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Vývoj včelařské činnosti v organizaci
ČSV Kunčice p.O. v roce 2008/2009 pro-
bíhal v souladu s celorepublikovými trendy.
Letošní zimní období bylo pro včelaře vý-
razně příznivější než v minulem roce. Naše
včelařství přesto dále prochází generační a
přírodní krizí. V Kunčicích p.O. se tento
trend zatím projevil jen mírně, a to hlavně
díky zodpovědnému přístupu naších vče-
lařů při léčení, které se provádí v souladu s
hygienickými postupy. Ve spolupráci s ve-
terinární správou a okresním výborem vče-
lařů se podařilo docílit těchto přijatelných
výsledků.

V naší organizaci si osvojujeme nové pří-
stupy a prostředky, čili metody při provozu
včelařské praxe a to v oblastech legislativy,
financí a společenského postavení včelařů.
Na příchod letošního jara jsme velmi netr-
pělivě čekali a mnozí neskrývali obavy v
jakém stavu setrvala včelstva pěti měsíční
období bez možnosti jediného proletu.

V zimním období roků 08/09 v KpO
ubylo 22 včelstev a tím vstupujeme do letní
sezóny roku 2009 s 236-ti včelstvy při sní-
ženém počtu chovatelů o 2 včelaře (celkem
je činných 41 včelařů). Je to další pokles,
ale poloviční ve srovnáním s předchozím
rokem. Po zhodnocení těchto okolností vě-
říme, že letošek bude pro včelaře přízni-
vější, a tím může být i více včelích produktů.
A tak se zdá, že se částečně dostáváme z
krize minulých lét. Letošní přechod zimy do
léta vyvolal na mnoha místech republiky ex-
plozi květů. Včelstva jsou ještě málo vyvi-
nutá a na kvetoucí přírodu nestačí, ale naše
nadmořská poloha tento faktor mírně vy-
rovnává.

V minulém příspěvku jsem se okrajově
zmínil o včelích produktech a jejich vý-
znamu pro lidský organismus. Neustále se
dozvídáme o nekvalitních nabídkách medu
ze zahraničí, a to hlavně v obchodních ře-
tězcích. Dovoz medu se často řídí ziskem a
ne kvalitou. Med a včelí produkty z našeho
regionu dosahuji parametrů nejvyšší kvality
a koncem 6/2009 už bude spotřebitelům
k dispozici a doufáme že ve větším množ-
ství než v roce minulém.

Na závěr chci poděkovat včelařům, funk-
cionářům ZO ČSV a pracovníkům obec-
ního úřadu za dobrou spolupráci.
Občanům dopřát dostatek léčivých a zdra-
vých včelích produktů z naší přírody.

25. 4. 2009
Ing. Antonín Žák, předseda

Včelaři v Kunčicích
se dostávají z krize V minulém čísle obecních novin jste si

mohli přečíst odpověď na čtenářskou otázku
hasiči a šrot. Protože na tuto otázku by měli
odpovědět i ti, kterých se týká, dovolte,
abych vám tento problém osvětlil.

Je to již několik let, co začali naši hasiči
sbírat v obci železný šrot a to ke spokoje-
nosti občanů, OÚ i své. Nejdříve jsme sbí-
rali šrot 2x ročně, později, když železa
ubývalo, jen jednou. Z peněz, získaných pro-
dejem šrotu jsme zaplatili naftu do traktorů,
což je doloženo účty v pokladní knize, ostatní
náklady spojené s brigádou a zbytek peněz
šel do pokladny sboru. Tyto byly převážně
použity pro činnost mladých hasičů.

I letos byl záměr stejný, avšak v lednu se
objevily zprávy, že cena šrotu dramaticky
klesla a já jsem musel podle toho jednat.

Koncem ledna jsem při jednání s panem sta-
rostou vysvětlil náš problém a sdělil mu, že
za současných cen (v lednu 150-200 Kč za
tunu – ve Frenštátě) a při spotřebě asi 40 l
nafty nemůžeme šrot sbírat.

Proto jsem navrhl řešení, že by obec za
nás naftu zaplatila, ale pan starosta prohlá-
sil, že s tím nesouhlasí a dohodli jsme se ,
že se ještě domluvíme.

Až z obecních novin jsem se dověděl, že
šrot budou sbírat sportovci, a to bez toho, že
bychom se znovu o problému bavili. Jistě ji
chvályhodné, že i jiná složka se chce podílet
na takovéhle akci, ale myslím si, že by všichni
měli mít stejné podmínky. Nebo jsou ne-
pravdivé informace o tom, že náklady na pro-
voz dvou traktorů i s traktoristy zaplatil OÚ?

Pavel Kahánek, velitel JSDH Kunčice p.O.

Vážený veliteli JSDH, Pavle!
Dovolím si ještě jednou a určitě napo-

sledy reagovat na, vcelku zbytečnou, hys-
terii o tom, kdo sbíral železný šrot. Myslím
si, že většině občanů je to jedno. A mají
pravdu. Není důležité, kdo to dělá. Důleži-
tější je sběr samotný. A ten byl.

Dovol, abych nejdříve zareagoval na
Tvou připomínku, na co býval použit výtě-
žek SDH. Psát, že „vydělané“ peníze byly
použity na bohulibou a vším schvalovanou
péči o mládež, je krásné a vznešené.
Ovšem peníze byly použity i na méně vzne-
šenější činnosti SDH, že ano. Jsou to vaše
peníze, takže nehodnotím, jen konstatuji.

Druhá věc je cena železného šrotu ve
sběrnách. Tady je Tvé jednání nefér, už ne-
používáš skutečná čísla. Cena ve Frenštátě
p.R. nebyla ani jednou v tomto roce 150,- až
200,- Kč za tunu. Nejnižší cena byla 500,-
Kč za tunu, ovšem jen jeden týden v lednu.
Sběr se ovšem v lednu nesvážel. V jinou
dobu byla cena cca 1.000,- Kč za tunu.
V další sběrně, v Bašce, dokonce po celý le-
tošní rok byla cena vždy vyšší než 1.000,- Kč
za jednu tunu! Což lze ve sběrnách ověřit.

Pokud si spočítáš náklady, které uvádíš,
tj. 40 litrů nafty (40 x 25,- Kč = 1.000,- Kč).
Dále si spočítáš výnosy, neboli v tomto pří-
padě obdržené peníze za sběr, tj. cca 15 tun
(jeden týden lednu ve Frenštátě p.R.: 15 x
500,- Kč = 7.500,- Kč, ostatní týdny v roce:
15 x 1.000,- Kč = 15.000,- Kč). Teď si vý-
sledky dejme dohromady: Pokud by se že-
lezný šrot sbíral v nejméně příznivou dobu,
tedy jeden lednový týden, tak byste „vydě-
lali“ 6.500,- Kč. Pokud byste ho sbírali, jak
bývalo posledních X let zvykem, na jaře, do-
stali byste „na ruku“ nejméně 14.000,- Kč.
Pavle, upřímně, bylo to opravdu o penězích?

Třetí věc, a to se důrazně ohrazuji, nikdy
nebyla přede mnou vznesena myšlenka, že
jsi mne požádal o zaplacení nafty a já to do-
konce odmítl. Není to pravda! Pokud mohu
mluvit za sebe, tak obec by v tomto případě
zcela jistě naftu zaplatila. Bylo by to mno-
hem účinnější, než úhrada zbytečných jízd
Avii Furgon na soukromé cesty – například
nákupy, nebo CAS Man používat na „vý-
lety“. Vždy hradí naftu obec.

Čtvrtá věc je tato: O sběru jsme se ba-
vili přesně 2x (slovy dvakrát). Jednou to
bylo na přelomu ledna a února. Podruhé
v březnu. Jistě si vzpomínáš, že poprvé jsi
mi to říkal ve dveřích do kanceláře, podruhé
opřen o okenní parapet. Dvakrát jsi prohlá-
sil, že sběr letos sbírat nebudete, protože
„se to nevyplatí“.

Poslední věc, kterou uvádíš, je podíl
obce na nákladech TJ Sokol. Obec nehra-
dila vůbec nic. Fotbalisté sami a plně hradili
náklady na svoz šrotu. Co zůstalo, je už jen
jejich věc. Šrot odvezli do Frenštátu, a vy-
dělané peníze použijí na svou činnost. Po-
dobně jako vy.

Je mi líto, že na zbytečné fámy reagujeme
oba dva prostřednictvím novin. Ovšem podle
Tvé věty „Nebo jsou nepravdivé informace o
tom, že náklady na provoz dvou traktorů i
s traktoristy zaplatil OÚ?“ začíná být jasnější,
kdo fámy roznáší. A bohužel nejen tyto.

