mu
útvar policie vydá. Pokud o vydání dokladů nepožádá, nebo nebudou-li mu vydány, může
převést vlastnictví ke zbrani nebo střeliva do této zbraně na jiného oprávněného drži-
tele. Další možností je, že požádá příslušný útvar policie o předání zbraně podnikateli
v oboru zbraní a střeliva k prodeji nebo úschově. Může rovněž požádat příslušný útvar
policie o povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně a předat ji osobě,
která je k této činnosti oprávněna.

Pokud vlastník nenaloží se zbraní podle výše uvedených možností, rozhodne pří-
slušný útvar policie o tom, že se nabídne k prodeji prostřednictvím podnikatele v oboru
zbraní a střeliva. Výtěžek získaný prodejem náleží, po odečtení nákladů prodeji, vlastníku
zbraně. Pokud se prodej nepodaří uskutečnit nejpozději do 2 let, bude zničena.

Podrobnější informace lze získat na telefonním čísle 974 732 301 nebo přímo na
oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál.

rada plk. Ing. Pavel Tileček, vedoucí odboru
z.r. komisař Bc. Radan FILIP v.r.

Den Úřední hodiny podatelny Úřední hodiny pokladny
16. 03. 2009 16. 03. 2009

až 31.03 2009 až 31. 03. 2009

16.03. 8,00 – 17,00 9,00 – 11,30 12,30 – 15,00
17.03. 8,00 – 15,00 ------- -------
18.03. 8,00 – 17,00 9,00 – 11,30 12,30 – 15,00
19.03. 8,00 – 15,00 ------- -------
20.03. 8,00 – 15,00 ------- -------
23.03. 8,00 – 18,00 9,00 – 11,30 12,30 – 15,00
24.03. 8,00 – 18,00 9,00 – 11,30 12,30 – 15,00
25.03. 8,00 – 18,00 9,00 – 11,30 12,30 – 15,00
26.03. 8,00 – 18,00 9,00 – 11,30 12,30 – 15,00
27.03. 8,00 – 18,00 9,00 – 11,30 12,30 – 15,00
28.03 ------ ------- -------
30.03. 8,00 – 18,00 9,00 – 11,30 12,30 – 15,00
31.03. 8,00 – 18,00 9,00 – 11,30 12,30 – 15,00

OZNÁMENÍ
Mgr. Michaela Šebelová, nestátní

zdravotnické zařízení poskytující služby v
oblasti fyzioterapie a masáží oznamuje za-
hájení činnosti od února 2009.

Provozovna v penzionu Huťařství, KpO
70, vchod zezadu, 1. p. tel. 608 980 225.

Fyzioterapie: Masáže:
Po: 12:30 – 18:30 Út: 16:00 – 20:00
Út: 12:30 – 16:00 Čt: 16:00 – 20:00
St: 12:30 – 16:00
Čt: 12:30 – 16:00
Pá: 12:30 – 16:00

Finanční úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí
INFORMACE O ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie
Severomoravského kraje
odbor služby pro zbraně
a bezpečnostní materiál

pro Moravskoslezský kraj
oddělení služby pro zbraně

a bezpečnostní materiál
Frýdek-Místek

Beskydská 2061,
738 19 Frýdek-Místek,

www.pcrfm.cz

Tel.: 974 732 301
Fax: 974 732 900
fmzbrane@mvcr.cz

Fa Jandová les
• výkup dřeva na skládce

i nastojato
• těžba dříví
• zalesňování
• platba v hotovosti

Telefon: 732 95 75 38
E-mail: Jandova.les@centrum.cz

Telefonní číslo na firmu "Jandová les" v ON
1/09 bylo uvedeno chybně. Omlouváme se.

Pronajmu na 3 měsíce
družstevní byt 3 + 1

v Čeladné II.
Pouze za náklady.
Tel.: 737 037 468
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Jubilanti
v únoru oslaví svá

životní jubilea tito občané

Marie Uhrová 93 let
Růžena Lhotská 89 let
Marie Tomančáková 87 let
Marie Brachniaková 86 let
Anežka Michnová 85 let
Marie Šmiřáková 85 let
Zdeňka Blažková 82 let
Drahomíra Pustějovská 81 let
Jiřina Justová 80 let
Ilona Václavíková 75 let
Libuše Píchová 65 let
Marta Káňová 60 let

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

Poděkování
Děkujeme upřímně všem, kteří se přišli
naposledy rozloučit s naší drahou
maminkou, babičkou a sestrou paní
Jarmilou Křenkovou. Též děkujeme
za květinové dary a projevy soustrasti.

