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PODĚKOVÁNÍ
Velice děkuji všem zájmovým spolkům, sdružením,

podnikatelům i politickým stranám, které se zúčast-
nily dne obce a podílely se tak na jeho bohatém a
úspěšném programu. Lenka Dobiášová

Již podruhé se v Kunčicích pod Ondřejníkem konala oslava -
Den obce. I když není přesně znám vznik Kunčic pod ondřejní-
kem, není zde žádná tradice z minulých let či století, je vždy
důvod naši obec oslavit. I letos to byla oslava velmi vydařená, o
čemž svědčí i vysoká návštěvnost, jež se blížila hranici tisíce
osob. Program byl určen pro všechny věkové skupiny. Od ne-
jmenších, kteří se baví hrou, až po starší občany, kteří si mohli po-
sedět a popovídat si známými. Stejně jako v roce loňském se na
organizaci Dne obce podílely všechny spolky a mnoho občanů.
Je proto těžké zde všechny vyjmenovávat, všem patří dík. Je však
nutné se zmínit o člověku, který toho měl na svých bedrech nej-
více, a to byla Lenka Dobiášová, předsedkyně kulturní komise.
Jako loni, i letos se jí to náramně povedlo. Nemalý dík patří tak-
též sponzorům, kteří velkou měrou přispěli na finanční zajištění.

Díky nim byly pokryty náklady z rozpočtu obce jen ve výši při-
bližně 15 tis. Kč., finanční příspěvek poskytli sponzoři v celkové
částce 62 tis. Kč a byli to:
• Občanská demokratická strana v Kunčicích pod Ondřejníkem

přispěla částkou 15 tis. Kč,
• Megas, spol. s r.o., Frenštát p. R. přispěla částkou 20 tis. Kč,
• TRASO OIL, s.r.o., Frenštát p. R. přispěla částkou 5 tis. Kč,
• Pekárna Vial, Kunčice pod Ondřejníkem přispěla částkou 2 tis. Kč,
• JUREK S+R s.r.o., Kunčice p. O. přispěla částkou 10 tis. Kč,
• Revin - velkoobchod nápojů, Frenštát p. R. přispěl částkou 10 tis.,
další dary byly materiální

Co závěrem dodat, snad již jen to, že se můžeme všichni těšit
na III. ročník ….. a to už je tradice.

Michal Pavlita, starosta obce

II. ročník
Dne obce
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Ve Frenštátě pod Radhoštěm otevíráme
soukromé Dětské studio, zaměřené na
předškolní výchovu a vzdělávání dětí do 7
let. Nabízíme krátkodobé i celodenní či půl-
denní hlídání, přičemž ceny za tyto služby se
pohybují již od 30,- Kč za hodinu. Prostory
studia si lze pronajmout na dětské oslavy či
jiná dětská setkání.

Odpoledne je prostor vyhrazen pro vol-
nočasové aktivity dětí a to zejména Anglič-
tina pro děti, Angličtina pro rodiče a děti či
Angličtina pro dospělé s možností hlídání
dětí, dále jsou připravena Dětská pohybová
cvičení či Cvičení rodičů s dětmi a kroužek
Tvoření, kde si děti osvojí nejrůznější pra-

covní a výtvarné techniky. Nabízíme možnost
navštěvovat odpolední kurzy i dětem, které
k nám pravidelně nedocházejí.

Dětské studio se nachází v nově vybu-
dované přístavbě domu, v klidné vilové
čtvrti, kde je dětem k dispozici prostorná
herna s jídelnou, sociálním zařízením a za-
hradou.

Srdečně vás zveme na návštěvu Dět-
ského studia, a budeme potěšeni, zvolíte-li
pro vaše děti právě nás.

Více informací naleznete na www.det-
skestudio.cz nebo na tel.739 419 148 a
737 801 166.

Dagmar Procházková, Iveta Machulová

Marie Šrámková,
tel. č.: 777 799 404
MMaarriiee  ŠŠrráámmkkoovváá,,

tteell..  čč..::  777777 779999 440044

Odběr objednávek
30. října v 15.00 až
15.15 u hřbitova.

Odběr objednávek
30. října v 15.00 až
15.15 u hřbitova.

Ve Frenštátě se otevírá
soukromé Dětské studio

inzerce

V dnešní uspěchané době se nad tím
zpravidla nezamýšlíme, dokud nás, nebo
někoho z blízkých, něco nepříjemného
nepostihne. Zpravidla víme, kde nás
bota tlačí, ne vždy je však čas k nápravě. 

Ke zdravému životu potřebujeme kvalitní
vodu, čistý vzduch s dostatkem kyslíku a

stravu bez rakovinotvorných dusičnanů. Je
to jen základ, o který bychom všichni měli
usilovat bez uplácení a lobování. Vždyť roz-
bory vody ze studánek v obci nedopadly
dobře a k Leopoldce nebo Hubertce, kde
ještě teče voda bez bakterií, je to daleko.
Proto je tolik potřebná obecní kanalizace,
která se konečně začne v Kunčicích budo-
vat. Ale musíme rovněž chránit zeleň,
vzrostlé stromy zbavovat jmelí a pečovat o
naše lesy se zdravotní policií rodu Formica,

což nám pomůže zajistit čisté ovzduší a vy-
robí tolik potřebný kyslík.

