
BŘEZEN 2009

POZVÁNKA
18. března 2009
Den otevřených dveří Mgr. Micha-
ela Šebelová Více na straně 3

21. března 2009
Maškarní ples v restauraci
Huťařství Více na straně 3

3. dubna 2009
Vernisáž Barbory Myslikovjanové

Více na straně 6

28. dubna 2009
Setkání dříve narozených

Více na straně 3

Březen – duben 2009
Kalendář akcí KČT Více na straně 5

Duben 2009
Bohoslužby Církve čs. husitské

Více na straně 3

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

cena pro občany obce
a odběratele Kunčické s.r.o. 10.60 Kč 11.60 Kč 12.90 Kč 15.00 Kč 20.43 Kč 21.84 Kč 23.30 Kč 23.30 Kč 23.30 Kč

cena pro odběratele
SmVaK a.s. Ostrava 20.43 Kč 21.84 Kč 23.30 Kč 25.88 Kč 28.62 Kč

Tabulka ukazuje vývoj cen v letech 2001 až 2009. Do ledna 2005 provozovala obec vodovody. V únoru 2005 byla
správa vodovodů předána společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. Ostrava, čímž došlo k prudkému
růstu ceny vody. Od února 2008 opět obec převzala provozování vodovodu prostřednictvím vlastní společnosti
Kunčická s.r.o. Díky tomuto se v obci Kunčice pod Ondřejníkem podařilo udržet již třetí rok po sobě stejnou cenu –
23,30 Kč za 1 m3. Kdybychom neprovozovali vodovody samostatně, byla by cena pro občany o 5,12 Kč za 1 m3 vyšší.
Jen v roce 2008 tedy zůstalo „v peněženkách“ odběratelů Kunčická s.r.o. 194 109,- Kč.

Vývoj a srovnání cen vodného
v letech 2001 až 2010

Srovnání cen vodného

Kunčická s.r.o.

SmVaK a.s. Ostrava

Legenda:
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Poradna pro spotřebitele
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) ve
spolupráci s živnostenským odborem Měst-
ského úřadu Frenštát pod Radhoštěm ote-
vírá vždy druhou středu v měsíci poradnu
pro spotřebitele, v pravidelném čase od
13.00 hod do 16.00 hod na Městském
úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm, pra-
covišti živnostenského odboru, kancelář č.
73. Zde můžete získat informace například
k reklamačnímu řízení, předváděcím akcím,
dále záruční doby, podmínkách odstoupení
od kupní smlouvy,….včetně rady při řečení
vašeho konkrétního spotřebitelského pro-
blému. Na Vaše dotazy bude připraven od-
povídat zástupce Sdružení obrany
spotřebitelů.

Dále každé poslední pondělí v měsíci
v době od 9.00 hod do 14.00 hod se mů-
žete se svými spotřebitelskými problémy a
podněty obracet na pracovníky České ob-
chodní inspekce Ostrava, rovněž na praco-
višti živnostenského odboru.

Obě tyto poradenské služby jsou bezplatné.
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm

Odbor živnostenský

Karneval v Riu
Tak by se dalo nazvat letošní zakončení

plesové sezóny v Kunčicích p. O. tradičním
plesem Sokolů – Šibřinkami v sobotu 21.
února, pořádaným odborem ASPV. „Taneč-
nice z Ria“ - pod tímto názvem svým vy-
stoupením ples zahájila a rozproudila
děvčata ze Základní umělecké školy ve
Frenštátě p. R. a v tomto duchu celý ples
probíhal. Rytmus samby (a nejen ten) pří-
tomné dámy bravurně zvládaly a pánové,
kupodivu, nezůstávali pozadu. Hudba,
tanec, zpěv, výborné pohoštění a hlavně
úplně skvělá sestava přítomných hostů udě-
lala z tohoto plesu, troufnu si říci, jednu
z nejvydařenějších akcí v Kunčicích v po-
slední době……

…….a také díky sponzorům z řad míst-
ních podnikatelů a občanů Kunčic

…….díky osmi „Tanečnicím z Ria“, které
i svým druhým vystoupením – kankánem –
dostaly do varu nejen většinu přítomných
pánů (mimochodem, na kankán taky došlo
a docela nám to šlo, že?)

…….díky skvělé hudbě – Duo Kiwi
z Kopřivnice

…….díky Martinu Kotríkovi a mladé a
snaživé obsluze restaurace Huťařství

…….největší díky pořadatelům z řad
ASPV, kteří tuto akci uspořádali, ukočírovali
a také zakončili

……..a hlavně DÍKY VÁM, HOSTŮM –
byli jste milí, veselí, zábavní, štědří – prostě
nejlepší!! Taťána Holušová

Množství odevzdaného
odpadu v roce 2008
Nebezpečný, velkoobjemový a ostatní tříděný odpad

19. 4. 2007 20. 9. 2008

1,56 t 1,82 t 160 103 pneumatiky (ostatní tříděný odpad)
0,71 t 0,29 t 200 126 olej, tuk
0,94 t 0,91 t 200 127 barva, lepidla, pryskyřice
0,26 t 0,28 t 200 123 zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

(neúplné ledničky)
0,22 t 0,19 t 200 135 vyřazené elektrické a elektronické zařízení

obsahující nebezpečné látky uvedené
pod 200 121, 200 123

0 0,1 t 200 136 vyřazené elektrické a elektronické zařízení
neuvedené pod 200 121, 200 123, 200 135

0 4,29 t 200 301 směsný komunální odpad
28.7 t 19 t 200 307 velkoobjemový odpad

V rámci zpětného odběru elektroodpadu bylo odebráno zdarma:
1,81 t 1,07 t úplné ledničky (ELEKTROWIN)
1,66 t 1,87 t úplné elektrospotřebiče (ASEKOL)

Upozornění
Sběr elektroodpadů a sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v so-
botu 18. dubna 2009. Bližší informace budou uvedeny v dubnových Obecních novi-
nách. Danuše Svobodová, OÚ Kunčice p. O.