Zarmoucená rodina

Děkuji MUDr. Janu Chovančíkovi za
obětavou lékařskou pomoc mému
manželovi panu Ottovi Řezníčkovi. Zá-
roveň děkuji všem, kteří se 30. 12.
2008 přišli s mým Ottíkem naposledy
rozloučit. manželka Evženka

Rozloučení
V měsíci lednu jsem se naposledy ro-
zloučili s paní Jarmilou Křenkovou,
Jindřiškou Lhotskou a s paní Annou
Kokešovou.

Vzpomínky
„A nikdo nemůže srp času odvrátit
jen v dětech budeš mu navzdory
- ač mrtev – žít.“

Dne 11. 2. 2009 tomu bude rok od
úmrtí paní Táně Knapkové. Kdo jste ji
znali, věnujte jí tichou vzpomínku.

Manžel Zdeněk, dcery Tereza,
Nikola, Romana a maminka Zdeňka.

�

� �

�

� �

V pátek 20. 2. se uskuteční ojedinělá
akce, kterou připravuje Fond pro opuštěné
a handicapované děti se sídlem v Moř-
kově v prostorách Kulturního domu v Such-
dolu n. O. od 16.00 hodin. Mezi děti
z Moravy zavítá přední hvězda televizní
zábavy Vladimír Hron.

Akce je zdarma, pro děti bude
připraveno pohoštění a dárky. Pro dobré
zvládnutí této akce je nutné si rezervovat

místa el. poštou: vita.cernoch@cmail.cz
nebo písemně na adrese Fond pro op-
uštěné a handicapované děti se sídlem
v Mořkově, Za Sušárnou 391, PSČ 74272,
další informace na tel. 728 362 757.

Na setkání se těší představitelé Fondu:
Heidi Janků, Rostislav Klesla, Monika Žíd-
ková, Vláďa Hron, Dr.Vítězslav Černoch,
předseda fondu

Místní poplatky
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
byl stanoven místní poplatek na kalendářní rok 2009 ve výši 492,- Kč / poplatníka.

Místní poplatek ze psů na rok 2009 zůstává nezměněn:

Dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 1/2007 ze dne 14. 12. 2007
byl stanoven místní poplatek ze psů na kalendářní rok 2008 následovně:

sazby poplatků:
a) ve výši 180,- Kč pro držitele psa, který má trvalý pobyt v rodinném domě
b) 240,- Kč pro držitele psa, který má trvalý pobyt v bytovém domě. Za každého

druhého a každého dalšího psa se platí stejný poplatek násobeno počtem
psů.

c) sazba pod písmenem c) byla zrušena. Tato sazba byla pro držitele psů, kteří
jsou poživateli starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který byl jejich je-
diným zdrojem příjmů – sazba činila 90,- Kč.

Tato sazba musela být zrušena z důvodu toho, že Obecní úřad nemá evidenci o
poživatelích důchodů, o jejich navýšení a valorizaci. Obecní úřad nemá na základě žád-
ných průkazných skutečností právo posuzovat, jestli tyto důchody jsou jediným zdro-
jem příjmů držitele psa.

Splatnost těchto poplatků je vždy do 31. 3. daného kalendářního roku.
Poplatky je možno uhradit:
• v pokladně Obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem číslo dveří 24 – u paní

Řezníčkové
• převodem na účet Obecního úřadu – číslo účtu 1682010349/0800 + příslušný va-

riabilní symbol, který stanoví Obecní úřad. Tento variabilní symbol se nemění. Pokud
jste prováděli platbu v loňském roce bezhotovostně použijte stejný variabilní symbol.

V minulých letech jsme zasílali vždy na začátku měsíce ledna všem poštovní pou-
kázky. Nyní vlivem zdražení poštovních služeb budeme rozesílat poštovní poukázky až
v polovině měsíce března těm, kdo ještě místní poplatek nezaplatili. Do této doby si
mohou občané chodit platit místní poplatky hotově do pokladny Obecního úřadu.