Zároveň se snažíme obnovovat mokřady
a tůňky bez ryb k rozvoji populace obojži-
velníků a vážek, které bezpečně zahubí ko-
máry – ať se nám vrátí žabí koncerty ve
zdravém životním prostředí. 

Je potěšující, že v našem úsilí nám ne-
zištně pomáhá mladší generace, která tak
spoluvytváří lepší podmínky k životu.

Za ZO ČSOP Kunčice Miloslav Šrubař

Co nám ubližuje, čím a proč?

Vážení čtenáři,

omlouváme se za zpoždění vydání
tohoto čísla Obecních novin. Došlo k
němu nešťastnou souhrou několika
technických problémů. 

Zároveň si Vás dovoluji upozornit na
drobnou změnu – všechny reklamy
budou od tohoto čísla označeny jako
"inzerce" a to buď v tiráži stránky nebo
nad samotnou reklamou. Toto rozhod-
nutí přijala redakční rada na základě
zkušenosti i požadavků zadavatelů re-
klamy. A pro zpřehlednění obsahu
Obecních novin: např. všechny politicky
motivované články za dobu našeho re-
dakčního týmu byly otištěny již jako pla-
cená reklama a ne zdarma, jako tomu
bylo v minulosti.

Přeji Vám hezký nadcházející podzim.

Petr Tryščuk, šéfredaktor 
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Kunčice pod Ondřejníkem

Jubilanti
v říjnu oslaví svá 

životní jubilea tito občané

Marie Macurová 88 let
Miroslav Valášek 88 let
Bedřich Majerek 85 let
Josef Klimeš 85 let
Jindřiška Halamíková 85 let
Oldřich Šmiřák 84 let
Marie Křiváková 83 let
Jarmila Drongová 81 let
Božena Janáková 75 let
Milada Běčáková 70 let
Pavla Poláčková 65 let
Marie Trebunová 65 let
Vladimír Kopřiva 65 let
Jarmila Šrubařová 65 let
Oldřich Harabiš 65 let
Jaroslava Sotolová 65 let
Karel Kaděra 65 let
Ludmila Niklová 60 let
Jaromíra Maralíková 60 let
Danuše Starová 60 let

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

Rozloučení
V měsíci září jsem se naposledy roz lou -
či li s paní Zdenkou Šofránkovou a
paní Marií Pavliskovou.

Vzpomínka
Dne 11. 10. 2009 vzpomeneme 15-ti
leté výročí úmrtí paní Anděly Saitlové.
Vzpomíná syn Luboš s rodinou.

Oznámení
Náboženská obec Církve českosloven-

ské husitské v Kunčicích p. O. ozna-
muje, že památky zesnulých bude

vzpomenuto ve zdejším Husově sboru
při pobožnosti v pátek 30. října 2009

v 15.00 hodin
a při bohoslužbě v neděli 1.
listopadu 2009 v 8.30 hodin.

Svá přání, abychom zesnulých členů
Vaší rodiny vzpomněli jmenovitě, ozna-

mujte  podle možnosti již napřed
v průběhu měsíce října.

Těšíme se na Vaši účast.
Farář a rada starších.

� �

� �

� �

Pozvánka pro 
seniory na podzimní
vycházku
Sraz v úterý 20. října 2009
u kostela na dolním konci ve
8.30 hod. Náhradní termín je
ve čtvrtek 22. října 2009.

ASPV zve do cvičení 
v nové tělocvičně

– vyberte si z naší nabídky
Pondělí
– od 15.00 do 16.30 žačky, ved. J. Poledníková
– od 17.30 do 19.00 ženy, ved. M. Majerková, E. Šigutová, K. Černá, B. Martiňáková
– od 19.00 do 21.00 florbal, ved. O. Menšík

Úterý
– od 15.00 do 16.30 žáci, ved. Vít a Zuzana Majerkovi
– od 19.30 do 21.00 ženy aerobik, ved. V. Daníčková

Středa
– od 16.30 do 17. 30 předškolní děti s rodiči, ved. M. Šebelová, M. Menšíková, M.

Vyroubalová
– od 19.00 do 21.00 TAI – CHI, ved. J.Majerek

Kancelář: 596 888 777
Tel.: 604 999 442

603 774 788

inzerce
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přítomni: Michal Pavlita
Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová
Pavel Řezníček
Tomáš Hrubiš – přítomen od bodu 2

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 66. zasedání dne
31. srpna 2009
1) Úprava rozpočtu č. 6/2009
2) Dohoda o spolupráci při zajištění zpětného

odběru přenosných baterií mezi obcí a 
společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Praha

3) Žádost společnosti JUREK S+R s.r.o., se
sídlem Kunčice pod Ondřejníkem o prod-
loužení nájmu nebytových prostor v budově
č.p. 315 v Kunčicích p.O.

4) Smlouva o pronájmu pozemku mezi obcí a
MUDr. L.J. a M.H., Šurany, Slovensko

5) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p.č. 1748/2 a p.č. 3452/3 v k.ú. a obci 
Kunčice pod Ondřejníkem

6) Žádost o souhlas se stavbou oplocení  na
pozemku p.č. 1817/5 v k.ú. a obci Kunčice 
p.O. - Ing. K.J., Kunčice p.O.