S přátelským pozdravem,
Michal Pavlita, starosta obce

Proč hasiči nesbírali šrot?

Proč hasiči nesbírali šrot – trochu jinak

OPRAVA
V minulém čísle došlo nedopatřením
k přehození jmen autorů. Autorem čánku
„Vývoj majetku obce Kunčice pod Ond-
řejníkem“ je Michal Pavlita.
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Kunčice pod Ondřejníkem

Jubilanti
v červnu oslaví svá

životní jubilea tito občané
Zita Kovalská 92 let
Ludmila Holubová 90 let
Jarmila Blažková 87 let
Libuše Tobolíková 85 let
Marie Šrubařová 84 let
Josef Martinák 84 let
Eugen Pustka 83 let
Irma Janáčová 83 let
Eliška Běčáková 82 let
Aloisie Blablová 81 let
Zdeňka Káňová 80 let
Bohuslav Václavík 80 let
Zdenka Klímková 75 let
Ivan Blažek 65 let

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

Rozloučení
V měsíci květnu jsme se naposledy
rozloučili s panem Jiřím Kacířem a
panem Josefem Zemanem.

Vzpomínka
Dne 8. března 2009 jsme vzpomněli
5. výročí úmrtí pana Romana Mičulky.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínají rodiče a sestra

„Vždy musíš něco ztratit a něčeho se vzdát,
je líp se nenavrátit a jenom vzpomínat“.
Dne 22. 06. 2009 budou tomu 2 roky
od úmrtí pana Pavla Kopřivy. Kdo jste
ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Za celou rodinu manželka Zdeňka

Nález
Dne 19. 05. 2009 byla v autobuse,
linka Kunčice p. O. – Frenštát p. R.,
ráno v 8.30 od kostela a zpět v 9.26
od škol (dle přiložených jízdenek) na-
lezena peněženka. Je uložena na
obecním úřadě u pí Taťány Holušové.

� �

� �

� �

Názory občanů k Terasovému
domu Ondřejník

Vážení spoluobčané,
Obecní noviny slouží primárně k pre-

zentaci obecních a statních složek, insti-
tucí a organizací, působících v obci. A
hlavně upozorňují na dění v obci... Věříme,
že tento účel ON k Vaší spokojenosti plní.
Není v našich silách uveřejňovat individu-
ální názory jedotlivců, protože to není
cílem a ani smyslem vydávání ON. Pro
toto číslo však byla učiněna výjimka. Aby
se naši občané mohli cíleně vyjádřit k vý-
stavbě Terasového domu Ondřejník.

Do tohoto čísla ON se nakonec sešlo
pouze 5 názorů na výstavbu TDO, z toho
čtyři kladné a jeden záporný. Po konzul-
taci s autory jsme se nakonec dohodli, že
pro další diskusi na toto téma je možnost
využít kunčického Diskusního fóra. K tomu
nás vedl jednak poměr pozitivních názorů,
který by příliš převažoval vůči negativním
(4:1) a také protože není nezbytné vést v
ON gradující polemiku o výstvabě, která
je již takřka připravena k realizaci.

za ON, Petr Tryščuk.

Proč NESOUHLAS s terasovým
domem.

Stavba terasového domu na pozemku
1209/9 je podle mne a občanů nevhodná.
Občané, kteří svými podpisy na podpisové
listině potvrdili, ale i ti nepodepsaní /na
důkaz pro pana starostu/ jistě ve většině po-
tvrdí, že jsou tady lidé, kteří nesouhlasí se
stavbou tohoto domu.Reakce na tuto
stavbu již byla na bývalém internetovém dis-
kusním fóru. Tato stavba nezapadne a na-
ruší ráz krajiny. Svoji výškou zamezí výhledu
od sportovního a rekreačního areálu. Je
umístěna do čtvrti rodinných domů. Na pří-
jezdové cestě k terasovému domu, kolem
rodinných domů, školy a mateřské školky se
zvýší hluk, prašnost, výfukové plyny a i přes

vybudovaný chodník zhorší bezpečnost. Vý-
mluva, že 80 aut od terasového domu tolik
nezhorší podmínky v této lokalitě, je ma-
toucí. Kde je kanalizace? To Vy zastupitelé
nevidíte? Přesto jste pro stavbu, i když o po-
zemky na stavbu rodinných domů na tomto
pozemku zájem byl. Že pan Tryščuk prohlá-
sil, že v dřívějších dobách zde byly vysta-
věný nevhodné a nevkusné stavby, jako
škola, obecní úřad, panelák, bytovka, ale
sám takovou stavbu podporuje. V loňském
roce byly na internetu různé ankety. Proto,
uspořádejte anketu a uvidíte kolik občanů
se vyjádří. Ivo Doležilek

Reakce: Pan Doležílek je již odborníkem
na výklad mých slov a opakovaně tvrdí, že
jsem proti některým obecním budovám v
KpO. Jak je již jeho zvykem, vytrhuje vše z
kontextu a to i přes mé upozornění. Pro-
tože už není zbytí, uvedu zde vše na pravou
míru. Toto je přímá citace mé reakce na ne-
pochopitelné srovnávání výstavby Kunčic
pod Ondřejníkem s dřevěným a roubeným
centrem Štranberku – výpis je z diskusního
fóra ze dne 6.10.2008: „kde máte tu Vámi
zmiňovanou valašskou / podhorskou lido-
vou architekrutu? Prosím pošlete mi foto-
grafie 10 chalup v Kunčicích, které
respektují prvky původní architektury!!! V
Kunčicích nic jako původní architektura
není a bohužel už nikdy nebude, protože je
zde 1000 chat a spousta rekreačních stře-
disek a dalších budov. Doufám, že ze stej-
ného důvodu podporujete sbourání těchto
budov, které již z dálky kazí pohled na Kun-
čice: všechny bytovky, budova obecního
úřadu, budova školy.

„Ponechávám na každém čtenáři aby si
udělal svůj vlastní úsudek, zda skutečně
vystupuji proti těmto budovám (jak je tvr-
zeno v příspěvku pana Doležílka) a nebo
se jedná o příměr...“ Petr Tryščuk

Važme si každého kdo…
...nám pomáhá zvyšovat kvalitu života v

čistším životním prostředí s nižším množ-
stvím karcinogenů, které jsou zdrojem on-
kologických onemocnění. Zvlášť když žijeme
v regionu s nejhorším ovzduším.

... nešetří na odvozu fekálií a nevypouští
je do naších potůčků a usiluje o návrat pitné
vody do naších studánek

... třídí odpad a nevytváří černé skladky

... neznečišťuje ovzduší spalováním umě-
lohmotných odpadů a vyjetých olejů

... nekácí stromy a keře, které:
– vyrábí kyslík, (vzrostlý strom vyprodu-

kuje za den až 300 litrů kyslíku, dospělý člo-
věk ho spotřebuje až 900 litrů),

– pohlcují škodlivé plyny,

– tlumí hluk,
– produkují fytoncidy, které hubí mikroby

stejně jako antibiotika
– produkují vůně, uklidňují, osvěžují a po-

skytují stín
– obohacují ovzduší vodní párou, zmirňují

extremní teploty,
– umožňují hnízdění užitečnému ptactvu
– zadržuji nárazy větru, usnadňuji zasa-

kování srážkové vody
– působí kladně na psychiku člověka.
– rozptýlená zeleň oživuje krajinu v kaž-

dém ročním období.
... chrání zeleň! Protože bez zeleně není

kyslíku, není vody, není krásy, není života.
K tomu všemu jsme přihlíželi při posuzo-

vání Terasového domu Ondřejník ve výboru

ZO ČSOP 68/01 a v komisi životního pro-
středí OÚ.

Přípravu a průběh stavby budeme sledo-
vat, aby TDO prokázal nejen energetickou
úspornost provozu oproti vytápění stejného
počtu rodinných domů, ale i citlivé architek-
tonické provedení stavby v malebném pro-
středí podhůří Ondřejníku, které zapadne do
okolní krajiny a obohatí naši obec o veřejně
přístupný krytý bazén a další prostory.

Věřím, že i v současné uspěchané době
zaměřené na výkon a zisk za každou cenu
se nám podaří postupně zlepšovat naše ži-
votní prostředí a příroda nám dovede vrátit
pohodu s chuti do života.