Vítání občánků
Dne 7. února 2009 jsme slavnostně přivítali do svazku naší obce tyto nové občánky:
Josefa Žabenského, Mariku Fajkusovou, Daniela Mikulku a dvojčátka Elišku a
Matěje Šilhavé. Dětem a rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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Jubilanti
v březnu oslaví svá

životní jubilea tito občané

Gabriela Tomengová 93 let
Amalie Šrotková 90 let
Jaroslav Šrubař 89 let
Františka Kerberová 85 let
Jindřiška Ondrušáková 84 let
Miloš Just 82 let
Ludmila Krkošková 80 let
Jaroslav Lukeš 70 let
Jiří Janáč 65 let
Věra Černochová 65 let
Miroslav Vítek 65 let
Josef Káňa 65 let
Radmila Hrčková 60 let
Marie Fajkusová 60 let
Marie Boušková 60 let
Miroslav Valášek 60 let

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

Poděkování
Děkuji místní jednotce hasičů za rychlý
zásah při požáru komínu mého rodin-
ného domu. Díky urychlenému zásahu
nedošlo k žádným větším škodám,

Zdeněk Knapek

Děkujeme všem příbuzným, známým
a sousedům za účast na pohřbu paní
Jindřišky Lhotské, zároveň za proje-
vení soustrasti a květinové dary.

Za pozůstalé syn Oldřich,
dcera Jarmila, druh Toník

Rozloučení
V únoru jsme se naposledy rozloučili s
panem Milanem Matůšů, paní Marii Ča-
jánkovou a panem Karlem Hausnerem.

Vzpomínky
Dne 14. března 2009 uplynou dva
smutné roky ode dne, kdy nás navždy
opustil můj drahý manžel, profesor Ja-
roslav Špaček.

S láskou vzpomínají manželka Olga,
dcery Hanka, Zdeňka a Lída s rodinami.

Pozvánka
SRPdŠ při MŠ a ZŠ K. Svolinského
v Kunčicích p. O. pořádá dne 21. 3.
2009 Maškarní ples v restauraci Hu-
ťařství od 15.00 do 18.00 hod.

Pro děti je připravené zábavné odpoledne,
občerstvení pro rodiče a děti je zajištěno.

�

� �

�

� �

Oznámení:
Mgr. Michaela Šebelová, nestátní zdravotnické
zařízení poskytující služby v oblasti fyzioterapie

a masáží zve občany KpO
na Den otevřených dveří, který se bude konat

ve středu 18. 3. 2009 od 14 – 19 hodin.
Najdete nás v 1. patře penzionu Huťařství,

vchod zezadu. tel: 608 980 225.

Výsledky
TS sbírky
v r. 2009
Tak jako v jiných obcích

a městech v celé české re-
publice, tak i v Kunčicích
pod Ondřejníkem proběhla
ve dnech 2. – 11. ledna
Třikrálová sbírka. Malí i velcí
koledníci se svými dospě-
lými vedoucími, chodili od
domu k domu, zpívali, reci-
tovali a vybírali finanční
příspěvky, které jsou pro le-
tošní rok určeny na:
• 65 % výtěžku zůstává

v místní Charitě a tyto pe-
něžní prostředky budou
použity na financování
CHOPS – Charitní ošet-
řovatelské a pečovatelské
služby

• 15 % činnost diecézní
Charity

• 10 % humanitární pomoc
u nás i v zahraničí

• 5 % činnost Charity ČR
• 5 % náklady s pořádáním

třikrálové sbírky Charity
ČR

Celkem se v regionu ob-
lastní Charity Frenštát vy-
bralo 235 431,- Kč z toho
v Kunčicích pod Ondřejní-
kem 7559,- Kč.

Za Vaše štědré dary ve-
lice děkujeme. Charita
Frenštát pod Radhoštěm.

Oznámení o změně ordinační doby
– MUDr. Jan Chovančík

Dovolujeme si oznámit, že od 1. 2. 2009 je změněna
ordinační doba v ambulanci praktického lékaře pro
dospělé. Navíc je možnost se v pondělí a ve čtvrtek

objednat na určitou konkrétní hodinu.

Ordinační doba:
MUDr. Jan Chovančík

Silvie Starečková, zdravotní sestra

Pondělí: 12.00 – 15.00 hod
15.00 – 19.00 – jen objednaní pacienti

Úterý: 7.00 – 9.00 hod – prevence
9.00 – 14.00 hod

Středa: 7.00 – 12.00 hod

Čtvrtek: 7.00 – 9.00 – prevence
9.00 – 12.00 hod
12.00 – 15.00 hod – jen objednaní pacienti

Ordinuje MUDr. Františka Chovančíková

Pátek: 7.00 – 12.00 hod

Objednávání na tel. č.: 556 850 110
mobil: 725 556 704

Stále možnost registrace nových pacientů.

� �

Setkání dříve narozených
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu v Kunčicích p. O. uskuteční v úterý 28. dubna 2009

ve 14.00 hod. tradiční Setkání dříve narozených v Penzionu p. Václava Krkošky v Kunčicích p. O.
Bližší informace a přihlášky budou uveřejněny v dubnových obecních novinách.

BOHOSLUŽBY
Církve československé husitské v Kunčicích p. O.

– duben a Velikonoce:

Neděle – 5. 4. 2009 v 8.30 hod (Květná neděle)
Pátek – 10. 4. 2009 v 15.00 hod (Velký pátek
Sobota – 11. 4. 2009 v 15.00 hod (Bílá sobota)
Pondělí – 13. 4. 2009 v 8.30 hod
Neděle – 19. 4. 2009 v 8.30 hod

Těšíme se na hojnou účast.
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Před nedávnem jsme společně uzavřeli
společně rok 2008 a je nutno říci, že to byl
rok pro náš klub velmi úpěšný.