7) Pověření starosty obce podpisem dokumentů
přijatých na 66. zasedání rady obce dne 
31. srpna 2009

8) Diskuze

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

RO schvaluje program jednání a zařazení
nových bodů programu:

9) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene a právu provést
stavbu mezi obcí a Povodí Odry, státní pod-
nik, se sídlem Ostrava, 

10) Smlouva o zřízení věcného břemene mezi
obcí a Českou republikou - Agenturou
ochrany přírody a krajiny České republiky,
se sídlem Praha. 4-0-0

k bodu 1)
RO schvaluje Úpravu rozpočtu č. 6/2009.

4-0-0

k bodu 2)
přítomen Ing. Tomáš Hrubiš
RO schvaluje Dohodu o spolupráci při zajištění
zpětného odběru přenosných baterií mezi obcí a
společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Praha.

4-0-0-0
k bodu 3)
RO schvaluje prodloužení nájmu nebytových
prostor v budově č.p. 315 v Kunčicích pod
Ondřejníkem společnosti JUREK S+R s.r.o., se
sídlem Kunčice p.O. 4-0-0-0

k bodu 4)
RO schvaluje Smlouvu o pronájmu pozemku
mezi obcí a MUDr. L.J. a M.H., Šurany, Sloven-

sko 4-0-0-0

k bodu 5)
RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části
pozemku p.č. 1748/2 a p.č. 3452/3 v k.ú. a obci
Kunčice pod Ondřejníkem. 4-0-0-0

k bodu 6)
RO souhlasí s výstavbou oplocení na pozemku
p.č. 1817/5 v k.ú. a Obci Kunčice pod Ondře-
jníkem ve vzdálenosti minimálně 2 m od místní
komunikace - investor Ing. K.J. 5-0-0

k bodu 7)
RO pověřuje starostu obce podpisem doku-
mentů přijatých na 6. zasedání rady obce dne
31. srpna 2009. 5-0-0

k bodu 9)
RO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí sm-
louvy o zřízení věcného břemene a právu provést
stavbu č. B - 660/09 mezi obcí a Povodí Odry
, státní podnik, se sídlem Ostrava. 5-0-0

k bodu 10)
RO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. v.s. 29300064 mezi obcí a Českou
republikou - Agenturou ochrany přírody a krajiny
České republiky, se sídlem Praha. 5-0-0

I. Zápis a usnesení ze 66. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 31. srpna 2009

přítomni: Michal Pavlita
Oldřich Harabiš
Pavel Řezníček

nepřítomni – omluveni:
Lenka Dobiášová
Tomáš Hrubiš 

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 67. zasedání dne
31. srpna 2009
1) Úprava rozpočtu č. 7/2009
2) Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
3) Žádost o výjimku v počtu dětí v mateřské

škole v Základní škole a mateřské škole Karla
Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem

4) Žádost o výjimku v počtu dětí v základní škole
v Základní škole a mateřské škole Karla
Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem

5) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje mezi obcí a
Moravskoslezským krajem

6) Jmenování inventarizačních komisí pro rok
2009

7) Poskytnutí finančního příspěvku Sboru do-
brovolných hasičů v Kunčicích pod Ondř.

8) Poskytnutí finančního příspěvku Rybářskému
sdružení v Kunčicích pod Ondřejníkem

9) Program XX. zasedání zastupitelstva obce
10) Pověření starosty obce podpisem doku-

mentů přijatých na 67. zasedání rady obce
dne 14. září 2009

11) Diskuze
Hlasování: (pro – proti – zdržel se - nehlasoval)
RO schvaluje program jednání. 3-0-0

k bodu 1)
RO schvaluje Úpravu rozpočtu č. 7/2009.

3-0-0
k bodu 2)
RO doporučuje zastupitelstvu obce návrh
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 schválit.

3-0-0
k bodu 3)
RO schvaluje povolení výjimky v počtu dětí ve
třídách mateřské školy na počet 28 dětí v jedné
třídě. 3-0-0

k bodu 4)
RO schvaluje výjimku v počtu žáků základní
školy takto: Průměrný počet žáků v jedné třídě
může být nižší než 17 žáků. 3-0-0

k bodu 5)
RO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi obcí a
Moravskoslezským krajem účelově určenou na
výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů
vzniklých při odstraňování následků povodně na
území Moravskoslezského kraje  v červnu a čer-
venci 2009. 3-0-0

k bodu 6)
RO souhlasí se jmenováním inventarizačních
komisí v tomto složení:

A) HLAVNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISI
V TOMTO SLOŽENÍ:

předseda: Radim Jurek
členové: Michal Pavlita

Oldřich Harabiš
Jana Martináková
Ivana Řezníčková

B) DÍLČÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE PRO
PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU
V TOMTO SLOŽENÍ:

kina
předseda: Zdeněk Strnadel
( účet 022, 028, …) 
členové: Stanislav Jurek

Oldřich Harabiš

Sboru dobrovolných hasičů
( účet 022, 028, …)
předseda: Oldřich Harabiš
členové: Pavel Kahánek

