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První školní den
v ZŠ a MŠ Karla
Svolinského

Po dvou krásných měsících prázdnin
se žáci, odpočatí a veselí, sešli znovu
ve škole.

Školní rok jsme letos zahájili v úterý
1. září. Nejvíce se na tento den určitě
těšilo 16 nových školáků, kteří nastou-
pili do 1. třídy, tentokrát pod vedením
paní učitelky Mgr. Evy Halatové. Byl to
pro ně i jejich rodiče den slavnostní,
jistě naplněn radostí i velkým očekává-
ním. Všechny přítomné přivítal ředitel
školy Mgr. Tomáš Kolesa, pozdravit prv-
ňáčky a předat jim dárky přišel také sta-
rosta obce Bc. Michal Pavlita.

Během letních prázdnin se ve škole
usilovně pracovalo, a tak obec připra-
vila všem dětem i vyučujícím k novému
školnímu roku příjemné překvapení.
Nejen, že některé učebny byly nově vy-
malovány a bylo rozšířeno jejich vyba-
vení, ale všeobecné nadšení zavládlo
po zhlédnutí nového sociálního zázemí
u tělocvičny. Dvě prostorné šatny s mo-
derními sprchami pro hochy a dívky,
provedeny ve velmi příjemných barvách
a materiálech, splňují ty nejvyšší poža-
davky na hygienu a tělesnou kulturu.
Samotná tělocvična byla doplněna i o
únikový východ, který plní požadavky na
bezpečnost při konání větších školních
akcí v těchto prostorách. Úpravy školy
nebyly levné, stály celkem celkem 2,3
mil. Kč. Věřím, že si nově vybudovaného
zařízení budou naše děti vážit, aby
mohlo všem sloužit co nejdéle v tak
krásné podobě, v jaké jsme je převzali.

Mgr. Eva Sladká, zástupce ředitele

Škola začíná
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Poděkování občanům obce
Kunčice pod Ondřejníkem

Vážení občané,

dovolte nám touto cestou vyslovit po-
děkování za sběr víček z plastových lahví,
na kterém se Vaše obec podílela.

Zvláštní poděkování patří paní Ivaně
Řezníčkové, která v průběhu celého pro-
jektu víčka do Občanského sdružení při-
vážela.

Občanské sdružení Dítě s diabetem,
které je zaměřené na pomoc diabetickým
dětem v Moravskoslezském kraji, zahá-
jilo v roce 2007 projekt „Zapojte se a
pomáhejte dětem s diabetem – sbí-
rejte s námi víčka z plastových láhví“.

Také díky Vaší pomoci jsme dosud
nasbírali 7302 kg plastových víček a
z výtěžku 21 708,- Kč jsme zakoupili
27 glukózooxidázových senzorů pro
měření glykémie v krvi.

Senzor je součástí systému, který ne-
přetržitě (4-5 dnů) měří koncentraci glu-

kózy v mezibuněčné tekutině, a umožňuje
tak její nepřetržité sledování. Na základě
výstupů kontinuálního měření lze upravit
léčbu tak, aby bylo dosaženo co nejlepší
kompenzace diabetu a tím se snížilo ri-
ziko akutních a pozdních komplikací.

Vzhledem k ukončení spolupráce s fir-
mou, která plastová víčka vykupovala ke
dni 30.6.2009 projekt „Sběr víček“ končí.

Za Vaši ochotu a vstřícnost Vám dě-
kujeme.

S pozdravem
Martina Bryndačová

Děkujeme za Vaši pomoc
Zapojili jste se s námi do sběru víček a přispěli
tím k zakoupení glukózooxidázových senzorů pro
kontinuální měření glykémie.

Díky Vaší pomoci jsme dosud nasbírali 7302 kg
plastových víček, a z výtěžku 21 708,- Kč jsme za-
koupili 27 glukózových senzorů pro měření glyké-
mie v krvi.

Za spolupráci děkuje
Občanské sdružení Dítě s diabetem, které výtěžek použije

ke zlepšení kvality života dětí s diabetem.

Vážení sousedé, milí příznivci,
sestry a bratři!

Rada starších náboženské obce
Církve československé husitské může
s radostí oznámit splnění letošního svého
záměru uskutečnit opravu poškozené fa-
sády husitského sboru v Kunčicích. Dále
byla nově natřena věž a renovován její
střešní kříž. Předpokládáme, že jsme tím
opět o něco prodloužili životnost této bu-
dovy starší než 80 let. Jistě to přispěje
k dobrému dojmu o stavu veřejných
budov v Kunčicích. A bude to i důstojný
dar k devadesátinám církve (založena
byla 8. ledna 1920). Nemáme však čas
okázale slavit vykonané dílo, protože nás
čeká ještě řada dalších úkolů. Mimo jiné

musíme dát vyrobit nová okna do chrá-
mové věže, počítáme s předlážděním
chrámové lodi a s restaurováním nástěn-
ných maleb, které jsou dílem malířské
dílny Bartošovy z Frenštátu. Řešení
vstupu do sboru s celkovou úpravou te-
rénu nás čeká během dvou let.

Avšak nejdůležitějším úkolem nábo-
ženské obce je nyní stavební projekt pří-
stavby u sboru, aby mohla plně fungovat
duchovní správa a rozvíjet všechny formy
duchovního života obce. Rádi bychom,
aby se věřící v budově sboru cítili dobře
jako ve svém křesťanském domově. Dě-
kujeme všem, kdo se jakkoli podíleli na
dosavadních pracích při opravě, ať fi-
nančně nebo i jinak. Vzhledem k dalším

záměrům bude i nadále s povděkem oce-
ňován další zájem i pomoc všeho druhu.

