
DUBEN 2009

POZVÁNKA
11. dubna 2009
Folkování pod Ondřejníkem

Více na straně 8

20. dubna 2009
Medvěd za vaším plotem

Více na straně 2

29. dubna 2009
Setkání dříve narozených

Více na straně 3

Dne 7. 3. jsme se zúčastnili floorballového turnaje. Turnaj byl po-
řádán ASPV Palkovice a uskutečnil se v tamní rekonstruované hale.
Poměřili jsme síly s borci z širokého okolí (např. z Nového Jičína, Pal-
kovic, Kozlovic, Bystřice.). Nevyhráli jsme, ale zúčastnili jsme se.
V silné konkurenci 14 týmů jsme při naší premiérové účasti obsadili
13 místo. Ostudu jsme ale Kunčicím určitě neudělali, dostali jsme
téměř nejméně gólů, měli jsme nejlépe a nejhlučněji fandící fanoušky
a jako jediní jsme měli v týmu ženu. Navíc jsme domluvili přátelské ut-
kání v Kozlovicích, kde budeme moci zúročit zkušenosti z turnaje.

Hráči (stojící zleva): Markéta Menšíková, Oldřich Menšík, Mar-
tin Glista, Petr Chrobák, Radek Šustek, Petr Šebela, Marek Co-
chlar, Roman Syrek (dole) brankář Jindřich Závodný a Jiří Cochlar.

Gymnastické závody
V sobotu 14. 3. 2009 se konal okresní
přebor ve sportovní gymnastice. Kun-
čické ASPV reprezentovalo 6 závod-
níků. Největšího úspěchu dosáhl Jan
Majer na 2. místě. Postup do krajského
kola si vybojovali také Ondřej Cochlar
(5.), Jakub Svítil (6.) a Hana Polední-
ková (4.). Na nepostupových místech
zůstali Eliška a Michal Majerkovi. Kun-
čice zastupovali také 2 rozhodčí: Jar-
mila Poledníková a Vít Majerek, kteří
budou rozhodovat i na
krajských závo-
dech v Palko-
vicích.

ASPV

Oddíl floorballu
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Děkujeme za hojnou účast na dni otev-
řených dveří. Vám, kteří jste se nemohli do-
stavit, se dovolujeme představit na foto-
grafii i v několika větách.

Naše zdravotnické zařízení poskytuje
nadstandardní zdravotnickou péči v oboru
fyzioterapie (rehabilitace) a masáží. Ne-
jsme smluvními partnery zdravotních pojiš-
ťoven, proto je péče poskytována za pří-
mou úhradu. Můžete ale využít bonusy Vaší
zdravotní pojišťovny.

Fyzioterapie (rehabilitace) je vhodná pro
klienty trpící bolestmi pohybového aparátu
(bolestmi hlavy, zad, kloubů), pro klienty po
úrazu s omezenou pohybovou funkcí. Dále
nabízíme ergonomické poradenství a léčbu
metodou Ludmily Mojžíšové. Výhodou
péče u nás je, že léčba nemusí být indiko-
vána lékařem. Zařízení poskytující rehabili-
taci na lékařský předpis jsou přetížené,
čekací doby jsou v řádech týdnů či měsíců,
navíc musíte nejdříve absolvovat vyšetření
u praktického lékaře či specialisty. U nás
se v případě akutního vzniku obtíží můžete
obrátit přímo na fyzioterapeuta. Péče je tak
včasná, bez zbytečných čekacích dob a
následná rehabilitace je efektivnější, rych-
lejší a obtíže se nemusí stát chronickými.
Pro zaměstnané nabízíme možnost ošet-
ření v pozdních odpoledních hodinách.
Péče v naší ordinaci je tedy vhodná ze-
jména pro klienty, kterým záleží na jejich
zdraví a kteří jsou ochotni se aktivně podí-
let na zlepšení svého zdravotního stavu.

Dále Vám můžeme nabídnout masérské
služby pro Vaši relaxaci, rekondici a rege-
neraci. Nabízíme klasické masáže, masáže
horkými lávovými kameny a ruční lymfoma-
sáže.
Kontakt: m.sebelova@fyzioterapie-beskydy.cz,

+420 608 980 225
www.fyzioterapie-beskydy.cz

Oznamujeme Vám, že ve středu 29. dubna 2009 proběhne pravidelné očkování psů proti
vzteklině. Přineste s sebou očkovací průkaz.
Pes má mít náhubek a doprovod osoby starší 15 let! Náhradní termín pro očkování bude
ve čtvrtek 14. května 2009. Cena vakcinace cca 90,- Kč.

Rozpis míst, kde bude prováděno očkování ..........................................(středa 29. dubna 2009):

Rakovec u Lančů ............................................................................................................ od 13.00 hod
Autobus. zastávka „Hučadlo“ .......................................................................................od 13.15 hod
U kostela............................................................................................................................od 13.30 hod
Restaurace Huťařství ......................................................................................................od 13.45 hod
Restaurace Na kopečku.................................................................................................od 14.15 hod
Restaurace Skalka ..........................................................................................................od 14.30 hod
Prodejna pod Stolovou ................................................................................................. od 15.00 hod
Hospůdka Na Maraláku..................................................................................................od 15.15 hod

V náhradním termínu (čtvrtek 14. května 2009) bude probíhat očkování jen na třech stanovištích:

Restaurace Skalka ..........................................................................................................od 12.15 hod
Restaurace Huťařství ......................................................................................................od 12.30 hod
U kostela............................................................................................................................od 12.45 hod

Fyzioterapie
a masáže
Mgr. Michaela Šebelová

Očkování psů

Hnutí DUHA a OÚ Kunčice pod Ondřejníkem
vás srdečně zvou na besedu

MEDVĚD ZA VAŠIM PLOTEM
a další šelmí sousedé
pondělí 20. dubna 2009
v 17.00 hod. v prostorách
obecního úřadu

Jaký je aktuální stav vlků, rysů a medvědů v Beskydech? Proč velké šelmy chrá-
nit? Jaký mají v přírodě význam? Mohou být člověku nebezpečné? Jak se chránit
proti útokům na domácí zvířectvo? Co jsou to migrační koridory a proč je budo-
vat nebo chránit? Lze skloubit ochranu přírody a ekonomický rozvoj regionu?