Závodní tým našeho sdružení MTB
Ondřejník se zkonsolidoval, významně po-
sílil svoji sestavu a výsledkem byly ještě
kvalitnější výkony a výsledky než v roce
předchozím.

Posuďte sami: v roce 2007 jsme v naší
první závodní sezóně obeslali celkem 18
závodů,v nichž jsme dokázali získat v růz-
ných kategoriích celkem 21 medailí –
z toho 9 zlatých,9 stříbrných a 3 bronzové.

V roce 2008 to bylo již 31 závodů nejen
v naší republice, ale i na Slovensku a do-
konce v Itálii.

Přitom se nám podařilo získat celkem
45 medailí – 20 /!/ zlatých, 7 stříbrných a
18 bronzových. To je nárůst více než
100%.

Jedním z nejvíce ceněných výsledků byl
zisk celkově 3.místa v seriálu Mistrovství
ČR v 1/2maratónu v kategorii žen nad
40let. Ale ani naši nejmladší se v široké
konkurenci neztratili a získali celou řadu ús-
pěchů a cenných zkušeností.

Lze říci, že jsme již pevně zakotvili v pe-
lotonu mnohem známějších renomovaných
klubů, které nás také začaly respektovat.

Tím ale naše aktivity na poli sportu roz-
hodně nekončí. Během roku 2008 jsme
stejně jako v roce předchozím zorganizo-
vali 2 zajímavé závody - jeden pro děti a
druhý pro všechny kategorie, oba s mezi-
národní účastí. Zejména podzimní Ondřej-
nický duatlon si získává značnou
popularitu, o čemž svědčí mimořádně kva-
litní účast několika vynikajících českých bi-
kerů a také českých reprezentantů

triatlonistů-účastníků MS v triatlonu na Ha-
vaji.

Podle následných ohlasů se nám poda-
řilo pořádně zviditelnit náš mikroregion,
takže se letos můžeme těšit opět na skvě-
lou účast.

Závodníci MTB Ondřejník vřele děkují za
podporu všem příznivcům. Také je nutno
upřímně poděkovat našim sponzorům : OÚ
Kunčice p.O., OÚ Čeladná, COMELS
Frenštát p.R., BRC Čeladná, Šitavanc
sport Kopřivnice, MUDr. Leo Überall Kun-
čice p.O., Triton Safe Frenštát p.R., lékárna
Na poliklinice Frenštát p.R. . Bez těchto
partnerů a jejich podpory by naše činnost
byla prakticky nemožná.

Dovolujeme si zde vyjádřit naději, že i ve
skromných podmínkách se nám podaří do-
sahovat krásných výsledků i v roce 2009.

Všechny výsledky a spoustu krásných
fotografií můžete nalézt na internetu na ad-
rese: www.mtbondrejnik.cz

Za MTB Ondřejník:
MUDr. L. Überall

Mgr. J. Mynář

MTB Ondřejník
a úspěšný rok 2008
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Vítězný snímek PaedDr. Zdeňka Šrubaře: „U holiče“

Datum Typ Počet Popis tras - akce Nástup Doba Akci vede
konání akce KM I. pololetí na akce odchodu-odjezdu
28.3. pěší individuelní Šest beskydských vrcholů individuelní hlídka výbor KČT
Sobota -VI. cyklus - Lysá hora hvězdicový výstup 9 - 15 hod.
29.3. pěší individuelní Šest beskydských vrcholů individuelní hlídka výbor KČT
Neděle -VI. cyklus - Ondřejník Skalka hvězdicový výstup 9 - 15 hod.
11.4. infor- Vesmírná encyklopedie ,, Kosmos " - egyptské chatka začátek B. Stanečka
Sobota mační hieroglyfy, jak zašifrovat zprávu (DVD) KČT 16:00 hod. J. Cochlar
18.4. pěší 15 Ondřejník - zahájení 100 jarních Nádraží ČD odchod výbor KČT
Sobota kilometrů, opékání v lomu Kunčice p.O 8:30 hod.
25.4. pěší individuelní Šest beskydských vrcholů individuelní hlídka výbor KČT
Sobota - VI. cyklus - Radhošť hvězdicový výstup 9 - 15 hod.
26.4. pěší individuelní Šest beskydských vrcholů individuelní hlídka výbor KČT
Neděle -VI. cyklus - Velký Javorník hvězdicový výstup 9 - 15 hod.

Kalendář turistických akcí klubu KČT Kunčice pod Ondřejníkem

NABÍDKA
Klub Českých turistů v Kunčicích pod
Ondřejníkem nabízí volná místa na
autokarový zájezd do Chorvatska
(koupání, možnost cyklo, návštěva NP
Paklenica) v termínu od 15. 6. 2009
– 27. 6. 2009. Přeprava lehátkovým au-
tobusem s nástupem u restaurace Hu-
ťařství, návrat rovněž do výchozí
stanice. Ubytování v soukromé vile –
pokoje s příslušenstvím. Vhodné pro
rodiny s dětmi.

Bližší informace u manž. Martiňákových
na tel. 556 850 274, 603 548 526

!!! ZAPOJTE SE A POMÁHEJTE
DĚTEM S DIABETEM !!!

sbírejte s námi víčka z plastových lahví

Víčka z PET lahví jsou jen nepatrnou
částí domácích odpadů. A přesto mohou
být užitečné. Zapojte se s námi do sběru
víček a přispějete tím k zakoupení glu-
kózooxidázových senzorů pro kontinuální
měření glykémie.