Přijďte se přesvědčit o stavu církevní
budovy a oživit ji svou účastí. Bohoslužby
konáme každou lichou neděli v měsíci
(první, třetí a případně pátou). V 8,30
hodin. A pokud uznáte za vhodné přispět
náboženské obci peněžitým darem,
oznamujeme i číslo běžného účtu u
České spořitelny: 1762806339/0800.

Doufáme, že s Boží pomocí a při do-
statečném zájmu zdejší veřejnosti se
dobré dílo podaří a církev bude mít mož-
nost plnit své společenské poslání ještě
lépe než dosud.

Václav Křesina, farář CČSH
Petr Kaniok, kazatel

30. 6. 2009 Akce „SBĚR VÍČEK“ končí

Občanské sdružení Dítě s diabetem
Kostelní 100/22, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
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Jubilanti
v září oslaví svá

životní jubilea tito občané

Ladislav Pavliska 88 let
Jaroslava Kaděrová 81 let
Jan Drong 81 let
Lumír Just 80 let
Stanislav Zátopek 70 let
Jan Fojtík 65 let
Zita Blažková 65 let

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

Rozloučení
V měsíci červenci jsme se naposledy ro-
zloučili s panem Josefem Martinákem
a v měsíci srpnu s panem Janem Va-
lentou a panem Jaroslavem Krkoškou.

Oznámení
Mgr. Michaela Šebelová oznamuje

rozšíření provozní doby fyzioterapie
a masáží lávovými kameny:

Po: 13:00 – 19:00
Út: 9:00 – 15:30
ST: 13:00 – 20:00
Čt: 9:00 – 15:30
Pá: 11:30 – 15:30

Klasické masáže, ruční lymfomasáže i
lávové kameny je možné objednat také
v Út a Čt od 16:00-20:00

Na fyzioterapii i masáže je nutné se
předem objednat na tel: 608 980 225.

� �

� �

V sobotu 19. září 2009 proběhne v naší obci sběr
nebezpečných a velkoobjemových odpadů.

Sběr nebezpečných odpadů provede firma A.S.A., spol. s r.o., provozovna Ostrava,
Frýdecká 740, 739 32 Vratimov, na následujících stanovištích:

- u zastávky ČSAD "U lávky"
(dolní část obce) od 8.30 do 9.00 hodin

- u kostela (dolní část obce) od 9.15 do 9.45 hodin
- u Huťařství (aut. zastávka) od 10.00 do 10.45 hodin
- u čerpací stanice vody
(poblíž autobusové točny-transformátoru) od 11.15 do 12.00 hodin

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

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

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

UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečný odpad vozte prosím na stanoviště pouze v uvedenou dobu, aby jej

mohli pracovníci odborné firmy od Vás přímo odebrat!
Velkoobjemové odpady, které nelze uložit do běžných popelnic na domovní odpad, budou

sbírány rovněž v sobotu dne 19. září 2009.
Do přistavených kontejnerů je možno bezplatně uložit např. matrace, hadry, které nejsou

znečištěné ropnými produkty, části nábytku, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, kočárky a pod.
Do kontejnerů nesmí být ukládán stavební a demoliční odpad, skleněné střepy, papír, drobný

plast, tráva, větve stromů, uhynulá zvířata, jiný organický odpad a běžný domovní odpad.

U každého sběrného místa bude pověřený pracovník, který v případě potřeby upřesní
skladbu ukládaného odpadu. Respektujte prosím jeho pokyny. Kontejnery na velkoobjemový
odpad budou v sobotu 19. září 2009 rozmístěny na následujících stanovištích pouze v níže
uvedených časech:

1. u zastávky ČSAD "U lávky" na dolním konci 8 - 10 hod.
2. parkoviště u kostela 8 - 10 hod.
3. u Huťařství (autobusová zastávka) 8 - 11 hod.
4. čerpací stanice vody u točny (u transformátoru) 8 - 12 hod.
5. u železničního přejezdu pod ruským kostelíkem 8 - 11 hod.
6. u vodní nádrže v Kolibách 8 - 11 hod.
7. směrem pod Stolovou, nad čp. 99 8 - 11 hod.
8. Bystré u p. Vlastimila Píchy 8 - 10 hod.
9. Koliba Tichý pod Stolovou 8 - 10 hod.

UPOZORNĚNÍ!
Na daná stanoviště přivážejte prosím velkoobjemový odpad až od vyznačené doby,

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

Sběr železného šrotu proběhne až na jaře 2010!
Danuše Svobodová, pracovník OÚ

Nová tvář Policie ČR
Frýdlant n.O.

V rámci spolupráce policie s občany
a obcemi bychom vás chtěli informovat,
že od 1. srpna 2009 dochází na Ob-
vodním oddělení Policie ČR Frýdlant
n.O. ke změně personálního obsazení v
řídících funkcích. Ve funkci vedoucího
oddělení vystřídá npor. Bc. Svatopluka
Čajánka npor. Mgr. Václav Vlček.

Ze všech sil pracujeme na tom,
abyste věřili, že se na nás můžete kdy-
koliv obracet a že máte právo od nás
očekávat pomoc a ochranu – ať již vyu-
žijete osobní kontakt, linku 158 nebo
linku 558 442 011 přímo na Obvodní
oddělení PČR Frýdlant n.O.