Přednáška je spojená s promítáním, ukázkou odlitků stop a zvuků šelem.
Můžete si odnést plakáty a samolepky s vlkem, rysem a medvědem…

Přednášet budou Miroslav Kutal a Michal Bojda.

Projekt byl podpořen grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci Fi-
nančního mechanismu EHP a Norského
finančního mechanismu prostřednictvím
Nadace rozvoje občanské společnosti.

www.selmy.cz
www.hnutiduha.cz/olomouc

Na otevřené diskuzi rádi přivítáme také Vaše názory.
Vstup je zdarma.
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Jubilanti
v dubnu oslaví svá

životní jubilea tito občané

Jaroslav Gelnar 91 let
Miroslava Maralíková 87 let
Vlastislava Krkošková 86 let
Rudolf Kokeš 82 let
Jaroslav Konvička 80 let
Božena Řezníčková 80 let
Jozefa Valentová 70 let
Eva Čajánková 60 let
Vladimíra Šigutová 60 let
Antonín Žák 60 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,
lásky a optimismu do dalších let.

Rozloučení
V měsíci březnu jsme se naposledy
rozloučili s paní Marií Brachniáko-
vou.

Poděkování
Děkujeme místní jednotce hasičů za
rychlý zásah při požáru komínu na-
šeho rodinného domu. Díky zásahu
nedošlo k žádným škodám.

Vedralovi

Vzpomínka
„Něco končí, a něco začíná,
někdo se loučí, někdo vzpomíná
a nikdo nezapomene.“

Dne 17. března jsme vzpomněli 1. vý-
ročí úmrtí paní PhMr. Věry Janíč-
kové. S láskou a úctou vzpomíná
Nikol Šigutová.

� �

Setkání dříve narozených
Sbor pro občanské záležitosti při Obec-

ním úřadu v Kunčicích p. O. uskuteční
v úterý 28. dubna 2009 ve 14.00 hod
v Penzionu Václava Krkošky tradiční
„Setkání dříve narozených.“ Toto pozvání
se týká občanů, kteří letos dovrší 70 let
(roč. 1939), 75 let ( roč. 1934) a pak již
všech dalších občanů nižších ročníků –
tzn. r. 1933, 1932 atd. Tito občané se
mohou přihlásit formou návratek, tak jak to
bylo v letech minulých nejpozději do
pátku 24. dubna 2009.

Pro občany, kteří budou mít zájem,
bude zajištěn odvoz k penzionu od obec-
ního úřadu ve 13.30 hod - 13.45 hod.

Srdečně zve SPOZ

Návratka
Setkání dříve narozených v úterý 28. dubna 2009 ve 14.00 hod.
v Penzionu Václava Krkošky v Kunčicích p. O. (bývalé VŽKG).

Jméno a příjmení: ..................................................................................................

Ročník: ...................................................................................................................

Bydliště: .................................................................................................................

� �

Milí senioři – přátelé krátkých vycházek
Sbor pro občanské záležitosti vás zve na letošní první vycházku, ať mů-

žeme společně a konečně přivítat jaro. Snad už nikde nebudou sněhové zá-
věje a nás doprovodí teplé paprsky jarního sluníčka.

A kam bychom si mohli vyšlápnout? Od autobusové zastávky u hospůdky
„Na kopečku“ kolem vodních nádrží k sokolovně, dále k mostu u Řezníčků
a cestou podél trati do Peklisk na Maralák na občerstvení. Sraz si dáme ten-
tokrát ve středu 22. dubna 2009 v 9.15 u hospůdky „Na Kopečku“.
Náhradní den – čtvrtek 23. dubna. Těší se na Vás Zdeňka Křenková

�

Obecní úřad v Kunčicích pod
Ondřejníkem a Sbor pro občanské
záležitosti Vás srdečně zvou v úterý
5. května 2009 v 16.00 hod na
vzpomínkovou slavnost v prostorách
před obecním úřadem u příležitosti
64. výročí osvobození naší obce a ví-
tězství nad nacismem. obecní úřad

V tento den po ukončení vzpomín-
kové slavnosti proběhne k výroční
osvobození naší obce III. ročník šta-
fetového běhu „Kunčický ovál“
v 17.00 hod u Základní školy K. Svo-
linského v Kunčicích p. O.

Srdečně zve Komise pro školství,
sport a cestovní ruch

� �

Vzpomínková slavnost
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přítomni: Oldřich Harabiš, Lenka Dobiá-
šová, Tomáš Hrubiš, Pavel Řezníček
nepřítomen – omluven: Michal Pavlita

Program Rady Obce Kunčice p. Ondř. pro
54. zasedání dne 9. března 2009
1) Kupní smlouva mezi obcí a M.J., Kunčice

p.O.

2) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši
10 000,- Kč Rybářskému sdružení Kun-
čice p.O. na činnost v roce 2009

3) Prodloužení nájemní smlouvy mezi obcí
a J.Ř., Kunčice p.O.