Zdeněk Strnadel
Tomáš Hrubiš

Knihovna horní
předseda: Vladimíra Macurová
(účet 022, 028,… )
členové: Marie Starnovská

Ivana  Řezníčková

Knihovna dolní
předseda: Vladimíra Macurová
(účet 022, 028, 018, …)
členové: Radmila Zemanová

Ivana Řezníčková

Obecního úřadu 
budovy, haly, stavby a samostatné movité věci
a soubory movitých věcí
(účet 021 10, 021 20, 022)
předseda: Františka Chovančíková
členové: Jana Martináková

Danuše Svobodová

II. Zápis a usnesení ze 67. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 31. srpna 2009
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Kunčice pod Ondřejníkem

přítomni: Michal Pavlita
Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová
Pavel Řezníček

nepřítomni – omluveni:
Tomáš Hrubiš 

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 68. zasedání dne
5. října 2009
1) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy - Sm-

louva o připojení odběrného místa k dis-
tribuční soustavě vysokého napětí č.
4120483059 mezi obcí a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín

2) Smlouva úplatná o zřízení věcného břemene
mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Děčín

3) Poskytnutí finančního příspěvku TJ So kol
Kun čice pod Ondřejníkem, oddílu kopané.

4) Ukončení nájemní smlouvy mezi obci a J.D.,
Kunčice p.O.

5) Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.
1806/2 v k.ú. a Obci Kunčice pod Ondřej -
níkem

6) Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.
3357/2 v k.ú a Obci Kunčice pod Ondře-
jníkem

7) Směnná smlouva mezi obcí a J.S., Kunčice
pod Ondřejníkem

8) Kupní smlouva mezi obcí a M.Š., Kunčice pod
Ondřejníkem

9) Program XXI. zasedání zastupitelstva obce
10) Pověření starosty obce podpisem doku-

mentů přijatých na 68. zasedání rady obce
dne 5. října 2009

11) Diskuze
Hlasování: (pro – proti – zdržel se - nehlasoval)
RO schvaluje program jednání a zařazení
nových bodů programu:
12) Finanční příspěvek na neinvestiční náklady

na žáka z jiné obce navštěvujícího Základní
školu a mateřskou školu Karla Svolinského,
Kunčice pod Ondřejníkem,

13) Vytvoření komise pro média. 4-0-0

k bodu 1)
RO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí sm-
louvy - Smlouva o připojení odběrného místa
k distribuční soustavě vysokého napětí č.
4120483059 mezi obcí a společností ČEZ Dis-
tribuce, a.s., se sídlem Děčín. 4-0-0

k bodu 2)
RO schvaluje Smlouvu úplatnou o zřízení věc-
ného břemene mezi obcí a společností ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín. 4-0-0

k bodu 3)
RO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 2.200,- Kč TJ Sokol Kunčice p. O., oddílu
kopané na zajištění činnosti v roce 2009. 4-0-0

k bodu 4)
RO schvaluje ukončení nájemní smlouvy
v Bytech pro seniory, uzavřenou mezi obcí a J.D.,
Kunčice p.O. 4-0-0

k bodu 5)
RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje
pozemku p.č. 1806/2 v k.ú. a Obci Kunčice pod
Ondřejníkem. 4-0-0

k bodu 6)
RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje
pozemku p.č. 3357/2 v k.ú a Obci Kunčice pod
Ondřejníkem. 4-0-0

k bodu  7)
RO schvaluje Směnnou smlouvu mezi obcí a
J.S., Kunčice pod Ondřejníkem. 4-0-0

k bodu 8)
RO schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí a M.Š.,
Kunčice pod Ondřejníkem. 4-0-0

k bodu 9)
RO schvaluje návrh programu XXI. zasedání za-
stupitelstva obce 4-0-0

k bodu  10)
RO pověřuje starostu obce podpisem doku-
mentů přijatých na 68. zasedání rady obce dne
5. října 2009. 4-0-0

k bodu 12)
RO stanovuje výši finančního příspěvku ve výši
7.000,-- Kč na neinvestiční náklady na žáka z jiné
obce navštěvujícího Základní školu a mateřskou
školu Karla Svolinského, Kunčice pod Ondře-
jníkem. 4-0-0

k bodu 13)
RO zřizuje komisi pro média.
RO zvolila předsedu komise pro média Petra
Tryščuka. 4-0-0

zpracoval: Michal Pavlita, starosta obce

Drobný dlouhodobý hmotný ma-
jetek + Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek + Umělecká díla
a předměty   - Obecního úřadu 
(účet 028, 018,032)
předseda: Ivana Řezníčková
členové: Taťána Holušová

Oldřich Harabiš
Miroslav Holuša

Pozemky
předseda: Petr Tobolík
(účet 031)
členové: Jana Martináková

Danuše Svobodová

Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek – projekty

(účet 041)

Nedokončený dlouhod. hmotný
majetek – nedokonč. investice 
(účet 042)
Územní plán (účet 019)
předseda: Lumír Poledník
členové: Danuše Svobodová

Jana Martináková
Materiál
předseda: Zdeněk Strnadel
(účet 112)
členové: Oldřich Harabiš

Ivan Blažek

Peněžní prostředky v pokladně a na
běžných + vkladových účtech,
poskytnuté zálohy, ceniny
(účet 274, 061, 051, 263, 261,
231, 274)
předseda: Petr Tobolík

členové: Jana Martináková
Ivana Řezníčková

Pohledávky, závazky a úvěry 
(účty 314, 315, 378, 335)
předseda: Petr Tobolík
(účty, 321, 331, 336, 342)
členové: Jana Martináková
(účty 324, ….)