Miloslav Šrubař
Dobrovolný strážce přírody a krajiny MSK
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přítomni: Michal Pavlita, Oldřich Harabiš, Len-
ka Dobiášová, Pavel Řezníček, Tomáš Hrubiš

Program Rady Obce Kunčice p. Ondř. pro
58. zasedání dne 4. května 2009

1) Nájemní smlouva mezi obcí a Ing. Alexan-
drem Fajkusem, Kunčice pod Ondřejníkem

2) Odvolání Mgr. Martina Majera a Renaty
Klimešové z komise pro školství a sport a
volba nového člena

3) Cenová nabídka na realizaci STL plyno-
vodu v lokalitě „Černý kopec“

4) Cenová nabídka na zemní práce pro pro-
dloužení vodovodu v lokalitě „Černý kopec“

5) Žádost o prodloužení vodovodního řadu –
J.G., Kunčice pod Ondřejníkem

6) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu a o jiném právu ze dne
12.08.1996 uzavřena mezi obcí a A. a
J.Ř., Kunčice pod Ondřejníkem

7) Smlouva uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení práva věcného břemene k výstavbě
vodovodu IV. stavba ze dne 07.08.2001
uzavřena mezi obcí a A. a J.Ř., Kunčice
pod Ondřejníkem

8) Pověření starosty obce podpisem doku-
mentů přijatých na 58. zasedání rady
obce dne 4. května 2009

9) Diskuze

Hlasování: (pro – proti – zdržel se – nehla-
soval)

RO schvaluje program jednání. 5-0-0

k bodu 1)
RO schvaluje zveřejnění pronájmu pozemku
st. 448, zastavěná plocha a budovy na
tomto pozemku stojící, p.č. 11/4, zahrada, č.
11/1, ostatní plocha, p.č. 23/2, ostatní plo-
cha v k.ú. a obci Kunčice pod Ondřejníkem.

5-0-0
k bodu 2)
RO odvolává Mgr. Martina Majera a Renatu
Klimešovou z komise pro školství, sport a ce-
stovní ruch.
RO zvolila Mgr. Evu Sladkou členkou komise
pro školství, sport a cestovní ruch. 5-0-0

k bodu 3)
RO schvaluje cenovou nabídku společnosti
MSGas s.r.o., se sídlem Sviadnov, na zho-
tovení STL plynovodu plynovodních přípojek
v lokalitě „Černý kopec“. 5-0-0

k bodu 4)
RO schvaluje cenovou nabídku Tomáše Ne-
vřivy, Frenštát p.R. na zemní práce při pro-
dloužení vodovodního řadu v lokalitě „Černý
kopec“. 5-0-0

k bodu 5)
RO bere na vědomí žádost o prodloužení vo-
dovodního řadu k nemovitosti č.p. 122
v Kunčicích p.O. RO navrhuje žadateli zho-
tovení prodloužení vodovodního řadu na své
náklady s tím, že finanční příspěvek ve výši
15.000,- Kč žadatel nebude muset hradit.

5-0-0
k bodu 6)
RO bere na vědomí smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu a p i jiném právu ze dne
12.08.1996 uzavřenou mezi obcí a A. a J.Ř.,
Kunčice p.O.
RO pověřuje starostu obce předložením ná-
vrhu úplaty za věcné břemeno. 5-0-0

k bodu 7)
RO bere na vědomí smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení práva věcného bře-
mene k výstavbě vodovodu IV. stavba ze dne
07.08.2001 uzavřenou mezi obcí a A. a J.Ř.,
Kunčice pod Ondřejníkem.
RO pověřuje starostu obce předložením ná-
vrhu úplaty za věcné břemeno. 5-0-0

k bodu 8)
RO pověřuje starostu obce podpisem do-
kumentů přijatých na 58. zasedání rady obce
dne 4. května 2009. 5-0-0

I. Zápis a usnesení z 58. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 4. května 2009
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Kunčice pod Ondřejníkem

II. Zápis a usnesení z 59. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 18. května 2009
přítomni: Michal Pavlita, Oldřich Harabiš,
Lenka Dobiášová, Pavel Řezníček - přítomen
od bodu 5), Tomáš Hrubiš

Program Rady Obce Kunčice pod Ondřej-
níkem pro 59. zasedání dne 18. května
2009

1) Kontrola usnesení z 57. a 58. zasedání
rady obce

2) Vzdání se předkupního práva k pozemku
p.č. 1209/148 a st. 1930 v k.ú. a obci
Kunčice pod Ondřejníkem, mezi obcí a
E. a P.S., Kunčice p.O.

3) Vzdání se předkupního práva k pozemku
p.č. 1209/65 a p.č.1209/166 v k.ú. a
obci Kunčice pod Ondřejníkem, mezi
obcí a A. a J.K., Kunčice p.O.

4) Nabídka na technické zabezpečení
voleb do Evropského parlamentu v roce
2009 – ABM Morava s.r.o., se sídlem
Frýdek-Místek

5) Žádost o pronájem budovy smuteční ob-
řadní síně – L.S., Kunčice p.O.

6) Kunčická s.r.o.: Cenové nabídky na pro-
dloužení vodovodního řadu v lokalitě
„Černý kopec“

7) Kunčická s.r.o.: Cenová nabídka na pro-
vedení zemních prací při stavbě pro-
dloužení vodovodu v lokalitě „Černý
kopec“ – Tomáš Nevřiva, Frenštát p.R.

8) Stanovisko Alexandra Fajkuse, Kunčice
p.O., k trvání nájemního vztahu k areálu
„Pily“

9) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene a o právu
stavby č. IP-12-8005704/02 mezi obcí
a společností ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Děčín týkající se stavby přípojka
NN „Kunčice p.O. – Vávra“

10) Souhlas s projektem Základní školy a
mateřské školy Karla Svolinského „Kul-
turou prostředí k moderní výuce“ v bu-
dově č.p. 626 v Kunčicích pod
Ondřejníkem

11) Předložení návrhu z úplatu věcnému
břemena podle smluv:

11.1. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu a o jiném právu ze dne
12.08.1996 uzavřena mezi obcí a A.
a J.Ř., Kunčice pod Ondřejníkem

11.2. Smlouva uzavření budoucí smlouvy o
zřízení práva věcného břemene k vý-
stavbě vodovodu IV. stavba ze dne
07.08.2001 uzavřena mezi obcí a A. a
J.Ř., Kunčice pod Ondřejníkem

12) Úprava rozpočtu č. 4/2009

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

14) Pověření starosty obce podpisem do-
kumentů přijatých na 59. zasedání rady
obce dne 18. května 2009

15) Diskuze

Hlasování: (pro – proti – zdržel se - nehla-
soval)

RO schvaluje program jednání. 4-0-0

k bodu 1)
RO bere na vědomí bez připomínek. 4-0-0

k bodu 2)
RO schvaluje vzdání se předkupního práva

ve prospěch obce k pozemkům p.č.
1209/148 a st. 1930 v k.ú. a obci Kunčice
pod Ondřejníkem. 4-0-0

k bodu 3)
RO schvaluje vzdání se předkupního práva
ve prospěch obce k pozemkům p.č.
1209/65 a p.č. 1209/166 v k.ú. a obci Kun-
čice pod Ondřejníkem. 4-0-0

k bodu 4)
RO schvaluje cenovou nabídku společnosti
ABM Morava s.r.o., se sídlem Frýdek - Mís-
tek na technické zabezpečení voleb do Ev-
ropského parlamentu v červnu 2009. 4-0-0

k bodu 5)
přítomen: Ing. Pavel Řezníček
RO schvaluje zveřejnění pronájmu budovy
smuteční obřadní síně stojící na pozemku
p.č. 1034/4 v k.ú. a obci Kunčice pod Ond-
řejníkem. 5-0-0

k bodu 6)
RO bere na vědomí výběr zhotovitele na pro-
dloužení vodovodní řadu v lokalitě „Černý
kopec“ - Jaroslav Bražina, Čeladná. Investo-
rem stavby je Kunčická s.r.o., Kunčice p.O.

5-0-0
k bodu 7)
RO bere na vědomí výběr zhotovitele na
zemní práce při prodloužení vodovodní řadu
v lokalitě „Černý kopec“ - Tomáš Nevřiva,
Frenštát p.R. Investorem stavby je Kunčická
s.r.o., Kunčice p.O. 5-0-0

k bodu 8)
RO bere na vědomí stanovisko Ing. Alexan-
dra Fajkuse, Kunčice pod Ondřejníkem
k platnosti nájemní smlouvy. 5-0-0

k bodu 9)
RO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a o
právu stavby č. IP-12-8005704/02 mezi
obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Děčín týkající se stavby přípojka NN
„Kunčice p.O. – Vávra“ 5-0-0

k bodu 10)
RO souhlasí s projektem Základní školy a
mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice
pod Ondřejníkem „Kulturou prostředí k mo-
derní výuce“, ve kterém bude Základní škola
a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice
pod Ondřejníkem žadatelem o dotaci z ROP
Moravskoslezsko v roce 2009.