Zároveň bychom vás chtěli požádat,
abyste nebyli neteční k událostem, které
se kolem vás dějí. Účastněte se s námi
vytváření bezpečného prostředí pro
život. Pro nás je taková zpětná vazba dů-
ležitá, protože vaše pomoc, dobrý pocit
a důvěra v nás jsou pro nás znamením,
že můžeme naši práci považovat za ús-
pěšnou.

Sběr nebezpečných odpadů,
velkoobjemových odpadů
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přítomni: Michal Pavlita
Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová
Tomáš Hrubiš
Pavel Řezníček

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem 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 se-

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

5) Stanovení ceny za inzerci v Obecních no-
vinách

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 On-
dřejníkem 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 – nehlasoval)

RO schvaluje program jednání. 5-0-0

k bodu 1)
RO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení
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.,
Kunčice p.O. o pronájem bytu v Bytech
pro Seniory. 5-0-0

k bodu 5)
RO schvaluje cenu inzerce v Obecních nov-
inách 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
Valašskému folklornímu sdružení ve výši
1.000,-- Kč. 5-0-0

k bodu 8)
RO neschvaluje žádost o pronájem reklamní
plochy na budově č.p. 594 společnosti Cal-
tra s.r.o., Ostrava. 5-0-0

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

přítomni: Michal Pavlita
Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová

nepřítomni – omluveni:
Pavel Řezníček
Tomáš Hrubiš

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 62. zasedání dne
12. června 2009

1) Darovací smlouva o darování věci movité
mezi obcí a Moravskoslezským krajem

2) Smlouva o dílo mezi obcí a společností
Metrostav a.s., se sídlem Praha k před-
mětu smlouvy „Kunčice pod Ondřej-
níkem bezbariérový chodník II. etapa A -
chodníky“

3) Smlouva o dílo mezi obcí a společností
Metrostav a.s., se sídlem Praha k před-
mětu smlouvy „Kunčice pod Ondře-
jníkem bezbariérový chodník II. etapa B -
kanalizace“

4) Smlouva o dílo mezi obcí a společností
Megas, spol. s r.o., se sídlem Frenštát
p.R. předmětu „Rekonstrukce šaten
pro TV v ZŠ a MŠ Karla Svolinského,
Kunčice p.O. - 1. etapa“

5) Smlouva o dílo mezi obcí a společností
Megas, spol. s r.o., se sídlem Frenštát
p.R. předmětu „Rekonstrukce šaten
pro TV v ZŠ a MŠ Karla Svolinského,
Kunčice p.O. - 2. etapa“

6) Pověření starosty obce podpisem doku-
mentů přijatých na 62. zasedání rady
obce dne 12. června 2009

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

RO schvaluje program jednání.
RO schvaluje zařazení nového bodu pro-
gramu: 7) Program XIX. zasedání zastupi-
telstva obce 3-0-0

k bodu 1)
RO schvaluje Darovací smlouvu o darování
věci movité mezi obcí a Moravskoslezským
krajem. 3-0-0

k bodu 2)
RO schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí a
společností Metrostav a.s., se sídlem Praha
k předmětu smlouvy „Kunčice pod
Ondřejníkem bezbariérový chodník II. etapa
A - chodníky“. 3-0-0

k bodu 3)
RO schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí a
společností Metrostav a.s., se sídlem Praha
k předmětu smlouvy „Kunčice pod Ondřej-
níkem bezbariérový chodník II. etapa B -
kanalizace“. 3-0-0

k bodu 4)
RO schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí a
společností Megas, spol. s r.o., se sídlem
Frenštát p.R. předmětu „Rekonstrukce šaten

pro TV v ZŠ a MŠ Karla Svolinského,
Kunčice p.O. - 1. etapa“. 3-0-0

k bodu 5)
RO schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí a
společností Megas, spol. s r.o., se sídlem
Frenštát p.R. předmětu „Rekonstrukce šaten
pro TV v ZŠ a MŠ Karla Svolinského,
Kunčice p.O. - 2. etapa“. 3-0-0

k bodu 6)
RO pověřuje starostu obce podpisem doku-
mentů přijatých na 62. zasedání rady obce
dne 12. června 2009. 3-0-0

k bodu 7)
RO schvaluje Program XIX. zasedání zas-
tupitelstva obce. 3-0-0

I. Zápis a usnesení ze 61. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 1. června 2009

II. Zápis a usnesení ze 62. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 12. června 2009
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Kunčice pod Ondřejníkem

přítomni: Michal Pavlita
Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová
Pavel Řezníček
Tomáš Hrubiš

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 63. zasedání dne
26. června 2009

1) Poskytnutí materiální výpomoci Obci Živo-
tice u Nového Jičína

2) Pověření starosty obce podpisem doku-
mentů přijatých na 63. zasedání rady
obce dne 26. června 2009

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

RO schvaluje program jednání. 5-0-0

k bodu 1)
RO schvaluje poskytnutí materiální výpomoci
Obci Životice u Nového Jičína formou mater-
iálního daru ve výši maximálně 2.100,-- Kč.