4) Pověření starosty obce podpisem do-
kumentů přijatých na 54. zasedání rady
obce dne 9. března 2009

5) Diskuze

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

RO schvaluje program jednání. 4-0-0

k bodu 1)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a
M.J., Kunčice p.O. týkající se prodeje po-
zemku p.č. 1/9 v k.ú. a obci Kunčice pod
Ondřejníkem. 4-0-0

k bodu 2)
RO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
mezi obcí a J.Ř., Kunčice pod Ondřejníkem
týkající se pronájmu bytu v budově č.p.
569 v Kunčicích p.O., a to na dobu do
19.3.2010. 4-0-0

k bodu 3)
RO schvaluje poskytnutí finančního přís-
pěvku ve výši 10 000,- Kč Rybářskému

sdružení Kunčice pod Ondřejníkem na za-
jištění činnosti v roce 2009. 4-0-0

k bodu 4)
RO pověřuje starostu obce podpisem do-
kumentů přijatých na 54. zasedání rady
obce dne 9. března 2009.

4-0-0

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

Zápis a usnesení z 54. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 9. března 2009

Vás zve ve dnech
1. 5. a 2. 5. 2009

na
VePřoVé hody

– Grilovaná kolena
– Studené prkénko

(tlačenka, svíčková, bůček,
pečená krkovice)

– Teplý talíř
(jelito, jitrnice, kysané zelí,
vařený brambor) nebo (pe-
čený bůček, krkovice, zelí,
bramborový knedlík)

– Vepřový guláš
– ovar
– Polévka „prdelanka“

Těšíme se na Vaší návštěvu.
Rezervace na � 724 399 919

Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)

I. Z v o l i l o :
1) návrhovou komisi ve složení: Radim Jurek,

Petr Tryščuk,
2) ověřovatele zápisu: Ivan Blažek, Františka

Chovančíková,
6) Martina Malouška členem finančního výboru.

II. B e r e n a v ě d o m í:
3) kontrolu usnesení ze XVI. zasedání zastupi-

telstva obce konaného dne 22. ledna 2009,
4) informace o jednáních rady obce,
6) rezignaci Pavla Štorka na funkci člena fi-

nančního výboru.

III. S c h v a l u j e:
Program XVII. zasedání zastupitelstva obce s
vypuštěním bodů 7) a 8) z předloženého návrhu
programu a zařazení nového bodu programu:
11) Poskytnutí půjčky společnosti Kunčická

s.r.o., Kunčice pod Ondřejníkem,
12) Pověření předsedy finančního výboru.

5) přijetí úvěru ve výši 481.670,- Kč a
Smlouvu o poskytnutí úvěru ze staveb-
ního spoření č. 0662194-0-01 mezi obcí
a Českomoravskou stavební spořitelnou,
a.s., sídlem Vinohradská 3218/169,
Praha 10,

11) poskytnutí půjčky společnosti Kunčická
s.r.o., Kunčice pod Ondřejníkem ve výši
1.500.000,- Kč.

IV. Z m o c ň u j e:
9) starostu obce k podpisu dokumentů schvá-

lených na XVII. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 26. března 2009.

V. P o v ě ř u j e:
12) předsedu finančního výboru, aby sezná-

mil příští ZO se stavem plnění rozpočtu
k 31. 03. 2009, srovnání s rokem 2008
a výhledem do konce roku 2009.

V Kunčicích p.O., 26. března 2009

Michal Pavlita, starosta obce
Oldřich Harabiš, místostarosta obce

Usnesení ze XVII. zasedání zastupitelstva obce Kunčice p. O. konaného dne 26. března 2009

Ing. Adam Zavadil

Kompletní geodetické práce

– podklady pro projekty
– vytyčování staveb
– geometrické plány
– zaměření interiéru
– pasportizace budov
– poradenská činnost

GEOZAV – geodetická kancelář

mob.: +420 605 876 063
adam.zavadil@seznam.cz
IČ: 76316840
Kunčice p. O. č. 477
739 13
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Datum Typ Počet Popis tras - akce Nástup Doba Akci vede
konání akce KM I. pololetí na akce odchodu-odjezdu
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

V sobotu 18. dubna 2009 proběhne v naší obci sběr nebezpečných a
velkoobjemových odpadů a železného šrotu.

Sběr nebezpečných odpadů provede firma A.S.A., spol. s r.o., provo-
zovna Ostrava, Frýdecká 740, 739 32 Vratimov, na následujících stano-
vištích:
- u zastávky ČSAd "U lávky" (dolní část obce) od 8.30 do 9.00 hodin
- u kostela (dolní část obce) od 9.15 do 9.45 hodin
- u huťařství (aut. zastávka) od 10.00 do 10.45 hodin
- u čerpací stanice vody

(poblíž autobusové točny-transformátoru) od 11.15 do 12.00 hodin

V uvedené době bude moci každý občan nebo vlastník nemovitosti
obce Kunčice p. O. odevzdat na tomto místě k likvidaci následující od-
pady: olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, mono-
články, autobaterie i s elektrolytem, zářivky, znečištěné láhve a sklo od
chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kos-
metické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a roz-
pouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné
barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, opotřebené pneumatiky
(bez disku!).

Při odvozu nebezpečného odpadu bude odvezen i elektroodpad,
který bude odvezen do místa zpětného odběru. Jedná se o chladničky,
mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky, trouby, mikrovlnné
trouby, vysavače, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické nože,
kávovary, holící strojky, budíky, ventilátory, vysoušeče vlasů, televizory,
videa, DVD, reproduktory, počítače, kopírky, rádiomagnetofony, disc-
many, fotoaparáty, zesilovače, elektrické hudební nástroje, skenery, tele-
fonní ústředny, mobilní telefony, vysílačky, svítidla, zářivky, výbojky,
vrtačky, pily, šicí stroje, svářečky, elektrické sekačky, elektronické hračky,
videohry, lékařské přístroje, apod. Všechny elektrospotřebiče musí být
úplné, aby mohly být odebrány zdarma jako elektroodpad.