Ivana Řezníčková – pokladna

Pronajmu družstevní byt 3 + 1
v Kunčicích p. O. Tel.: 724 116 660

Matrika a evidence obyvatel v r. 2008
• narodilo se 20 dětí (10 dívek a 10 chlapců), z toho 2x dvojčata
• zemřelo 19 občanů
• bylo uzavřeno 21 sňatků (z toho 5 párů kunčických, 8 bylo uzavřeno v obřadní síni,

2 mimo obřadní síň a 11 sňatků bylo církevních)
• k trvalému pobytu se přihlásilo 96 občanů
• odhlásilo se 39 občanů
• 3 občanům byl zrušen trvalý pobyt úřední cestou
• bylo provedeno 581 ověření podpisů a listin
• žádost o občanský průkaz si podalo 267 občanů
• byly provedeny 2 zápisy o uznání otcovství
• 4x jsme přivítali v obřadní síni nové občánky
• 13 občanů požádalo o osvědčení o státním občanství
• ověřené výstupy z CZECH POINTU: - výpis z rejstříku trestů – 68 žádostí

- výpis z katastru nemovitostí – 59 žádostí
- výpis z obchodního rejstříku – 10 žádostí

• počet občanů k 1. 1. 2009: 2090, z toho 1018 mužů a 1072 žen
Taťána Holušová, matrikářka

TJ Sokol odbor „Sport pro všechny“
v Kunčicích p. O. připravuje na
sobotu 21. února 2009

do sálu na Huťařství
ŠIBŘINKY

Hudba, tanec, občerstvení
Další informace budou na plakátech.

Pozvánka pro zdravotně postižené a opuštěné děti z našeho regionu
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

OZNÁMENÍ:
Od 1. 1. 2009 došlo ke sloučení základní školy a mateřské školy a tím pádem
i ke změně názvu školy na: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského,

Kunčice pod Ondřejníkem.

Kontaktní údaje najdete na www.zskuncice.cz

Nečekaný a nádherný výtvarný úspěch
S dětmi z výtvarného kroužku jsme se za-
pojili do soutěže Kreslená pohlednice
k českému předsednictví Evropské unie
2009. Hodnotící komise, složená ze zá-
stupců Úřadu vlády ČR a veřejnosti vy-
brala deset vítězných prací. A jaké bylo
naše překvapení, když nám bylo telefonicky
oznámeno, že mezi vítězi jsou i dvě práce
žáků naší školy, a to konkrétně Davida
Sladkého a Klárky Toflové. Ceny byly pře-
dávány v Praze ve Valdštejnském paláci
panem Vondrou za účasti České televize.
Jelikož jsme z vesnice vzdálené od Prahy
mnoho kilometrů, předávání cen jsme se
nezúčastnili, ale děti o ně nepřišly, byly jim
zaslány poštou a udělaly jim velkou radost.
Davídku, Klárko, gratuluji!

Eva Halatová, uč. výtvarného kroužku

Koncem minulého roku 2008 vyhlásila Charita – Mateřské
centrum Klubíčko ve Frenštátě p. R. již třetí ročník výtvarné sou-
těže pod názvem Dary tří králů.

Do této soutěže se zapojily také děti kunčické školy
a jejich práce patřily mezi nejlepší.

Úspěšní výtvarníci se zúčastní i se svými rodiči slav-
nostního otevření výstavy, která bude zahájena 3. února
ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě p. R., kde pře-
vezmou za svoji práci ocenění. Jsou to tyto děti:

JAKUB ZÁDRAPA ze 3. třídy
NIKI MASMANIDU a SIMONA JANOTOVÁ

ze 6. třídy Blahopřejeme!

Výtvarná soutěž
Dary tří králů



KARLA SVOLINSKÉHO

Zápis do 1. třídy – MÁME RÁDI ZVÍŘATA…
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A už je to tady – slavnostní den každého
budoucího školáčka, jeho první důležitý krů-
ček na cestě za vzděláním, který společně
s ním sdílejí i jeho rodiče. Letos ho děti pro-
žívaly i se zvířátky, která jsou pro ně tak
známá a mají je rády. Při vstupu do školy do-
staly děti od děvčat 9. třídy pomyslnou vstu-
penku s žirafou nebo slůňátkem a toto zvíře
s jejich jménem je provázelo trasou po naší
ZOO. Ve školní jídelně si společně s rodiči
odpočinuli, občerstvili se, a pak už – HURÁ
ZA ZVÍŘÁTKY… Nejprve si děti užily ra-
dostného pohybu a s koníkem překonávaly
překážkovou dráhu, na jejímž konci čekal lev
na potravu, kterou mu házely do otevřené
tlamy. Když byl lev nakrmen, dokreslovaly
děti na svůj obrázek živočicha sluníčko,
které mělo zvířátko zahřát a kytičku, ať má
kolem sebe příjemně. Za zvládnutí úkolu do-
staly papírového krokodýla a s ním se vydaly
po pěšince zoologické zahrady. Další úkoly
děti plnily rovněž hravou formou. Vybíraly
pro medvědí rodinku nejvyšší strom pod,
kterým si může vybudovat svůj příbytek. Po-
máhaly spočítat veverkám šišky i oříšky a ur-
čovaly, která zvířátka v našem lese nežijí.
Tužka s žabičkou byla odměnou za správně
vyřešené úkoly. Děti měly za sebou činnosti
u prvních dvou stanovišť a vůbec nepo-
střehly, že paní učitelky právě sledovaly je-
jich matematické představy, orientaci
v prostoru i na ploše a všímaly si i pohybo-