Za spolupráci děkuje Občanské sdru-
žení Dítě s diabetem, které výtěžek pou-
žije ke zlepšení kvality života dětí
s diabetem.

Vršky možno vhodit do krabic, které
jsou umístěné na Obecním úřadu na
chodbě pod vývěskou (chodba mezi
poštou a vstupem k obvodnímu lékaři)
nebo osobně paní Řezníčkové – dveře
č. 24. – pokladna obecního úřadu.

Vršky budou předány:
Edukační centrum pro děti s diabetem

Kostelní 100/22,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

tel. 596 112 203, 731 501 020
www.ditesdiabetem.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Dne 11. února přijeli do naší školy herci
Divadélka pro školy z Hradce Králové.
Tento divadelní soubor se zaměřuje na vý-
chovná představení. Své hry koncipuje jako
doplněk výuky a co je hlavní, preferuje
humor a živý kontakt s divákem. Účinkující
hráli dvě představení v Galerii Karla Svo-
linského. Žáci 1. stupně zhlédli loutkohe-
recké Pohádky z našeho statku. Z třech
veselých příběhů, plných hereckých gagů
a pěkných písniček, si děti odnesly i mnoho
poučných myšlenek, byly vedeny ke klad-

nému vztahu k přírodě i úctě k lidské práci.
Pro starší žáky měli herci připravené před-
stavení s názvem Divadelní učebnice. Zde
se měly děti možnost seznámit s činností
některých divadelních scén.

Osvobozené divadlo reprezentovala
ukázka komediální tvorby Voskovce a We-
richa, předválečnou atmosféru zachytila
ukázka z Čapkovy Války s Mloky. Herci
představili i činnost malých divadel např.
kabaretní scénkou Suchého a Šlitra ze Se-
maforu. Brněnské divadlo Husa na pro-

vázku bylo prezentováno ukázkou z Balady
pro Banditu a vše vyvrcholilo svérázným
humorem Divadla Járy Cimrmana. Mezi jed-
notlivými ukázkami se žáci dověděli i
mnohé o životě a významu autorů jednotli-
vých děl. Všichni tak absolvovali netradiční
vyučovací hodinu o vývoji divadla. Herci si
mladé diváky dokázali získat svým nevšed-
ním přístupem, humorem i hudebními ukáz-
kami, a proto tentokrát proti vyučování
nikdo nic nenamítal.

M. Jurková

GALERIE
Karla Svolinského

v Kunčicích
pod Ondřejníkem

si Vás dovoluje pozvat
na výstavu obrazů

Barbory
Myslikovjanové
Black Tangerine

Vernisáž proběhne
3. dubna 2009 v 17:00 hodin

Se svým programem
vystoupí hosté

klavírista Richard Vacula
a zpěvačka Zuzana Pastyříková

Statistika evidence obyvatel

Recitační soutěž
Naší první knihou bylo jistě barevné leporelo, plné veselých ilustrací a lidových ří-
kadel či kratičkých básní. Jak rádi jsme opakovali maminkami předčítané verše. To
bylo také naše první setkání s poezií. Dnes už se k básním vracíme jen velmi málo.
Zájem dětí o tento druh literatury se snažíme vzbudit alespoň čtením veršů v čí-
tankách a každoročně vyhlašujeme soutěž pro nejlepší recitátory, kteří vyjdou z tříd-
ních kol a soutěží pak v kole školním. Letos školní kolo proběhlo ve čtvrtek 12.
února v příjemných prostorách školní galerie a zúčastnili se ho žáci 1. až 6. třídy. Děti
projevily letos o recitaci opravdu velký zájem a práce poroty v silně obsazených ka-
tegoriích nebyla vůbec jednoduchá. Kdo byli ti nejlepší?

1. kategorie – žáci 1. třídy: 1. místo: Martin Adamec
2. místo: Jana Mikulková
3. místo: Eliška Chovančíková

2. kategorie – žáci 2. a 3. třídy: 1. místo: Natálie Laura Mynářová (2. tř.)
2. místo: Jakub Svítil (2. tř.)
3. místo: Klárka Toflová (3. tř.)

3. kategorie – žáci 4. a 5. třídy: 1. místo: Markéta Vyroubalová (5. tř.)
2. místo: Simona Rašková (5. tř.)
3. místo: Zbyněk Křenek (4. tř.)

4. kategorie – žáci 6. třídy: 1. místo: Julie Poláchová
2. místo: Jana Štefková

Vítězům blahopřeji a ostatním žákům děkuji za účast a přípravu na soutěž.

E. Sladká

Divadelní představení

V minulém čísle jsme Vám na první straně přinesli graf, který
ukazoval nárust a pokles obyvatel v Kunčicích pod Ondřejní-
kem. Nyní k tomuto grafu přikládáme také přehlednou tabulku.

OBECNÍ ÚŘAD



Kunčice pod Ondřejníkem

7

KARLA SVOLINSKÉHO

od roku 1975 do roku 2008

Zimní sportovní den
V pátek 20. 2. 2009 proběhl pro žáky 4. – 9. třídy sportovní

den. 42 žáků šlo bruslit na zimní kluziště do Frenštátu pod Rad-
hoštěm. Během dvou hodin bruslení si kluci zahráli nejen hokej,
ale mohli si spolu s děvčaty zasoutěžit v rychlobruslení. Počasí
se vyvedlo a bruslení se všem líbilo.

Zbytek žáků strávil zimní den venku v areálu školy, protože
bohaté sněhové podmínky nám neumožnily z bezpečnostních
důvodů uskutečnit zimní túru do okolí naší obce. Žáci stavěli ze
sněhu sochy, bobovali, soutěžili ve válení sudů. Ti starší si za-
hráli americký fotbal a pomohli s úklidem sněhu na parkovišti za
školou. Celou akci ukončili veselou koulovačkou.