Využijte možnosti odevzdat elektroodpad bezplatně do místa zpět-
ného odběru, které je financováno z příspěvku, který při koupi nového
elektrospotřebiče platí od 1. září 2005 každý z nás a nedávejme ani
drobný elektroodpad do popelnic a kontejnerů!

Upozornění!
Nebezpečný odpad vozte prosím na stanoviště pouze v uvedenou

dobu, aby jej mohli pracovníci odborné firmy od Vás přímo odebrat!

Velkoobjemové odpady, které nelze uložit do běžných popelnic na
domovní odpad, budou sbírány rovněž v sobotu dne 18. dubna 2009.

Do přistavených kontejnerů je možno bezplatně uložit např. matrace,
hadry, které nejsou znečištěné ropnými produkty, části nábytku, WC
mísy, umyvadla, koberce, linolea, kočárky a pod.

Do kontejnerů nesmí být ukládán stavební a demoliční odpad, tráva,
větve stromů, uhynulá zvířata, jiný organický odpad a běžný domovní
odpad.

U každého sběrného místa bude pověřený pracovník, který v případě
potřeby upřesní skladbu ukládaného odpadu. Respektujte prosím jeho po-
kyny. Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v sobotu 18. dubna 2009
rozmístěny na následujících stanovištích pouze v níže uvedených časech:
1. u zastávky ČSAd "U lávky" (na dolním konci) 8 - 10 hod.
2. parkoviště u kostela 8 - 10 hod.
3. u huťařství (autobusová zastávka) 8 - 11 hod.
4. čerpací stanice vody u točny (u transformátoru) 8 - 12 hod.
5. u železničního přejezdu pod ruským kostelíkem 8 - 11 hod.
6. u vodní nádrže v Kolibách 8 - 11 hod.
7. směrem pod Stolovou, nad čp. 99 8 - 11 hod.
8. Bystré u p. Vlastimila Píchy 8 - 10 hod.
9. Koliba Tichý pod Stolovou 8 - 10 hod.

Upozornění!
Na daná stanoviště přivážejte prosím velkoobjemový odpad až od

vyznačené doby, tj. od 8.00 hodin do doby uvedené u jednotlivých sta-
novišť. Po uvedené době již odpad na stanoviště nevozte, nebude
možné jej pak odvézt!

Sběr železného šrotu proběhne souběžně se sběrem nebezpečných a
velkoobjemových odpadů v sobotu 18. dubna 2009. Sběr provedou čle-
nové TJ Sokol Kunčice p.O. Železný šrot nebude vykupován, odvoz bude
proveden zdarma. Veškerý nepotřebný železný šrot mohou občané ulo-
žit k místním komunikacím, odkud bude naložen a odvezen. Sběrné vo-
zidlo bude projíždět po těchto trasách:

- Od křižovatky u nemocnice, kolem dřevěného kostelíku k prodejně
pod Stolovou a zpět kolem p. V. Běčáka čp. 100, p. M. Běčákové čp. 570,
p. Oprštěného čp. 500 k penzionu Karolína, dále kolem transformátoru až
pod les k p. Syrovátkovi.

- Od Penziónu Karolína přes Koliby k hospůdce na Maralovém kopci,
zpět k železničnímu přejezdu kolem Štůralů čp. 499. Odtud přes autobu-
sovou točnu k nádraží ČD, dále pak okolo hospůdky Na kopečku po Va-
lašské cestě k penziónu Václava Krkošky , k obecnímu úřadu a jeho okolí.

- Sběrné vozidlo bude dále projíždět po silnici II/483 od nemocnice po
Tichou, od autobusové zastávky "U lávky", zpět po pravé straně potoka
Tichávka, přes Rakovec na Frenštát p. R. po p. Slaninu a zpět přes Hum-
barek okolo mateřské školy ke kostelu.

Upozornění!
Na sběrná místa pro sběr železného šrotu ukládejte prosím pouze

železný šrot. Pro nebezpečný a velkoobjemový odpad použijte výše
uvedená stanoviště. Železný šrot dávejte pokud možno k silnici až v so-
botu ráno.

Vážení občané a vlastníci rekreačních chat,
využijte, prosím, hromadného sběru nebezpečných a velkoobjemo-

vých odpadů k jarnímu úklidu a udělejme si každý pořádek ve svém okolí.
Předejdeme tím nepěkným pohledům na odložené velkoobjemové a ne-
bezpečné odpady u kontejnerů určených pouze na komunální odpad.
Předem děkuji všem, kteří takto přispějí k zlepšení a ochraně životního
prostředí v naší obci. danuše Svobodová, pracovník oÚ