RO souhlasí s realizací projektu „Kulturou
prostředí k moderní výuce“ v budově č.p.
626 v Kunčicích pod Ondřejníkem, jejímž
vlastníkem je Obec Kunčice pod Ondřejní-
kem.

RO schvaluje zajištění financí na realizaci
projektu „Kulturou prostředí k moderní
výuce“ z rozpočtových příjmů obce.

RO schvaluje po dobu udržitelnosti projektu
„Kulturou prostředí k moderní výuce“ zajiš-
tění financování provozních výdajů spoje-
ných s projektem z rozpočtových příjmů
obce. 5-0-0

k bodu 11)
11.1
RO navrhuje úplatu ve výši 30,-- Kč / 1 m
délky za zřízení věcného břemena podle
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému břemenu
a o jiném právu ze dne 12.08.1996 uza-
vřena mezi obcí a A. a J.Ř., Kunčice pod
Ondřejníkem. 5-0-0

11.2
RO navrhuje úplatu ve výši 30,-- Kč / 1 m
délky za zřízení věcného břemena podle
Smlouva uzavření budoucí smlouvy o zřízení
práva věcného břemene k výstavbě vodo-
vodu IV. stavba ze dne 07.08.2001 uzavřena
mezi obcí a A. a J.Ř., Kunčice pod Ondřej-
níkem. 5-0-0

k bodu 12)
RO schvaluje úpravu rozpočtu č. 4/2009.

5-0-0
k bodu 13)
RO schvaluje úhradu nákladů na ozvučení
akce „Folkování pod Ondřejníkem - 1. roč-
ník“ ve výši maximálně 6.000,- Kč. 5-0-0

k bodu 14)
RO pověřuje starostu obce podpisem do-
kumentů přijatých na 59. zasedání rady obce
dne 18. května 2009. 5-0-0

Prodám palivové dříví
buk, nařezané metry

cena 1.300 Kč
za prostorový metr

Možnost odvozu odběrateli.

tel. č. 603 315 738
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III. Zápis a usnesení z 60. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 21. května 2009
přítomni: Michal Pavlita, Oldřich Harabiš,
Lenka Dobiášová, Pavel Řezníček, Tomáš
Hrubiš

Program Rady Obce Kunčice pod Ondřej-
níkem pro 60. zasedání dne 21. května
2009

1) Žádost o dotaci z ROP Moravskoslezsko
na projekt „Dostavba sportovně-spole-
čenského areálu v Kunčicích pod Ond-
řejníkem“

2) Žádost o dotaci z ROP Moravskoslezsko
na projekt „Výstavba multifunkčního hřiště
ZŠ a MŠ K. Svolinského“

3) Žádost o dotaci z ROP Moravskoslezsko
na projekt „Rekonstrukce budovy D v ZŠ
a MŠ K. Svolinského“

4) Žádost o dotaci na projekt „Venkovní
úpravy v areálu ZŠ a MŠ K. Svolinského“

5) Pověření starosty obce podpisem doku-
mentů přijatých na 60. zasedání rady
obce dne 21. května 2009

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

RO schvaluje program jednání. 5-0-0
k bodu 1)
RO schvaluje zajištění financí na realizaci
projektu „Dostavba sportovně společen-
ského areálu v Kunčicích pod Ondřejníkem“
z vlastních rozpočtových příjmů obce.
RO schvaluje po dobu udržitelnosti projektu
„Dostavba sportovně společenského areálu
v Kunčicích pod Ondřejníkem“ zajištění financo-
vání provozních výdajů spojených s projektem
z vlastních rozpočtových příjmů obce. 5-0-0

k bodu 2)
RO schvaluje zajištění financí na realizaci
projektu „Výstavba multifunkčního hřiště ZŠ
a MŠ K. Svolinského“ z vlastních rozpočto-
vých příjmů obce.
RO schvaluje po dobu udržitelnosti projektu
„Výstavba multifunkčního hřiště ZŠ a MŠ K.
Svolinského“ zajištění financování provoz-
ních výdajů spojených s projektem z vlast-
ních rozpočtových příjmů obce. 5-0-0

k bodu 3)
RO schvaluje zajištění financí na realizaci
projektu „Rekonstrukce budovy D v ZŠ a
MŠ K. Svolinského“ z vlastních rozpočto-
vých příjmů obce.
RO schvaluje po dobu udržitelnosti projektu
„Rekonstrukce budovy D v ZŠ a MŠ K. Svo-
linského“ zajištění financování provozních vý-
dajů spojených s projektem z vlastních
rozpočtových příjmů obce. 5-0-0

k bodu 4)
RO schvaluje zajištění financí na realizaci
projektu „Venkovní úpravy v areálu ZŠ a MŠ
K. Svolinského“ z vlastních rozpočtových pří-
jmů obce.
RO schvaluje po dobu udržitelnosti projektu
„Venkovní úpravy v areálu ZŠ a MŠ K. Svo-
linského“ zajištění financování provozních vý-
dajů spojených s projektem z vlastních
rozpočtových příjmů obce. 5-0-0

k bodu 5)
RO pověřuje starostu obce podpisem do-
kumentů přijatých na 60. zasedání rady obce
dne 21. května 2009. 5-0-0

zpracoval: Michal Pavlita

Kancelář: 596 888 777
Tel.: 604 999 442

603 774 788

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
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Jak jste se už mohli dočíst v květnovém
výtisku Obecních novin, naše obec se za-
pojila do 17. ročníku prestižní kampaně, za-
měřené na ochranu přírody, Ukliďme svět!
Akce proběhla 30. dubna letošního roku, a
protože zrovna bylo krátce po uzávěrce
Obecních novin, nemohli jsme vám přinést
dojmy přímo z průběhu akce. A to vám nyní
vynahradíme.

Ráno začalo optimisticky. Po předcho-
zím dešti nebylo ani památky a zdálo se, že
náš den D proběhne zcela podle našich
představ. Teď už si jenom vyslechnout od
paní učitelky poučení o bezpečnosti, po-
padnout pytle a rukavice, a můžeme vyrazit.

Byli to právě žáci a učitelé ze Základní a
mateřské školy Karla Svolinského, kteří na
sebe vzali roli „úderníků“ a rozhodli se bo-
jovat za čistotu a pořádek v naší obci. Děti
byly rozděleny do devíti skupin dle tříd, a
byly jim přiděleny různě obtížné úseky Kun-
čic, které dostaly spolu se svými třídními
učiteli za úkol uklidit. Uklízelo se v např.
kolem obecního úřadu, nádrže Žabák, vla-
kového nádraží a řadě dalších míst.

Úklid probíhal hladce do té doby, než
jsme si uvědomili, že jsme možná podcenili
množství odpadu a zapálení žáků pro věc:
to když nastala situace, kterou si před za-
hájením akce nikdo nechtěl připustit, začaly
totiž docházet pytle na odpad. Rychle jsme
se snažili tuto situaci vyřešit poskytnutím
dalších pytlů, ale rozhodně je to poučení
do budoucna.

Třídy nižšího stupně uklízely do 11
hodin, vyšší ročníky pracovaly o hodinu
déle. Poté žáci mohli s pocitem dobře vy-

konané práce odejít na oběd a začít si uží-
vat prodlouženého víkendu. Tím ale tato
akce zdaleka neskončila. Bylo potřeba
všechny odpadky urychleně odvést, za což
děkujeme panu místostarostovi, který zaří-
dil svezení desítek pytlů s odpadem.

Každá dobře provedená práce má být
po zásluze odměněna. To byl i případ
účastníků akce Ukliďme svět! Obec i naše
organizace přispěla řadou cen, díky kterým
se nám snad povedlo dobře ohodnotit ná-
ročný sběr odpadu. Mezi cenami nechyběly

samolepky, plakáty, sladkosti a pro vítězné
třídy byla připravena DVD z edice Příroda &
Natura 2000, která nám pro akci věnoval
Moravskoslezský kraj.

