
Slavnostní otevření
sokolovny

KVĚTEN 2009

Dne 13. 6. proběhne slavnostní otevření
přístavby Sokolovny v Kunčicích pod Ondřej-
níkem. Přístavba a rekonstrukce části stávají-
cího objektu je součástí širšího plánu na využití
areélu Sokolovny a okolí k sportovnímu vyžití.

V 18.30 proběhne malé oficiální otevření
nového objektu a kolem 19. hodiny začne
začne hrát kunčická skupina Galerie.

Otevření budou předcházet sportovní zá-
pasy – fotbal (dorost muži), volejbal a florbal.

POZVÁNKY
19. května 2009
Den otevřených dveří Centra
psychologické pomoci

Více na straně 2

19. května 2009
Květnová vycházka pro seniory

Více na straně 10

30. května 2009
Radegastův Rej na Pustevnách

Více na straně 2

30. května 2009
Kunčický pochod

Více na straně 11

31. května 2009
Závod horských kol pro děti
a mládež 2009 Více na straně 10

5. – 6. června 2009
Volby do Evropského parla-
mentu 2009 Více na straně 7

6. června 2009
Dětský den na hřišti za školou

Více na straně 2

13. června 2009
Slavnostní otevření sokolovny
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Poradna pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy, Frýdek-Místek,
ul. Jiráskova 457, tel. 558 438 600

Poradna pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy ve Frýdku-Místku

Vás srdečně zve
u příležitosti „Dne rodin“ na

Den otevřených dveří
který se uskuteční v úterý dne

19. května 2009 od 9.00 – 17.00 hodin
v Poradně pro rodinu na Jiráskové ulici

457 ve Frýdku-Místku.

Tým zkušených odborných pracovníků
Vás rád seznámí:

se svou činností v oblasti manželského,
partnerského a rodinného poradenství

v oblasti náhradní rodinné péče,
zodpoví Vaše případné dotazy vztahující

se k naší práci,
poskytne Vám informace o službách

a navazujících institucích,
se kterými úzce spolupracuje.

Na setkání s Vámi se těší
kolektiv pracovníků poradny.

RADEGASTŮV REJ
na Pustevnách s MIG 21

Sobota 30. května 2009, Pustevny!

6. ročník tradiční akce Radegastův Rej
se bude také letos konat v krásném
prostředí na Pustevnách poslední

sobotu v květnu od 10 hodiny ranní.

Vystoupí kapely MIG 21, Timudej
a Hrdza, zpěvák Wabi Daněk a David

Kraus a revival skupina Sting ME band.
Je zajištěný zábavný doprovodný

program, zábavné Městečko Radegast
a opět se můžete účastnit soutěží
v pětiboji o ceny značky Radegast.

Vstup je tradičně zdarma.

Podrobný program akce, dostupnost, uby-
tování najdete na www.radegastuvrej.cz

a www.beskydy.cz.

Zveme na den plný zábavy a skvělé muziky
pořadatel Beskydy.cz, InfoČesko

Výbor SRPdŠ při Základní škole s mateřskou školou v Kunčicích pod Ondřejníkem
Vás srdečně zve na

Dětský den
Dne 6. 6. 2009 od 15.00 hod. na hřišti za školou

Co Vás čeká:
• doprovodný program pro děti • plný soutěžních her a dobré muziky •
atrakce pro menší i větší děti • aktivity spolků a sdružení • občerstvení

a tombola pro děti • vstupné dobrovolné

Program pokračuje:
Taneční zábava, od 20.00 hod. vám bude hrát k tanci a poslechu

DJ Tomáš • vstupné 25,- Kč • občerstvení zajištěno
Těšíme se na vaši účast.

Vítání občánků
Dne 4. dubna 2009 jsme slavnostně přivítali do svazku naší obce tyto občánky:
Nicolase Fojtíka, Toma Hanouska, Antonína Jurka, Martina Lednického, Alexandra Ka-

báta, Dominika Leopolda Macuru, Lauru Macurovou a Amálii Strnadlovou.
Dětem a rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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Kunčice pod Ondřejníkem

Jubilanti
v květnu oslaví svá

životní jubilea tito občané
Oldřich Šrubař 93 let
Anna Kalabusová 86 let
Zdenka Kadlecová 86 let
Karel Jurek 85 let
Vladimír Maralík 75 let
Terezia Kuřecová 70 let
Jaroslav Mičulek 65 let
Ladislav Krkoška 65 let
Ludmila Cochlarová 65 let
Julia Bittnerová 65 let
Milan Žáčik 65 let
Marie Štůralová 60 let
Svatobor Kerber 60 let
Marie Zemanová 60 let

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

Rozloučení
V měsíci dubnu jsme se naposledy
rozloučili s paní Liboslavou Maštalí-
řovou.

Děkujeme všem za projevenou sou-
strast při úmrtí paní Marie Čajánkové.

Za pozůstalé manžel Jiří s rodinou
(redakce se omlouvá za ozpoždění při vydání poděkování)

Poděkování
Děkujeme MUDr. Janu Chovančíkovi
a MUDr. Františce Chovančíkové za
péči, kterou věnovali po dobu nemoci
paní Liboslavě Maštalířové.

Manžel Jiří Maštalíř s rodinou

Vzpomínka
Dne 27. 05. 2008 vzpomeneme 1. vý-
ročí úmrtí paní Jiřiny Knapkové. Kdo
jste ji znali, věnujte jí prosím tichou
vzpomínku.

Dcera Květa, synové Pavel a Zdeněk
s rodinami

� �

� �

Vážení čtenáři,
obecní noviny mají již řadu mě-

síců v tiráži uvedeno že „Noviny ne-
procházejí odbornou korekturou“.
Dovolujeme si tuto poznámku nyní
přetisknout o něco výrazněji.

Stává se totiž, že některé články
nejsou po gramatické stránce zcela
správné. My si to uvědomujeme, ale ne-
disponujeme časem a financemi na od-
bornou korekturu. Předpokládáme
však, že Obecní noviny jsou spíše zpra-
vodajským médiem a dostupnost infor-
mací je tedy přednější.

Upozorňujeme zároveň, že je zod-
povědnost za stylizaci a gramatiku vždy
a jen na autorovi článku a ne na redakci
Obecních novin.

Při korekturě činěné v minulosti jsme
se totiž setkali i s tvrzením, že zásah do
obsahu článku (jakkoliv motivovaný gra-
matikou) byl pokusem změnit obsah.
A to skutečně nemáme za potřebí.

Přeji všem krásné a slunečné jaro.

Petr Tryščuk, šéfredaktor

V červenci a srpnu vyjde jedno
dvojčíslí ON. Příspěvky na srpen tedy
zasílejte do červencového čísla.

� �

Nesouhlas se stavbou
terasového domu
My níže podepsaní občané, bydlící v blíz-
kostí pozemku 1209/9, chceme touto ces-
tou seznámit občany Kunčic p.O a
zastupitelstvo obce, že nesouhlasíme se
stavbou terasového domu na tomto po-
zemku. Tento záměr nám není lhostejný a
tím svými podpisy potvrzujeme, že nesou-
hlasíme a neschvalujeme stavbu terasového
domu v lokalitě obytné čtvrti, pod sportovním
a rekreačním areálem, na pozemku 1209/9
nad vodojemem. Kopie článku s podpisy ob-
čanů podepsané vlastní rukou /celkem 52
podpisů /, jsou k nahlédnutí u p. starosty
Pavlity na Obecním úřadě. Kopie tohoto ne-
souhlasu byla podána p. starostovi Pavlitovi
přes podatelnu Obecního úřadu.

Ivo Doležilek, Jiří Papiorek, Ilona a Martin
Janotovi, Václav Krkoška, Zdeněk Tabášek
ml. a občané bydlící v blízkostí této lokality,
podepsaní vlastní rukou ,kteří nesouhlasí se
stavbou terasového domu.

V příštích Obecních novinách bude vyčle-
něn prostor (max. však 3 strany formátu A4)
pro příspěvky občanů týkající se Terasového
domu Ondřejník. Jeden příspěvek může mít
max. 2000 znaků (včetně mezer), jinak bude
redakčně krácen. Příspěvky budou řazeny
podle data přijetí.

redakce

Informace o dotacích
na zateplování

Podrobné informace o dotačních titu-
lech včetně formulářů naleznete na in-
ternetových stránkách www.sfzp.cz
v odkazu Zelená úsporám.

Žádosti se podávají na krajském praco-
višti Státního fondu životního prostředí
v Ostravě, se sídlem Českobratrská 7,
702 00 Ostrava.

K poskytování informací byla zřízena Ze-
lená linka 800 260 500, od 7. 30 hod
– 16 hod. Dotazy můžete posílat na e-
mailovou adresu dotazy@zelenauspo-
ram.cz.

Danuše Svobodová, pracovník OÚ

Volně pobíhající psi
Vážení občané,
v poslední době dochází na obecní úřad

stále více stížností na volně pobíhající psy.
V návaznosti na obecní vyhlášku schválenou
Zastupitelstvem Obce Kunčice pod Ond-
řejníkem 26. 6. 1997 upozorňuji občany na
povinnosti souvísející s držením psů.