Sběr nebezpečných odpadů, velkoobjemových odpadů a železného šrotu



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Rokem 1817 se začala psát historie
„velkého“ školství v Kunčicích pod Ondřej-
níkem, tehdy však ještě Velkých Kunčic.
V uvedeném roce byla započata stavba
první školy v obci, a to v domě č.p. 33, jed-
nalo se o budovu vedle hřbitova. Do té
doby probíhala výuka v různých chalupách
v blízkosti kostela. Od roku 1817 již ubě-
hla dlouhá řádka let a připomenu, kde
všude se v Kunčicích p.O. vyučovalo. Byla
to již popsána budova č.p. 33, která byla
využita i pro výuku předškolních dětí, dále
to byla budova školy č.p. 316, kde do loň-
ského roku byla v provozu mateřská škola
Dolní. Dalšími budovami byl dům pana
Klímka, kde byla po roce 1945 zřízena

jedna třída měšťanské školy. Nyní ji známe
jako restauraci U Draka. Pamětníci si jistě
vzpomenou na výuku v bývalé Šebelově vile
(nyní Penzion Karolina), výuku, kde je dnes
restaurace Skalka. Dále probíhalo vyučo-
vání v bývalé budově lékárny a provozovně
firmy JUREK S+R a pekárna VIAL. Nelze
samozřejmě ani zapomenout na budovu
bývalé mateřské školy Horní u nádraží.
Těchto různých prostor bylo celkem osm a
ještě v 70. letech byl provoz školy velmi roz-
tříštěn. V roce 1975 započaly projektové
práce na stavbě nové školy. Samotná vý-
stavba školní budovy základní školy, jak ji
známe dnes, byla zahájena slavnostním vý-
kopem dne 23. dubna 1977. Dokončena

byla o tři roky později, v roce 1980 a ná-
klady na výstavbu byly 12 193 250 Kč. Pro-
vozy mateřských škol byly od základní školy
odděleny do školního roku 2008/2009.

Od zprovoznění v roce 1980 uběhlo již
29 let. To je velmi dlouhá doba a tato bu-
dova za celou dobu zaznamenala jen dílčí
opravy či malé rekonstrukce (plynové to-
pení, částečné zateplení). Prvním větším
zásahem do budovy byla přestavba prostor
bývalé, nikdy nepovolené autodílny, za-
městnaneckého bytu a sociálního zařízení
pro tělesnou výchovu na dvě třídy mateř-
ské školy. Sami jste mohli posoudit, jak se
rekonstrukce vydařila. V tomto duchu by
měla přestavba celé školy pokračovat.

Rekonstrukce Základní školy
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KARLA SVOLINSKÉHO

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského
v Kunčicích pod Ondřejníkem vyhlašuje zápis do mateřské
školy pro školní rok 2009 – 2010 ve čtvrtek 23. dubna 2009 od
14 do 16 hodin ve starším oddělení mateřské školy (vstup
vedle vchodu do ZŠ).

Do mateřské školy může být podle §50 Zák. 258/2000 Sb. přijato
pouze jen to dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným oč-
kováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Děti budou přijímány podle těchto kritérií:
1. Dítě s trvalým bydlištěm v obci Kunčice pod Ondřejníkem
2. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
3. Dítě přihlášené k celodenní a celoměsíční docházce
4. Dítě zaměstnaných rodičů (zákonných zástupců)

U zápisu je nutno doložit: Rodný list dítěte, potvrzení o očkování,
potvrzení o zaměstnání.
V Kunčicích pod Ondřejníkem 27. 3. 2009

Mgr. Tomáš Kolesa, ředitel školy

Zápis do mateřské školy v Kunčicích p. O.

a Mateřské školy Karla Svolinského

V loňském roce obec obdržela na vyho-
tovení projektové dokumentace rekon-
strukce základní školy dotaci o Moravsko-
slezského kraje. V rámci přestavby se po-
čítá s několika etapami přestavby a také vý-
stavby nových venkovních prostor.

První etapa, která zahrnovala vybudování
mateřské školy je již za námi. V letošním
roce budou práce pokračovat výstavbou
sociálního zařízení a šaten pro potřeby tě-
lesné výchovy. Vznikne nový bezbariérový
vchod do venkovního areálu školy. Na tuto
akci jsme již požádali o dotaci Moravskos-
lezský kraj. Rychlost dalších etap je závislé
na získání dotací. O některé jsme již požá-
dali, o další žádat budeme. Pokud budeme

úspěšní, práce budou probíhat mnohem
rychleji, než bychom vše financovali jen
z obecního rozpočtu. Možností bylo a je sa-
mozřejmě dost – Regionální operační pro-
gram, příslušné fondy ministerstva životního
prostředí, ministerstvo financí aj.. Jaké nás
tedy čekají ve škole změny?

1. výměna všech inženýrských sítí a roz-
vodů – odpady, vodovody, elektrika,
osvětlení a topení,

2. rekonstrukce sociálních zařízení – zá-
chodů,

3. zhotovení nových podlah,
4. zateplení budovy – pláště a výměna

oken,
5. výměna a zateplení střechy v tělocvičně,

6. zajištění bezbariérovosti budovy –
včetně výstavby výtahu,

7. výstavba nové třídy mateřské školy –
může sloužit i školní družině,

8. kompletní modernizace školní kuchyně,
9. modernizace vstupních prostor – vznik

formy atria
10. venkovní prostory – nové multifunkční

hřiště, nové hřiště pro mateřskou školu,
vznik parkovacích míst a kultivace pro-
stor před budovou atd.

Kvalita života na venkově se odvíjí od
služeb a funkcí, které můžeme nabídnout.
Věřím, že přestavba nejen školy zlepší ži-
votní podmínky všech občanů Kunčic pod
Ondřejníkem. Michal Pavlita, starosta obce



Odpověď starosty obce na článek
„OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ K.p.O.“

V tomto vydání Obecních novin byl zveřej-
něn dotaz „OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
K.p.O.“, o jehož vytištění požádal a do novin
předal pan Josef Řezníček. To uvádím proto,
že není doposud známo, že by toto sdružení
bylo vůbec zaregistrováno. Dále budu odpoví-
dat z uvedeného důvodu panu Josefovi Řez-
níčkovi. Věřím však, že takovéto občanské
sdružení v době předání do novin již bylo zare-
gistrováno a nestalo, že by se někdo chtěl
schovat za „občany Kunčic p.O.“, jako tomu
bylo například v případě „479 zklamaných vo-
ličů“ v listopadovém čísle roku 2006. Nicméně
ponechme plané teorie a pojďme dále na fakta,
o které se „občanské sdružení zajímá“:

V článku užívá pan Josef Řezníček čísla a
ceny, které byly uveřejněny v minulých obec-
ních novinách. Ovšem již nerozlišuje, zda jde
o cenu s daní s přidanou hodnotou či nao-
pak. To jen na počáteční úvahu, jak lze mani-
pulovat s fakty a čísly.