Ivana Řezníčková

C) KOMISE LIKVIDAČNÍ
předseda: Radim Jurek
členové: Michal Pavlita

Oldřich Harabiš
Lumír Poledník 3-0-0

k bodu  7)
RO schvaluje poskytnutí finančního

příspěvku Sboru dobrovolných
hasičů v Kunčicích pod Ondře-
jníkem ve výši 1.000,-- Kč na  čin-
nost v roce 2009. 3-0-0

k bodu 8)
RO schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku Rybářskému sdružení
v Kunčicích p. O. ve výši 200,- Kč
na činnost v roce 2009. 3-0-0
k bodu 9)
RO schvaluje program XX.
zasedání zastupitelstva obce3-0-0

k bodu  10)
RO pověřuje starostu obce pod-
pisem dokumentů přijatých na 67.
zasedání rady obce dne 14. září
2009. 3-0-0

III. Zápis a usnesení ze 68. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 5. října 2009

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje 
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně 

potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

Více na www: diakoniebroumov.org

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203

VYHLAŠUJE

H U M A N I T Á R N Í
S B Í R K U

➢ Letního a zimního oblečení /dámské, pán-
ské,dětské/

➢ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
➢ Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte

nám odřezky a zbytky látek)
➢ Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skle-

ničky- vše nepoškozené
➢ Peří,péřových a vatovaných přikrývek, pol-

štářů a dek
➢ Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
➢ ledničky, televize, počítače a jinou

elektroniku, matrace, koberce 
– z ekologických důvodů

➢ nábytek, jízdní kola a dětské kočárky -
ty se transportem znehodnotí

➢ znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
dne: středa 04. 11. 2009 od 8.00 – 11.30,
13.00 – 16.00 hod
čtvrtek 05. 11 .2009 od 8.00 – 11.30 hod
místo: malá zasedací místnost obecního
úřadu – 1. patro
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem.
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V pátek 25. září vyjeli žáci 4., 5. a 6.
třídy do archeoparku v Chotěbuzi u Čes-
kého Těšína. Nejprve si prohlédli obří
akvária v nedalekém „Světě ryb“, viděli
nejen ryby, které je možné chovat doma
v akváriích, ale i ryby mořské, piraňi a
pestrobarevné ryby mořských korálových
útesů. Nechyběly ani ryby našich rybníků. 

Poté všichni zamířili na archeologická
naleziště, kde je vybudován archeopark.
Tam mohli sledovat archeology při práci a
slézt do příkopu pod opevněním. V opev-
něném hradišti postaveném ve spolupráci
s archeology, které je zrekonstruováno tak,
jak vypadalo před více než 1000 let, bylo
možné pozorovat původní osídlení hradiště.
Jsou zde zrekonstruovány čtyři nejčastější
stavby, které se na tomto hradišti nachá-
zely, nechybí ani vybavení původním zaří-
zením (kopie podle originálu). Žáci se také
dověděli, čím a jak se barvila vlna, která zví-
řata se lovila, jaké se vyrábělo nářadí a jak
se vařilo. Nejvíce je zaujal kamenný mlýnek
na obilí, kterému se říkalo žerno a každý si
chtěl vyzkoušet, jak se dříve mlela mouka.
Proběhla také soutěž v poznávání ptactva,
které žije v okolí, a pak už všechny zúčast-
něné čekala cesta domů.

Dana Heryánová, tř. učitelka 6. třídy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA SVOLINSKÉHO

Výlet do historie

Prodám velmi 
zachovalý plynový
sporák MORA 817

combi s elektrickou
troubou 

za 700,- Kč
Kontakt na čísle: 608 408 169

inzerce
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Na letošním Dni obce nechyběla ani
expozice kunčických myslivců. Spoluob-
čany různého věku zaujala výstavka tro-
fejí, kožešin a fotografií. Prohlédli si také
myslivecké beletristické knihy z pera Ar-
nošta Tabáška. Dostalo se jim všestran-
ných informací o honitbě Honebního
společenstva v Kunčicích pod Ondřejní-
kem a především o zvěři, která v ní žije.

Děti však přitahovala zejména nefor-
mální soutěž v kreslení. Pastelkami se sna-
žily zachytit svým pohledem přírodu a
divoká zvířata. Málokteré dítě živou zvěř
vídá tak často ve skutečnosti, proto mys-
livci přichystali dostatek inspirativních
snímků z odborných časopisů.

Jak se ukázalo, mezi nejmenšími kunčic-
kými občánky je dostatek talentovaných a
tvořivých. Proud dětí, které se střídaly u stolu,
neřídl ani večer. Některé přicházely i opako-
vaně, možná i proto, že každého účastníka
čekala nejen vstřícná vlídnost, ale také
drobné dárky a ceny v podobě sladkostí.