Děkuji SRPdŠ za peněžní příspěvek na tuto akci. L. Golová

INFORMUJE
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přítomni: Michal Pavlita
Tomáš Hrubiš
Pavel Řezníček

nepřítomni – omluveni: Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová

K bodu 1) byli přítomni hosté:
Zdeněk Strnadel - člen ZO
Radim Jurek - člen ZO
Vilém Majerek - člen ZO
Vladimíra Macurová - člen ZO
Františka Chovančíková- člen ZO
Jana Jahnická - člen ZO
Lumír Poledník - člen ZO
Antonín Žák - člen ZO
Ivan Blažek - člen ZO
Tomáš Kolesa - ředitel ZŠ a MŠ
Vít Majerek - předseda komise rady obce
Stanislav Jurek - předseda komise rady obce
Petr Lichnovský - jednatel spol. Petr
Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.

Program Rady Obce Kunčice p. Ondř. pro
50. zasedání dne 12. ledna 2009 v 16.45 hodin
1) Diskuze
2) Kontrola usnesení ze 47., 48. a 49. zase-

dání rady obce
3) Zveřejnění záměru pronájmu budovy č.p.

594 v k.ú. a obci Kunčice p. Ondřejníkem
4) Program XVI. zasedání zastupitelstva obce

dne 22. ledna 2009
5) Smlouva o pronájmu mezi obcí a Rybář-

ským sdružením Kunčice pod Ondřejníkem
6) Pověření starosty obce podpisem doku-

mentů přijatých na 50. zasedání rady obce
dne 12. ledna 2009

Hlasování: (pro – proti – zdržel se – nehlasoval)
RO schvaluje program jednání: 3-0-0
k bodu 1)
Diskuze proběhla k těmto bodům:
1. Terasový dům Ondřejník,
2. Rekonstrukce Základní a mateřské školy

Karla Svolinského,
3. Centrum obce.

k bodu 2)
RO projednávání tohoto bodu odkládá. 3-0-0

k bodu 3)
RO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu bu-
dovy č.p. 594 v k.ú. a obci Kunčice pod Ond-
řejníkem. 3-0-0

k bodu 4)
RO schvaluje Program XVI. zasedání zastu-
pitelstva obce. 3-0-0

k bodu 5)
RO schvaluje Smlouvu o pronájmu mezi obcí
a Rybářským sdružením Kunčice pod Ond-
řejníkem. 3-0-0

k bodu 11)
RO pověřuje starostu obce podpisem doku-
mentů přijatých na 50. zasedání RO dne 12.
ledna 2009. 3-0-0

Zapsal: Michal Pavlita v.r., Tomáš Hrubiš v.r.

Zápis a usnesení z 50. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 12. ledna 2009

Zápis a usnesení z 51. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 26. ledna 2009
přítomni: Michal Pavlita

Lenka Dobiášová
Tomáš Hrubiš
přítomen od bodu 7)
Pavel Řezníček

nepřítomni – omluveni: Oldřich Harabiš

Program Rady Obce Kunčice p. Ondř. pro
51. zasedání dne 26. ledna 2009 v 16.45 h.
1) Kontrola usnesení ze 47., 48., 49. a 50. za-

sedání rady obce
2) Žádost o pronájem bytu ve vlastnictví obce

– R.K., Kunčice p.O
3) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku

– SRPDŠ při Základní a mateřské škole
Karla Svolinského

4) Žádost o povolení hostování na pouti
v roce 2009 – Oldřich Pfleger, Sviadnov

5) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene a právu provést

stavbu mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s.,
sídlem Děčín 4

6) Pověření starosty obce podpisem doku-
mentů přijatých na 51. zasedání rady obce
dne 26. ledna 2009

7) Diskuze
Hlasování: (pro – proti – zdržel se – nehlasoval)

RO schvaluje program jednání: 3-0-0

k bodu 1)
RO bere na vědomí bez připomínek 3-0-0

k bodu 2)
RO bere na vědomí žádost paní R.K., Kun-
čice p.O. o pronájem bytu. 3-0-0

k bodu 3)
RO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
SRDPŠ při Základní škole a mateřské škole
Karla Svolinského, Kunčice p.O. ve výši
5 000,- Kč na činnost v roce 2009. 3-0-0

k bodu 4)
RO povoluje Oldřichu Pflegrovi, Sviadnov ho-
stování na pouti v roce 2009. 3-0-0

k bodu 5)
RO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a právu
provést stavbu mezi obcí a ČEZ Distribuce,
a.s., sídlem Děčín 4, č. IV-12-8003216 a sta-
novuje výši jednorázové úplaty za strpění věc-
ného břemena ve výši 20 000,- Kč. 3-0-0

k bodu 6)
RO pověřuje starostu obce podpisem doku-
mentů přijatých na 51. zasedání RO dne 26.
ledna 2009. 3-0-0

k bodu 7)
přítomen: Ing. Tomáš Hrubiš
Proběhla diskuze týkající se pronájmu budovy
č.p. 594 v obci Kunčice p.O.

Zapsal: Michal Pavlita v.r., Lenka Dobiášová v.r.

Zápis a usnesení z 52. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 9. února 2009
přítomni: Michal Pavlita

Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová
Tomáš Hrubiš
Pavel Řezníček
přítomen od bodu 2)

Program Rady Obce Kunčice p. Ondř. pro
52. zasedání dne 9. února 2009 v 16.45 h.
1) Kontrola usnesení z 51. zasedání rady

obce
2) Žádost o pronájem bytu ve vlastnictví obce

– Š.Š, Kunčice p.O
3) Prodloužení nájemní smlouvy - část bu-

dovy č.p. 315 v Kunčicích p.O. – Šárka

Adamčíková, Kunčice p.O.
4) Žádost o umístění reklamy na pozemku

p.č. 9/2 v Kunčicích p.O. – Ing. Kateřina
Michálková, Havířov

5) Poskytnutí příspěvku na vybudování vodo-
vodního řadu – P.Š, Kunčic p.O.