vých dovedností. Pak následovalo trošku
soustředění a pozornosti – děti skládaly zví-
řecí puzzle. U básničky nebo písničky, které
hezky předvedly, sledovala paní učitelka
správnou výslovnost. A nakonec přišlo to
nejpříjemnější – povídání s dětmi o tom, jak
moc se do školy těší, zda už mají připrave-
nou aktovku a co se chtějí ve škole nejvíce
naučit. Po souhlasném přikývání hlavou a
ujištění, že 1. září si nachystají společně
s rodiči budík na správný čas a do 1. třídy,
kde je bude čekat paní učitelka s ostatními
dětmi, určitě dorazí včas, si děti zasloužily
další odměny, medvídky plné sladkostí, které
vyrobily děti ze školní družiny, pytlíky na pa-
puče se spoustou drobných dárečků,
dlouze si vybíraly přívěšek se zvířátkem ke
školnímu pouzdru a byl jim předán PA-
MĚTNÍ LIST na zápis do 1. třídy. Celá pro-

hlídka naší zoologické zahrady byla zakon-
čena korunovací předškoláčků na žáčky naší
školy. Na realizaci a průběhu akce se podí-
lely p. uč. M. Jurková, E. Sladká, p. vycho-
vatelky školní družiny I. Myslikovjanová a I.
Sřálková, p. ředitel T. Kolesa, který celý
zápis podpořil a nové žáčky přijímal píse-
mnou formou. Velkou měrou přispěli i naši
žáci a zaměstnanci školní jídelny. Všem
těmto obětavým lidem patří mé velké podě-
kování. A samozřejmě nemohu zapomenout
s poděkováním na paní uč. z mateřské školy
N. Svobodovou a Š. Fialovou, které dělaly
dětem láskyplný doprovod a tím je odpou-
taly od zbytečného stresu a obav.

Nám byly odměnou veselé usměvavé
děti, které se už nemohou dočkat, až za-
sednou do té SVÉ lavice v 1. třídě.

Na prvňáčky se těší tř.uč. Eva Halatová

Právě proběhnuvší lednové plesání místního SRPDŠ v Kun-
čicích p. O mělo vše, co má dobrý ples mít, hosty, hudbu, spou-
stu dobré zábavy a konec v brzkých ranních hodinách druhého
dne.Tuto akci ozvláštnily dve podivné osoby-šatnářky Ruža a
Maňa. Ples už je v plném proudu a tak mají Ruža s Maňou čas
si konečně popovídat.

Maňa: To se ich ale sešlo, tych mladych. Pres sto ich tu buďe.
Ruža: A tych krasnych šatu,ale kolik robek přišlo v gaťach, to

za nas něbylo Maňo.
Maňa: Ja,ale sluši im to Ružo.Podiv sa na nas,ani ty natačky

sis něstihla sundať a zastěry zme tež mohly něchať doma a tro-
chu se vyfiknuť Ruža: Ále co už se starymi robami, no něni ti v
tych ovčich papučach dobře?

Maňa: Pravda. A Maňo všimla sis tej vyzdoby? Plno takych
krasnych panačku a panenek z papira a tych obrazku....

Ruža: To decka z tej naši školy robily .....a nechaj už ty jedno-
hubky ležeť už si ich zjedla dosť!

Maňa: Šak to stejne nikdo někupuje a holky ze „srpša“ sa s
tym narobily. Maju to vyhodiť když su tak dobre?

Ruža: Maňo! To je ta moja pisnička! Poď si skočiť, muziganti
jedu jak pily....pry IMPULS az z Ostravy, poď!

Maňa: Nale daj pokuj, radši mi řekni co doněsem domu, losy
zme prodavaly a ani jeden si někupily a pritym je tu taka bohata
tombola.

Ruža: Ticho, něprav to nikomu ja sem nam dva ukradla.

Maňa: Fiha, to si cela ty!
Ruža: Ale že to tu teď žije co je to nove Huťařstvi.
Maňa: To ten mlady Kotrik.
Ruža: Kdo?
Maňa: To je rodina, mojiho ďedy sestřenice vnuk. Strašně ši-

kovny synek, každu chvilu je tu jakasi zabava co tu temu fčil še-
fuje.