Porota pod vedením mysliveckého hos-
podáře Leoše Řezníčka z velkého množství
vesměs povedených výkresů nakonec vybrala
práci šestileté Natálie Mynářové. Pojetím své
kresby a především vyspělostí výtvarného
projevu bezkonkurenčně získala první místo.
Zájem dětí potvrdil, že obdobná akce zaslu-
huje opakování i v příštím roce. Pak by bylo
určitě prospěšné a výtvarné práce dětí na
téma Příroda, zvěř a myslivost prezentovat sa-
mostatnou výstavou třeba v prostorách na-
šeho obecního úřadu. Text a foto: -ta-

Myslivost očima dětí

Vítězná kresba šestileté
Natálie Mynářové.

Mnozí občané si se zájmem prohlédli expozici kunčických myslivců.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA SVOLINSKÉHO
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Všechna družstva byla odměněna
hodnotnými cenami, které jsme při-
pravili společně se štědrými sponzory: 

• Pekárna VIAL pana Němce
• Tracon Electric p. Havlíček
• Continental Frenštát pod Rad-

hoštěm
• Cestovní kancelář BOŠ pana

Matuška
• TRASO OIL p. Šmahlík
• Paní Zádrapová
• Jurek S+R

Všem sponzorům moc děkujeme.

Na této soutěži bylo pořízeno bez-
mála 600 fotografií a videozáznamy
všech útoků, k jejich prohlídce vás
zveme na stránky: www.sdhkunci-
cepo.mypage.cz

Věra Kahánková, 
Vojtěch Kahánek SDH Kunčice 

Kunčická bečkaAreál hasičské zbrojnice patřil
v sobotu 26. září soutěžícím hasič-
ským týmům z celého okolí. 29 druž-
stev mladých a 12 družstev
dospělých hasičů si zde po celý den
měřilo své síly. Dětské kolektivy sou-
těžily v klasickém požárním útoku
s vodou a v doprovodné disciplíně o
„železného hasiče“, dospělí pak od-
poledne v netradičním útoku, kdy
úkolem je dostat prázdný sud do
malé branky a to dvěma proudy vody
současně.Obrovský ohlas měl náš
kunčický „retro“ tým, který byl tou pra-
vou tečkou za celou soutěží.

VÝSLEDKY:

Poděkování složkám integrovaného záchranného systému
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Dne 18. září 2009 proběhlo v Os-
travském domu kultury na ulici 28.října
poděkování a předání ocenění složkám
integrovaného záchranného systému,
které se zúčastnily zásahu 24. – 25. 6.
2009 na Novojičínsku. Celé akce se zú-
časnilo více než 100 zástupců jednotli-
vých složek IZS. Jednalo se o

profesionální a dobrovolné hasiče, policii,
armádu ČR, záchranáře a celní policii.
Krom těchto se předávání zúčastnil hejt-
man Moravskoslezského kraje Ing. Jaro-
slav Palas, kpt. Zdeněk Nytra a další.

Naše jednotka byla na slavnostní pře-
dávání ocenění pozvána také. Zasahovala

totiž v obci Životice u Nového Jičína. Po
krátkých proslovech a poděkováních byly
předány ocenění, dále byli všichni zúčas-
nění pozváni k bohatému rautu. 

Ocenění za JSDH Kunčice p.O. 
převzal Pavel Kahánek, 

velitel jednotky.

Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)

I.  Z v o l i l o :
1) návrhovou komisi ve složení: Petr

Tryščuk, Radim Jurek
2) ověřovatele zápisu: Oldřich Harabiš,

Lenka Dobiášová

II.  B e r e  n a   v ě d o m í :
3) kontrolu usnesení z XIX. zasedání zas-

tupitelstva obce konaného dne 24.
června 2009,

5) návrh řešení urbanistického centra obce
předložený Petrem Lichnovským,

6) informace o jednáních rady obce,
7) zprávu o činnosti finančního výboru,
8) zprávu o hospodaření společnosti Kun -

čic ká s.r.o. za období leden až srpen
2009.

III.  S c h v a l u j e :
Program XX. zasedání zastupitelstva obce
a zařazení nových bodů programu:
16) Zákaz agitace politických stran v obec-

ních novinách
17) Zrušení usnesení k bodu 11) XX.

zasedání zastupitelstva obce
18) Přijetí nového usnesení k Změně č. 4

územního plánu Obce Kunčice pod
Ondřejníkem

19) Zrušení usnesení k bodu 12), příloha
č.2, číslo plochy V/1, XX. zasedání za-
stupitelstva obce, a znovu projednání
celého bodu 12) Změna č. 5 územního
plánu Obce Kunčice pod Ondřejníkem

4) přijetí dotace ve výši 122.563.382,-- Kč
ze Státního fondu životního prostředí, 
se sí dlem Praha, na projekt „Výstavba
kanali za ce a ČOV v Kunčicích pod
Ondřejníkem“,

9) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o
místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů podle přílohy č. 1,