Mimo jiné – povinností držitelů psů je v
čl. 4 uvedeno, jaká opatření musí zajistit
držitel psa na veřejných prostranstvích, ve-
řejně přístupných objektech a veřejně pro-
spěšných zařízeních. V těchto prostorách
se může pes pohybovat pouze pod trvalým
dohledem, musí být na vodítku (po příp. s
nasazeným košem), majitel je povinen od-
stranit ihned z veřejného prostoru psí vý-

kaly. Nesmí vpouštět ani vodit psy do pro-
storu dětských hřišť, pískovišť, hřbitova, ur-
nového háje a prostor, které jsou označeny
zákazem vstupu pro psy.

Pes musí být označen identifikační
známkou, kterou vydává obecní úřad
zdarma, a to i v případě ztráty známky.

Volně pobíhající psi nejen že znečisťují
veřejná prostranství, ale zejména velká ple-
mena psů jsou nebezpečná pro občany,
zvláště pak pro děti.

Obecní úřad bude volně pobíhající psy
monitorovat, zajistí odchyt a převoz do
útulku. Toto opatření přijde majitele na ne-
zanedbatelnou finanční částku.

Oldřich Harabiš, místostarosta

Střípky z informačního centra
V Informačním centru města Frenštát p.R. jsou od dubna 2009 zdarma k dispozici

dvě nové propagační publikace, které vydal Moravskoslezský kraj za spolufinancování EU.
Jedná se o publikaci pod názvem „KRAJ PLNÝ ADRENALINU“, která je rozdělena na

oblast Beskydy, Javorníky, Opavské Slezsko, Ostravsko, Poodří – Moravské Kravařsko a
Těšínské Slezsko. Pod každou z těchto oblastí naleznete tipy na zážitky v našem kraji. Jsou
rozděleny do kategorií adrenalin mix, letecký adrenalin, jezdecký adrenalin, střelecký ad-
renalin, adrenalin na vodě a adrenalin na lanech. Vydána je v českém, anglickém, ně-
meckém, polském a ruském jazyce.

Druhá publikace nese název 1 + 1000 zážitků. Je určena pro zahraniční turisty a kom-
plexně představuje náš kraj včetně jeho atraktivit a možné zábavy. Naleznete zde také lá-
zeňská střediska, hrady a zámky, technické památky a důležité kontakty. Vydána je rovněž
v anglickém, německém, polském a ruském jazyce. kolektiv ICM, ICM Frenštát p.R.
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Proč firma Hruška dále neprovozuje
prodejnu v centru?

Firmě Hruška s.r.o. skončil nájem na
dobu určitou, který měla sjednaný na 5 let.
Rada obce schválila záměr prodejnu pro-
najmout, což bylo samozřejmě zveřejněno
na úřední desce obecního úřadu, tj. v době
od 27. ledna do 27. února 2009. V době
zveřejnění firma Hruška s.r.o. neprojevila
zájem o pronajaté prostory. Žádost podala
až dne 27. března 2009. Tuto žádost i opě-
tovně žádost firmy Jednota, spotřební druž-
stvo, projednala rada obce dne 6. dubna
2009 a mezi těmito dvěma zájemci vybrala
Jednotu. Pokud shrnu důvody rozhodnutí,
tak je to zejména pasivita firmy Hruška s.r.o.
a také záležitost vlastnictví pozemků, na kte-
rých prodejna leží. Tyto pozemky obec ne-
vlastnila, přestože za ně již jednou zaplatila.
V současné době byla však podepsána
kupní smlouva s Jednotou, kdy nám dot-

čené pozemky prodává. Je třeba si uvědo-
mit, že bez vlastnictví pozemků je budova
téměř bezcenná a v blízké budoucnosti by
mohla i být uzavřena. Řešení, které přijala
rada obce bylo zcela jistě velmi výhodné
pro obec, tedy všechny občany Kunčic pod
Ondřejníkem.

Jak je to možné, že hasiči z Kunčic
nemohli letos sbírat železný šrot? To
jste je určitě schválně odstavili od válu,
aby nebyli v Kunčicích vidět!

Na tento dotaz je vcelku jednoduchá
odpověď. Hasiči sami letos sběr sbírat ne-
chtěli, protože se jim „nevyplatí“. Bohužel
tím vyvstal pro obec nemalý problém,
neboť sběr železného šrotu se musí zajistit.
Díky fotbalistům z TJ Sokol obec zajistila
svou zákonnou povinnost. Za rychlé zajiš-
tění sběru železného šrotu patří fotbalistům
a Sokolům dík. Malou odměnou je pro ně i

finanční výnos za prodaný šrot. V příštích
letech budeme s fotbalisty počítat, což při
růstu ceny za výkup železa bude pro ně i
přilepšením do jejich „klubové pokladny“.

Bude ve školce zavedeno školné a
je příspěvek 500,- Kč pololetně vybíraný
od rodičů povinný?

O školném se v tomto volebním období
(od roku 2006) neuvažovalo a osobně jeho
výběr ani v budoucnosti nepodporuji, i když
to má své klady i zápory. Mateřská škola
hospodařila s dostatkem financí a tedy i s
přebytkem a tak nebylo nutné školné, ani
dobrovolný příspěvek vybírat. Dobrovolný
příspěvek je prospěšný, všem za něj patří
dík, nelze ho však po nikom povinně vyža-
dovat. Finanční příspěvek 500,- Kč je dob-
rovolný a nikoho k ničemu nezavazuje.

Odpovídal starosta obce,
Bc. Michal Pavlita

přítomni: Michal Pavlita
Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová
Tomáš Hrubiš
Pavel Řezníček
– přítomen od bodu 3)

Program Rady Obce Kunčice
pod Ondřejníkem pro 55. zasedání
1) Smlouva o zřízení věcného břemene

mezi obcí a SMP Net, s.r.o., Ostrava
2) 1. Smlouva o budoucí kupní smlouvě

mezi obcí a spol. JEDNOTA, spo-
třební družstvo ve Frýdku – Místku,
Frýdek – Místek,

2. Kupní smlouva o převodu nemovitostí
mezi obcí a spol. JEDNOTA, spo-
třební družstvo ve Frýdku – Místku,
Frýdek – Místek,

3. Smlouva o nájmu nebytových prostor
mezi obcí a spol. JEDNOTA, spo-
třební družstvo ve Frýdku – Místku,
Frýdek – Místek,

4. Dohoda o vzájemném započtení po-
hledávek mezi obcí a spol. JEDNOTA,
spotřební družstvo ve Frýdku – Místku,
Frýdek – Místek.

3) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
– Milan Kratěna, Frýdek – Místek

4) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
– Šárka Adamčíková, Kunčice pod
Ondřejníkem

5) Program XVII. zasedání zastupitelstva
obce dne 26.03.2009

6) Pověření starosty obce podpisem do-
kumentů přijatých na 55. zasedání rady
obce dne 18. března 2009

7) Diskuze

Hlasování: (pro – proti – zdržel se - ne-
hlasoval)

RO schvaluje program jednání a zařa-
zení nového bodu programu:

8) Kupní smlouvu mezi obcí a Josefem Ko-
lodijčákem, Kunčice pod Ondřejníkem

4-0-0 (1 nepřítomen)

Zařazení nových bodů programu:
9) Zveřejnění záměru pronájmu části ne-

movitosti č.p. 315 v Kunčicích pod
Ondřejníkem

10) Úhrada nákladů na ozvučení akce „Fol-
kování pod Ondřejníkem“ – 1. ročník

5-0-0
k bodu 1)
RO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi obcí a SMP Net, s.r.o., Os-
trava č. SNM 02/107/09/VB. 4-0-0
k bodu 2)
RO schvaluje
1. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi

obcí a spol. JEDNOTA, spotřební druž-
stvo ve Frýdku – Místku, Frýdek – Místek,

2. Kupní smlouva o převodu nemovitostí
mezi obcí a spol. JEDNOTA, spotřební
družstvo ve Frýdku – Místku, Frýdek –
Místek, s doplněním převodu vlastnic-
kých práv v okamžiku podpisu smlouvy
o nájmu nebytových prostor předmětné
nemovitosti.