Ruža: Ja?.....Maňo čuč,teď idu vystupovať ty dcerky co nam
litaly po šatně.

Maňa: Éééé,no jó, jakesi mlade kozy co vrti zadkami na cely
svět, no a co?

Ruža: Jéžiš, ty žarliš Maňo, něhlupni, mladši už něbuďem,
podiv jak im to idě. To su jakesi“ kantry „tance.

Maňa: Či ja vim? To sa zeptaj tych Syrkovych, tych manželu
co maju v te Kopřivnici tu tanečni školu či co.

Ruža: Ja, tí, no tož fajne to měli aji ten druhy tanec na teho
„džeksna“. Už sem se bala že tu rakvu co tahaly po parketě maju
pro nas.

Maňa: Daj pokuj Ruženo, ale ja ti povim je to tu všecko moc
pěkne.

Ruža: Je, ale stejně bych už radši ležela doma v ložu.
Maňa: Moja řeč. Tož dem ni?
Ruža: A co šatna?Nemožem to tu enem tak něchať.
Maňa: Šak oni si to mladi přeberu. Spánembohem.
Ruža: Toš spánem......

napsaly: spojené prúpisky za odborné pomoci pana J. Vaňka

PLES SRPDŠ

Informace pro členy honebního společenstva (HS)
Řádná valná hromada HS v Kunčicích pod Ondřejníkem se bude řídit tímto programem:
1. Zahájení dne 22. února 2009 v hostinci

„Na Kopečku“ v 10.00 hodin
2. Volba orgánů valné hromady, schválení

jednacího řádu
3. Zpráva o činnosti honebního společenstva
4. Roční účetní uzávěrka a návrh rozpočtu

HS pro rok 2009
5. Usnesení a závěr

Pro účastníky valné hromady HS je zajiš-
těno občerstvení a pohoštění.
Člen valné hromady může udělit k zastu-
pování na valné hromadě moc jiné osobě.
V případě neúčasti nadpoloviční většiny
hlasů uskuteční se jednání valné hromady
po uplynutí 1 hodiny na témž místě, viz §
22 odst. 4 zák. č. 449/2001 Sb.

V Kunčicích pod Ondřejníkem, dne 26. ledna 2009. za HS Josef Řezníček, honební starosta



Rok 2008 byl pro výjezdovou jednotku
rokem velkých požárů a nebezpečných vý-
jezdů. Zasahovali jsme celkem u 46 evido-
vaných událostí:

– 10 x požár
– 10 x likvidace následků větrné smršti
– 21 x technická pomoc, z toho 11 x li-

kvidace nebezpečného hmyzu
– 3 x dopravní nehoda
– 2 x planý poplach
Malá rekapitulace několika vybraných

událostí. Dnem, kdy bylo nejvíce výjezdů, byl
16. leden 2008, kdy se během dne vyjíždělo
5x k vyvráceným stromů na domy, nebo pře-
kážkám bránícím v dopravě.

A nyní k požárům velkého rozsahu, které
stojí za připomenutí.

15. 3. v sobotu v podvečer Trojanovice –
Kopaná – požár novostavby den předtím
zkolaudované. Museli jsme společně s okol-
ními jednotkami rozebrat celé podkroví.

4. 6. jednotka povolána do Trojanovic –
Bystré. Chatu, do které uhodil blesk, se po-
dařilo zachránit.

4. 7. v časných ranních hodinách byl vy-
hlášen poplach – hořící stolárna v Čeladné
- zde se jednalo o požár velkého rozsahu.
Naše jednotka prováděla likvidační práce,
cílem bylo především provádění kyvadlové
dopravy vody.

27. 7. požár seníku v areálu bývalého JZD
– požár největšího rozsahu a také opravdu
v tu nejméně vhodnou dobu (pouťová disko-
téka). Po příjezdu jednotky na místo již byla
zasažena větší část uskladněných balíků
sena. Naše jednotka odvezla nejdříve z hoří-
cího objektu traktor a devíti tunovou vlečku
s obilím. Prováděli jsme hašení hořících ba-
líků, které byly průběžně vyváženy na pole
za kostel. Zásahu se zúčastnily dále jednotky
Čeladná, Trojanovice, Frýdlant, Frýdek-Mís-
tek. Zde jsme strávili zhruba dva dny s nasa-
zením všech členů jednotky.

16. 8. další požár velkého rozsahu, kdy po
příjezdu jednotek byla v plamenech hospo-
dářská usedlost na Žuchově, č.p. 128. Příči-
nou všeho je opět blesk. Jednotka se
soustředila na ochlazování přístavku a evaku-
aci předmětů a drobných zvířat. Po celou dobu
hašení jsme prováděli kyvadlovou dopravu
vody z Frenštátu, po odjezdu ostatních jedno-
tek jsme prováděli dohašovací práce.

