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Ve středu 25.11. 2009 se místo pravi-
delného cvičení rodičů s dětmi konal Lampi-
ónový průvod. Sešlo se opravdu hodně dětí
(od miminek v kočárcích až po školáky), ma-
minek, tatínků i prarodičů. Bylo nás tolik, že
náš osvětlený štrúdl z dálky konkuroval řadě
aut pojíždějících na zelenou na semaforu a
právě projíždějícím vlakům. Od Sokolovny
jsme šli sice jen kousek k rybářské chatce na
Žabáku, ale tam nás čekalo překvapení. A
sice jeden duch vedle druhého. Dokonce si
děti mohly duchy vzít domů, tak až bude
v Kunčicích strašit, víte proč. Pořádně jsme
trénovali strašidelné houkání, tak se zpětně
omlouváme těm, které jsme vyděsili. Cesta
zpátky uběhla ještě rychleji, ale za to nás
čekal úkol pro velké odvážlivce. Tajuplný
duch se přemístil na druhý konec fotbalového
hřiště a schoval tam pro děti odměnu. A ti od-
vážní tam šli sami! Představte si, že skoro
úplně všichni, včetně prcků.

A pak už nás čekal teplý čajík a spousta
dobrot. Maminky se opravdu vyznamenaly a
stoly se prohýbaly pod množstvím nejrůzněj-
ších moučníků, dezertů, štrúdlů a jiných. Moc
děkujeme! Přestože si všechny děti nabraly
bonbónků i do zásoby, spousta zbylo a tak
se použijí na odměny do ASPV nebo na ně-
jakou příští akci.

Děkujeme za účast a sportu
i duchům zdar!

Lampiónový
průvod

Milí spoluobčané,
blíží se konec roku,
který je spojen s proži-

tím zejména vánočních
svátků. Rád bych Vám

popřál v těchto dnech pohodu, klid
na srdci i na duši, radost ze set-
kání s Vašimi blízkými a známými.
Během celého roku prožíváme
všichni dny radostné, ale bohužel
i dny smutné. Vězte, že vše nám
pomůže. Zkuste alespoň nyní tro-
chu potlačit starosti a shon, který
jsme měli celý rok a prožijte dny
vánočních svátků co nejradostněji.
Vzpomeňte však i nyní na lidi
nejen kolem nás, kterým není do-
přáno „mít ze života“ jen radost,
vzpomeňte také na své blízké, kteří
již nejsou mezi námi.

Do nového roku 2010 Vám přeji
osobní i pracovní úspěch, štěstí na
setkání s dobrými lidmi a hlavně to
nejcennější - zdraví.

Michal Pavlita, starosta obce
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Výbor SRPdŠ
při ZŠ a MŠ Karla Svolinského,

Kunčice p. O
Vás srdečně zve na

Lednové
plesání

dne 22.1. 2010
od 20.00 hod.

v restauraci HUŤAŘSTVÍ

K tanci a poslechu Vám bude
hrát skupina IMPULS.

Můžete zde zhlédnout ukázku
dravců.

Občerstvení zajištěno

Vstupné 100,- Kč

Možnost objednání lístků
u pana R. Kuchaře
tel. 604 577 138.

Tik tak, tik tak, tik tak... vteřina po vte-
řině, minuta za minutou letí a hodiny do
ticha půlnoc odbíjí.

A neúprosný čas tak najevo nám dal,
že o rok zestárli jsme zas a z klubka ži-
vota nová nitka se nám odvíjí.

Starý rok stačil ještě zašeptat: „Já
odcházím a vystřídá mě nový rok, zda
bude ale lepší nežli já, je už jen na Vás,
tak do něj přeji šťastný krok.”

A nový rok se pousmál, maličkou ruč-
kou mu zamával a děl: „Jak rád bych
všechna lidská přání vyslyšel, na to jsem
ale příliš malý pán a nezvládnu to
všechno sám.

Až člověk člověka si začne vážit,
naučí se ho ctít a milovat, přestane vlád-
nout zloba, lhostejnost, závist, zášť a
jeden druhého bude mít rád, pak mohu
přidat trochu toho štěstí a vše nejlepší
lidem dát...”

V následující statistice můžete vidět
množství zásahů jednotky SDH Kunčice p.O.
za období od 1.1.2009 do 20.11.2009.