10) tyto změny v návrhu zadání „Změny č.
3 územního plánu Obce Kunčice pod
Ondřejníkem“:

a) pro plochu III/1 omezit zadání na výměru
mimo záplavového území,

b) pro plochu III/11 omezit zadání na
výměru mimo záplavového území,

c) plochu I/13 vyřadit ze zadání,

d) plochu I/16 vyřadit ze zadání,
e) plochu III/32 vyřadit ze zadání,
f) vyřadit cca 1/3 části výměry plochy I/18

ležící v ochranném pásmu vysokotlakého
plynovodu,

g) vyřadit cca 1/10 části výměry plochy
III/18 ležící v ochranném pásmu
vysokotlakého plynovodu,

h) vyřadit cca 2/3 části výměry plochy
III/41 ležící v ochranném pásmu
vysokotlakého plynovodu,

i) vyřadit cca 1/8 části výměry plochy III/43
ležící v ochranném pásmu vysokotlakého
plynovodu,

11) doplnění návrhu zadání „Změny č. 4
územního plánu Obce Kunčice pod
Ondřejníkem“ o plochy, které byly za-
řazeny do návrhu zadání „Změny č. 3
územního plánu Obce Kunčice pod
Ondřejníkem“ takto:

a) plochu I/13 zařadit do návrhu zadání,
b) plochu I/16 zařadit do návrhu zadání,
c) plochu III/32 zařadit do návrhu zadání,
d) zařadit do návrhu zadání cca 1/3 výměry
plochy I/18,
e) zařadit do návrhu zadání cca 1/10
výměry plochy III/18,
f) zařadit do návrhu zadání cca 2/3 výměry

plochy III/41,
g) zařadit do návrhu zadání cca 1/8 výměry

plochy III/43,
h) vyřadit z návrhu zadání plochu číslo
IV/21, 
12) zařazení plochy číslo V/1, podle přílohy

č.2 k usnesení z XX. zasedání zastupi-
telstva obce,  do zóny plochy rodin-
ných domů ve vzdálenosti 30m od osy
komunikace II/483. Stavba oplocení
musí být minimálně ve vzdálenosti 25
m od osy komunikace II/483, a podle
§ 44 odst. odst. d zákona č.
183/2006 Sb.  pořízení „Změny č. 5
územního plánu Obce Kunčice pod
Ondřejníkem“ na návrh fy zi cké nebo
právnické osoby, která má vlastnická
nebo obdobná práva k pozemku nebo
stavbě na území obce, s podmínkou
pořízení změny úplné úhrady nákladů
navrhovateli a návrh zadání změny č. 5
územního plánu obce Kunčice pod
Ondřejníkem podle přílohy č. 2.,

13) schvaluje prodej pozemku p.č. 1/9
v k.ú. a Obci Kunčice pod Ondře-
jníkem M.Š., Kunčice pod Ondře-
jníkem,

16) přeložit bod 16) Zákaz agitace politic -
kých stran v obecních novinách na
XXII.  zasedání zastupitelstva obce,

17) zrušení usnesení k bodu 11), přijatého
na XX.zasedání zastupitelstva obce,

18) doplnění návrhu zadání „Změny č. 4
územního plánu Obce Kunčice pod
Ondřejníkem“ o plochy, které byly za-
řazeny do návrhu zadání „Změny č. 3
územního plánu Obce Kunčice pod
Ondřejníkem“ takto:

a) plochu I/13 zařadit do návrhu zadání,
b) plochu I/16 zařadit do návrhu zadání,
c) plochu III/32 zařadit do návrhu zadání,
d) zařadit do návrhu zadání cca 1/3 výměry

plochy I/18,
e) zařadit do návrhu zadání cca 1/10

výměry plochy III/18,
f) zařadit do návrhu zadání cca 2/3 výměry

plochy III/41,
g) zařadit do návrhu zadání cca 1/8 výměry

plochy III/43,
h) vyřadit z návrhu zadání plochu číslo
IV/21, 
i) zařadit plochy (IV/41, 42, 29, 30, 31, 70,

71, 72, 64, 65, 66, 67) do zóny plochy
rodinných domů ve vzdálenosti 30m od
osy komunikace II/483. Stavba oplo-
cení u ploch uvedených v tomto bodu 18
i) musí být minimálně ve vzdálenosti
20m od osy komunikace II/483,

19) zrušení usnesení k bodu 12), příloha
č.2, číslo plochy V/1, přijatého na XX.
zasedání zastupitelstva obce ko-
naného dne 29.9.2009, 

IV.  N e p ř i j a l o   u s n e s e n í :
11) i) zařadit plochy (IV/41, 42, 29, 30, 31,

70, 71, 72, 64, 65, 66, 67) do zóny
plochy rodinných domů ve vzdálenosti
30 m od osy komunikace II/483. 
Stavba oplocení u ploch uvedených v
tomto bodu 11 i) musí být minimálně 
ve vzdálenosti 25 m od osy komu-
nikace II/483,

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

schválených na XX. zasedání zastupi-
telstva obce konaného dne 29. září
2009.