3. 9. výpomoc v Kozlovicích. Po příjezdu
jednotky je již celá nová střecha v plame-

nech. Dům procházel rekonstrukcí.
5. 11. vyhlášen poplach v 01.17 hodin –

požár v Tiché 510. Naše jednotka se zamě-
řila na ochranu rodinného domu. Přístavek a
krov byl již v tu dobu zachvácen plameny.
Jednotka se podílela na evakuaci předmětů
z rodinného domu.

Jednotka SDH má k dnešnímu dni 24
členů. Podle zákona mohou být členy jed-
notky lidé způsobilí jak fyzicky, tak i psy-
chicky. Proto musí všichni členové jednotky
podstoupit lékařské vyšetření a podle svého
zařazení v jednotce projít školením a ná-
slednými testy.V hrubých rysech se nám to
v loňském roce povedlo.

V roce 2008 v zimních měsících probí-
halo školení zaměřené zejména na:

– výjezd a dopravu na místo zásahu
– průzkum a záchranu osob a majetku
– výcvik s dýchací technikou
– fyzické vyčerpání, nebezpečí pádu
– zdolávání požárů
– zásobování vodou.

V rámci fyzické přípravy chodili pravidelně
1x týdně členové jednotky do tělocvičny ZŠ.

Na počátku loňského roku se členové
jednotky zúčastnili tří služeb na HZS Frýdek-
Místek. Vždy v sobotu od 6.00-21.00 hodin
šest mužů s vozidlem CAS 16-M společně
s příslušníky HZS drželo hotovost na zá-
kladně ve Frýdku-Místku, kde s nimi vykoná-
vali běžné práce a také vyjížděli k zásahům.
Tyto byly 4, a to: požár u budovy Tesco,
požár v lesním prostoru Čupek, vyprošťování
osob z výtahu na sídlišti ve Frýdku a zprů-
jezdnění a odklizení spadlého dubu na silnici
Nová Ves. Všechny tyto výjezdy jsou hrazeny
ze krajské dotace.

V rámci oslav 110. let založení sboru jsme
připravili velké námětové cvičení integrova-
ného záchranného systému na budovu ZŠ
v Kunčicích p. O. na téma: Ověření součin-
nosti integrovaného záchranného systému.
Cvičení se účastnily jednotky hasičů z Kun-
čic, HZS Frýdku-Místku, Frenštátu, Čeladné,
Ostravice, Starých Hamer a Tiché. Dále po-
licie ČR a zdravotní záchranná služba.

Byla prováděna záchrana většího počtu
osob ze zakouřeného prostředí, zraněné
osoby byly na místě ošetřeny, popř. odve-
zeny do nemocnice. Dále jsme se zaměřili za
záchranu majetku a hašení požáru velkého
rozsahu.

V průběhu roku pravidelně probíhala
údržba techniky, drobné opravy a údržba bu-
dovy. S pomoci sponzora pana Fuhrera byl
v budově hasičské stanice vybudován elek-
tronický zabezpečovací systém. Byla dokon-
čena přípojka na dopravu vody k zásobníku
na požární sport, dále byly provedeny do-
končovací zemní práce na cvičišti.

V loňském roce bylo pro jednotku poří-
zeno:

– pračka na praní zásahových obleků –
toto bylo velmi nutné.

– 10 kukel NOMEX, 2 přílby KALIČ, 1
ochranný oblek FIREMAN,

– 2 boty HAIX, nové svítilny na helmy, 3 ha-
dice a 1 ks radiostanice MOTOROLA,
která má schopnost vysílat statusy.

Větší počet prostředků nebylo možno za-
koupit, protože čáru přes rozpočet nám udě-
lal velký počet výjezdů a s tím spojené výdaje
za pohonné hmoty a náhrady mezd zasahu-
jících členů jednotky.

Pavel Kahánek, velitel jednotky

Statistika JSDH za rok 2008
Vážení čtenáři,
přinášíme Vám statistiku zásahů jedno-

tky SDH Kunčice p.O. za rok 2008. Ná-
sledující údaje jsou získány ze zpráv o
zásahu, které musí po každé události zpra-
covat velitel jednotky. Započítány jsou
pouze výjezdy, při kterých byla jednotka
povolávána operačním střediskem.