Celkový počet zásahů: ....................71
Požár: ....................................................6
Dopravní nehoda: ...............................5
Živelná pohroma: ..............................32
Technická pomoc: ............................27
Planý poplach : ....................................1

Počet zásahů
mimo obec Kunčice p.O.:................13

Průměrně za každého 4,5 dne 1 výjezd,
nebo téměř 7 výjezdů za každý měsíc, nebo
1,51 výjezdů každý týden.

Největší množství výjezdů bylo během
sněhové kalamity, kdy jednotka vyjela celkem
k 22 událostem. Jednalo se o spadlé stromy
na silnici, stromy na vedení, stromy spadlé na
domy a chaty, vyprošťování vozidel apod.
1.z této série události byla nahlášena událost
14.8.2009 (středa) v 13:40 hod., poslední
17.8.2009 (sobota) v 14:04 hod. Průměrně
se na odstraňování této události podílelo 12
hasičů.

Doba zásahu v jednotlivých dnech:
Středa 14.8.2009 13:40 – 21:52 hod.
Čtvrtek 15.8.2009 8:30 – 18:45 hod.
Pátek 16.8.2009 8:31 – 19:30 hod.
Sobota 17.8.2009 14:04 – 16:15 hod.

Tik tak, tik tak, tik tak...
Vážení spoluobčané,

přijměte přání všeho nejlepšího do příštího
roku 2010 od Sboru dobrovolných hasičů
v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Vážení spoluobčané,

přijměte přání všeho nejlepšího do příštího
roku 2010 od Sboru dobrovolných hasičů
v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Statistika zásahů do 20. 11. 2009
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Kunčice pod Ondřejníkem

Jubilanti
v prosinci oslaví svá

životní jubilea tito občané
Marie Tabášková 88 let
Jiřina Gurecká 88 let
Jarmila Rysová 87 let
Štěpánka Krkošková 86 let
Žofie Mžiková 85 let
Milada Ondrušáková 84 let
Marie Hrdá 83 let
Marie Bílková 82 let
Miroslav Střálka 80 let
Marie Ziková 80 let
Antonie Šipulová 80 let
František Dostálek 75 let
Zdeněk Šrubař 75 let
Marie Tučková 75 let
Jan Kuřec 75 let
Viktor Kondziolka 70 let
Jarmila Kubečková 70 let
Eva Blažková 65 let
Zdeňka Křenková 65 let
Jaroslav Štůrala 65 let
Hana Vaňková 60 let
Ladislava Šrubařová 60 let
Anna Mazochová 60 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,
lásky a optimismu do dalších let.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům, známým a čle-
nům mysliveckého sdružení , kteří se při-
šli rozloučit s panem Ivanem Hrčkem,
paní Marii Kahánkové za smuteční prů-
vodní slovo při obřadu a taktéž děkujeme
za květinové dary a projevy soustrasti.

Manželka Radmila,
dcera Kateřina a Ivana s rodinami.

„Děkuji vedení obce Kunčice pod Ond-
řejníkem za pomoc při řešení problémů
vzniklých výpadkem el. proudu ve dnech
15. - 23.10.2009. S přáním všeho dob-
rého a úctou. Pavel Pavlásek

Rozloučení
v měsíci říjnu a listopadu jsme se naposledy
rozloučili s paní Františkou Kerberovou,
Marií Macurovou, Ludmilou Mazalovou,
Ivanem Hrčkem a Čeňkem Kaděrou.

Vzpomínáme
Dne 18. prosince 2009 uplyne 10. výročí
úmrtí pana Jindřicha Gvardy. Kdo jste ho
znali, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.

Vzpomínají manželka Pavla, syn Jindřich
a dcera Pavlína s rodinami.

Dne 18.12.2009 vzpomeneme nedožité
60 - té narozeniny paní Jindřišky Molatové
a zároveň jsem vzpomněli 13 let od jejího
úmrtí. Sestra Jarmila s rodinou.

„Možná byl čas již odejít,
snad to tak bylo v osudu psáno……..
Zbyly jen sny, jež mohly se ještě snít……..
V půjčovně času však měli vyprodáno“.

Dne 24.12.2009 to bude rok od úmrtí
mého milovaného manžela Otty Řezníčka.
Kdo jste ho měli rádi – věnujte mu tichou
vzpomínku. Manželka Evženka, dcera Katka

s rodinou, syn Oto a bratr Jirka s rodinou.