Vyhodnocení proběhlo ve škole dne 4.
května v dopoledních hodinách, za přítom-
nosti ředitele školy a pana starosty. Sou-
běžně proběhlo také vyhodnocení
doprovodné akce ve sběru baterií, vítězná
třída získala sladkou odměnu – dort.

Takový byl tedy program Ochránců pří-
rody, pořádaný ke Dni Země. Celkově se
určitě vydařil a doufáme, že pro všechny zú-
častněné se stal zábavou i poučením. Vy-
hodnocení údajů a výsledky najdete pod
tímto textem, proto mi na závěr dovolte po-
děkovat všem zúčastněným i partnerům,
zvláště ÚVR ČSOP, díky kterému se celá
akce mohla uskutečnit, a rozloučím se
s přáním, aby se stejně úspěšný program
podařilo zrealizovat i v roce následujícím.

Za ochránce přírody ČSOP ZO 68/01
Kunčice pod Ondřejníkem, koordinátor

akce Petr Lazar

Jak se nám uklízelo

Vyhodnocení a výsledky:
Akce proběhla:............................................................................................. 30. dubna 2009
Vyhodnocení následovalo:........................................................................... 4. května 2009
1. místo v kategorii 1. – 5. třída: ........................................ 3. třída (nasbíráno 16 pytlů)
1. místo v kategorii 6. – 9. třída: ............... 8. třída (nasbíráno 9 pytlů + další odpad)
Vítěz ve sběrné soutěži baterií: 8. třída (nasbíráno 13, 2 kg,

celkem nasbíráno více než 23 kg baterií)
Počet lokalit, ve kterých probíhal úklid: .............................................................................. 9
Na akci se podílelo:......................................................................................... cca 160 osob
Celkem nasbíráno odpadu:.................................................................................... 147 pytlů
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Náš kouzelný příběh začíná docela obyčejně, jak už to u kouzel-
ných příběhů bývá. Byla jednou jedna malá Andulka a ta měla jít po-
prvé do školy. Moc se těšila, jaké to tam bude a co všechno se
bude ve škole dít. Takto začal v kunčické škole projekt „Škola na-
nečisto“, jehož hlavním úkolem bylo připravit budoucí prvňáčky na
školu. Byly stanoveny cíle projektu: Seznámit děti nenásilnou for-
mou se školním prostředím, umožnit jim skamarádit se s novou paní
učitelkou, blíže poznat jednotlivé děti a doladit jejich připravenost na
školní práci, vzájemné poznání učitele a rodičů dětí a navázání ko-
munikace s rodiči na partnerské úrovni. S předškoláčky a jejich ro-
diči jsme se sešli celkem dvakrát - 30. 4. a 21. 5., vždy
v odpoledních hodinách. Děti se u maminek dlouho nezdržely, paní
učitelka je zvala do školní třídy, kde na ně čekalo učení formou po-
hádek, her, pohybu a zpěvu, tance a říkadel. Budoucí školáci pra-
covali sami i ve skupinkách, učili se pomáhat si navzájem,
komunikovat mezi sebou i s paní učitelkou, být trpěliví. Nové učení
děti prožívaly ve třídě, galerii, učebně hudební výchovy i v družině,
aby tak co nejvíce poznaly školní prostředí. Bylo to pro ně velké do-
brodružství - projít všemi úkoly, poznat tolik nového. Hrou ve škole

to šlo dětem velmi dobře. Z čeho tak soudím? Děti nechtěly školu
opustit, bavilo je být spolu a pracovat jako školáci. V závěru pro-
jektu je mohli při práci sledovat i rodiče a společně si některé čin-
nosti i vyzkoušet.

Po celou dobu byl připraven program i pro rodiče. V příjemné
atmosféře si mohli vyměňovat zkušenosti s výchovou budoucích
malých školáků. Účast na projektu přijala také p. uč. Jurková, která
maminky seznámila s cíli projektu a hovořila o školní připravenosti
žáka, nabídla různé hravé činnosti pro rozvoj motoriky, smyslového
vnímání, pozornosti, myšlení, paměti i řeči dítěte.Věnovala se i té-
matu domácí přípravy prvňáčka. Maminky byly s předstihem infor-
movány o pomůckách, které děti dostanou při nástupu do školy, byl
jim zprostředkován i nákup některých školních potřeb přímo v naší
škole.

Chci poděkovat všem rodičům, kteří přišli se svými dětmi, umož-
nili jim školní prostředí poznat a nastartovat školní docházku bez
strachu z neznáma.

Poděkování patří p. uč. M. Jurkové a P. Fišerové za spoluúčast na
projektu. E. Halatová

Škola nanečisto
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KARLA SVOLINSKÉHO

Pálení čarodějnic
Jako už každý rok, tak i letos jsme se všichni žáci 5.třídy tě-

šili na sportovní odpoledne. Naplánovali jsme si ho na 30. 4.
2009, tedy na den, kdy se pálí čarodějnice. Počasí nám
však nevyšlo a my jsme se těšili na další dny, kdy bude
pěkně. Dočkali jsme se a se značným zpožděním jsme se
konečně sešli 20.5.2009. Začali jsme hledáním pokladu

a postřehovými hrami v lese. Při cestě zpět jsem
nasbírali dostatek dřeva, abychom mohli ve sku-

pinkách vyrobit čarodějnice.
Paní učitelka nám mezitím
usmažila na ohni výbornou

májovou vaječinu, na které
jsme si pochutnali. Poté jsme

provedli spálení námi vyrobených
čarodějnic. Čas rychle běžel a po scho-

vávané a krátkém fotbálku jsme se rozešli domů.
Konec roku už se blíží a my se všichni těšíme na
školní výlet, který jistě bude také plný dobrodružství.

Žáci 5.třídy s p.uč. Mynářovou

Každý rok v měsíci dubnu věnujeme část výuky dopravní výchově.
Žáci prvního stupně se zaměřují na orientaci v okolí školy a domova,
ti starší se seznamují s pravidly silničního provozu, aby bezpečně
zvládali jízdu na kole. Žáci čtvrté třídy si vyzkoušeli jízdu na kole na
dopravním hřišti ve Frýdlantu nad Ostravicí, pro děti 2. a 3. třídy byl
připraven zábavný program s dopravní tématikou a to na interak-
tivní tabuli. Závěrem měsíce žáci čtvrté až deváté třídy prověřili své
znalosti v dopravních testech. Deset nejlepších luštitelů postoupilo
do dalšího kola naší školní dopravní soutěže a zvládli ještě testy ze
zdravovědy a jízdu zručnosti. Do okrskového kola, které se konalo
ve Frýdlantu nad Ostravicí postoupili tito žáci:

I. kat.: Lukáš Bednařík II. kat.: Vojtěch Němec
Radek Řezníček Lukáš Weselowski
Jan Majer Jan Krpec
Simona Rašková Kateřina Řezníčková
Aneta Janáčová Kateřina Kašparová

Okrskové kolo se konalo 4. 5. 2009. Pro nemoc se ho nezú-
častnila Aneta Janáčová , která byla nahrazena Julií Poláchovou. Po
absolvování všech tří disciplín (testy, zdravověda a jízdy), vybojovali
žáci I. kategorie 2. místo a žáci II. kategorie 4. místo.Všem soutěží-
cím patří poděkování za reprezentaci školy. Pavla Mynářová

Výchovný koncert
Dne 28. 4. navštívili naši školu manželé Kocůrkovi, vý-

konní hudebníci, kteří se svými výchovnými koncerty a ji-
nými hudebními produkcemi projeli třicet zemí světa.
Dětem z I. stupně předvedli hru na historické i velmi ne-
tradiční hudební nástroje, jako jsou kastaněty, šalmaj, fu-
jara, bezové pastýřské píšťaly různých velikostí,
nezapomněli představit i některé klasické – husle, kytara,
klávesy. Koncert pro II. stupeň zahájili Weberovým Pie
Jezu, na vzdušnicovou středověkou šalmaj zahráli 500 let
starou renesanční skladbu, procházka historií pokračo-
vala předvedením hradního bubnu a gotické píšťaly s mě-
chuřinou, zazněl i Mozartův Turecký pochod. Představu o
svobodné Evropě – Eurovizion jsme slyšeli zahrát na hu-
dební nástroj vyrobený z kosti. Produkce byla uzavřena
ukázkou z Vivaldiho Čtvera ročních dob částí Letní bouře.
Kultivovaným průvodním slovem sami propojili jednotlivá
hudební vystoupení, děti vše ocenily potleskem.