Nepochybuji o tom, že stav vodovodu je
panu Řezníčkovi znám. Je mi však záhadou,

že před zasláním otevřeného dotazu, se ne-
informoval o ztrátách na vodovodním řadu jak
na obecním úřadě, tak ve společnosti
SmVaK, a.s. Ostrava. Pokud by tak udělal, zji-
stil by následující:

1) V roce 2003, kdy vodovody provozovala
samostatně Obec Kunčice pod Ondřejníkem,
nakoupila od dodavatele (SmVaK, a.s. Os-
trava) celkem 134 000 m3 vody. V tomto roce
ovšem odběratelé zaplatili jen 94 000 m3

vody. „Ztratilo“ se tedy 40 000 m3.

2) V roce 2005, provozovatelem vodo-
vodů byla již společnost SmVaK, a.s., bylo do
Kunčic pod Ondřejníkem dodáno celkem
76 750 m3 vody, ovšem odběratelé již zapla-
tili jen 46 876 m3. Tedy opět ztráta – cca
30 000 m3. Zajímavé je i nevysvětlitelný po-
kles dodávky vody.

3) V roce 2006 bylo do Kunčic p.O. do-
dáno celkem 104 697 m3 vody, zaplaceno
jen 66 694 m3. Ztráta? Přibližně 38 000 m3.

4) V roce 2007 byla provozovatelem na-
dále společnost SmVaK a.s Ostrava a čísla o
odběrech vody se neliší od předcházejících
let. Dodáno bylo 101 524 m3 vody, zaplaceno
odběrateli jen 69 100 m3 vody, „ztratilo“ se i
v tomto roce přibližně 32 400 m3 vody.

5) Teď se věnujme roku 2008. Od ledna
provozuje vodovody obcí založení společnost
. Kunčická s.r.o. Cena vody je, na rozdíl od ji-
ných dodavatelů, zůstala stejná jako v roce
předchozím. Kunčická s.r.o. převzala od do-
davatele celkem 117 813 m3 vody. Vyfaktu-
rováno bylo 75 236 m3. „Ztráta“ byla 42 577
m3. Zde je ovšem velmi důležité znát způsob
vyúčtování spotřeby vody a jeho fakturaci.
Bohužel o toto se pan Josef Řezníček nezají-
mal. Uvedu tedy, že k době uzávěrky dat pro
sestavení provozní evidence, ze které se čer-

pají uvedená data, nebyly provedeny odpočty
všech vodoměrů. Byly započteny jen zálohové
platby a podle nich vypočítána spotřeba a ná-
sledná fakturace. Konečná ztráta se nakonec
nebude lišit od let předchozích, patrně bude
po veškerých přepočtech nižší.

Přestože jsou ztráty na vodovodech velmi
vysoké, neliší se od okolních obcí. Kunčická
s.r.o., Obec Kunčice p.O., ani jednatel společ-
nosti, tedy Michal Pavlita, s vodou nijak nezá-
konně nenaložili. Zmiňované ztráty jsou
způsobeny ze dvou důvodů – první jsou sku-
tečné ztráty, které činí, v případě naší vodovodní
sítě, přibližně 18 000 m3 (stejný poměr ostat-
ních provozovatelů vodovodů), druhý tvoří krá-
deže vody, tj. černé přípojky, odpojování či
přepojení vodoměrů tak, aby neměřily spotřebu,
odebíráním vody z hydrantů (poznámka -nemá
nyní nikdo povolen) apod. Na toto jsme již upo-
zorňovali a v letošním roce se na to budeme
více zaměřovat a sledovat. Zde si dovolím po-
dotknout, že i ti odběratelé, kteří nemají s pro-
vozovatel – Kunčická s.r.o. uzavřenou písemnou
smlouvu, jsou dle zákona o vodovodech kana-
lizacích neoprávněni odběratelé. Prosím vás,
abyste do termínu 30. května 2009 nás kon-
taktovali osobně (v budově radnice), elektro-
nicky (barbora.sacka@kuncicepo.cz) nebo
telefonicky (725 506 902), a domluvili si uza-
vření písemné smlouvy. V opačném případě bu-
deme postupovat dle zákonných postupů a
budete odpojeni od vodovodního řadu.

Věřím, že má odpověď je v rozsahu polo-
žené otázky Josefem Řezníčkem, alias „OB-
ČANSKÝM SDRUŽENÍM K.p.O“. Pokud
tomu tak nebylo, rád se s členy občanského
sdružení seznámím a případné dotazy jim
zodpovím.

Michal Pavlita, starosta obce
a jednatel Kunčická s.r.o.
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VODA – Kunčice pod Ondřejníkem

Vážení občané – již při prohlídce OBEC-
NÍCH NOVIN za měsíc leden, únor, březen
2009 je zřejmé, že ne všechno s čímž jsme
byli seznamení odpovídá realitě tj. skuteč-
nosti. Pouze březnový diagram je velmi sku-
tečný a pravdivý.

ROZDÍL CENY: SMVaK 25,88
K.p.O. s.r.o 23,30

rozdíl 2,58 ve prospěch občanů K.p.O.