3. Smlouva o nájmu nebytových prostor
mezi obcí a spol. JEDNOTA, spotřební
družstvo ve Frýdku – Místku, Frýdek –
Místek, s doplněním povinnosti nájemce
zajistit celoroční údržbu příjezdových ko-
munikací a úhrady nájmu za dobu do
30.04.2010 při podpisu této smlouvy,

4. Dohoda o vzájemném započtení pohle-
dávek mezi obcí a spol. JEDNOTA, spo-
třební družstvo ve Frýdku-Místku, Frýdek
-Místek. 4-0-0

k bodu 3) přítomen: Pavel Řezníček
RO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
týkající se části nemovitosti č.p. 315 v Kun-
čicích pod Ondřejníkem uzavřenou mezi
obcí a Milanem Kratěnou, Frýdek-Místek, a
to o 12 měsíců. 5-0-0

k bodu 4)
RO neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy
mezi obcí a Šárkou Adamčíkovou, Kunčice
pod Ondřejníkem, týkající se části nemovi-
tosti č.p. 315 v Kunčicích p. O. 5-0-0

k bodu 5)
RO schvaluje program XVII. zasedání za-
stupitelstva obce. 5-0-0

k bodu 6)
RO pověřuje starostu obce podpisem do-
kumentů přijatých na 55. zasedání rady
obce dne 18. března 2009. 5-0-0

k bodu 8)
RO schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí a
Josefem Kolodijčákem, Kunčice pod Ond-
řejníkem týkající se pozemku p.č. 2/1 v k.ú.
Kunčice pod Ondřejníkem. 5-0-0

k bodu 9)
RO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
části nemovitosti – budovy č.p. 315 v k.ú.
a obci Kunčice pod Ondřejníkem. 5-0-0

k bodu 10)
RO schvaluje úhrada nákladů na ozvučení
akce „Folkování pod Ondřejníkem“ – 1.
ročník konající se dne 11.04.2009 v maxi-
mální výši 3.000,- Kč. 5-0-0

I. Zápis a usnesení z 55. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 18. března 2009

Nad dotazy čtenářů
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Kunčice pod Ondřejníkem

přítomni: Michal Pavlita
Lenka Dobiášová
Pavel Řezníček

nepřítomni Oldřich Harabiš
a omluveni: Tomáš Hrubiš

Program Rady Obce Kunčice
pod Ondřejníkem pro 56. zasedání
1) Kontrola usnesení z 53., 54. a 55. za-

sedání rady obce
2) Zrušení usnesení z 53. zasedání rady

obce - bodu 10)
3) Jmenování členů školské rady při Zá-

kladní škole a mateřské škole Karla
Svolinského v Kunčicích pod Ondřej-
níkem

4) Povolení výjimky v kapacitě počtu dětí
v předškolním zařízení Základní školy a
mateřské školy Karla Svolinského
v Kunčicích pod Ondřejníkem

5) Zvýšení kapacity školní družiny v Zá-
kladní škole a mateřské škole Karla
Svolinského v Kunčicích p. Ondř.

6) Výpověď z nájemní smlouvy – Hana
Češková, Kunčice pod Ondřejníkem

7) Zveřejnění záměru pronájmu části bu-
dovy č.p. 627 v Kunčicích pod Ond-
řejníkem

8) Cenová nabídka společnosti A.S.A,
spol. s r.o., Praha na rok 2009

9) Zrušení usnesení z 55. zasedání rady
obce – bodu 2)

10) 1. Kupní smlouva o převodu nemovi-
tostí mezi obcí a spol. JEDNOTA,
spotřební družstvo ve Frýdku –
Místku, Frýdek – Místek,

2. Smlouva o nájmu nebytových pro-
stor mezi obcí a spol. JEDNOTA,
spotřební družstvo ve Frýdku –
Místku, Frýdek – Místek,

3. Dohoda o vzájemném započtení po-
hledávek mezi obcí a spol. JED-
NOTA, spotřební družstvo ve
Frýdku – Místku, Frýdek – Místek.

11) Žádost o prodloužení nájemního
vztahu – Hruška, spol. s r.o., Ostrava

12) Pověření starosty obce podpisem do-
kumentů přijatých na 56. zasedání rady
obce dne 6. dubna 2009

13) Diskuze
Hlasování: (pro – proti – zdržel se - ne-
hlasoval)

RO schvaluje program jednání. 3-0-0
Zařazení nového bodu programu:
RO schvaluje zařazení nového bodu pro-
gramu:
14) Prodloužení nájemní smlouvy mezi obcí

a Šárkou Adamčíkovou, Kunčice p.O.
3-0-0

k bodu 1)
RO bere na vědomí kontrolu usnesení
z 53., 54. a 55. zasedání rady obce. 3-0-0

k bodu 2)
RO ruší usnesení přijaté na 53. zasedání
rady obce dne 23. února 2009, bod 10).

3-0-0
k bodu 3)
RO jmenuje jako zástupce zřizovatele tyto
členy školské rady Základní školy a mateř-
ské školy Karla Svolinského v Kunčicích
pod Ondřejníkem: Pavel Řezníček a Ivana
Řezníčková 3-0-0

k bodu 4)
RO schvaluje navýšení kapacity předškol-
ního vzdělávání v Základní škole a mateř-
ské škole Karla Svolinského v Kunčicích
pod Ondřejníkem o 4 děti ve třídě, tj. 28
dětí v každé třídě. Celková kapacita před-
školního zařízení je 56 dětí. 3-0-0

k bodu 5)
RO schvaluje zvýšení kapacity počtu dětí
ve školní družině Základní školy a mateřské
školy Karla Svolinského v Kunčicích pod
Ondřejníkem na 60 dětí. 3-0-0

k bodu 6)
RO schvaluje ukončení platnosti nájemní
smlouvy týkající se nebytových prostor
v budově č.p. 627 v Kunčicích pod Ond-
řejníkem uzavřenou mezi obcí a Hanou

Češkovou, Kunčice pod Ondřejníkem ke
dni 30. červnu 2009. 3-0-0

k bodu 7)
RO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor v budově č.p. 627
v k.ú. a obci Kunčice pod Ondřejníkem.

3-0-0k bodu 8)
RO schvaluje cenovou nabídku společ-
nosti A.S.A, spol. s r.o., Praha ze dne
24.03.2009 platnou v roce 2009. 3-0-0

k bodu 9)
RO ruší usnesení přijaté na 55. zasedání
rady obce dne 18. března 2009, bod 2).

3-0-0k bodu 10)
RO schvaluje
1. Kupní smlouvu o převodu nemovitostí

mezi obcí a spol. JEDNOTA, spotřební
družstvo ve Frýdku-Místku, Frýdek- Mís-
tek,

2. Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi
obcí a spol. JEDNOTA, spotřební družstvo
ve Frýdku-Místku, Frýdek- Místek,

3. Dohodu o vzájemném započtení pohle-
dávek mezi obcí a spol. JEDNOTA, spo-
třební družstvo ve Frýdku-Místku,
Frýdek-Místek. 3-0-0

k bodu 11)
RO bere na vědomí žádost společnosti
Hruška, spol. s r.o., Ostrava o prodloužení
nájemního vztahu k budově č.p. 594 v obci
Kunčice pod Ondřejníkem.
RO neschvaluje prodloužení nájemního vztahu
k budově č.p. 594 v obci Kunčice p. O. spo-
lečnosti Hruška, spol. s r.o., Ostrava. 3-0-0

k bodu 12)
RO pověřuje starostu obce podpisem do-
kumentů přijatých na 56. zasedání rady
obce dne 6. dubna 2009. 3-0-0

k bodu 14)
RO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
týkající se části budovy č.p. 315 uzavřenou
mezi obcí a Šárkou Adamčíkovou, Kunčice
p.O. do 31. srpna 2009. 3-0-0

přítomni: Michal Pavlita
Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová
Pavel Řezníček

nepřítomen a omluven: Tomáš Hrubiš
Program Rady Obce Kunčice
pod Ondřejníkem pro 57. zasedání
1) Kontrola usnesení z 56. zasedání rady

obce
2) Nájemní smlouva mezi obcí a Ing. Ivanem

Blažkem, Kunčice pod Ondřejníkem
3) Rekonstrukce a modernizace centra

obce
4) Nájemní smlouva mezi obcí a Ing. Ale-

xandrem Fajkusem, Kunčice pod Ond-
řejníkem

5) Stanovisko k napojení na vodovodní řad
– T.Z., Kunčice pod Ondřejníkem

6) Výběrové řízení k veřejné zakázce „Re-
konstrukce šaten pro TV v ZŠ a MŠ
Karla Svolinského, Kunčice p.O.“

7) Výběrové řízení k veřejné zakázce „Kun-
čice pod Ondřejníkem – bezbariérový
chodník II. etapa“.

8) Cenové nabídky na zpracování žádostí
o dotace z ROP Moravskoslezsko.

9) Kupní smlouva mezi obcí a A. a J.K.,
Kunčice p.O.