5-0-0

k bodu 2)
RO pověřuje starostu obce podpisem doku-
mentů přijatých na 63. zasedání rady obce
dne 26. června 2009. 5-0-0

III. Zápis a usnesení ze 63. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 26. června 2009

přítomni: Michal Pavlita
Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová
Pavel Řezníček
Tomáš Hrubiš

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 64. zasedání dne
13. července 2009
1) Cenová nabídka na zpracování žádosti o

podporu z Operačního programu Životní
prostředí na projekt „Zateplení školy ZŠ
a MŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod
Ondřejníkem“

2) Kupní smlouva mezi obcí a K. a T.B., Tro-
janovice

3) Dohoda o vzájemném vypořádání
pohledávek mezi obcí a K. a T.B., Tro-
janovice

4) Žádost o slevu z místního poplatku podle
OZV 1/2008 - M.P., Beňadiková

5) Poskytnutí příspěvku na vybudování
vodovodního řadu - A.Š., Kunčice p.O.

6) Zveřejnění záměru prodeje pozemku
6.1. p.č. 1/9 v k.ú. a obci Kunčice pod

Ondřejníkem
6.2. část pozemku p.č. 3466 v k.ú. a obci

Kunčice pod Ondřejníkem
6.3. p.č. 1920/1 díl a v k.ú. a obci Kunčice

pod Ondřejníkem
7) Žádost o pronájem bytu v domě Byty pro

seniory v Kunčicích pod Ondřejníkem -
J.M., Kunčice p.O.

8) Finanční zajištění Dne obce
9) Žádost o zahájení provozu mateřské

školy v budově č.p. 425 v Kunčicích pod
Ondřejníkem - Základní škola a mateřská
škola Karla Svolinského, Kunčice p.O.

10) Pověření starosty obce podpisem doku-
mentů přijatých na 64. zasedání rady
obce dne 13. července 2009

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

RO schvaluje program jednání a zařazení
nových bodů programu:

11) Cenová nabídka na „Opravu chodníku u
komunikace II/483“

12) Cenová nabídka na zhotovení projektové
dokumentace k projektu „Rekonstrukce
radnice“

13) Cenová nabídka na zhotovení projektové
dokumentace k projektu „Rekonstrukce
prodejny potravin - mediatéka“

14 Kunčická s.r.o.: Cenová nabídka na zho-
tovení dokumentace pro stavební pov-
olení ke stavbě „Terasový dům Ondřejník“

4-0-0-1
k bodu 1)
RO schvaluje cenová nabídku společnosti
AQE Advisors, a.s., Brno, na zpracování žá-
dosti o podporu z Operačního programu Živ-
otní prostředí na projekt „Zateplení školy ZŠ
a MŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod
Ondřejníkem“. 4-0-0-1

k bodu 2)
RO schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí a K. a
T.B., Trojanovice. 4-0-0-1

k bodu 3)
RO schvaluje Dohoda o vzájemném vy-
pořádání pohledávek mezi obcí a K. a T.B.,
Trojanovice. 4-0-0-1

k bodu 4)
RO schvaluje slevu z místního poplatku podle
OZV 1/2008 paní M.P, Beňadiková, ve výši
492,-- Kč. 4-0-0-1

k bodu 5)
RO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
na vybudování a údržbu vodovodního řadu ve
výši 10 000,-- Kč od A.Š., Kunčice pod
Ondřejníkem. 4-0-0-1

k bodu 6)
6.1. RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje
pozemku p.č. 1/9 v k.ú. a obci Kunčice pod
Ondřejníkem 4-0-0-1

6.2. RO neschvaluje zveřejnění záměru
prodeje části pozemku p.č. 3466 v k.ú. a obci
Kunčice pod Ondřejníkem 5-0-0

6.3. RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje
pozemku p.č. 1920/1 díl a a části pozemku
p.č. 1920/1 v k.ú. a obci Kunčice pod Ondře-
jníkem. 5-0-0

k bodu 7)
RO schvaluje pronájem bytu v domě Byty pro
seniory J.M., Kunčice pod Ondřejníkem, na
dobu určitou - 12 ti měsíců. 5-0-0

k bodu 8)
RO schvaluje finanční zajištění Dne obce ve
výši 100.000,-- Kč z rozpočtu obce a
zmocňuje starostu obce ke schválení a pro-
plácení nákladů do výše 100.000,-- Kč.

5-0-0
k bodu 9)
RO bere na vědomí podanou žádost Základní
školy a mateřské školy Karla Svolinského o
zahájení provozu mateřské školy v budově
č.p. 425 v Kunčicích p.O. na vědomí a
pověřuje starostu obce pozváním ředitele
školy na jednání rady obce. 5-0-0

k bodu 10)
RO pověřuje starostu obce podpisem doku-
mentů přijatých na 64. zasedání rady obce
dne 13. července 2009. 5-0-0

k bodu 11)
RO schvaluje cenovou nabídku Jaroslava
Bražiny, Čeladná na „Opravu chodníku u ko-
munikace II/483“. 5-0-0

k bodu 12)
RO schvaluje cenovou nabídku společnosti
Petr Lichnovský architektonická kancelář
s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace
k projektu „Rekonstrukce radnice“. 5-0-0

k bodu 13)
RO schvaluje cenovou nabídku společnosti
Petr Lichnovský architektonická kancelář
s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace
k projektu „Rekonstrukce prodejny potravin -
mediatéka“. 5-0-0

k bodu 14)
RO bere na vědomí schválenou cenovou
nabídku společnosti Petr Lichnovský ar-
chitektonická kancelář s.r.o. na zhotovení pro-
jektové dokumentace - dokumentace pro
stavební povolení stavby „Terasový dům
Ondřejník“. Investorem je Kunčická s.r.o.