�

� �

�

� �

Jednota nebo Hruška?
V květnu letošního roku se změnil provozo-

vatel potravin v centru obce u Huťařství. Vzhle-
dem k tomu, že se neustále šíří mezi občany
různé nepravdy a dokonce i osobní pomluvy o
této změně, rád bych nyní zcela jasně vysvětlil
proč a za jakých podmínek k tomu došlo.

Společnost Hruška byla nájemcem od
roku 2004. Na základě nájemní smlouvy pla-
tila stálé nájemné ve výši 5.000,- Kč měsíčně.
Nájem končil k 30. dubnu 2009.

Vzhledem k tomu, že končila platnost ná-
jemní smlouvy s „Hruškou“, rada obce schvá-
lila zveřejnění záměru budovu pronajmout, a
to již dne 12. ledna 2009. Neprodleně poté
toto bylo na úřední desce učiněno. Dne 18.
března 2009 se konalo zasedání rady obce,
které rozhodovalo o budoucím nájemci pro-
dejny potravin. K tomuto datu podal žádost o
pronájem jediný zájemce - Jednota, Frýdek
Místek. Společnost Hruška žádost o pro-
dloužení nájmu do 18. března 2009 nepo-
dala! Rada obce tedy schválila jako
budoucího nájemce společnost „Jednota -
COOP“. Jinými slovy: jedině tak bylo zaru-
čeno, že budou potraviny dále provozovány.

Pojďme však dále.
Dne 27. března 2009 se „Hruška probu-

dila“ a podala žádost o prodloužení nájmu.
Žádost obsahovala i nabídku na zvýšení ná-
jemného na 25.000,- Kč měsíčně, délku
nájmu požadovala 5 nebo 10 let. Rada obce,
i když jednou v této věci rozhodla, se touto
nabídkou zabývala a oba dva zájemce posu-
zovala znovu.

Zde je velmi důležité podotknout, že po-
zemky pod budovou potravin a v jejím blízkém
sousedství nepatřily obci, nýbrž „Jednotě“.
Výměra těchto pozemků je 1.223 m2. Zjed-
nodušeně: „Jednota“ nabízela převod těchto

pozemků do vlastnictví obce za podmínky, že
dva roky nebude platit nájemné. Na dobu ur-
čitou by byla i doba nájmu, tedy pouze 2 roky.

Jak nakonec rozhodla rada obce?
Schválila nabídku „Jednoty“. Důvody?

Nemůžu sdělovat názory všech, ale samy se
nabízejí:

1. „Hruška“ věděla, že jí končí nájem, pře-
sto nepodala žádost o prodloužení včas,

2. „Jednota“ nabízela převod pozemků
pod a kolem budovy do majetku obce,

3. protože ke dni 18. březnu 2009 byla
podána pouze jediná nabídka na provozování
potravin, a to od „Jednoty“, „Hruška“ nájem
prodloužit nechtěla,

4. pokud by byl nájemcem někdo jiný než
„Jednota“, obec by musela platit nájem i
zpětně za užívání uvedených pozemků, a ten
by opravdu nebyl malý,

5. jestli měla být jistota provozování po-
travin, tak tu nabízela 18. března 2009 jen
„Jednota“,

6. dlouhodobý pronájem na 5 nebo 10 let
této budovy přímo v centru obce, byl nevý-
hodný,

7. v případě jiného nájemce než „Jed-
noty“, by se v budoucnu zamezilo všem in-
vesticím na budově samé i okolních
pozemcích, protože by nám „nic“ nepatřilo.

Myslím, že jen zmíněných sedm důvodů
stačí pro to, aby obec pronajala na dva roky
prodejnu potravin „Jednotě“. Jinak se mohlo
klidně stát, že by dnes tady žádné potraviny ne-
byly. A kde by potom byli ti „rádoby rádcové“,
kdyby byla prodejna zavřená a my bychom zá-
roveň neměli jedny z nejcennějších pozemků v
centru? Oni by asi zase „mudrovali“ o něčem
jiném a měli by stovky jednoduchých řešení, že
ano. Michal Pavlita, starosta obce