V Kunčicích p.O.,  29. září 2009

Michal Pavlita, starosta obce
Oldřich Harabiš, místostarosta obce

Usnesení z XX. zasedání zastupitelstva Obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 29. září 2009
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Sezóna fekálního vozu
končí 30. 11. 2009.
Poslední objednávky 
k 15. 11. 2009. Nová
sezóna od 1. 4. 2010.

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

Montáže antén
• rekonstrukce anténních systémů
• dodávky a montáže satelitních

systémů
• odrušování televizního příjmu
• digitalizace televizního příjmu

• televizní a satelitní rozvody
• internet přes satelit – internet do-

stupný opravdu všude

Tomáš Kožušník – 774 540 148,
tomas.kozusnik@email.cz

Doučím matematiku ZŠ a SŠ,
připravím  k přijímacím 
zkouškám i maturitě.
Mobil: 737 156 985

Květiny 
Huťařství
Přijímáme objednávky 
na dušičkovou vazbu

Po: 7.30 – 11.30 13.30 – 16.30
Út: 7.30 – 11.30 13.30 – 16.30
St: 7.30 – 11.30 13.30 – 16.30
Čt: 7.30 – 11.30 13.30 – 16.30
Pá:         7.30                – 16.30
So: 8.00 – 12.00

Tel:  736 780 880

Inzerce
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Střední škola zemědělská a lesnická,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Na Hrázi 1449, 738 02 Frýdek – Místek
Nabídka studijních a učebních oborů:

Studijní obory: čtyřleté s maturitou
Agropodnikání

Mechanizace a služby

Učební obory: tříleté s výučním listem
ZEMĚDĚLSKÉ

Zahradník
Zemědělec, farmář

LESNICKÉ
Lesní mechanizátor
Zpracovatel dřeva

TECHNICKÉ
Kovář a podkovář

Opravář zemědělských strojů

Obory jsou doplněny dalšími kvalifikacemi, například řidičské
průkazy sk. B,T,C, svářečské kurzy, zbrojní průkaz, motorová

pila, hydraulická ruka, sklízecí mlátička, LKT, UKT 
a další specializace.

Nástavbové denní studium: dvouleté s maturitou
Podnikání

Dny otevřených dveří: 11. 11. 2009, 9. 12. 2009,
13.1.2009 (vždy do 16.30 hod.)

Osobní návštěvy po telefonní dohodě.

Získaná kvalifikace ve škole 
= jistota uplatnění v životě.

Bližší informace na: tel.: 558 432 525, 
e-mail: sekretariat@sszfm.cz, http: www.sszfm.cz

Pojištění
nové generace
Pojištění přerušení provozu
pro drobné podnikatele
Proč se pojistit:
I v době, kdy firma nevydělává, je nutné
krýt celou řadu fixních nákladů (nájemné,
stálé platby – elektřina, teplo, plyn, mzdy,
odvody na pojištění, soc. a zdr. pojištění
podnikatele, leasing, půjčky).
Kromě těchto stálých výdajů může pojiš-
tění rovněž krýt výpadek zisku po dobu
přerušení provozu z důvodu:
– onemocnění nebo úrazu osoby odpo-

vědné za provoz bez možnosti zástupu
– poškození provozních prostor, například

požárem
– úřední rozhodnutí z důvodu epidemie

nebo nákazy
– krádež a vloupání; záplava a povodeň a

jiné případy

Pro majitele rodinných domků
Nabízím zpracování nabídky pojištění – po-
třeba aktualizace starších pojistných smluv

Novinka zdravotního pojištění
MedUNIQA 
Jedná se o program asistenčních služeb
v oblasti zdravotnictví.
Obsahuje:
Asistence – zprostředkování ambulant-
ního vyšetření u odborníka v síti smluvních
zařízení UNIQA podle časových dispozic
klienta.
Rychlá rada – Konzultace zdravotního
stavu po telefonu na non-stop bezplatné
infolince.
Konsilium – podrobná konzultace již exi-
stující diagnózy špičkovými odborníky,
které zajistí UNIQA.

Q-Partner:
Hlavní výhodou vstupu do Partnerství
kvality je možnost dostat část zaplace-
ného pojistného zpět na účet klienta.

Tento program nabízíme jako jediná po-
jišťovna u nás.

Kontakt: Zdeňka
Šlechtová, 

tel.: 556 850 214
e-mail:

zdenka.slechtova@volny.cz
zdenka.slechtova@uniqa.cz
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V neděli 6. 9. 2009 se v Kunčicích p.O. uskutečnilo pietní
setkání k 65. výročí seskoku paraskupiny Wolfram. Toto set-
kání vojáků, skautů a junáků se
v tomto roce konalo u hrobu
kunčického rodáka a občana
Vladimíra Řezníčka, který byl
členem právě této paraskupiny.

Vlastenecký klub
V Kunčicích pod Ondřejníkem

působí také občanské sdružení
Vlastenecký klub, jehož čestným
členem je poslední žijící člen Wolf-
ramu a velký přítel Vladimíra Řez-
níčka – plk. Robert Matula. Ve
spolupráci s Ministerstvem obrany
toto sdružení vybudovalo 2 na-
učné stezky věnované výsadku
Wolfram a v každé z nich je jedna
cedule věnována právě Vladimíru
Řezníčkovi.

Paraskupina
Wolfram 