5-0-0

IV. Zápis a usnesení ze 64. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 13. července 2009
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V měsíci říjnu se konají volby do Posla-
necké sněmovny Parlamentu České repub-
liky. 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 Maralovém
kopci v č.p. 158 bude mít volební místnost
v budově obecního úřadu v zasedací míst-
nosti (č.p. 569).

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

Informace o způsobu hlasování ve
volbách do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky na území
České republiky.

Volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky (dále jen „Poslanecká
sněmovna“) na území České republiky vyh-
lásil prezident republiky svým rozhodnutím
č. 207/2009 Sb. ze dne 9. července 2009.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve
dvou dnech, v pátek 9. října 2009 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 10. října
2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá ve volebních
místnostech na území České republiky
a ve volebních místnostech zřízených
při zastupitelských a konzulárních
úřadech České republiky v zahraničí,
s výjimkou konzulárních úřadů vedených hon-
orárními konzulárními úředníky.

Voličem je státní občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let.

VOLEBNÍ MÍSTNOST
Ve volební místnosti budou na viditelném

místě vyvěšeny hlasovací lístky označené
nápisem „vzor“, prohlášení kandidáta o vzdání
se kandidatury nebo prohlášení zmocněnce
o odvolání kandidáta, pokud byla doručena
do 48 hodin před zahájením voleb; při
zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevz-
daným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále
případná informace o tiskových chybách na
hlasovacích lístcích s uvedením správného
údaje. Volební místnost musí být pro každý
volební okrsek rovněž vybavena zákonem č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění něk-
terých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, který musí být voličům na jejich žá-
dost zapůjčen k nahlédnutí.

HLASOVÁNÍ
PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO

OBČANSTVÍ

Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže okrskové volební komisi svou to-
tožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem, nebo platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním
průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a
státní občanství České republiky potřebnými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze
stálého seznamu voličů a který prokáže své
právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková
volební komise dopíše do výpisu ze stálého
seznamu voličů dodatečně a umožní mu
hlasování.

HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Volič může požádat o vydání voličského
průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. 9. čer-
vence 2009, a to písemným podáním
opatřeným ověřeným podpisem voliče,
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb, tj. 2. října 2009, obecnímu úřadu, který
stálý seznam voličů vede, nebo osobně do
okamžiku uzavření stálého seznamu voličů,
tj. 7. října 2009; obecní úřad v místě trvalého
pobytu voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu

Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání
ZO)

I. Z v o l i l o :

1) návrhovou komisi ve složení:
Ing. Antonín Žák, Ing. Lumír
Poledník

2) ověřovatele zápisu: Lenka Do-
biášová, Oldřich Harabiš

II. B e r e n a v ě d o m í :

3) kontrolu usnesení ze XVIII.
zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 30. dubna
2009,

4) informace o jednáních rady
obce,

7) zprávu o činnosti finančního
výboru,

9) zprávu o průběhu a výsledku
kontroly ve společnosti
Kunčická s.r.o.

III. S c h v a l u j e :

Program XIX. zasedání zastupi-
telstva obce
5) zrušení usnesení z XI.

zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 22. července
2008 - bod 7 b),

6) a) podání žádosti o dotaci
v rámci Integrovaného oper-
ačního programu pro „eGov-
ernment v obcích -
CzechPOINT“,
b) podmínky Rozhodnutí o
poskytnutí dotace podle

přílohy č. 1,
c) přijetí dotace na modern-

izaci pracoviště Czech-
POINT ve výši 58.259,- Kč.

8) Úpravu rozpočtu č. 5/2009
podle přílohy č. 2 takto:
změna celkových výdajů -
261.200,- Kč, změna finan-
cování - 261.200,- Kč,

IV. Z m o c ň u j e :

10) starostu obce k podpisu
dokumentů schválených na
XIX. zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 24.
června 2009.

V. U k l á d á :

9) na následujících zastupitel-
stvech do konce roku 2009
zařadit do pravidelného pro-
gramu průběžnou zprávu o fi-
nančním hospodaření
Kunčické s.r.o. se zřetelem na
terasový dům Ondřejník

IV. P o v ě ř u j e :

9) Ing. Ivana Blažka provést kon-
trolu za rok 2009 a předat
zprávu zastupitelstvu obce do
konce ledna 2010

V Kunčicích p.O.,
24. června 2009

Michal Pavlita v.r.,
starosta obce

Oldřich Harabiš v.r.,
místostarosta obce

Usnesení z XIX. zasedání zastupitelstva
Obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 24. června 2009
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dnem voleb, tj. 24. září 2009, předá osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle na jím uvedenou adresu.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do
výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech
voleb do Poslanecké sněmovny v jakémko-
liv volebním okrsku na území České re-
publiky i v jakémkoliv zvláštním
volebním okrsku v zahraničí.

Volič, který se dostavil do volební míst-
nosti s voličským průkazem, je povinen po
prokázání totožnosti a státního občanství
České republiky tento průkaz odevzdat
okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu
ze zvláštního seznamu voličů.

HLASOVACÍ LÍSTKY

Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké
sněmovny jsou vytištěny samostatně pro kaž-
dou politickou stranu, politické hnutí a koalici.
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo
určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí
tvořit úplnou číselnou řadu, a to v případech,
kdy kandidátní listina politické strany, politick-
ého hnutí nebo koalice nebyla zaregistrována
ani na základě přezkoumání soudem.

Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem
razítka krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou

starostou obce distribuovány voličům ne-
jpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. 6. října
2009. V případě, že dojde k jejich poškození
nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dis-
pozici všechny hlasovací lístky, je možné
požádat ve volební místnosti okrskovou
volební komisi o vydání nové kompletní sady
hlasovacích lístků.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

Po záznamu ve výpisu ze stálého sez-
namu voličů nebo zvláštního seznamu voličů
obdrží volič od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním
razítkem, případně novou sadu hlasovacích
lístků. Poté vstoupí volič do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků.
Pokud se volič neodebere do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlaso-
vacích lístků vloží volič do úřední obálky 1
hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který
vkládá do úřední obálky, může přitom za-
kroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4
kandidátů uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává
přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího
lístku nemají na jeho posouzení vliv.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které

České republiky v roce 2009
nejsou na předepsaném tiskopise,
hlasovací lístky, které jsou přetržené, a
hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do úřední obálky. Hlas voliče je ne-
platný, je-li v úřední obálce vloženo
několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední
obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zas-
toupení není přípustné. S voličem, který
nemůže pro tělesnou vadu sám upravit hlaso-
vací lístek anebo nemůže číst nebo psát,
může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební komise, a hlaso-
vací lístek za něho upravit a vložit do úřední
obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do
volební schránky.

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ

SCHRÁNKY

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 místnost, a
to pouze v územním obvodu stálého voleb-
ního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči 2 své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky.

Michal Pavlita, starosta obce

Správná volba
Motto: „Řešení = Vyšší zaměstnanost,

finanční a sociální jistota pro
všechny občany…“

Heslo, kterým se řídí ing. Pavel Hrnčíř,
kandidát ODS do poslanecké sněmovny
za Moravskoslezský kraj. Mnozí jej znáte os-
obně, pro mnohé z Vás se snažil od roku
1998, kdy je ve funkci poslance, naleznout
pomoc ať už v občanských, či soukromých
záležitostech. Právě zkušeného poslance,
který umí v Praze mnoho prosadit, náš kraj
v současné nelehké době bezesporu
potřebuje. Jako místopředseda rozpoč-
tového výboru se vždy staral zejména o to,
aby co nejvíce ze státních prostředků do-
razilo právě do našeho kraje. Díky této
snaze bylo v tomto volebním období za-
jištěno např. 456 mil. Kč na investiční akce
obcí a měst Moravskoslezského kraje.
Přitom vždy ctil zásadu nezadlužovat bu-
doucnost na úkor našich dětí a vnuků...
Jako místopředseda poslaneckého klubu
ODS mimo jiné upozorňoval na nedostatek
financí na dostavbu dálnice D 47 a v této
záležitosti interpeloval naši vládu. A protože
sám žije ve šťastné rodině s manželkou a
dvěma už dospělými studentkami, jako člen

stálé komise pro rodinu se zasadil o za-
sazení projektu Obec přátelská rodině a
spolupracoval na souboru prorodinných
opatření. Jako ověřovatel Petičního výboru
řešil například petici – Naše budoucnost
bez jedů, nebo připomínky občanů
k trasám ne vždy zdárně vyřešených komu-
nikací v našem regionu.

To je jen malý výčet akcí, které Pavel
Hrnčíř prosazoval. A mohli bychom jich vyj-
menovat mnohem, mnohem více. V posla-
necké práci mu rozhodně pomohla
zkušenost z předcházející profese, kdy pra-
coval v komunální sféře, mimo jiné jako mís-
tostarosta města Bílovce. A co konkrétně na
jeho poslaneckou práci říkají ti, kteří jej znají?

Michal Pavlita, starosta obce:
„Říká se, že člověk, který je dlouho

mimo svůj domov, ztratí zájem o svůj region
a jeho problémy ho tolik nezajímají. Jsou
však výjimky a tou je právě Pavel Hrnčíř.
Znám ho jako člověka, na kterého se může
kdokoliv obrátit. U malých obcí jako jsou
Kunčice pod Ondřejníkem je to potřeba.
Byl to právě on, kdo se zasadil velkou
mírou o vybudování nejen nové tělocvičny
v obci za 18 mil. Kč. A byl to také on, kdo
zamezil důlním společnostem „neome-
zenou vládu“ nad našimi pozemky a tím bo-
juje proti těžbě uhlí na Frenštátsku.“

Nežijeme minulostí, zajímá nás bu-
doucnost. S jakou strategií se Ing. Hrnčíř
rozhodl jít do dalšího volebního období?
Krátce to shrnul už ve svém mottu. Mimo
jiné chce občanům pomoci v jedné z nej-
choulostivějších oblastí – nedostatku pra-
covních míst. Proto se rozhodl podpořit
„Projekt školení místo pobytu na Úřadu
práce.“ Jeho cílem je, aby si občané
vylepšili za podpory státu kvalifikaci a měli
tak větší šanci uplatnit se na trhu práce.
Dále se chce zasadit se o to, aby se co ne-
jvíce možných financí rozdělilo do školství a
zdravotnictví v našem kraji. A také podpořit
sociální oblast – soukromé školky, place-
nou týdenní otcovskou dovolenou na
pomoc matkám po porodu atd. A neza-
pomíná ani na problém, který občany nejen
našeho kraje v posledních letech trápí. Co
nejvíce posílit ochranu a prevenci před
ničivými povodněmi. Není toho málo. A
není to všechno. Aby však svůj slib mohl
splnit, potřebuje k tomu váš preferenční
hlas. Zakroužkujte na kandidátce ODS de-
vítku, zakroužkujte jméno vašeho kandidáta
Pavla Hrnčíře.