21.12. 7.00 – 12.00
22.12. 7.00 – 12.00
23.12. 7.00 – 12.00
28.12. 7.00 – 12.00
29.12. 7.00 – 12.00
30.12. neordinujeme
31.12. neordinujeme

Bohoslužby o Vánočních svátcích 2009
Čeladná Kunčice Kunčice

farní kostel farní kostel „ruský“ kostel
20. prosince 4. neděle adventní 8 9.3 10.45
24. prosince vigilie Narození Páně 22 --- 20
25. prosince Slavnost Narození Páně 8 6 ---
26. prosince Svátek sv. Štěpána 8 9.3 10.45
27. prosince Svátek Svaté rodiny 8 9.3 10.45
31. prosince Silvestr - poděkování 18 16.15 ---
1. ledna 2010 Sl. Matky Boží P.M. 9 9.3 10.45

Možnost přijetí svátosti smíření – svatá zpověď před Vánocemi:
Kunčice: pátek 18. 12. 14.00 – 16.00 hod.
Čeladná: sobota 19. 12. 14.00 – 17.00 hod.

Návštěva kněze se svátostmi u nemocného
doma je možná po telefonické domluvě
(736 647 693 – P. Václav Tomiczek)

Oznámení o provozu zubní ordinace
v Kunčicích p. O.

Ordinační doba během vánočních svátků
– MUDr. Jan Chovančík

ordinujeme do 22. prosince 2009.
Potom od 4. ledna 2010.

Bolestivé případy ošetří soboty, neděle a
svátky : LSPP – zubní v nemocnici ve Frýdku
8.30 -14.00 hod. Jinak: LSPP Ostrava 1, Va-
renská 5, tel. 596 618 865.

Akutní případy
ošetří

MUDr. Pachman
(ordinuje v budově

Obecního úřadu
v Čeladné od 1400

do 1800 hod.).
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Oddíl I.
Základní ustanovení

Čl. 1
1.Obec Kunčice pod Ondřejníkem vy-

bírá místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních od-
padů (dále jen „poplatek za komunální
odpad”).

2.Správu místního poplatku vykonává
Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem
(dále jen „správce poplatku”) a řízení ve vě-
cech místních poplatku se postupuje podle
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
nestanoví jinak.

Oddíl II.
Poplatek za komunální odpad

ČL. 2
PŘEDMĚT POPLATKU

Poplatek se vybírá za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů
na území Obce Kunčice pod Ondřejníkem,
který byl stanoven v Obecně závazné vy-
hlášce Obce Kunčice pod Ondřejníkem o
nakládání s komunálním a stavebním odpa-
dem na území Obce Kunčice pod Ondřej-
níkem č. 1/2001, ze dne 17. 12. 2001.

ČL. 3
POPLATNÍK

1.Poplatníkem je fyzická osoba, která
má v obci trvalý pobyt, a fyzická osoba,
která má ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci, na-
cházející se na území Obce Kunčice pod
Ondřejníkem, ve které není hlášena k trva-
lému pobytu žádná fyzická osoba.

2.Za domácnost může být poplatek od-
váděn společným zástupcem, v případě ro-
dinných nebo bytových domů vlastníkem
nebo správcem.

3.V případě, že stavba určená nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba, je ve vlastnictví více osob, jsou tyto
osoby povinny hradit poplatek společně a
nerozdílně, a to ve výši odpovídající po-
platku za jednu fyzickou osobu.

ČL. 4
OZNAMOVACÍ POVINNOST

1.Osoby uvedené v ust. Čl. 3 této vy-
hlášky jsou povinny oznámit správci po-
platku do 30 dnů od nabytí účinnosti této
vyhlášky jméno, příjmení a rodné číslo popř.
datum narození (viz. příloha č. 1 této vy-
hlášky), za něž odvádějí poplatek za komu-
nální odpad, jakož i další skutečnosti
rozhodné pro ověření splnění poplatkové
povinnosti.

2.V případě, že dojde ke vzniku či změně
poplatkové povinnosti v průběhu kalendář-
ního roku, jsou osoby uvedené ust. Čl. 3
této vyhlášky povinny splnit svou oznamo-
vací povinnost do 15 dnů ode dne vzniku či
změny poplatkové povinnosti.