M. Kahánková, uč. HV

Maminkám k svátku
Na 14. května připravily děti I. stupně

se svými vyučujícími netradiční oslavu
Svátku matek. Ve svých rodinách jistě
druhou květnovou neděli na maminku
nikdo z dětí nezapomněl, ale užít si hezké
odpoledne, zažít spolu s mámou spoustu
legrace a zábavy, to stálo u zrodu myš-
lenky letošní školní oslavu pojmout jinak.
Maminky se tak mohly s dětmi zúčastnit
pohybových aktivit a podle svých mož-
ností a chuti si i zasoutěžit na školním
hřišti, kde pro ně a jejich děti bylo připra-
veno deset stanovišť s různými úkoly. Po-
časí nebylo našim zájmům příliš
nakloněno, a tak bylo jistě příjemné na
chvíli usednout do galerie a vyslechnout
si krátké pásmo hudby a písní, se kterým
vystoupily děti školního pěveckého sboru.
Podle slov zúčastněných se takto strá-
vené odpoledne maminkám líbilo a
možná se stane i tradicí. O dobrou po-
hodu všech a možné občerstvení se
vzorně postaral p. Kotrik se svými spolu-
pracovníky z restaurace Huťařství, kte-
rému tímto děkujeme. M. Jurková

Dopravní soutěž mladých cyklistů



Dne 19. května se na atletickém stadi-
onu Slezan ve Frýdku Místku konala atle-
tická soutěž Pohár rozhlasu.

Závodů se zúčastnili žáci 6. – 9. tříd z 10
škol okresu Frýdek Místek. Za velmi dešti-
vého počasí se soutěžilo v běhu na 60m,
600m (800m, 1500m), skoku do dálky, vrhu
koulí, hodu míčkem, štafetě 4x 60m. I přes
nepřízeň počasí někteří atleti dosáhli skvě-
lých výsledků.

Nejlépe se umístili tito žáci:
1. místo - Vyroubalová Karolína (8. roč.)

(běh na 800m), Zajac Marcel (7.
roč.) (hod míčkem)

4. místo - Kuchař R. (6. roč.), Štefek M. (7.
roč.), Weselowski L. (7. roč.) ,
Zajac M. (7. roč.) (štafeta 4 x
60m)

5. místo - Zajac Marcel (7. roč.) (skok da-
leký), Štefek Martin (7. roč.) (hod
míčkem)

6. místo - Vyroubalová Karolína (8. roč.)
(skok daleký), Poláchová Julie (6.
roč. ) (běh na 600m), Štefek
Martin (7. roč.) (skok daleký)

8. místo - Janáčová Klára (9. roč.) (skok da-
leký), Borák Lukáš (9. roč.) (vrh
koulí)

9. místo - Vaněk Matěj (9. roč.) (běh na
1500m)

Blahopřeji výše jmenovaným a za repre-
zentaci školy patří poděkování i ostatním
účastníkům závodů.

Jsou to tito žáci: Daníček L. (9. roč.), Hru-
bišová L. (6. roč.), Pícha J. (9. roč.), Řez-
níčková A. (6. roč.), Šigut M. (8. roč.),
Střálka K. (8. roč.), Štulcová P. (9. roč.), Šu-
polová V.(6. roč.), Syrková K. (8. roč.).

Lenka Golová, uč. TV

10

5. ROČNÍK SCORPIONS CUP OLOMOUC
2. 5. 2009
Turnaj se konal pod záštitou hejtmana olomouckého kraje

ing. Martina Tesaříka

SK TAEKWONDO WTF FRÝDEK – MÍSTEK
Na pátý ročník olomouckého turnaje se do sportovní haly UP

sjela zdatná konkurence. Na Hané startovalo dvacet týmů z Pol-
ska, Slovenska a České republiky. Přes dvě stovky borců bojo-
valo nejen o medaile, ale také o body do Národní taekwondo ligy,
jejíž součástí tento turnaj byl.

Frýdečtí borci pod vedením Václava Vaška získali celkem
17 medailí a v celkovém umístění týmů obsadili skvělé 4. místo
(jen 2 body nám chyběly k 3. místu)…

Z bojovných výkonů všech našich sportovců je na místě
vyzdvihnout úspěchy dětí z Kunčic p.O.

Dominik Čajánek – 1. místo (aspiranti muži do váhy 41kg)
Miroslava Čajánková – 2. místo (mladší žáci do váhy 30kg)
Martin Havlíček – 1. místo (aspiranti muži do váhy 45kg)

pořadí týmů:
1. Taekwondo Lacek Humpolec
2. Taekwondo Scorpions Olomouc
3. Taekwondo Koryo Košice
4. Taekwondo Frýdek – Místek

GRATULUJEME A PŘEJEME SPOUSTU DALŠÍCH SKVĚ-
LÝCH VÝKONŮ !!! Pavel a Žaneta Čajánkovi

Turnaj Národní Ligy

Atletické
závody



Kunčice pod Ondřejníkem

11

Ve středu 6. května 2009 proběhlo
v Metylovicích okrskové kolo turnaje žáků 4.
a 5. tříd v malé kopané McDonald Cup. Za
naši školu hráli tito žáci: Lukáš Bernatík, Ri-
chard Cviček, Dominik Čajánek, Jan David,
Tomáš Führer, Tomáš Jurek, Zbyněk Křenek,
Jan Majer, Jan Roztočil, David Sladký.

Ve skupině hoši sehráli tři vyrovnaná ut-
kání. Se Pstružím a s Janovicemi remizovali

shodně 1:1 a se ZŠ Komenského Frýdlant
n. O. prohráli 0:2. Poslední zápas hráli
s Ostravicí a zvítězili 1:0. Obsadili tedy ko-
nečné 5. místo.

Chlapcům gratulujeme a děkujeme za
výbornou reprezentaci školy.

Poděkování patří panu Miroslavu Koke-
šovi za celoroční trénování a přípravu kluků.

Na turnaji ho však tentokrát pro nemoc ús-
pěšně zastoupil pan Jan Zajac. I jemu patří
naše díky.

Na závěr děkujeme rodičům, kteří naše
fotbalisty ochotně, rychle a bezpečně do-
pravili do Metylovic a zase zpět svými osob-
ními auty. Byli to paní Roztočilová, paní
Sladká, pan Jurek a pan Zajac.

Za AŠSK Pavlína Fišerová

Turnaj v malé kopané

Dne 13. června proběhne slavnostní
otevření sokolovny v Kunčicích p. O., kde
bude možnost si prohlédnout zrekonstruo-
vanou tělocvičnu a novou přístavbu. Ve
14.00 proběhne fotbalový zápas dorostu a
po něm bude následovat zápas mužů.

V tuto dobu budou rovněž probíhat přátel-
ská utkání ve volejbale.

Pro návštěvníky již od 14.00 hod. bude
připraveno bohaté občerstvení (grilované
klobásy, kýta, zelňačka a různé nápoje).
V 18.30 proběhne malé oficiální otevření tě-

locvičny s přístavbou. Poté bude následo-
vat kulturní program, kde vystoupí kunčická
skupina Galerie a dále bude hrát k posle-
chu a tanci DJ Martin David.

Srdečně vás všechny zveme

Slavnostní otevření sokolovny

Fotografie z Kunčického oválu Svozový kalendář komunálního
odpadu na 2. pololetí 2009
Kunčice pod Ondřejníkem

Svozový den: ČTVRTEK
Datum 1 x za 2 týdny

2. červenec dolní
9. červenec horní

16. červenec dolní
23. červenec horní
30. červenec dolní

6. srpen horní
13. srpen dolní
20. srpen horní
27. srpen dolní

3. září horní
10. září dolní
17. září horní
24. září dolní
1. říjen horní
8. říjen dolní

15. říjen horní
22. říjen dolní
29. říjen horní

5. listopad dolní
12. listopad horní
19. listopad dolní
26. listopad horní
3. prosinec dolní

10. prosinec horní
17. prosinec dolní
24. prosince horní
31. prosinec dolní

Sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu bude proveden 29. září 2009.

Podrobnější informace budou
zveřejněny v obecních novinách.