Celkový počet výjezdů za rok 2008 byl
46, z toho byla jednotka SDH Kunčice p.O.
povolávána 23 krát z operačního a infor-
mačního střediska z Frýdku-Místku. Ostatní
výjezdy byly nahlášeny občany přímo místní
jednotce telefonicky nebo osobně.
Počet požárů ..............................................10
Likvidace nebezpečných stavů (větrná
smršť)............................................................10
Technická pomoc .......................................21
Dopravní nehoda, únik nebezpečných látek
..........................................................................3
Planý poplach................................................2
Účast u zásahů:
Počet členů výjezdové jednotky..............24
Maximální počet členů jednotky u jednoho
zásahu ..........................................................14
Průměrný počet členů jednotky u zásahů.....8
Počet členů, kteří se zúčastnili alespoň 4
výjezdů.................................................20 z 24

Čas výjezdu [min]:
Zákonem daný čas pro výjezd jednotky je
10 min od nahlášení.
Nejrychlejší doba výjezdu od nahlášení jed-
notce ...............................................................1
(požár popelnice 3. 2. 2008)
Nejdelší doba výjezdu..................................9
(12.6.2008 technická pomoc)
Průměrná doba výjezdu ...........................4,5
Jednotka vyjížděla k událostem průměrně
cca každých 8 dní. Průměrná doba strá-
vená u jednoho zásahu je 2,5 hod. Nejdelší
čas strávený u jedné události 31 hodin.

za JSDH Kunčice p.O. Vojtěch Kahánek
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Zpráva o činnosti výjezdové jednotky
Kunčice p. O. za rok 2008

Daruji psa, kříženec zlatý retrívr
– německý ovčák, má 3 roky, barva bílá

– medová, po retrívrovi.
Je milý, hravý, společenský. Má rád

procházky. Zdravotní důvody.
Mobil: 607 983 782. Kunčice p. O.



Kunčice pod Ondřejníkem
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Vypínání elektrické energie dne 20. 2. 2009 od 8.00 do 15.00 hod.

Kadeřnictví Jana Rašková
Kunčice pod Ondřejníkem

Zveme Vás na

DERMIC PARTY
Přijďte se podívat, jak být ještě hezčí,

vyřešit problém s depilací,
vráskami a mnohem víc.

Názornou ukázkou Vám bude
představena metoda

Fotodepilace a Fotoomlazení
Kdy? 20. 2. 2009 v 15:00
Určeno všem ženám i mužům,

kteří chtějí vypadat a cítít se skvěle
Místa si rezervujte na tel. čísle

604 875 879
nebo přímo v kadeřnictví

Občerstvení a dáreček pro všechny
zajištěn. Těšíme se na Vaší návštěvu.

Prevence obtíží
pohybového aparátu.

Rehabilitace. Rekondice.
Relaxace. Regenerace.
Nadstandardní léčba.
Individuální přístup.

Aktivní přístup k životu.

NABÍZÍME
• odborné poradenství fyzioterapeuta

při bolestech zad, kloubů, hlavy
• rehabilitaci po úrazech

• masáže horkými lávovými kameny
(celkové i částečné)

• léčebné masáže klasické (celkové i
částečné),

• lymfomasáže
• léčba možná i bez indikace lékaře

Kontakt:
Fyzioterapie a masáže,

Mgr. Michaela Šebelová,
Nestátní zdravotnické zařízení.
www.fyzioterapie-beskydy.cz

tel.: 608 980 225
email: m.sebelova@fyzioterapie-beskydy.cz

Najdete nás v 1. patře
penzionu Huťařství,

Kunčice p.O. č.p.70, vchod zezadu.



Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)

I. Z v o l i l o :
1) návrhovou komisi ve složení: Oldřich

Harabiš, Lenka Dobiášová
2) ověřovatele zápisu: Vladimíra Macurová,

Vilém Majerek

II. B e r e n a v ě d o m í :
3) kontrolu usnesení z XV. zasedání zastu-

pitelstva obce konaného dne 18. pro-
since 2008,

4) informace o jednáních rady obce.

III. S c h v a l u j e :
Program XVI. zasedání zastupitelstva obce
a zařazení nových bodů programu:
13) Přijetí dotace ve výši 7 mil. Kč ze Stát-

ního fondu dopravní infrastruktury,
14) Určení zastupitele pro spolupráci s po-

řizovatelem změny č. 4 územního plánu
obce Kunčice pod Ondřejníkem,

5) Ing. Ivana Blažka jako zástupce obce
kontrolní a dozorčí činností ve společ-
nosti Kunčická s.r.o., sídlem Kunčice
pod Ondřejníkem,

6) poskytnutí finančního příspěvku ve výši
200 000,- Kč TJ Sokol Kunčice pod
Ondřejníkem na zajištění činnosti v roce
2009,

7) poskytnutí finančního příspěvku ve výši
100 000,- Kč Římskokatolické farnosti
Kunčice pod Ondřejníkem na opravu
kostela sv. Prokopa a Barbory
v Kunčicích p.O.