6) Poskytnutí příspěvku na vybudování vodo-
vodního řadu – A.P., Zubří

7) Zveřejnění záměru prodeje nebo pronájmu
pozemků p.č. 323/2, p.č. 317 a st. 390 a
budovy č.p. 316, vše v k.ú. a obci Kunčice
pod Ondřejníkem

8) Kritéria pro přijímání dětí do předškolního
vzdělávání Základní školy a mateřské školy
Karla Svolinského v Kunčicích p. Ondř.

9) Úprava rozpočtu 2/2009
10) Pověření starosty obce podpisem doku-

mentů přijatých na 52. zasedání rady
obce dne 6. února 2009

11) Diskuze

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

RO schvaluje program jednání: 4-0-0
k bodu 1)
RO bere na vědomí bez připomínek. 4-0-0
k bodu 2)
přítomen: Ing. Pavel Řezníček
RO bere na vědomí žádost pana Š.Š., Kun-
čice p.O. o pronájem bytu. 5-0-0
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přítomni: Michal Pavlita
Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová
Tomáš Hrubiš
Pavel Řezníček

Program Rady Obce Kunčice p. Ondř. pro
53. zasedání dne 23. února 2009 v 16.45 h

1) Kontrola usnesení z 52. zasedání rady
obce

2) Zrušení usnesení z 52. zasedání rady
obce konaného dne 9. února 2009, bod 8)

3) Kritéria pro přijímání dětí do předškolního
vzdělávání Základní školy a mateřské
školy Karla Svolinského v Kunčicích p. O.

4) Zvýšení kapacity školní družiny v Základní
škole a mateřské škole Karla Svolin-
ského, Kunčice p.O.

5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na rok 2009 – ZO 68/15 ČSOP Skalka,
Kunčice pod Ondřejníkem

6) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na rok 2009 – Pozemkový spolek Pod-
beskydí ZO 68/01 ČSOP, Kunčice p. O.

7) Žádost o slevu z místního poplatku podle
OZV 1/2008 – V.V., Kunčice p. Ondř.

8) Prodloužení nájemní smlouvy - část bu-
dovy č.p. 315 v Kunčicích p.O. – Milan
Kratěna, Frýdek - Místek

9) Stanovení přestupkové komise a jmeno-
vání členů

10) Jmenování členů školské rady při Zá-
kladní škole a mateřské škole Karla Svo-
linského, Kunčice p.O.

11) Smlouva nájemní mezi obcí a Pozemko-
vým spolkem Podbeskydí ZO 68/01
ČSOP Kunčice p.O. – Les Papradná

12) Smlouva o dílo – Změna č. 4 územního
plánu Obce Kunčice pod Ondřejníkem
mezi obcí a spol. Atelier Archplan Os-
trava s.r.o., Ostrava

13) Pověření starosty obce podpisem doku-
mentů přijatých na 53. zasedání rady
obce dne 23. února 2009

14) Diskuze

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

RO schvaluje program jednání, včetně zařa-
zení nového bodu programu:
15) Směnná smlouva mezi obcí a I.M., Os-

trava 3-0-0-2

k bodu 1)
RO bere na vědomí bez připomínek. 3-0-0-2

k bodu 2)
RO ruší usnesení přijaté na 52. zasedání dne
9. února 2009, bod 8). 4-0-0-1

k bodu 3)
RO doporučuje Základní škole a mateřské
škole Karla Svolinského, Kunčice pod Ond-
řejníkem, IČ 64120473, stanovit tyto kritéria
pro přijímaní dětí do předškolního vzdělávání,
jež jsou seřazena podle jejich priority:
1. přijímány budou přednostně děti trvale

bydlící ke dni zápisu v Kunčicích p. Ondř.,
2. přijímány budou děti předškolního věku,
3. přijímány budou děti s celoroční a celo-

měsíční docházkou před dětmi, které podle
žádosti zákonných zástupců mají docházet
do předškolního zařízení pouze část roku
nebo jejich délka docházky je omezena na
dobu nejvýše 5 ti kalendářních dnů v ka-
lendářním měsíci,

4. přijímány budou děti sestupně podle věku.

Zaměstnanost rodičů není rozhodujícím kri-
tériem pro přijetí dětí do předškolního vzdě-
lávání. Děti, které se nedostaví k zápisu ve
stanoveném termínu pro školní rok
2009/2010 budou přijímány pouze při volné
kapacitě, která vznikne umístěním dětí, jež
splnily podmínky přijetí dle stanovených kri-
térií. 4-0-0-1

k bodu 4)
RO schvaluje zvýšení kapacity počtu dětí ve
školní družině Základní školy a mateřské školy
Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejní-
kem na 50 dětí. 5-0-0

k bodu 5)
RO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
25 100,- Kč na rok 2009 ZO 68/15 ČSOP
Skalka, Kunčice p. O. Příspěvek bude poskytnut
na činnosti v rozsahu podané žádosti. 5-0-0

k bodu 6)
RO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 44
tis.,- Kč na rok 2009 ZO 68/01 ČSOP Po-
zemkový spolek Podbeskydí, Kunčice pod
Ondřejníkem. Příspěvek bude poskytnut na
činnosti v rozsahu podané žádosti. 5-0-0

k bodu 7)
RO schvaluje slevu z místního poplatku podle
OZV 1/2008 ve výši 492,- Kč panu V.V., Kun-
čice p.O. 5-0-0

k bodu 8)
RO bere na vědomí podanou žádost Milana
Kratěny, Frýdek - Místek o prodloužení ná-
jemní smlouvy části budovy č.p. 315 v Kun-
čicích pod Ondřejníkem. 5-0-0

k bodu 9)
RO projednávání tohoto bodu odkládá.