Více informací se můžete dočíst na straně 15. Foto: Karla Tryščuková
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Muži Družstvo pravý terč levý terč výsledný čas
1. Prchalov 14.124 14.287 14.287
2. Malenovice 14.451 14.497 14.497
3. Bartovice A 14.701 14.639 14.701
4. Metylovice A 14.792 14.556 14.792
5. Písečná 15.072 14.087 15.072
6. Vrbice 14.892 15.099 15.099
7. Oprechtice 15.569 15.180 15.569
8. Kojkovice 14.947 15.665 15.665
9. Mošnov 15.068 15.737 15.737
10. Kunčice p. O. A 16.044 15.279 16.044
11. Rychaltice 16.112 15.592 16.112
12. Podvysoká 15.335 16.590 16.590
13. Hájov 16.660 16.046 16.660
14. Kozlovice 16.699 16.538 16.699
15. Svinov 16.958 14.673 16.958
16. Větřkovice 17.474 16.789 17.474
17. Karviná Louky 17.612 17.484 17.612
18. Nová Ves 15.437 18.316 18.316
19. Paskov 18.676 19.137 19.137
20. Heřmanice 19.618 19.804 19.804
21. Závišice 19.920 19.305 19.920
22. Žabeň 20.479 19.781 20.479
23. Bartovice C 20.425 20.828 20.828
24. Hostašovice 24.492 23.006 24.492
25. Tichá 36.261 35.735 36.261

Baška N N N
Kunčice p.O. B N N N
Stará Ves n.O. N N N
Bartovice B N N N

Ženy Družstvo pravý terč levý terč výsledný čas
1. Bartovice 18.151 18.559 18.559
2. Kunčice p. O. 19.332 19.342 19.342
3. Metylovice 19.462 18.787 19.462
4. Oprechtice 20.535 17.946 20.535
5. Baška 21.543 23.134 23.134
6. Stará Ves 20.650 23.950 23.950
7. Čeladná 22.881 24.183 24.183
8. Paskov 21.895 24.642 24.642
9. Nová Ves 30.446 31.346 31.346

Albrechtice N N N
Rychaltice N N N

V pátek 8. května jsme v Kunčicích po-
řádali třetí ročník noční soutěže v požárním
útoku „O kunčický pohár“. Na startovní čáru
se postupně postavilo 29 mužských a 11
ženských družstev.

Jako první se na startovní čáře ukázali dvoj-
násobní obhájci této noční soutěže muži z Pr-
chalova. Časomíra se při jejich pokusu
zastavila na hodnotě 14,287s a tímto časem
Prchalov nastavil pro ostatní družstva nepře-
konatelnou laťku. Jako další se na základně
připravovali muži z Oprechtic, ale s docíleným
časem 15,569s obsadili až 7. pozici. Jako třetí
ze startovní čáry vyběhli muži z Bartovic, ti
s časem 14,701s dosáhli celkového 3. místa.
Celkovým pořadím zamíchalo družstvo Male-
novic, které dosáhlo času 14,497s a zařadili

se na celkové 2. místo. Domácí družstvo mužů
z Kunčic se k provedení svého útoku dostalo
jako sedmé v pořadí, ale i přes malé zaváhání
obsadilo 10. místo s časem 16,044.

V kategorii žen se oproti minulému roku
výrazně zvětšil počet startujících družstev.
Nejprve se na start připravovaly obhájkyně
minulého roku Oprechtice – ženy, ale po
chybě na pravém proudu nemohly vítězství
zopakovat. Následující družstvo žen z Barto-
vic potvrdilo svou výbornou formu a časem
18,559s se umístilo na celkovém prvním
místě. 17. startovní pozice patřila domácímu
družstvu žen z Kunčic. Časomíra domácího
družstva žen ukázala po sestřiku obou terčů
čas 19,342s, který stačil na skvělé 2. místo.
Nemůžeme zapomenout jmenovat soutěžní

družstvo mužů z Podvysoké ze Slovenska,
kteří přispěli ke skvělé atmosféře. Jejich
účastí se naše soutěž opět stala mezinárodní.

Na tuto akci se přišlo podívat mnoho lidí
z širokého okolí a za celý večer se jich u bě-
žecké dráhy a stánků s občerstvením vystří-
dalo více než tisíc. Pro všechny bylo
připravené bohaté občerstvení ve formě
placků, vepřové kýty a klobás. Již teď zveme
všechny příznivce na další ročník noční sou-
těže v Kunčicích.

O hudební podporu se starali DJ´s Mar-
tinové z Tiché a Frenštátu.

Všem, kteří se přišli podívat a podpořit
domácí družstva, děkujeme a těšíme se je-
jich přízni.

Za SDH Kunčice p.O. Vojtěch Kahánek

O kunčický pohár

Třetí ročník noční soutěže
v Kunčicích pod Ondřejníkem

Petr Vykrut Zahradní služby
Cestovní kancelář BOŠ Marcel Matušák
Čerpací stanice TRASO OIL s.r.o.
Ing. Vladimír Petrovský Hotel a Caffe Silesia
DS LOŽISKA s.r.o., Kopřivnice manželé Královi
Vítězslav Němec Pekárna Vial
Jakub Němec Palírna u Jakuba
Alan Janeček Restaurace Osma, Ostrava
Miloš Cochlar Soukromý zemědělec
Petr Cochlar Soukromý zemědělec
Ing. Pavel Řezníček Soukromý zemědělec
Daniel Macura Soukromý zemědělec
Ing. Vojtěch Menšík Soukromý zemědělec
Jaroslav Běčák Soukromý zemědělec
Simona Macurová Hospůdka na kopečku
Martin Kotrík Hospůdka na Huťařství
Alexandr Fajkus Pila Kunčice
Marek Zádrapa Cestovní služby
Lubomír a Tomáš Závodní Instalatérství
Věra Dittertová Občerstvení u přejezdu
Luděk Heinz Autodoprava
Verena Holy
Iva Vrlíková Restaurace Skalka
Marcela Byrtusová Květinářství
Zdeněk Michálek Hotel Ondřejník
PIZZERIE PEPE
Homolovi Smíšené zboží u přejezdu
Tomáš Fuhrer
Jalůvková Vlaďka
TRACON ELECTRIC Havlíčkovi Zdeněk a Lenka
AGRO PALKOVICE
MuDr. Františka Chovančíková
Věra Špinarová
Kunčická s.r.o.

Děkujeme nejen všem těmto sponzorům, ale také vedení zá-
kladní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem, panu Motykovi za
el. proud k nasvícení tratě a také všem ostatním, kteří přispěli
k pořádání této soutěže.

Celá soutěž by se nedala zorganizovat
bez podpory těchto sponzorů:
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ZMĚNA CENY
INZERCE

Rada obce rozhodla
zvýšit cenu inzerce

v Obecních novinách
takto:

černobílá stránka

1 cm2 – 4,- Kč
barevná stránka

1 cm2 – 6,- Kč

IV. Zápis a usnesení z 61. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 1. června 2009
přítomni: Michal Pavlita, Oldřich Harabiš,
Lenka Dobiášová, Pavel Řezníček, Tomáš
Hrubiš

Program Rady Obce Kunčice pod Ondřej-
níkem pro 61. zasedání dne 1. června 2009

1) Kontrola usnesení z 59. a 60. zasedání
rady obce

2) Smlouva o hudebním výkonu mezi obcí
a Martinem Davidem, Nový Jičín

3) Oprava místních komunikací - nabídka
4) Žádosti o pronájem bytu v Bytech pro

seniory - 4.1 P. S., Frenštát p.R.
4.2 Z. B., Kunčice p.O.

5) Stanovení ceny za inzerci v Obecních
novinách

6) Stanovení ceny za dopravu cisternou
CAS MAN

7) Žádost o finanční příspěvek na pořádání
folklórního festivalu ve Frenštátě p.R.

8) Žádost o pronájem reklamní plochy na
budově č.p. 594 v Kunčicích pod Ond-
řejníkem Caltra s.r.o., Ostrava

9) Pověření starosty obce podpisem doku-
mentů přijatých na 61. zasedání rady
obce dne 1. června 2009

Hlasování: (pro – proti – zdržel se - nehla-
soval)

RO schvaluje program jednání. 5-0-0

k bodu 1)
RO bere na vědomí kontrolu plnění usne-
sení z 59. a 60. zasedání rady obce 5-0-0

k bodu 2)
RO schvaluje Smlouvu o hudebním výkonu
mezi obcí a Martinem Davidem, Nový Jičín
týkající se „Slavnostního otevření tělocvičny
TJ Sokol“ dne 13.06.2009. 5-0-0

k bodu 3)
RO schvaluje nabídku společnosti Alpine
stavební společnost CZ s.r.o. 5-0-0

k bodu 4)
4.1
RO schvaluje pronájem bytu v Bytech pro
seniory panu P.S., Frenštát p.R. od
01.06.2009 na dobu určitou – po dobu
opravy Domova Hortenzie ve Frenštátě
p.R., maximálně na dobu 24 měsíců. 5-0-0

4.2
RO bere na vědomí žádost paní Z.B., Kun-
čice p.O. o pronájem bytu v Bytech pro Se-
niory. 5-0-0

k bodu 5)
RO schvaluje cenu inzerce v Obecních no-
vinách s účinností od září 2009 takto:
Cena jednobarevné inzerce 4,- Kč za 1 cm2.
Cena barevné inzerce 6,- Kč za 1 cm2.