8) přijetí úvěru ve výši 7 000 000,- Kč a
Smlouvu o úvěru č. 0266349429 mezi
obcí a Českou spořitelnou, a.s., sídlem
Praha 4, podle přílohy č. 1,

9) zajištění úvěru, poskytnutého Českomo-
ravskou stavební spořitelnou, a.s., síd-
lem Praha 10, rozpočtovými příjmy
obce,

10) úpravu rozpočtu č. 1/2009 podle pří-
lohy č. 2 takto: úprava financování
4 666 000,- Kč, úprava výdajů
4 666 000,- Kč.

13) přijetí dotace ve výši 7 mil. Kč z rozpo-
čtu Státního fondu dopravní infrastruk-
tury na akci „Kunčice pod Ondřejníkem
- bezbariérový chodník II.
etapa“ – ISPROFOND 5817510040.

IV. S o u h l a s í :
9) s předložením žádosti o poskytnutí

úvěru ze stavebního spoření od Česko-
moravské stavební spořitelny, a.s., síd-
lem Praha 10.

V. Z m o c ň u j e :
11) starostu obce k podpisu dokumentů

schválených na XVI. zasedání zastupitel-
stva obce konaného dne 22. 1. 2009.

VI. U k l á d á :
5) Ing. Ivanu Blažkovi provádět kontrolní a

dozorčí činností ve společnosti Kunčická
s.r.o., sídlem Kunčice pod Ondřejníkem.

VII. U r č u j e :
14) dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) sta-

vebního zákona Michala Pavlitu spolu-
práci s Městským úřadem ve Frýdlantu
n. Ostr., odbor regionálního rozvoje a
stavební úřad na pořízení změny č. 4
územního plánu obce Kunčice p. O.

V Kunčicích p.O., 22. ledna 2009

Michal Pavlita v.r.,
Oldřich Harabiš v.r.
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Usnesení ze XVI. zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 22. ledna 2009

Kunčická s.r.o. – hospodaření v roce 2008
� cena vody v roce 2008:
Kunčická s.r.o. 23,30 Kč s DPH 21,38 Kč bez DPH
SmVaK a.s. 25,88 Kč s DPH 23,44 Kč bez DPH
úspora pro odběratele v roce 2008: 194,109 Kč

prodej vody 1.523.863 Kč 75.236 m3

nákup vody 852.502 Kč 116.946 m3

realizace vod. přípojek 407.253 Kč prodejní ceny
uskutečněné platby za vodovodní
přípojky a opravy 316.962 Kč prodejní ceny
opravy vod. řadu 82.586 Kč
nákup nových vodoměrů
a plomb 93.813 Kč
provozní režie (ostatní) 210.264 Kč (platby za energie,

materiál apod.)
mzda (75 % úvazku) 222.750 Kč

Provozní výnos podle
uskutečněných plateb 129.824 Kč
provozní výnos po vyúčtování 356.174 Kč

Úspora pro obec v investiční
činnosti z platby DPH...............................................331.042 Kč

Finanční přínos provozováním vodovodů obcí založenou
společností Kunčická s.r.o. v roce 2008...............687.216 Kč

Kancelář: 596 888 777
Tel.: 604 999 442

603 774 788

Od února 2008 provozuje vodovody společnost Kunčická s.r.o., jejímž je-
diným vlastníkem je obec. Po prvním roce se převzetí vodovodů zpět od Seve-
romoravských vodovodů a kanalizací a.s. Ostrava projevilo jako dobý krok, neboť
finanční přínos je nejen na straně obce, tj. výše zmíněných 687 tis. Kč, ale velmi
důležité je i to, že úspora občanů za platbu za vodu je ve výši 194 tis. Kč.

Takže pouze z těchto dvou ukazatelů je patrné, že v obci „zůstalo“ oproti
minulosti 881 tis. Kč. Každý občan ušetřil na vodném v roce 2008 přibližně
93,- Kč. Vzhledem k tomu, že v roce 2009 zůstává cena vodného stejná
(SmVaK a.s. cenu zvýšila přibližně o 3,- Kč za 1 m3), bude to pro odběratele
společnosti Kunčická s.r.o., tedy zejména obyvatele obce, úspora více než
200,- Kč na jednu osobu ročně. Michal Pavlita, starosta obce