5-0-0

k bodu 10)
RO jmenuje jako zástupce zřizovatele tyto
členy školské rady Základní školy a mateřské
školy Karla Svolinského v Kunčicích p. O.: Dra-
hoslava Zavadilová a Zdeněk Strnadel. 5-0-0

k bodu 11)
RO schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí a ZO
68/01 ČSOP Pozemkový spolek Podbeskydí,
Kunčice p. Ondř. týkající se pozemku p.č.
1312/1 v k.ú. a obci Kunčice p. Ondř. 5-0-0

k bodu 12)
RO schvaluje Smlouvu o dílo – Změna č. 4
územního plánu Obce Kunčice pod Ondřej-
níkem mezi obcí a společností Atelier Arch-
plan Ostrava, s.r.o., sídlem Ostrava. 5-0-0

k bodu 13)
RO pověřuje starostu obce podpisem doku-
mentů přijatých na 53. zasedání rady obce
dne 23. února 2009. 5-0-0

k bodu 14)
Diskuze

k bodu 15)
RO schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí a
I.M., Ostrava. 5-0-0

Zapsal: Michal Pavlita v.r., Oldřich Harabiš v.r.

Zápis a usnesení z 53. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 23. února 2009

k bodu 3)
RO bere na vědomí žádost o prodloužení ná-
jemní smlouvy části budovy č.p. 325 v Kun-
čicích p.O. podanou Šárkou Adamčíkovou,
Kunčice pod Ondřejníkem. 5-0-0
k bodu 4)
RO neschvaluje umístění reklamního poutače
na pozemku p.č. 9/2 v obci a k.ú. Kunčice
p.O. dle žádosti podané Ing. Kateřinou Mi-
chálkovou, Havířov. 5-0-0
k bodu 5)
RO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
na vybudování a údržbu vodovodního řadu ve
výši 10 000,- Kč od P.Š., Kunčice p.O.5-0-0
k bodu 6)
RO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
na vybudování a údržbu vodovodního řadu ve
výši 10 000,- Kč od A.P., Zubří. 5-0-0
k bodu 7)
RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje

nebo pronájmu nemovitostí: pozemku p.č.
323/2, p.č. 317, st. 390 a budovu č.p. 316,
vše v k.ú. a obci Kunčice p Ondř. 4-0-1
k bodu 8)
RO doporučuje Základní škole a mateřské
škole Karla Svolinského, Kunčice pod Ond-
řejníkem, IČ 64120473, stanovit tyto kritéria
pro přijímaní dětí do předškolního vzdělávání,
jež jsou seřazena podle jejich priority:
1. přijímány budou přednostně děti trvale
bydlící ke dni zápisu v Kunčicích p. Ondř.
2. přijímány budou děti předškolního věku,
3. přijímány budou děti sestupně podle věku.
Zaměstnanost rodičů není rozhodujícím kri-
tériem pro přijetí dětí do předškolního vzdě-
lávání. Rodiče, jejichž dětem je poskytováno
předškolní vzdělávání ve školním roce
2008/2009 si musí podat přihlášku pro
školní rok 2009/2010. Děti, které se nedo-
staví k zápisu či rodiče nepodají přihlášku pro

školní rok 2009/2010 budou přijímány pouze
při volné kapacitě, která vznikne umístěním
dětí, jež splnily podmínky přijetí dle stanove-
ných kritérií.
5-0-0 (toto usnesení bylo dne 23.02.2009
zrušeno na 53. zasedání RO)
k bodu 9)
RO schvaluje úpravu rozpočtu č. 2/2009.

5-0-0
k bodu 10)
RO pověřuje starostu obce podpisem doku-
mentů přijatých na 52. zasedání rady obce
dne 6. února 2009. 5-0-0
k bodu 11)
Proběhla diskuze týkající se jmenování členů
přestupkové komise.

Zapsal: Michal Pavlita v.r., Oldřich harabiš v.r.
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Zveme vás na den otevřených dveří
ve středu 18. 3. 2009

v době od 14-19 hodin.

Vysvětlíme Vám, co jednotlivé pro-
cedury znamenají, jak léčba u nás
probíhá a zodpovíme Vaše otázky.

Pro návštěvníky občerstvení a sleva
10% na nabízené služby.

NABÍZÍME
• odborné poradenství fyzioterapeuta

při bolestech zad, kloubů, hlavy
• rehabilitaci po úrazech

• masáže horkými lávovými kameny
(magic hot stones)

• léčebné masáže klasické (celkové i
částečné)

• ruční 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.

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? 31. 3. 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.

Kancelář: 596 888 777
Tel.: 604 999 442

603 774 788

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

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: 607 983 182. Kunčice p. O.

Omlouvám se čtenářům obecních novin za
uvedení špatného telefonního čísla u to-
hoto inzerátu, děkuji za pochopení.

Taťána Holušová

Chcete rychle prodat svoji nemovitost,
hrozí vám exekuce, máte dluhy?

Pomůžeme vám rychlý výkup nemovitostí
Platba v hotovosti.