5-0-0

k bodu 6)
RO schvaluje cenu za dopravu CAS MAN
při dopravě vody v k.ú. Kunčice p.O. ve výší
25,- Kč za ujetý 1 km. 5-0-0

k bodu 7)
RO schvaluje poskytnutí příspěvku Valaš-
skému folklornímu sdružení ve výši 1.000,- Kč.

5-0-0
k bodu 8)
RO neschvaluje žádost o pronájem re-
klamní plochy na budově č.p. 594 společ-
nosti Caltra s.r.o., Ostrava. 5-0-0

k bodu 9)
RO pověřuje starostu obce podpisem do-
kumentů přijatých na 61. zasedání rady
obce dne 1. června 2009. 5-0-0

Výzva občanům
Obec Kunčice pod Ondřejníkem vy-
budovala v roce 2007 – 2009 cca
1300 m nových chodníků, které by
měly zvýšit bezpečnost pohybu na ko-
munikacích. Žádáme proto občany,
aby neparkovali své automobily na
nově vybudovaných chodnících. Ne-
jsou určeny k parkování!!

Danuše Svobodová

Foto: René PajurekLetní vycházka pro seniory
Sraz u čerpací stanice na dolním konci obce

v úterý 23. června 2009 (náhradní 25. 6.) kolem 8.45 hod.
Odchod bychom podřídili „horňákům“, kteří přijedou

autobusem k Huťařství v 8.27 hod.

Trasa: od benzinky k tunelu, pak vpravo mezi chatoviště na
Žáry a dále do Šenku, nebo na Maralák. SPOZ
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Dne 4. května se žáci zúčastnili netra-
dičního zeměpisného vyučování. Naši školu
navštívil Martin Stiller, který vlastní akredi-
taci průvodce pro činnost horskou a je také
kvalifikovaným průvodcem cestovního
ruchu. Aktivně se zabývá především cyklo-
turistikou a jeho velkým koníčkem je i foto-
grafování.

Protože se o své zážitky z cest rád podělí
i s ostatními, prezentuje své cestopisné
projekce na cestovatelských festivalech.
Našim žákům nabídl hned projekce dvě.
Prostřednictvím svého objektivu a pouta-
vého vypravování s názvem Keňa – africké
dobrodružství zavedl mladší děti do Afriky.
Nabídl nádherné snímky pořízené v proslu-
lých safari Massai Mara, Tsavo a Amboseli.
Děti upoutala bohatá exotická zvířena i
fauna a bez námahy si vychutnaly krásné

pohledy z treku na pětitisícovku Mount
Kenya. Celé vypravování umožnilo i nahléd-
nutí do života obyčejných Keňanů a osvět-
lilo drsnou místní realitu. V závěru děti měly
možnost srovnat své podmínky pro život i
vzdělání s podmínkami černošských dětí
v této zemi.

Žáci druhého stupně zhlédli projekci,
která vznikala při pětiměsíčním cestování na
kole napříč Austrálií. Také zde se všichni
mohli těšit z krásných fotografií zachycují-
cích divokou australskou přírodu, pověstné

silniční vlaky, pohádkové pláže i slavná
města jako je Sydney, Melbourne ad. Obě
besedy děti upoutaly a věřím, že vědomosti,
které nabyly tímto způsobem, budou trva-
lejší než ty, které nastudují z učebnic.
Možná se někteří žáci stanou i návštěvníky
festivalu „Cyklocestování“, který se koná
pravidelně ve Frýdku-Místku. M. Jurková

Beseda s cestovatelem Martinem Stillerem



Dne 5. května 2009 u příležitosti osvo-
bození Kunčic proběhl 3. ročník Kunčického
oválu, který zorganizovala komise pro škol-
ství, sport a cestovní ruch. Již tradičně byla
soutěž rozdělena do dvou skupin. A to před-
školáci + dospěláci – letos v počtu 21 dvo-
jic a školní mládež + starší 15ti let v počtu
20 dvojic. Jako první se na hromadný start
postavili všichni předškoláci se svým do-
provodem a zdárně všichni zvládli záludnosti
čtyřset metrové tratě. Dále závod pokračoval
štafetovými běhy dvojic. Všichni závodníci
běželi s obrovským nasazením a to bylo po-
znat i na dosažených výsledcích. Na tom
měli zásluhu i diváci a jejich hlasité povzbu-
zování. Po závodě byly všem účastníkům
rozdány účastnické listy a všechny závodící
děti dostaly poukaz na zmrzlinu. Tyto pou-
kazy věnovala cukrárna Huťařství. Po celou
dobu závodu bylo zajištěno bohaté občer-
stvení a za to patří velký dík panu Kotrikovi a
panu Víchovi z restaurace Huťařství. Dalé
patří poděkování panu Jindřichu Vaňkovi za
výrobu účastnických listů a plakátů a také
všem organizátorům této zdařilé akce.

A tímto bych chtěl pozvat všechny ob-
čany Kunčic na další ročník a to jako zá-
vodníky nebo diváky.

Za komisi pro školství, sport
a cestovní ruch Vít Majerek

Kunčický ovál

Školní mládežPředškoláci

Kunčice pod Ondřejníkem
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Dne 18. dubna 2009 se konala krajská
soutěž ve sportovní gymnastice v Palkovi-
cích. Tohoto závodu se za kunčické ASPV
zúčastnili tito závodníci: Jakub Svítil, David
Sladký a Jan Majer.

Dne 25. 4. 2009 se konala na stadionu
Slezan Frýdek-Místek okresní soutěž v atle-
tice. Kunčice reprezentovalo 13 dětí. 1.
místa obsadili: Natálie-Laura Mynářová, Ka-
rolína Vyroubalová, Jan Majer a Michael
Jurek. 2. místa: Eliška Majerková, Julie Po-
láchová, Anna-Marie Holušová, Adam Kře-
nek, Tomáš Jurek a Robert Polách. 3. místo:
David Sladký. Všichni tito závodníci spolu
s Markétou Vyroubalovou, Tomášem a Lu-
kášem Daníčkovými postoupili do krajského
kola, které se konalo 16. května v Havířově.
Tam si vybojoval 1. místo Jan Majer a 2.
místa Natálie-Laura Mynářová a Karolína Vy-
roubalová. S těmito třemi závodníky do re-
publikového finále dále postoupili: Eliška
Majerková, Anna-Marie Holušová a Tomáš
Jurek. Na republikovou soutěž pojedou tyto
děti 12. – 13. června do Brandýsu nad
Labem.

Dne 8. 5. 2009 se na Myslíku konala u
všech dětí oblíbená soutěž medvědí stezka.
V kopcovitém terénu si všechny kunčické
hlídky vedly velmi dobře a všichni se dostali
na stupně vítězů. 1. místa ve svých katego-
riích obsadili: Michael Jurek s Tomášem Fu-

cimanem, Tomáš Daníček s Martinem Kr-
koškou, Gabriela Mynářová s Hanou Poled-
níkovou, Karolína a Kristýna Vyroubalovy, 2.
místa: Robert Polách s Kryštofem Střálkou,
Lukáš Daníček s Michalem Štulcem, Anna-
Marie Holušová s Lucií Řezníčkovou, 3.
místa: Tomáš Jurek s Markem Šigutem a
Julie Poláchová s Markétou Vyroubalovou.

Všem naším závodníkům děkujeme za re-
prezentaci a přejeme jim hodně sportovních
úspěchů v dalších soutěžích.

Dále bychom chtěli poprosit všechny ob-

čany a chataře Kunčic o shovívavost v době
19. – 21. června, kdy se uskuteční republi-
ková soutěž medvědí stezka. Závodníci
budou ubytování v areálu Václava Krkošky a
ubytovny Mládí a doprovodný program se
bude odehrávat v areálu ZŠ K. Svolinského.
Počet závodníků a organizátorů může do-
sáhnout počtu 450 lidí a tím samozřejmě
bude zvýšený pohyb lidí v této lokalitě. Trať
tohoto závodu povede úpatím Ondřejníku.
Za pochopení děkuji organizátoři soutěže.

Za ASPV Zuzana a Vít Majerkovi

Jarní aktivity v odboru ASPV
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