Bližší informace najdete
na www.pavel-hrncir.cz

Volte ODS! Na kandidátce zakroužkujte číslo 9 – Pavla Hrnčíře
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přítomni: Michal Pavlita
Oldřich Harabiš
Tomáš Hrubiš

nepřítomni – omluveni:
Lenka Dobiášová
Pavel Řezníček

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 65. zasedání dne
17. srpna 2009
1) Jmenování členů komisí podle zák. č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
pro veřejnou zakázku „Výstavba kanal-
izace a ČOV v Kunčicích pod Ondřej-
níkem - tendrová dokumentace“

2) Výběr dodavatele Projektové dokumen-
tace - tendrové dokumentace k projektu
„Výstavba kanalizace a ČOV v Kunčicích
pod Ondřejníkem“

3) Stanovisko ZŠ a MŠ Karla Svolinského
v Kunčicích pod Ondřejníkem k žádosti o
zahájení provozu předškolního vzdělávání
v budově č.p. 425 v Kunčicích p.O.

4) Smlouva úplatná o zřízení věcného
břemene č. IP-12-8004621 mezi obcí a
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín

5) Poskytnutí příspěvku na vybudování
vodovodního řadu - Ing. Marta Kokešová,
Kunčice p.O.

6) Cenové nabídky na zhotovení stavby
„Chodník podél silnice II/483 a III/48310
v Kunčicích p.O. - dešťová kanalizace ve
IV. a V. úseku

7) Žádost o slevu z místního poplatku podle
OZV 1/2007 - P.M., Kunčice p.O.

8) Žádost o koupi pozemku p.č. 1/9 v k.ú. a
obci Kunčice pod Ondřejníkem

9) Žádost o pronájem nebytových prostor
v budově č.p. 315 v Kunčicích p.O. -
Šárka Adamčíková, Kunčice p.O.

10) Žádost o pronájem bytu v Bytech pro se-
niory - H.D., Kunčice p.O.

11) Cenová nabídka na zimní údržbu chod-
níku - Leoš Řezníček, Kunčice p.O.

12) Kupní smlouva a smlouva o zřízení věc-
ného břemene mezi obcí a M.S., Čeladná

13) Smlouva o budoucí smlouvě kupní č.
110/2009/1309000397 mezi obcí a
SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava

14) Pověření starosty obce podpisem doku-
mentů přijatých na 65. zasedání rady
obce dne 17. srpna 2009

15) Diskuze

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

RO schvaluje program 3-0-0

k bodu 1)
RO schvaluje jmenování těchto členů komisí
k veřejné zakázce „Výstavba kanalizace a ČOV
v Kunčicích pod Ondřejníkem - tendrová doku-
mentace“ podle zákona č. 137/2006 Sb.:

Komise pro otevírání obálek v počtu tří členů:
Michal Pavlita
Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek
v počtu pěti členů:
Členové:
Michal Pavlita
Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová
Pavel Řezníček
Tomáš Hrubiš

Náhradníci členů komise pro posouzení a
hodnocení nabídek v počtu pěti členů
v pořadí:
1. Petr Tryščuk
2. Radim Jurek
3. Danuše Svobodová
4. Stanislav Jurek
5. Vladimíra Macurová 3-0-0

k bodu 2)
RO schvaluje kritérium pro vyhodnocení po-
daných nabídek výběrového řízení k veřejné
zakázce „Výstavba kanalizace a ČOV

v Kunčicích pod Ondřejníkem - tendrová
dokumentace“ - ekonomicky nejvhodnější
bude nabídka s nejnižší podanou cenou.
RO schválila jako ekonomicky nejvhodnější
nabídku podanou společností Koneko spol.
s r.o., se sídlem Ostrava. 3-0-0

k bodu 3)
RO bere na vědomí stanovisko ředitele Zák-
ladní školy a mateřské školy Karla Svolin-
ského v Kunčicích pod Ondřejníkem, Mgr.
Tomáše Kolesy k zahájení provozu předškol-
ního vzdělávání v budově č.p. 425.
RO neschvaluje zahájení předškolního
vzdělávání v budově č.p. 425 v Kunčicích
p.O. 3-0-0

k bodu 4)
RO schvaluje Smlouvu úplatnou o zřízení věc-
ného břemene č. IP-12-8004621 mezi obcí
a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín

3-0-0

V. Zápis a usnesení ze 65. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 17. srpna 2009
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k bodu 5)
RO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
na vybudování a údržbu vodovodního řadu ve
výši 1,-- Kč pro připojení rodinného domu č.p.
522 v Kunčicích pod Ondřejníkem od Ing.
Marty Kokešové, Kunčice pod Ondřejníkem.

3-0-0
k bodu 6)
RO schvaluje cenovou nabídku společnosti
Metrostav a.s., se sídlem Praha na vybu-
dování stavebních objektů SO-301.1 a SO
301.2 - dešťová kanalizace na IV. a V. úseku
stavby

„Chodník podél silnice II/483 a III/48310
v Kunčicích pod Ondřejníkem“. 3-0-0

k bodu 7)
RO schvaluje slevu z místního poplatku podle
OZV 1/2007 ve výši 5/12 ročního poplatku
Petru Mžikovi, Kunčice pod Ondřejníkem.