10) Navýšení kapacity školní jídelny – vý-
dejny v předškolním zařízení Základní
školy a mateřské školy Karla Svolin-
ského, Kunčice pod Ondřejníkem

11) Závěrečný účet obce za rok 2008
12) Program XVIII. zasedání zastupitelstva

obce
13) Zpráva komise životního prostředí
14) Smlouva o poskytnutí půjčky – Kun-

čická s.r.o., Kunčice pod Ondřejníkem
15) Pověření starosty obce podpisem do-

kumentů přijatých na 57. zasedání rady
obce dne 20. dubna 2009

16) Diskuze

II. Zápis a usnesení z 56. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 6. dubna 2009

III. Zápis a usnesení z 57. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 20. dubna 2009
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Hlasování: (pro – proti – zdržel se - ne-
hlasoval)

RO schvaluje program jednání.
3-0-0 (1 - nehlasoval)

Zařazení nového bodu programu:
RO schvaluje zařazení nového bodu pro-
gramu:
17) Úprava rozpočtu č. 3/2009 4-0-0

k bodu 1)
RO bere na vědomí kontrolu usnesení z
56. zasedání rady obce. 4-0-0

k bodu 2)
RO schvaluje dodatek k nájemní smlouvě
mezi obcí a Ing. Ivanem Blažkem, Kunčice
pod Ondřejníkem týkající se pronájmu ne-
bytových prostor v budově č.p. 594 v Kun-
čicích pod Ondřejníkem takto:
a) doba určitá se mění do 30.04.2009,
b) od 01.05.2009 se doba nájmu mění na

dobu neurčitou,
c) za období od 01.03.2008 do

30.04.2009 bude nájemcem doplaceno
nájemné ve výši doplatku 7.294,- Kč ve
dvou čtvrtletních splátkách,

d) od 01.05.2009 činí nájemné za prona-
jaté prostory 420,-- Kč za 1 m2 prona-
jaté plochy. 4-0-0

k bodu 3)
RO bere na vědomí návrh urbanistického
řešení centra obce vypracovaný Michalem
Kasanem, zastoupený na jednání rady
obce Petrem Lichnovským 4-0-0

k bodu 4)
RO bere na vědomí neplatnost nájemní
smlouvy uzavřenou mezi obcí a Ing. Ale-
xandrem Fajkusem, Kunčice pod Ondřejní-
kem od 01.10.2001 týkající se „areálu pily“
v Kunčicích pod Ondřejníkem. 4-0-0

k bodu 5)
RO schvaluje „Stanovisko k možnosti na-
pojení na obecní vodovod“ – T.Z., Kunčice
pod Ondřejníkem. 4-0-0

k bodu 6)
RO schvaluje tyto kritéria vyhodnocení po-
daných nabídek výběrového řízení k veřejné
zakázce „Rekonstrukce šaten pro TV v ZŠ
a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p.O.“:
a) kritérium - nejnižší podaná cenová na-

bídka má váhu 90 %,
b) kritérium - délka záruky na prováděné

práce má váhu 10 %.

RO zvolila tyto členy a náhradníky ko-
misí podle zákona č. 137/2006 Sb.:

1. komise pro otevírání obálek s nabídkami
v počtu 3 členů:
Danuše Svobodová
Radim Jurek
Michal Pavlita

2. komise hodnotící v počtu 5 členů:
Danuše Svobodová
Radim Jurek
Michal Pavlita
Ivan Blažek
Tomáš Hrubiš

Náhradníci členů komisí (pořadí):
A. náhradníci členů komise pro otevírání
obálek:
1. Petr Tryščuk
2. Stanislav Jurek
3. Vladimíra Macurová

B. náhradníci členů komise hodnotící:
1. Petr Tryščuk
2. Stanislav Jurek
3. Vladimíra Macurová
4. Pavel Řezníček
5. Oldřich Harabiš 4-0-0

k bodu 7)
RO schvaluje tyto kritéria vyhodnocení po-
daných nabídek výběrového řízení k veřejné
zakázce „Kunčice pod Ondřejníkem – bez-
bariérový chodník II. etapa“:
a) kritérium - nejnižší podaná cenová na-

bídka má váhu 90 %,
b) kritérium - délka záruky na prováděné

práce má váhu 10 %.

RO zvolila tyto členy a náhradníky ko-
misí podle zákona č. 137/2006 Sb.:

1. komise pro otevírání obálek s nabídkami
v počtu 3 členů:
Danuše Svobodová
Radim Jurek
Michal Pavlita

2. komise hodnotící v počtu 5 členů:
Danuše Svobodová
Radim Jurek
Michal Pavlita
Ivan Blažek
Tomáš Hrubiš

Náhradníci členů komisí (pořadí):
A. náhradníci členů komise pro otevírání
obálek:
1. Petr Tryščuk
2. Stanislav Jurek
3. Vladimíra Macurová

B. náhradníci členů komise hodnotící:
1. Petr Tryščuk
2. Stanislav Jurek
3. Vladimíra Macurová
4. Pavel Řezníček
5. Oldřich Harabiš 4-0-0

k bodu 8)
RO schvaluje cenovou nabídku a smlouvy
o dílo na zpracování žádosti o dotace
z ROP Moravskoslezsko společnosti AQE
advisors, a.s., se sídlem Moravské náměstí
3, 602 00 Brno. 4-0-0

k bodu 9)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a A.
a J.K., Kunčice p.O. týkající se pozemku p.č.
1209/193 v k.ú. a obci Kunčice p. O. 4-0-0

k bodu 10)
RO schvaluje navýšení kapacity školní jí-
delny – výdejny v mateřské škole v přís-
pěvkové organizaci Základní škola a
mateřská škola Karla Svolinského v Kunči-
cích pod Ondř. na 56 stravovaných. 4-0-0

k bodu 11)
RO doporučuje zastupitelstvu obce schvá-
lit Závěrečný účet obce za rok 2008 bez
výhrad. 4-0-0

k bodu 12)
RO schvaluje program XVIII. zasedání za-
stupitelstva obce. 4-0-0

k bodu 13)
RO projednávání tohoto bodu odkládá.

4-0-0
k bodu 14)
RO schvaluje smlouvu o poskytnutí půjčky
společnosti Kunčická s.r.o., Kunčice pod
Ondř. ve výši 1.500.000,- Kč 4-0-0

k bodu 15)
RO pověřuje starostu obce podpisem do-
kumentů přijatých na 57. zasedání rady
obce dne 20. dubna 2009. 4-0-0

k bodu 17)
RO schvaluje úpravu rozpočtu č. 3/2009.

4-0-0

zpracoval: Michal Pavlita
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Vážení občané,

v měsíci červnu se konají v naší obci
volby do Evropského parlamentu. V Obci
Kunčice pod Ondřejníkem jsou pro tyto
volby zřízeny dva volební okrsky:

Volební okrsek č. 1, který tvoří dolní a
střední část obce po pana Jiřího Janáče,
paní Elišku Pustkovou a provozovnu na Ma-
ralovém kopci v č.p. 158 bude mít volební
místnost v budově obecního úřadu v zase-
dací místnosti (č.p. 569).

Volební okrsek č. 2, který tvoří horní
část obce od vodních nádrží bude mít vo-
lební místnost v budově a prostorách bý-
valé lékárny (č.p. 627).

Volby do Evropského parlamentu ve
dnech 5. června 2009 (pátek) v době od
14.00 hodin do 22.00 hodin a 6. června
2009 (sobota) v době od 8.00 do 14.00
hodin.

Zásady a způsob hlasování
do Evropského parlamentu

podle zákona č. 62/2003 Sb. o vol-
bách do Evropského parlamentu

Právo volit
Právo volit na území České republiky

do Evropského parlamentu má každý
občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a
občan jiného členského státu, který ales-
poň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a
je po dobu nejméně 45 dnů veden v evi-
denci obyvatel podle zvláštního právního
předpisu (dále jen "volič").

Překážkami ve výkonu volebního práva
do Evropského parlamentu na území
České republiky jsou:

a) zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,

b) zbavení způsobilosti k právním úko-
nům.

Každý volič může v týchž volbách do
Evropského parlamentu hlasovat pouze
jednou.

Voličský průkaz
Voličský průkaz vydává
a) obecní úřad voliči, který je u tohoto

obecního úřadu zapsán v seznamu
voličů pro volby do Evropského par-
lamentu a nebude moci anebo ne-
hodlá volit ve volebním okrsku, pro
který je tento seznam veden,

b) zastupitelský úřad voliči, který je stát-
ním občanem České republiky, má
bydliště v jeho územním obvodu a je
zapsán ve zvláštním seznamu voličů
vedeném tímto zastupitelským úřa-
dem.

Volič může požádat o vydání voličského
průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to pí-
semným podáním opatřeným ověřeným
podpisem voliče, doručeným nejpozději 15
dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu
nebo zastupitelskému úřadu. Obecní úřad
nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb předá voličský průkaz
osobně voliči nebo osobě, která se pro-
káže plnou mocí s ověřeným podpisem vo-
liče žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle. Zastupitelský úřad
voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Minis-
terstva vnitra sdělení, že volič požádal o
zápis do seznamu voličů v jiném členském
státě.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve
dnech voleb do Evropského parlamentu k
hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na
území České republiky.

Zásady hlasování
Volič hlasuje osobně, zastoupení není

přípustné.
Voliči předstupují před okrskovou vo-

lební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se
dostavili do volební místnosti.

Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem (dále
jen "cestovní pas") nebo platným občan-
ským průkazem. Volič, který je občanem ji-
ného členského státu, prokáže po příchodu
do volební místnosti svou totožnost a ob-
čanství jiného členského státu a že je na
území české republiky veden v evidenci
obyvatel podle zvláštního právního před-
pisu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu
pro volby do evropského parlamentu ob-
drží volič od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku. na žádost voliče
mu okrsková volební komise dodá za chy-
bějící, škrtané nebo jinak označené hlaso-
vací lístky jiné.

Neprokáže-li volič svou totožnost a ob-
čanství České republiky nebo jiného člen-
ského státu nebo, jde-li o občana jiného
členského státu, neprokáže-li, že je veden
v evidenci obyvatel podle zvláštního práv-
ního předpisu, nebude mu hlasování umož-
něno.