NÁKUP VODY 116 946 m3 za 852 502
Kč cena za 1m3 = 7,28 Kč

PŘI PRODEJI CELÉHO MNOŽSTVÍ NA-
KOUPENÉ VODY tj. 116 946 m3 by
pouhý rozdíl ceny nákupní a prodejní při-
nesl výnos obci 1 873 475 Kč z čehož by
bylo možné uhradit všechny náklady.

Při pouhém porovnání výnosu a výdaje které
jsou uvedené v únorových obecních novinách
při prodeji 75 236 m3 za 23,3 činí rozdíl ve
prospěch obce 1 077 17,- Kč

V této souvislosti je na místě otázka jak
bylo naloženo s rozdílem v nákupu a pro-
deji vody, který činí 41 712 m3.

Kde je tato zásoba uskladněna, nebo byla
prodána v „Akci“ za výhodnou cenu. Nelze
se vymlouvat na vysoké ztráty poněvadž
všechny vodovodní řády jsou vybudovány
v nedávné době od roku 1980.

Všichni občané nejenom odběratelé vody
potřebuji znát jestli z provozování vodo-
vodní sítě není financována jiná aktivita,
proto je nutné aby jednatel s.r.o K.p.O.
podal srozumitelný výklad.

Občanské sdružení K.p.O.

Tohoto festivalu se zúčastní:
Ptačoroko: Frýdlant nad Ostravicí
René Souček: Frýdek - Místek
Nena Darmo: Opava
I. C. Q.: Ostrava
Galerie: Kunčice p. Ondřejníkem
Bebechy: Frýdek - Místek

Mnozí z výše uvedených, získali různá ocenění na
krajských soutěžích a někteří se dokonce probojo-
vali do celostátních finále Porty v Jihlavě a v Ústí
nad Labem!

Všechny spoluobčany srdečně zveme, občerstvení
při hudebním vystoupení bude k dispozici, vstupné
dobrovolné. Kulturní komise při Obecním úřadě

v Kunčicích p. O. a členové hud. skupiny Galerie

Kulturní komise při Obecním úřadě v Kunčicích pod Ondřejníkem, společně se členy hu-
dební skupiny GALERIE, pořádají v sobotu 11. 4. 2009 od 16 hod. v sále restaurace
Huťařství, první ročník přehlídky hudebních skupin a písničkářů v žánru folk a country.



Kunčice pod Ondřejníkem

9



10

Kancelář: 596 888 777
Tel.: 604 999 442

603 774 788

NABÍZÍM
SLUŽBY

FEKÁLNÍM
VOZEM

Zajišťuji odvoz:
obsahu jímek – fekálií
– močůvky – odpadní
vody – kalů z čistíren
odpadních vod atd.

Kontakt:
Alfred Turoň

Kunčice p O. 321
tel./fax 556 850 218
mobil: 602 709 805

Klub českých turistů
Kunčice p. O. nabízí

k dlouhodobému
pronájmu prodejní

stánek (TURIST)
u nádraží ČD
v Kunčicích

pod Ondřejníkem.
Cena pronájmu dohodou,

bližší informace u předsedy
odboru KČT Kunčice p.O.

Rad. Martiňáka,

tel.: 556 850 274, 603 548 526

Na základě obchodního zastoupení ČSOB Po-
jišťovny, a.s., si dovoluji podat informace o zajímavé
nabídce pro pojištění vozidel. V rámci povinného ru-
čení poskytujeme nadstandardní slevy: 20% pro vo-
zidla s rokem výroby 1999 a nižším, slevu dobrého
řidiče ve výši 15% pro klienty s minimálním bonusem
15%, sleva 5% pro klienty s jiným pojištěním u naší
pojišťovny, 3% při roční platbě pojistného. Příklad:
vozidlo s objemem do 1850 ccm, rok výroby 1999,
9 let bez nehody, jiná smlouva u ČSOB Pojišťovny,
roční platba pojistného: 2466,- Kč.

V rámci podpory prodeje nových osobních vozi-
del, vyrobených v roce 2009, poskytujeme slevy
20% pro havarijní pojištění, včetně veškerých připo-
jištění.

Bližší informace podá:
Rostislav Hurník
739 13, Kunčice pod Ondřejníkem 583
tel.: 556 850 424, mobil: 608 444 789
e-mail: rostislav.hurnik@obchod.csobpoj.cz

Informace k pojištění vozidel
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„Mamí, tatí v so-
botu bude karneval,
chtěla bych jít za prin-
ceznu a já zase za čaro-
děje, já za vodníka,
klauna, Karkulku,
bílou paní, broučka,
berušku, myšku, ža-
báka, sestřičku, komi-
níka, paní Bouřku, letušku,
mažoretku, Jacka Spar-
rowa, ducha, čerta, kost-
livce, piráta,vojáka, indiána
či návštěvníky z Orientu a
spoustu dalších masek,“ tak
znělo v mnoha rodinách s
dětmi, navštěvujících Základní
školu a mateřskou školu Karla
Svolinského v Kunčicích pod
Ondřejníkem. Tak se maminky či
babičky společně se svými ratolestmi pustily
do vyrábění nebo obstarávání masek, aby so-
botu odpoledne 21. 3. 2009 mohly příjemně
strávit s celými rodinami na dětském maš-
karním plesu v hezky vyzdobeném sále res-
taurace Huťařství. A že se odpoledne opravdu
vydařilo je vidět i z následujících fotek. Po
úvodním přivítání moderátorem celého plesu
p. Radkem Kuchařem se tančilo a tančilo a to
vše se prolínalo soutěžními hrami s příjem-
nými klauny. Během promenády masek jsme
obdivovali nápaditost nejrůznějších kostýmů
a vyhodnocení soutěže o nejpovedenější
masky bylo opravdu moc těžké, poněvadž to
slušelo všem. Odpoledne utíkalo rychle v
rytmu hudby a tance a podle tváří i ohlasů se

povedlo. Závěrem ne-
směla chybět tombola, z
které si každé dítě v
masce odneslo pěkný
dáreček. A na úplný
konec, dětmi oblíbená

soutěž v podlézání stále
se snižující laťky.