ČL. 5
SAZBY MÍSTNÍHO POPLATKU

1.Poplatek za komunální odpad činí
v kalendářním roce 2010 pro:

a) fyzickou osobu, která má v obci trvalý
pobyt 492,- Kč

Sazba poplatku je tvořena :

• částkou stanovenou ve smyslu ust. §
10b. odst. 3 písm. a) zákona o místním
poplatku ve výši 242,- Kč za osobu a
kalendářní rok

• částkou stanovenou ve smyslu ust. §
10b odst. 3 písm. b) zákona o místním
poplatku ve výši 250,- Kč za osobu a
kalendářní rok. Tato částka je stanovena
na základě skutečných nákladů obce na
sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za rok 2008. Skutečné náklady
za rok 2008 činily 1 423 508,00 Kč,
počet poplatníků 3 118.

b)fyzickou osobu, která má ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, nacházející se na území Obce
Kunčice pod Ondřejníkem, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba ve výši 492,- Kč.

Sazba poplatku je tvořena:

• částkou stanovenou ve smyslu ust. §
10b odst. 3 písm. a) zákona o místním
poplatku ve výši 242,- Kč za osobu a
kalendářní rok

• částkou stanovenou ve smyslu ust. §
10b odst. 3 písm. b) zákona o místním
poplatku ve výši 250,-Kč za osobu a
kalendářní rok. Tato částka je stano-
vena na základě skutečných nákladů
obce na sběr a svoz netříděného ko-
munálního odpadu za rok 2008. Sku-
tečné náklady za rok 2008 činily 1 423
508,00 Kč, počet poplatníků 3 118.

2.Rozúčtování nákladů obce na sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu na
fyzickou osobu a kalendářní rok je stano-
ven v příloze č. 2 této vyhlášky.

ČL. 6
VZNIK A ZÁNIK POPLATKOVÉ

POVINNOSTI
1.Poplatek se platí od prvního dne mě-

síce, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
V případě změny místa trvalého pobytu nebo
změny vlastnictví stavby, která je určena
nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu
kalendářního roku, se uhradí poplatek v po-
měrné výši, která odpovídá počtu kalendář-
ních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke
změně v průběhu kalendářního měsíce, je
pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav
na konci tohoto měsíce. Výše poměrné části
poplatku za jeden kalendářní měsíc se zao-
krouhluje na celé koruny nahoru.

2.Zanikne-li poplatková povinnost, je pro
stanovení poplatku rozhodný stav na konci
měsíce. Případný přeplatek poplatku lze
vrátit na základě písemné žádosti poplat-
níka, činí-li více než 50,- Kč.

ČL. 7
SPLATNOST POPLATKU

1.Poplatek je splatný bez vyměření vždy
do 31. 3. daného roku.

2.Vznikne-li poplatková povinnost během
roku, je poplatek splatný do 30ti dnů od
vzniku poplatkové povinnosti. Poplatek
bude uhrazen v poměrné výši, která odpo-
vídá počtu kalendářních měsíců pobytu
nebo vlastnictví stavby v příslušném roce.

Obecně závazná vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 Obce Kunčice pod Ondřejníkem o míst-

ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo Obce Kunčice pod Ondřejníkem vydává dne 29. 9. 2009 podle
ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění po-
zdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, tuto obecně závaznou vyhlášku.
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Kunčice pod Ondřejníkem
3.Poplatek je možno uhradit:
• v pokladně Obecního úřadu v Kunči-

cích pod Ondřejníkem
• převodem na účet Obecního úřadu –

číslo účtu 1682010349/0800
4. Variabilní symbol úhrady stanoví

správce poplatku.

ČL. 8
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ,
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1.Nebude-li poplatek zaplacen (odve-
den) včas nebo ve správné výši, vyměří
správce poplatku poplatek platebním vý-
měrem. Včas nezaplacený (neodvedený)
poplatek nebo jejich nezaplacenou (neod-
vedenou) část zvýší správce poplatku na
dvojnásobek. Vyměřený poplatek se zao-
krouhluje na celé koruny nahoru.

2.Pokud poplatník nebo osoba uvedená
v ust. Čl. 3 této vyhlášky nesplní svoji po-
vinnost stanovenou touto vyhláškou, může jí
správce poplatku uložit pokutu za nesplnění
povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu
ustanovení § 37 a 37 a) zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů.