Voliči, který není zapsán ve výpisu ze
seznamu pro volby do Evropského parla-
mentu, okrsková volební komise hlasování

neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje
na voličský průkaz.

Volič, který se dostavil do volební míst-
nosti s voličským průkazem, je povinen po
prokázání totožnosti a státního občanství
tento průkaz odevzdat okrskové volební ko-
misi, která jej přiloží k výpisu ze seznamu
pro volby do Evropského parlamentu a vo-
liče do tohoto výpisu dopíše.

V prostoru určeném pro úpravu hlaso-
vacích lístků nesmí být nikdo přítomen zá-
roveň s voličem, a to ani člen okrskové
volební komise. S voličem, který nemůže
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu anebo nemůže číst nebo psát, může
být v prostoru určeném pro úpravu hlaso-
vacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však
člen okrskové volební komise, a hlasovací
lístek za něho v souladu s jeho pokyny
upravit a vložit do úřední obálky.

Volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních důvodů, obecní úřad a
ve dnech voleb okrskovou volební komisi o
to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvodu voleb-
ního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě okr-
sková volební komise vyšle k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpi-
sem ze seznamu pro volby do Evropského
parlamentu. Při hlasování postupují členové
volební komise tak, aby byla zachována taj-
nost hlasování.

Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, popřípadě

hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků. V
prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlaso-
vací lístek. Na hlasovacím lístku může při-
tom zakroužkováním pořadového čísla
nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kan-
didátů dává přednost. Jiné úpravy hlasova-
cího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

Volič hlasuje tak, že po opuštění pro-
storu určeného pro úpravu hlasovacích
lístků vloží úřední obálku s hlasovacím líst-
kem před okrskovou volební komisí do vo-
lební schránky. Za voliče, který není
schopen vložit úřední obálku s hlasovacím
lístkem do volební schránky, může tak uči-
nit jiný volič, nikoliv však člen okrskové vo-
lební komise.

Voliči, který se neodebral do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
okrsková volební komise hlasování neu-
možní.

Michal Pavlita, starosta obce

Volby do Evropského parlamentu 2009
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Čtenářská soutěž
V měsíci březnu se děti na I. stupni kun-

čické školy věnovaly více knihám, než v ji-
ných měsících. Byla vyhlášena čtenářská
soutěž. Letošním námětem pro čtení a
zpracování přečtené knihy byl popěvek
Máme rádi zvířata…

Děti si mohly vybrat povídku, pohádku,
příběh se zvířecím hrdinou či bajku, písemně
zpracovat to, o čem četly a svoji práci dopl-
nit ilustrací. Mezi oceněnými dětmi, které se
dostaly do nejužšího výběru, byly tyto:

1. třída - 1. Lenka Poledníková, 2. Natali
Cholevová, 3. Martin Strnadel

2. třída - 1. Lucie Šilbachová, 2. Marie
Štefková, 3. Natálie Laura Myná-
řová

3. třída - 1. Nikola Štefková, 2. Jirka Mysli-
kovjan, 3. Veronika Kašparová

4. třída - 1. David Hutín, 2. Míša Šulová

5. třída - 1. Simona Rašková, 2. Jan Majer,
3. Ondřej Šrámek

Získat starší žáky pro četbu je obtížné a
svědčí o tom i fakt, že do soutěže přihlásila
svoji práci jen jedna žákyně z II. stupně,
Jana Štefková, která si jistě, tak jako všichni
soutěžící, zaslouží pochvalu.

Pěvecká soutěž
Dne 30. března proběhlo v kunčické

škole školní kolo pěvecké soutěže s ná-
zvem Loutnička. Jako každoročně, bylo
tomu tak i letos, zpěváci museli zazpívat
jednu píseň. Větší zájem o zpívání projevily
děti mladší a ty upřednostňovaly především
písně lidové. Umístění zpěváků ve školním
kole bylo následující:

1. kategorie: děti 1. a 2. třídy
1. místo: Ondřej Cochlar
2. místo: Martin Strnadel
3. místo: Edita Němcová

2. kategorie: děti 3. a 4. třídy
1. místo: Veronika Kašparová
2. místo: Lucie Blažková
3. místo: Nikola Klimšová

3. kategorie: děti 6. třídy
1. místo: Alžběta Řezníčková
2. místo: Šimon Bartoníček
3. místo: Julie Poláchová

V okrskovém kole, které se konalo jen
pro děti I. stupně 15. 4. ve Frýdlantě n.O.,
nás reprezentovali dva žáci a také v této
soutěži byli velmi úspěšní. Martin Adamec
z 1. třídy si vyzpíval druhé místo a Ondřej
Cochlar ze 2. třídy místo třetí. Oběma
chlapcům blahopřejeme. Poděkování patří
paní Janě Cochlarové, která velmi ochotně
na tuto soutěž do Frýdlantu n.O. děti do-
provodila.

M. Jurková

Na začátku dubna se dívky šesté
třídy zúčastnily spolu s dalšími 5 zá-
kladními školami okrskového kola
v přehazované. Turnaj se konal ve
Frýdlantě n. O. v ZŠ TGM. Naše druž-
stvo si vylosovalo ZŠ TGM a ZŠ Pal-
kovice. I přes velký boj s oběma
družstvy, naše dívky do další části sou-
těže nepostoupily. I tak jim chci podě-
kovat za reprezentaci školy.

Družstvo dívek: J. Štefková, J. Polá-
chová, S. Janotová, V. Čajánková, L.
Hrubišová, V. Šupolová, A. Řezníč-
ková, M. Marozsová L. Golová, uč. TV

Soutěž v přehazované

S touto a ještě dalšími říkankami se žáci 2. a 5. třídy rozloučili
se zimou. V rámci seznamování se s lidovými zvyky si mohli jeden
z těch mnohdy již zapomenutých, připomenout i prakticky. Pár dní
před Smrtnou nedělí si společnými silami vyrobili Smrtku. Páťáci
s p.učitelkou Mynářovou Smrtku oblékli a druháci s p. učitelkou
Jurkovou ji dozdobili krásným věncem z vyfouknutých vajec. Pro-
tože poblíž kunčické školy nebyl takový proud vody, ve kterém by
mohly děti Smrtku utopit, musely ji spálit a její popel pustily po
vodě. Největší radost přišla, když v odpoledních hodinách vysvitlo
sluníčko a všichni se mohli radovat z následujícího jara, na které
se většina dětí už moc těšila. P. Mynářová

Vyhánění
zimy

Smrt nesem ze vsi,
nové Líto do vsi.
Byla zima mezi náma
a teď už je za horama.
Húúúúúúúúúúúúú!
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KARLA SVOLINSKÉHO

Dne 3. dubna byla v Galerii Karla
Svolinského slavnostně otevřena vý-
stava obrazů Barbory Myslikovjanové,
studentky SUPŠ ve Valašském Mezi-
říčí. Tato mladá výtvarnice žijící ve Fren-
štátě pod Radhoštěm se zpočátku
věnovala oboru sklářskému, nyní stu-
duje užitou malbu. Výstava zachycuje
její zrání technické i tematické. Kolekce
perokreseb, která nese název „Děti
pruhovaného světa“, vznikla v době,
kdy se studentka věnovala především
kresbě a zajímal ji svět mladých lidí,
které společnost odmítla a navždy vy-
dělila pro chyby, kterých se dopustili.
Jejich tváře a gesta mají nést jakousi
výpověď o beznaději a pocitu prohrané
cesty. V posledních třech letech se
Barbora věnuje intenzivně malbě, v níž
se zabývá především vnímáním světa
očima mladého člověka a jeho pocity.
Ve své práci se tak dotýká i tabuizova-
ných témat, některé práce nesou i
lehký nádech erotiky. Klade velký důraz

na barevnost a jednoduchou kompo-
zici.

Výtvarnice experimentuje s vlastními
myšlenkami nejen v tvorbě výtvarné, ale
i literární - převážně poezii. V roce
2008 získala nejvyšší ocenění v mezi-
národní literární soutěži Nadace Jana
Pivečky pod mottem:“Vnímáme pří-
tomnost, abychom ovlivnili budouc-
nost“. Hosté měli možnost vyslechnout
některé verše v podání žáků naší školy.

Velmi příjemnou atmosféru verni-
sáže pomohli vytvořit také mladí hu-

debníci, zpěvačka Zuzana Pastyříková
a klavírista Richard Vacula. Závěrem
programu byl připraven pro Barboru
malý dárek v podobě vystoupení Mi-
chaela a Tomáše Jurkových, kteří za-
hráli na kytaru a zobcovou flétnu.
Hudební kulisu po celou dobu verni-
sáže zajišťoval Radan Just. Je potěšu-
jící, že Galerii Karla Svolinského
navštívilo mnoho především mladých
lidí, kteří jevili o výtvarné umění ne-
předstíraný zájem.