Rozloučení s přáním
podobné akce v příštím
roce a zároveň poděko-
vání všem, kteří se podíleli
na realizaci dětského plesu
a to konkrétně p. předse-

dovi SRPdŠ Radku Kuchařovi a celému ak-
tivnímu výboru, dále p.Kotrikovi za poskyt-
nutí sálu restaurace Huťařství, kde se nás
odhadem mohlo sejít něco přes 200 osob, což
je opravdu hodně a snad jediným přáním
bylo, aby nějaký kouzelník vyčaroval větší
prostory, ale přesto se to zvládlo na jedničku.
Poděkování patří všem sponzorům, bez kte-
rých by se neobešla pěkná tombola - p.Ve-
reně, p.Macurové (Hospůdka Na Kopečku),
manželům Němcovým (pekárna Vial), spol.
Hruška i všem rodičům, kteří věnovali dárky
do tomboly. Těšíme se za rok znovu.

Jitka Jurková

Dětský maškarní plesDětský maškarní ples



Počátkem března vyrazili žáci 6. až 8.
třídy, celkem 34 dětí, na pětidenní lyžařský
a snowboardový výcvik na chatu P.O.M.A.
do Malenovic. Lyžařský svah byl přímo u

chaty a pro výuku začínajících lyžařů velmi
vhodný. I přes nepřízeň počasí, před od-
jezdem bylo teplo a pršelo, celý kurz pro-
běhl za sněhového počasí. Do programu

výcviku byl zařazen i závod ve slalomu, kar-
neval na lyžích, vycházka do nejbližšího
okolí spojená se sněhovou bitvou apod. Ve-
černí chvíle byly vyplněny hrami a soutě-
žemi, diskotékou a hlavně odbornými
přednáškami, které souvisely s lyžováním,
snowboardingem, bezpečností na horách
atd.

Čas strávený během lyžařského výcviku
byl pro mnohé sebepoznáním a také po-
znáním ostatních spolužáků. Mezi dětmi pa-
novala uvolněná a přátelská atmosféra,
objevila se ohleduplnost, solidarita, vstříc-
nost a mnoho dalších vlastností, které
v každodenním životě mnohdy postrádáme.

Celý lyžařský a snowboardový kurz byl
žáky hodnocen velmi kladně a chtěli by-
chom všichni poděkovat majiteli chaty
P.O.M.A. v Malenovicích p. Studenému a
jeho personálu. Poděkování patří také
všem instruktorům za jejich svědomitou
práci a žákům, kteří se kurzu zúčastnili.

Lenka Golová, vedoucí kurzu

Kunčice pod Ondřejníkem
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Každoročně se i naše škola účastní sou-
těže, v níž mají žáci prokázat, jak ovládají
svou mateřštinu. Ve školním kole uspěla s
nejvyšším počtem bodů Barbora Kožušní-
ková, žákyně 9. třídy, proto postoupila do
okresního kola. Organizace se ujalo Gym-
názium Frýdlant nad Ostravicí. Soutěžící 1.
i 2. kategorie zpracovali zadané úkoly z
mluvnice i slohu, odborná porota je opra-
vila, obodovala a vyhodnotila.

Ptáte se, jak jsme dopadli?
Letos se nám nezdařil tak bravurní vý-

sledek, jako v loňském roce, ale přesto ne-
jsme zklamáni. Naše Barča se umístila na
30. – 32. místě z celkového počtu 66 sou-
těžících.

Děkujeme jí za snahu, pěknou repre-
zentaci školy a obce. Do dalšího studia
přejeme mnoho úspěchů a dobrých ná-
padů. M. Kahánková, uč. ČJ

Dne 26. února 2009 se žáci 2. stupně
základní školy zúčastnili výstavy Tutancha-
mon – jeho hrob a poklady, která proběhla
v Brně. Na této výstavě mohli žáci vidět re-
produkci Tutanchamonovy pohřební komory
a pokladů v ní nalezených. Všechny expo-
náty byly repliky ve skutečné velikosti, zla-
cené a v opravdových barvách. Tato výstava
probíhá v různých evropských městech vždy
půl roku v jedné zemi. Co se žákům nejvíce
líbilo? Tutanchamonova zlatá maska. Zlaté
rakve, ve kterých byly jeho ostatky uloženy.
Pohřební komory, tak jak je objevil archeolog
Carter v roce 1922, kde se rozsvěcela
světla a osvětlovala jednotlivé předměty.
Další žáky zaujaly zlaté a stříbrné sošky
bohů a šperky, které byly v hrobce nalezeny.
Nádherná byla i Tutanchamonova křesla,
zlatý bojový vůz a zbraně. Pokochejte se
s námi fotografiemi z této jedinečné výstavy.

Dana Heryánová,
Lenka Golová a žáci 6. – 9. třídy

Lyžařský kurzLyžařský kurz

BLACK TANGERINE
V Galerii Karla Svolinského v Kun-
čicích p. O. probíhá do 30. dubna
2009 výstava obrazů studentky
SUPŠ ve Valašském Meziříčí, Bar-
bory Myslikovjanové. Galerie pro ve-
řejnost otevřena: ve čtvrtek 13.00 –
15.00 hodin (jiný čas návštěvy je
možný po telefonické domluvě,
556 850 117). Jste srdečně zváni!

Olympionička v českém jazyce

Výstava Tutanchamon