3-0-0
k bodu 8)
RO bere na vědomí žádost Lumíra Justa,
Teplice o odkoupení pozemku p.č. 1/9 v k.ú.
a obci Kunčice pod Ondřejníkem. 3-0-0

k bodu 9)
RO neschvaluje žádost Šárky Adamčíkové,
Kunčice p.O. o pronájem nebytových prostor
v budově č.p. 315 v Kunčicích p.O.
RO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
části nebytových prostor v budově č.p. 315
v k.ú. a obci Kunčice pod Ondřejníkem

3-0-0

k bodu 10)
RO bere na vědomí žádost Heleny
Dvořákové, Kunčice p.O. o pronájem bytu
v Bytech pro seniory. 3-0-0

k bodu 11)
RO bere na vědomí cenovou nabídku Leoše
Řezníčka, Kunčice p.O. na zimní údržbu ko-
munikací. 3-0-0

k bodu 12)
RO schvaluje Kupní smlouvu a smlouva o
zřízení věcného břemene mezi obcí a Marií
Starnovskou, Čeladná. 3-0-0

k bodu 13)
RO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
kupní č. 110/2009/1309000397 mezi obcí a
SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava. 3-0-0

k bodu 14)
RO pověřuje starostu obce podpisem doku-
mentů přijatých na 65. zasedání rady obce
dne 17. srpna 2009. 3-0-0

zpracoval: Michal Pavlita, starosta obce

NNaabbíízzíímm  sslluužžbbyy
ffeekkáállnníímm  vvoozzeemm
ZZaajjiiššťťuujjii  ooddvvoozz::
••  oobbssaahhuu  jjíímmeekk
••  ffeekkáálliiíí
••  mmooččůůvvkkyy
••  ooddppaaddnníí  vvooddyy
••  kkaallůů  zz  ččiissttíírreenn  

ooddppaaddnníícchh  vvoodd  aattdd..

Kontakt: Alfred Turoň
Kunčice p O. 321
tel./fax 556 850 218
mobil: 602 709 805
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Kancelář: 596 888 777
Tel.: 604 999 442

603 774 788

Výzva k občanům
V noci z 27. na 28. 8. poškodili neznámí vanda-
lové, vracející se z rockové zábavy cedule do-
pravního značení na dolním konci.

Prosíme případné svědky, aby poskytli informace
o jménech vandalů buď přímo redakci nebo
Obecnímu úřadu.

Způsobená škoda je odhadována do 20 000 Kč.

redakce

Hledám 
samostatného
kuchaře/ku 

pro nově otevřený penzion
v Kunčicích p O.
Výuční list, praxe 

v oboru, samostatnost a
spolehlivost podmínkou.

Směnnost: dlouhý 
a krátký týden. 

Nástup: od 1.11.2009.
Kontakt:  Bešlová Monika,

tel.č.: 732 369 348, 
Po-Pa 8.00 až 14.00 hod.

Hledám 
číšnika/ci 

pro nově otevřený penzion
v Kunčicích p O.

Výuční list,praxe v oboru,
samostatnost a

spolehlivost podmínkou.
Směnnost: dlouhý 

a krátký týden. 
Nástup: od 1.11.2009

Kontakt: Bešlová Monika,
tel.č.: 732 369 348,

Po-Pa 8.00 až 14.00 hod.

Hledám 
pracovnici 
pro úklid 

pro nově otevřený penzion
v Kunčicích p O.
Samostatnost a

spolehlivost podmínkou.
Pracovní doba: 

dle dohody. 
Nástup: 1.11.2009.

Kontakt: Bešlová Monika,
tel.č.: 732 369 348, 

Po-Pa 8.00 až 14.00 hod.
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Ve středu 1. 7. 2009 v 19 00

hodin jsme předali starostovi
obce Životice panu Hasalíkovi
materiální sbírku pro jeho obec
postiženou povodněmi. Na tuto
sbírku během dvou dnů přis-
pělo 83 rodin + obecní úřad,
hodnota povodňové sbírky
činila přibližně 60 000 korun.
Jménem pana starosty Ha sa -
líka děkujeme všem občanům,
kteří ke sbírce přispěli, zároveň
děkujeme přepravci panu Hein-
zovi. 

Bylo vybráno např.
Balená voda 180 balení
Gumové rukavice 200 párů
Gumáky 31 párů
Lopata 61 ks
Smetáky 52 ks
Kolečka 16 ks
Čistící prostředky 25 ks
Kbelíky 21 ks

a mnoho dalšího jako
například: savo, vytírací hadry,
mýdla, zubní pasty, toal. papíry,
pracovní boty 

Hasiči Kunčice pod
Ondřejníkem

Sbírka na pomoc občanům Životic
u Nového Jičína po povodni

Dne 19. června 2009 se uskutečnil vý-
jezd hasičů z Kunčic pod Ondřejníkem 
v obci Tichá. Jednalo se o požár chaty.
Řeklo by se - pravidelný výjezd. Není tomu
tak! Naši hasiči byli u zásahu jako první a
to bylo tehdy velmi důležité, neboť se jed-

nalo zároveň o záchranu lidského života.
Rychlá pomoc přispěla k záchraně těžce
popáleného muže. Za tento čin si zaslouží
dík Pavel Kahánek, velitel zásahu a další

členové JSDH: Tomáš Závodný, Emil
Hučík, Miroslav Kahánek, Marek Cochlar,
Pavel Mikulka, Petr Vaněk, Adam Čajá-
nek, Radek Šustek, Tomáš Maralík, Jind-
řich Závodný, Petr Pavlíček.

Michal Pavlita, starosta obce

Zachránili život