M. Jurková, správce GKS

Prodej neupotřebitelných věcí
Škola nabízí k odprodeji níže uvedené věci. Uvedené ceny jsou orientační.
Více informací získáte ve škole u pana Jaroslava Klimeše-tel: 603 303 636.

počet ks předmět cena za kus

1 vodní pumpa Sigma-litinová ..................................................................300,-Kč
7 psací stroj Consul ...................................................................................100,-Kč
6 psací stroj Robotron ...............................................................................100,-Kč
1 psací stroj..................................................................................................100,-Kč
6 plastové sudy 40 l ..................................................................................200,-Kč
1 bruska stojanová......................................................................................500,-Kč
1 barevný televizor Tesla Color 438 .......................................................500,-Kč
1 pásová pila..............................................................................................2000,-Kč
1 stolní dřevoobráběcí stroj ...................................................................2500,-Kč
1 stolní soustruh na dřevo ......................................................................2500,-Kč
1 svářecí souprava propan-butan .........................................................2000,-Kč
1 cirkulárka – HOP 77 ............................................................................5000,-Kč
1 plyn. kotel Dakon Unipal DKA 28kW+zásobník TUV 60l............8000,-Kč
1 kompresor 380V-1 pístový nádoba 100l ........................................4000,-Kč
1 sud na benzín 200l .................................................................................300,-Kč
1 sporák Mora plyn+el. trouba ..............................................................2000,-Kč

Výstava
obrazů
Barbory Myslikovjanové
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Trasa asi 6 km povede kolem točny
na Maralák, pak k vodárně podél
Bystrého potoka, cestou ve Stolové
hoře k hostinci Koliba pod Stolovou
a dolů k dřevěnému kostelíčku. Ten-
tokrát si občerstvení vezměte
s sebou.
• Sraz v úterý 19. května 2009

v 9.20 na točně. Náhradní termín –
čtvrtek 21. května 2009. Počasí
se bude objednávat těsně před vy-
cházkou. SPOZ

Květnová vycházka
pro seniory

Závod horských
kol pro děti

a mládež 2009
Pořadatel: MTB Ondřejník Kunčice p.O.
Datum konání: neděle, 31. 5. 2009
Místo: areál ZŠ Kunčice p.O.
Přihlášky: do 29. 5. 2009

+ na místě při prezentaci
Prezentace: 31. 5. 2009 od 9:00 hod.
Start: 11:00 hod.

KATEGORIE A TRATĚ:
předžáci 2003 a mladší 1,2 km
ml. žáci 2002-2000 1,8 km
st. žáci 1999-1997 4 km
dorost 1996-1994 8 km
junioři 1993-1991 16 km

Zvlášť kategorie pro holky a kluky.
Vyhodnocení závodu 30 minut po dokon-
čení poslední kategorie.

HODNOCENÍ: Prvních tři závodníci ob-
drží diplom a věcné ceny.

PODMÍNKY ÚČASTI: Základní podmín-
kou účasti je souhlas rodičů, bezvadný
stav kola a OCHRANNÁ PŘILBA.
Každý závodník se účastní závodu na
vlastní nebezpečí!!!

STARTOVNÉ: závod je pro závodníky
ZDARMA

INFORMACE: www.mtbondrejnik.cz
přihlášky na: e-mail:
mtbondrejnik@centrum.cz
fax: 556 836 714
osobně: Pavla Mynářová – ZŠ Kunčice p.O.

Souhlas rodičů nezbytný
k účasti dítěte na závodu
si můžete stáhnout na
našich stránkách.

Usnesení z XVIII. zasedání zastupitelstva obce Kunčice
pod Ondřejníkem konaného dne 30. dubna 2009
Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)

I. Z v o l i l o:
1) návrhovou komisi ve složení: Lenka Do-

biášová, Oldřich Harabiš,
2) ověřovatele zápisu: Vladimíra Macurová,

Radim Jurek.

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

stupitelstva obce konaného dne 26.
března 2009,

4) informace o jednáních rady obce,
7) zprávu finančního výboru o plnění roz-

počtu obce na rok 2009.

III. S c h v a l u j e:
Program XVIII. zasedání zastupitelstva
obce a zařazení nových bodů programu:
11) Přijetí dotace z rozpočtu Moravsko-

slezského kraje
12) Kontrolní činnost ve společnosti Kun-

čická s.r.o.

5) doplnění návrhu zadání změny č. 4
územního plánu obce Kunčice pod
Ondřejníkem takto: Do návrhu zadání
změny č. 4 územního plánu obce Kun-
čice pod Ondřejníkem se zařazuje po-
zemek p.č. 1867/1 v k.ú. a obci Kunčice
pod Ondřejníkem o výměře 2.800 m2,

6) a) prodej pozemku p.č. 1209/191 v k.ú.
a obci Kunčice pod Ondřejníkem M. a
P.Š., Kunčice pod Ondřejníkem,
b) směnu pozemku p.č. 3461/3 o vý-
měře 316 m2 v k.ú. a obci Kunčice pod
Ondřejníkem - ve vlastnictví obce a po-
zemku p.č. 2154/40 díl a o výměře 765

m2 a p.č. 2167/2 díl c o výměře 251 m2

v k.ú. a obci Kunčice pod Ondřejníkem
– ve vlastnictví E.S., Kunčice pod Ond-
řejníkem mezi obcí a E.S., Kunčice pod
Ondřejníkem,
c) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
darovací č. FM/22/i/2008/Ch mezi Mo-
ravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28.
října 117, Ostrava, IČ 70890692 a Obcí
Kunčice pod Ondřejníkem,

8) Závěrečný účet Obce Kunčice pod
Ondřejníkem za rok 2008 podle přílohy
č. 1 bez výhrad,

11) přijetí dotace z rozpočtu Moravskos-
lezského kraje ve výši 400.000,- Kč na
projekt „Rekonstrukce šaten pro TV v
ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice
p.O.“ a smlouvu o poskytnutí dotace
mezi obcí a Moravskoslezským krajem
podle přílohy č. 2.

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

schválených na XVIII. zasedání zastupi-
telstva obce konaného dne 30. dubna
2009.

V. U k l á d á :
12) Ing. Ivanu Blažkovi, aby vykonal kon-

trolní činnost ve společnosti Kunčická
s.r.o., se sídlem Kunčice pod Ondřej-
níkem za období roku 2008 a podal pí-
semnou zprávu Zastupitelstvu obce ke
dni 31.5.2009.

V Kunčicích p.O., 30. dubna 2009

Michal Pavlita, starosta obce
Oldřich Harabiš, místostarosta obce



POPIS TRAS POCHODU
Trasa 30 km
Z místa startu (nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejníkem) po

modré turistické značce na Horní Čeladnou. Z modré odbočíme do-
leva (po vlastním značení k památníčku J.Ušiaka, pak se vrátíme zpět
na modrou turistickou značku, po které pokračujeme ke kapličce -
kontrola - Kl. Odtud po červené tur. značce doleva, pak doprava úbo-
čím Smrku až na Polanu (rozcestí turistických značek). Zde odbočíme
doprava na modrou tur. značku, po níž dojdeme na Kociánku - K2.
Kde bude malé občerstvení. Po modré turistické značce pokračujeme
až na Martiňák, chatu míjíme a po zelené turistické značce dorazíme
na rozcestí Bařiny - K3. Po zelené značce pokračujeme vzhůru na Čer-
tův mlýn - K4. Z Čertova mlýna sestoupíme po červené turistické znač-
ce na sedlo Maňáky, kde přejdeme na zelenou turistickou značku,
která nás dovede úbočím - Noříčí hory, přes Bystré až téměř k nádraží
ČD v Kunčicích pod Ondřejníkem. Před nádražím se napojíme na
vlastní značení, které nás dovede do cíle pochodu, k chatce „U ža-
báka“ (nad hřištěm TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem)

Převýšení na trase 30 km — cca 980 m.

Trasa 15 km
Z místa startu (nádraží ČD v Kunčicích pod 0ndřejníkem) po žluté

turistické značce (směr -Malá Stolová). Během stoupání Malou Sto-
lovou narazíme na kontrolu — K1, za kterou odbočíme doprava na
šikmo stoupající lesní cestě. Po vlastním značení obcházíme Velkou
Stolovou na rozcestí ke kontrole — K2. Pokračujeme po vlastním zna-
čení k zeleně značené turistické cestě, (dáme se ostře doprava), po
níž dojdeme přes Bystré až téměř k nádraží ČD v Kunčicích pod 0nd-
řejníkem. Před nádražím se napojíme na vlastní značení, které nás do-
vede do cíle pochodu, k chatce „U žabáka“ (nad hřištěm TJ Sokol
Kunčice pod Ondřejníkem)

Převýšení na trase 15 km – cca 460 m.

Trasa 7 km
Z místa startu (nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejníkem) po žluté

turistické značce k Ruskému kostelíku, kde odbočíme vpravo směr
Koliby. Po cca 400 m u vily Šárka se dáme doleva — směr Velká Sto-
lová a po vlastním značení až na spodní okrajovku Velké Stolové ke
kontrole - K1. Okrajovou cestou nad chatoviště ke kontrole - K2 a
dále chodníkem mezi chatami, kde narazíme na zelenou turist. značku,
která nás dovede na Maralův kopec ke kontrole - K3. Po asfaltové
cestě (zelená turistická značka) dojdeme před viadukt u nádraží ČD
a dále po vlastním značení do cíle pochodu, k chatce „U žabáka“ (nad
hřištěm TJ Sokol Kunčice p. O.