Volejte 736 499 312



� Žáci
Naši žáčci se v podzimní části soutěže

umístili v celkové tabulce na 4. místě. Kluci
odehráli vesměs vyrovnané zápasy až na
souboje s velice silným Frýdlantem, který
válcoval všechny své soupeře rozdílem
třídy. Také si kluci zaslouží pochvalu za do-
statečný přístup, jak k tréninkům, tak i k zá-
pasům, až na poslední zápas v Ostravici. K
tomuto zápasu přistoupili někteří kluci velmi
nezodpovědně a toto utkání museli odehrát
o devíti lidech. Mezi tahouny týmu na pod-
zim patřili především Filip Ševčík, Jan Hlu-
pík, Marcel Zajac a Stanislav Zátopek. Na
jaře bylo naše družstvo nalosováno do sku-
piny, kde se utká s mužstvy Frýdlant n. O.
B, Hukvaldy, Čeladná, Metylovice, Kozlo-
vice a Baška. Dále bychom chtěli poděko-
vat všem rodičům, kteří přišli své kluky
podpořit a podívat se na ně při jejich výko-
nech na hřišti, jmenovitě potom panu Ra-
dimu Jurkovi, panu Venglářovi a panu
Miroslavu Zajacovi, že poctivě a obětavě
jezdili na venkovní zápasy a vozili kluky na
zápasy. Doufáme, že se na zápasy svých
ratolestí přijdete podívat i na jaře a podpo-
řit je tak v jejich výkonech.

� Dorost
Na podzim došlo v týmu našich doro-

stenců k několika změnám. Mimo tradiční
generační obměně kádru, kdy odešlo ně-
kolik zkušených borců, došlo taky ke změně
trenéra. Po dlouholetém působení pana
Karla Světelského si tým vzal na starost
pan Bc. Pavel Kijanica. Tímto bychom
chtěli panu Světelskému poděkovat za usi-
lovnou práci a uspěchy, které s našimi do-
rostenci dosáhli. Naši mladíci si tak museli
zvykat na nového trenéra a nové tréninkové
metody. Je třeba říci, že tréninková morálka
se oproti minulým sezónám o mnoho zlep-
šila. Bohužel na výsledcích se tento faktor
vůbec neprojevil. Týmu se vůbec nedařilo
a na podzim prohrál téměř vše, co se dalo.
Na podzim tak nasbírali naši dorostenci jen
pouhopouhých pět bodů za jednu výhru a
dvě remízy a krčí se na předposledním
místě tabulky. Těžko říci, co očekávat v jarní
části sezóny, neboť příprava se rozběhla až
od 17. února. Může za to především rekon-
strukce tělocvičny na hřišti, ale při trošce
úsilí se jistě mohlo začít trénovat i dříve a
jinde. Dorostenci se budou snažit zachránit

okresní přebor ze všech sil, ale budou to
mít obrovsky těžké. Přijďte je tedy podpořit
na zápasy a vytvořit jim dobrou atmosféru
při jarních záchranářských bojích.

� Muži
Sezona 2008/2009 podzimní část pro

muže neskončila špatně.Skončili jsme na
4 místě s 18 body a skóre 33:16 se ztrátou
8 bodu na první Lučinu.Mužstvo začíná
mistrovské utkání 4.4.2009 proti Frýdku-
Místku B. Naše mladé mužstvo doplní fot-
balový matador a kouzelník Richard
Macura, který po několika letech stráve-
ných v mužstvech ve vyšších soutěžích se

vrací do svoje ho mateřského klubu. Svou
fotbalovou zkušeností bude pro naše
mladé mužstvo přínosem. Zimní přípravu
většina hráčů absolvovala ve futsalové sou-
těži jako Komax B kde v současné době
bojují o 1 místo a postup do vyšší sou-
těže.Doufejme že již v březnu budeme moci
trénovat v rekonstruované tělocvičně a
nebo venku.21.3.09 v 17:00 odehrajeme
přípravné utkání na umělém trávníku v Rož-
nově p.R. se Sokolem Tichá.

Zveme vás na první mistrovské utkání ve
fotbale s Frýdkem-Místek B.Muže také proti
nám nastoupit náš odchovanec který teď
hraje 3. ligu za Frýdek-Místek Martin Dit-
tert.Přijděte nás povzbudit a podívat se na
hezký fotbálek.
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Horní řada z leva: Trenér Josef Benda,Kamil Šenk,Jan Zajac,Michal Mazoch,Marek Uři-
novský, Petr Kokeš, Martin Velička, Vedoucí mužstva Dalibor Benda. Dolní řada z leva:
Jakub Křenek, Tomáš Blažek, Daniel Šenk, Adam Marek, Daniel Světelský, Radek Vedral

� Vedení
Dne 3.2.2009 se uskutečnila schůze

fotbalového výboru, na které nabídl svou
funkci předsedy pan Karel Světelský. K to-
muto rozhodnutí ho vedla skutečnost, že
bude muset na operaci s kolenem a ná-
sledující rehabilitace a rekonvalescence by
mu neumožnily plnohodnotně zastávat
funkci. Výkonný výbor ovšem jeho rezig-
naci nepřijal. Mezitím ho bude zastupovat
výkonný místopředseda pan Petr Klímek,
kterému se zavázali všichni členové výboru,
že mu budou plně k dispozici. Tímto pře-
jeme "božskému Kájovi" brzké uzdravení a
věříme že od prvního jarního dne bude řídit
a odpalovat Kunčický fotbal.To si přejí
všichni hráči,výbor a příznivci kopané

Více informací o ve fotbale v Kunčicích
p.O. naleznete na www.kuncicefotbal.cz

Napsali a zpracovali:
David Benda a Miroslav Kokeš

KKŘŘÍÍŽŽOOVVKKAA  ••  KKŘŘÍÍŽŽOOVVKKAA  ••  KKŘŘÍÍŽŽOOVVKKAA    ••  KKŘŘÍÍŽŽOOVVKKAA    

Pomůcky: Abo, anker, Haspra, KST, Tava.

Tajenka:Walther: Qui duo vestigat, duo perdit seque quaerere. Kdo sleduje dva... (viz 1. a 2. díl tajenky) a... (viz 3. díl tajenky) 
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3. DÍL
TAJENKY
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1. DÍL
TAJENKY
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2. DÍL
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