Převýšení na trase 7 km — cca 180 m.

Start a cíl:
Start pochodu všech tras je od chatky TURIST u nádraží ČD v

Kunčicích p. Ondř. Start je průběžný od 7:00 – 9:00 hod.
Cíl pochodu — chatka „U Žabáku“ — areál vodních nádrží nad hřiš-

těm TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem.

Prezentace:
Vyplněním přihlášky v sobotu 30. května 2009 v době od 6.45 –

9.00 hod. v místě startu chatka TURIST u nádraží ČD v Kunčicích
pod Ondřejníkem.

Startovné:
Trasa 7 a 15 km — dospělí 30 Kč, mládež do 15 let 10 Kč, Trasa

30 km-40 Kč.
Členové KČT sleva 20%.

Charakter tras:
Všechny trasy jsou vedeny převážně po značených turistických

cestách v horském terénu, část tras vede po lesních cestách s vlast-
ním značením.

Větší část pochodu vede chráněnou krajinnou oblastí Beskydy, tu-
ristické cesty jsou značeny na turistické mapě Beskydy — 96. Plánek
s popisem všech tras obdrží startující při prezentaci.

Časový limit:
Pro trasu 30 km — 8 hodin, pro trasu 15 km — 5 hodin, pro trasu

7 km — 5 hodin.

Podmínky účasti:
Dobrý zdravotní stav účastníka. Pro účast na 30 km. trase po-

chodu, dovršení 15 let věku. Trasy 7 a 15 km, mládež do 15 let pouze
v doprovodu dospělé osoby.

Zavazadla:
Zájemcům budou zavazadla uschována při prezentaci.

Občerstvení:
Všichni účastníci pochodu obdrží v cíli teplé jídlo, účastníci po-

chodu 30 km obdrží na trase při kontrole K3 — malé občerstvení. V cíli
bude možnost dalšího občerstvení v připraveném bufetu.

Odměny:
Všichni účastníci, kteří projdou předepsanými kontrolami svých tras a

absolvují pochod v předepsaném časovém limitu, obdrží účastnický list a
malou pozomost, kterou věnoval Obecní úřad Kunčice p. Ondřejníkem.

Pronejmladšího,nejstaršíhoanejvzdálenějšíhoúčastníkapochodu jsoupři-
praveny věcné odměny. Největší odměnou pro všechny účastníky bude
pobyt spojený s pohybem v jarní přírodě a navázání nových přátelství.

Organizační:
Akce se uskuteční za každého počasí - každý účastník pochodu

absolvuje trasy na vlastní nebezpečí. V ceně startovného není pojiš-
tění proti nehodě či úrazu.

Bližší informace možno získat na adrese:
manželé Martiňákovi

739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 405,
tel: 556 850 274, mobil: 603 548 526

Kunčice pod Ondřejníkem
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ODBOR ČESKÝCH TURISTŮ KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
pořádá v sobotu 30. května 2009
veřejně přístupnou turistickou akci

KKKKuuuunnnnččččiiiicccckkkkýýýý    ppppoooocccchhhhoooodddd    
po stopách partyzánů

– pochod navazuje na již tradiční pochody
a dálkové běhy pořádané 
v Kunčicích pod Ondřejníkem
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Zastupitelstvo  obce projednávalo na
XVIII. zasedání dne 30. dubna 2009 Zá-
věrečný účet obce za rok 2008. Jedním
z důležitých hodnocení je i vývoj a stav
majetku. V uvedných tabulkách je za-
znamenám vývoj jak za minulé volební
období (roky 2002 až  2006), tak i vývoj
majetku v období současném (2006 až
2010).

Pro názornost je v tabulkách uvedeno i
porovnání přírůstku majetku za poslední
dva roky předešlého vedení, kdy „obec
zbohatla“ o cca 10,5 mil Kč a první dva
roky nového vedení obce, kdy „obec zbo-
hatla“ o částku 33,8 mil. Kč. Na zlepšení
situace obce za poslední dva roky se pro-
jevuje zejména vliv nových investic do

obecního majetku. Mezi nejvýznamější patří
výstavba chodníků (11 mil. Kč), výstavba
nové školky (4 mil. Kč), rekonstrukce tě-
locvičny TJ Sokol (17,5 mil. Kč), rekon-
strukce obřadní síně (0,3 mil. Kč), výstavba
vodovodu „Pod Stolovou“ (1,5 mil. Kč).
Všechny tyto investiční akce však nebyly
realizovány na úkor oprav jiného majetku,
a to ve srovnání s předešlými roky. Jistou
výtkou „odpůrců investic“ bývá argument,
že ODS má díky vládním privilegiím přístup
k dotacím. Znovu a opět opakuji: Nikoliv!
Pokud si z částky 33,8 mil. Kč odečtete
všechny získáné dotace, zjistíte, že i tak je
nově vzrostlá čistá hodnota obecního ma-
jetku 18 mil. Kč. Takže není vše jen o do-
tacích! Důležitý je i přístup a hospodaření

stav k 31.12. (v tis. Kč) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

zůstatek ZBÚ (v tis. Kč) 2,537.00 1,443.00 1,297.00 3,960.00 1,345.00 1,581.00 1,571.00
stav majetku (v tis. Kč) 114,023.00 118,443.00 126,453.00 130,650.00 139,595.00 152,157.00 171,514.00
závazky (v tis. Kč) 5,809.00 5,560.00 5,587.00 5,373.00 8,238.00 6,095.00 6,516.00
čistý majetek (v tis. Kč) 110,751.00 114,326.00 122,163.00 129,237.00 132,702.00 147,643.00 166,569.00

období změny mezi roky 2003–2002 2004–2003 2005–2004 2006–2005 2007–2006 2008–2007
meziroční přírůstek v tis.Kč 3,575.00 7,837.00 7,074.00 3,465.00 14,941.00 18,926.00
meziroční přírůstek v % 3.23 6.85 5.79 2.68 11.26 12.82

Přírůstek čistého majetku v letech 2005 až 2006 (volební období 2002 - 2006 - předchozí vedení obce) 10,539,000.00 Kč
Přírůstek čistého majetku v letech 2007 až 2008 (volební období 2006 - 2010 - současné vedení obce)          33,867,000.00 Kč

Vývoj majetku obce Kunčice pod Ondřejníkem v letech 2002 až 2008

LEGENDA:
zůstatek ZBÚ ........................................... peněžní zůstatek na bankovním účtě, včetně spoření
stav majetku ............................................. stav movitého a nemovitého majetku podle provedených inventur k 31.12. daného roku
závazky....................................................... finanční závazky obce (dodavatelům, bankovní úvěry, přijaté zálohy za prodej pozemků aj.)
čistý majetek ............................................ majetek obce po sečtení finančních prostředků, stavu majetku a odečtení všech závazků
období změny mezi roky ...................... změny stavu majetku mezi jednotlivými roky, vždy k 31.12. daného roku
meziroční přírůstek v tis. Kč ................ změna čistého majetku v tisících Kč mezi jednotlivými roky, vždy k 31.12. daného roku
meziroční přírůstek v % ........................ změna čistého majetku vyjádřena v procentuálních hodnotách, vždy k 31.12. daného roku

Vývoj čistého majetku 
v tisících Kč v letech 2002 až 2008

Přírůstek majetku v %
mezi jednotlivými roky
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Kancelář: 596 888 777
Tel.: 604 999 442

603 774 788

Ukliďme svět! je jednou z největ-
ších mezinárodních kampaní zaměře-
ných na ochranu přírody. Naši milou
povinností je oznámit, že letošního,
17. ročníku, se zúčastnila také naše
obec.

Nápad vznikl z iniciativy bývalého
předsedy místní ČSOP ZO 68/01  Milo-
slava Šrubaře, který se po dobrých zku-
šenostech z minulosti rozhodl obrátit na
vedení Základní a mateřské školy Karla
Svolinského, s žádostí o pomoc při zor-
ganizování této náročné akce. Vedení
školy nápad přivítalo, neboť se jedná o
další možnost, jak zpestřit ekologickou vý-
chovu a probudit v žácích zájem o přírodu.

Akce proběhla pod záštitou naší or-
ganizace za účasti žáků a učitelů místní
školy. Rozhodli jsme se také kontaktovat
a požádat o účast další sdružení půso-
bící v naší obci, např. naši sesterskou or-
ganizaci ČSOP ZO 68/15, Klub
českých turistů, místní Rybářský spolek a
další.

Ukliďme svět! 2009 jsme napláno-
vali na čtvrtek 30. dubna 2009, ná-
sledné vyhodnocení a předání cen
nejpilnějším třídám proběhne 4. května. 

Další podrobnosti, včetně fotografií
a zhodnocení celé akce, očekávejte
v dalším čísle Obecních novin. 

Děkujeme všem, kteří projevili přízeň
a rozhodli se naše úsilí podpořit.

Ochránci přírody ČSOP ZO 68/01
Kunčice pod Ondřejníkem

Ukliďme
svět! 2009

s majetkem nás všech. Roky 2007 a 2008
byly zároveň obdobím přípravy projektů,
bez nichž není možné získat žádné dotace.
Zatímco po volbách v roce 2006 byla situ-
ace s přípravou projektů nevalná, nyní již
máme vytvořeno několik projektů, u nichž
můžeme a budeme žádat o dotace (vý-
stavba chodníků, rekonstrukce školy, do-
končení přestavby areálu TJ Sokol, řešení
bezpečnosti a parkovacích ploch v centru
obce a jeho následná modernizace, včetně
rekonstrukce budovy radnice). Zároveň je
třeba myslet i na další roky a nezanechat
po nynějším zastupitelstvu „prázdné šup-
líky bez projektů“, protože každá hotová in-

vestice začíná myšlenkou. Ta se však reali-
zace dočká po diskuzích, které trvají
mnohdy dlouhou dobu. Cesta mezi nápa-
dem a realizací je tedy obdobím několika
let. Pokud se zmiňujeme o dotacích, je na
místě zdůraznit, že první podaná žádost o
dotaci na rekonstrukci základní školy, což
bylo popsáno v minulém vydání obecních
novin, byla úspěšná. Z rozpočtu Morav-
skoslezského kraje jsme získali 400 tis. Kč
na rekonstrukci šaten pro tělesnou výchovu
a výstavbu nového vchodu do venkovního
areálu. Další dotace, doufám, budou ná-
sledovat. A s tím i rozvoj celých Kunčic pod
Ondřejníkem. Petr Tryščuk

Vývoj majetku obce Kunčice pod Ondřejníkem v letech 2002 až 2008
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PRODEJ 
PALIVOVÉHO 

DŘÍVÍ
ŠTÍPANÉ LISTNATÉ TVRDÉ 

– délky 1 m
cena 990,- Kč za 1 prostorový metr
cena je bez dopravy, dopravu možno

zajistit

ŠTÍPANÁ POLENA BUKOVÁ 
– délky 30, 35, 40 cm 

(jiné délky možno dohodnout)
cena 1 150,- Kč za 1 sypaný 

prostorový metr
doprava zdarma do 20 km od Zubří 

při odběru min. 5 sprm

Kontakt: Dřevosklad  Zubří
tel. 603 802 081

Zednické práce
• Zateplení budov, obklady a dlažby

• Malby a nátěry, omítky
• Rekonstrukce

Marcel Straděj, Zašová 241
Tel.: 603 981 428

E-mail: mstradej@seznam.cz

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

STROJNÍ
ŠTÍPÁNÍ

DŘÍVÍ
Možnost
zapůjčení
štípače

Tel. č.: 604 693 404
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Během dubnového víkendu jsme se my,
mladí hasiči, objevili uprostřed moře na
pustém ostrově – v pevnosti Boyard. Tedy
alespoň jsme si na to hráli při víkendovém
pobytu  na Starých Hamrech, kde nám místní
hasiči umožnili pobyt v jejich hasičárně. 

Sešli jsme se v pátek 17. dubna s nákla-
dem buchet a jiných dobrot od maminek a
vydali se na dlouhou plavbu. 21 bojovníků
se teprve v hasičárně na Starých Hamrech
dovědělo , kde jsou  a  co je čeká. Při psy-
chologické hře jsme zjistili, jak nás vidí
ostatní a tato hra nás také rozdělila do tří
družstev. Každé dostalo přidělenu svou
barvu a každý člen šátek. My jsme museli
vymyslet název, pokřik, namalovat  šátky a
obličeje.  A tak od pátečního večera proti
sobě bojovali URGALOVÉ, RAPTOŘI a
PIŠKOTI. Cílem hry bylo získat 7 klíčů od
pokladu a 5 indicií, které nás měly přivést ke
klíčovému slovu otevírajícímu poklad. Už
v pátek se nám podařily vybojovat 3 klíče a
podle disciplín, které jsme měli za sebou,
jsme poznali, že dostat se k pokladu nebude
jednoduché. V sobotu ráno, hned po snídani
boj o klíče pokračoval. Otec Furat nám dával
hádanky, lovili jsme klíče z odporného
„hnusu“, bojovali v postřehu i rychlosti, jedli
namazaný rohlík uvázaný na provázku apod. 

Po obědě jsme se vydali na procházku
„po slepu“. Úkolem hry je, aby si všichni  čle-
nové týmů kromě velitele zavázali oči a došli
na určené místo. Cestou jsme plnili úkoly a
postupně si tak mohli šátky odvazovat.
V podvečer jsme se pustili do získávání in-
dicií a luštění klíčového slova. Indicie zněly –
start, rukáv, čtyři, dírka a kominík. Napadlo
vás slovo – knoflík? 

Po odhalení tohoto hesla a složení 7 klíčů
jsme mohli přes dráhu plnou nástrah k po-
kladu, a odtud brát vše, co poklad skrýval. 

Vyhlášením vítězů jsme hru o poklad
pevnosti Boyard ukončili, ale náš víkendový
pobyt pokračoval ve skvělé náladě dál. Za
napínavou hru jsme na oplátku našim ve-
doucím připravili program na večer – a to X-
FAKTOR, při kterém jsme se náramně bavili. 

Mladí hasiči v pevnosti Boyard

Hasičům ze Starých Hamer děkuji za zapůjčení klíčů
od pevnosti Boyard a členům týmů Urgalů, Raptorů a
Piškotů za  fér hru. Věra Kahánková, vedoucí MH

V neděli ráno jsme skládali náročné
zkoušky odbornosti za přítomnosti velitele
hasičů ze Starých Hamer, který je také i pro-
fesionálním hasičem. Na tyto zkoušky jsme
se průběžně připravovali celou zimu, proto
nikdo neměl s plněním problémy. A to už na
nás čekal vynikající oběd  a bohužel i lou-
čení s naší pevností. Po přečtení vzkazů
našim kamarádům a rozloučení se naší spo-
lečnou písničkou jsme se vydali domů.
Chceme poděkovat naší vedoucí za skvělý
program a výborným kuchařkám Hance,
Lence a Darji a za langoše a řízky.

Bohdana Kahánková a Klára Janáčová
mladé hasičky z Kunčic
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36 občanů z řad seniorů ročníků 1939,
1934 a nižších z Kunčic p. O.  se sešlo v
úterý 28. dubna již potřetí v útulném a pří-
jemném prostředí penzionu p. Václavy Kr-
košky, aby se pobavili a pozdravili se svými
přáteli, které již delší dobu neviděli, probrali
dění v obci, pokochali se krásnými výhledy
na okolní hory, popř. se prošli  okolím, pro-
tože nádherné a teplé počasí k tomuto bylo
jako stvořené. O kulturní program se po-

starali, jako každý rok, malí Valaši ze sou-
boru Dolňánek z mateřské školy pod vede-
ním paní Nadi Svobodové a Věrky
Kahánkové a   dětský pěvecký sbor ze zá-
kladní školy pod taktovkou paní Marie Ka-
hánkové. Obě vystoupení byla na
profesionální úrovni a vydařila se, moc se lí-
bila, příprava byla časově náročná a za to
patří dětem a jejich vedoucím velký dík a
uznání.

Setkání dříve narozených se opravdu
vydařilo nejen díky pestrému programu, ale
také díky vynikajícímu jídlu, pohoštění a
obsluze penzionu V. Krkošky. Moc se tě-
šíme na další ročník setkání, kdy se přiví-
táme s ročníky 1940, 1935 a níže opět v
přátelské a milé atmosféře jako tomu bylo
letos.

ZA SPOZ a obecní úřad Taťána Holu-
šová

středím v sále, pohostinností provozovatele restaurace a hlavně
velmi početnou návštěvou, kdy si opravdu někteří posluchači už
neměli kde sednout. 

Pevně věříme, že i pro další ročníky tohoto hudebního festivalu
budou Kunčice pod Ondřejníkem pro hudebníky jedním z nejoblí-
benějších míst v republice.

Dne 11. února 2009 proběhl v Kunčicích pod Ondřejníkem
v sále restaurace Huťařství první ročník hudebního festivalu fol-
kové a country hudby „Folkování pod Ondřejníkem“. Aby tento
první ročník mohl zdárně proběhnout, následovala náročná pří-
prava, na které se podíleli členové kulturní komise při obecním
úřadě společně se členy hudební skupiny Galerie. Obecní úřad
také  společně s majitelem a nájemcem restaurace Huťařství a
květinářstvím p. Byrtusové přispěl finančními prostředky na tuto
akci a podílel se na jejím zdárném průběhu. V přeplněném sále se
od 16. hodiny odpolední vystřídalo šest hudebních souborů a sku-
pin ze severomoravského kraje. V této soutěžní přehlídce byla vy-
psána cena diváka a na konci této hudební přehlídky a po sečtení
všech hlasů byly vyhlášeny konečné výsledky v tomto pořadí:
1. místo – Galerie – Kučnice pod Ondř.
2. místo – Volný prostor (Bebechy) 

– Frýdek-Místek
3. místo – I. C. Q. – Ostravsko

Věcné ceny předával starosta obce Kunčice p. O. pan Mi-
chal Pavlita. Všichni hudebníci byli velice překvapeni útulným pro-