Čl. 9
1.Pokud poplatník nesplní svoji ozna-

movací (poplatkovou) povinnost určenou
touto obecně závaznou vyhláškou, lze po-

platek vyměřit do tří let od konce kalen-
dářního roku, ve kterém oznamovací (po-
platková) povinnost vznikla.

2.Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn
úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce
roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu
písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit po-
platek lze nejpozději do 10 let od konce ka-
lendářního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.

ČL. 10
Správce poplatku může na písemnou žá-

dost poplatníka z důvodu zmírnění nebo od-
stranění tvrdosti v jednotlivých případech
poplatky snížit nebo prominout.

ČL. 11
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Ke dni 31. 12. 2009 se ruší Obecně
závazná vyhláška č. 1/2008 o místním po-
platku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů, která nabyla
účinnosti 1. ledna 2009.

ČL. 12
ÚČINNOST

Tato Obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Den otevřených dveří:

3. prosince 2009
11:00 – 16:30 hod.

14. ledna 2010
11:00 – 16:30 hod.

inzerce

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.,
Cihelní 410, Frýdek-Místek

www.cogfm.cz, tel.: 558 433 572, 558 441 387, 558 441 380
kontaktní e-mail: o.kotaskova@seznam.cz

Charakteristika školy:
soukromá škola s patnáctiletou tradicí (školné 12 000,-Kč ročně)

• čtyřletý cyklus po 9. třídě ZŠ
• osmiletý cyklus po 5. třídě ZŠ

Možnost přijetí i po 7.třídě na základě rozhodnutí ředitelky školy.

Svozový kalendář
komunálního odpadu

na 1. pololetí 2010

Kunčice pod Ondřejníkem
Svozový den: ČTVRTEK

Datum 1 x za 2
týdny

7. leden horní
14. leden dolní
21. leden horní
28. leden dolní
4. únor horní
11. únor dolní
18. únor horní
25. únor dolní
4. březen horní
11. březen dolní
18. březen horní
25. březen dolní
1. duben horní
8. duben dolní
15. duben horní
22. duben dolní
29. duben horní
7. květen dolní
13. květen horní
20. květen dolní
27. květen horní
3. červen dolní
10. červen horní
17. červen dolní
24. červen horní
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

V pondělí 26. října se žáci 6. třídy kunčické
školy vydali na dvoudenní pobyt do Maleno-
vic na chatu POMA, kde ve skupinách hráli
hru O poklad zbojníka Ondráše.Ten se podle
dochovaných zpráv na těchto místech pohy-
boval a snad tady někde stále leží jeho neob-
jevený poklad. Dopoledne jsme se zabydleli
na pokojích a rozdělili do skupin, ve kterých
jsme hráli.V pondělí jsme po obědě vyrazili na
procházku kolem jízdárny, poznávali jsme pří-
rodniny a stavěli z nich zajímavé stavby, od-
poledne jsme navštívili bazén se slanou vodou
a večer jsme hráli různé hry. Po večeři, která
stejně jako ostatní jídla, byla výborná, jsme

znovu hráli hry o body, které nám měly přinést
očekávanou odměnu. Usnuli jsme brzy, pro-
tože program byl opravdu náročný. Příštího
dne jsme museli dohnat a oškubat bažanta
(paní učitelku s připnutými písmeny tajenky),
uklidit pokoje, to snad bylo ještě horší, a pak
najít poklad. Poklad byl jen jeden, ale když jej
náš spolužák našel, se všemi se rozdělil. Pobyt
se nám moc líbil. Rádi bychom si jej zase zo-
pakovali a ještě více utužili náš jinak dobrý ko-
lektiv. Děkujeme také za skvělou stravu panu
Studenému, majiteli chaty.

Žáci 6. třídy a Lenka Golová,
Dana Heryánová, učitelky

Adaptační pobyt O poklad zbojníka Ondráše Školní soutěž
ve šplhu na tyči
V úterý 24. listopadu 2009 v kunčické škole
proběhla soutěž ve šplhu na tyči pro žáky 1.
stupně. Soutěžilo se v 5 kategoriích.

1. kategorie – 1. ročník
1.místo: Michael Martiňák
2.místo: Tereza Janotová
3.místo: Michal Hanus

2. kategorie – 2. a 3. ročník – dívky
1.místo: Natálie Laura Mynářová
2.místo: Daniela Klimšová
3.místo: Eliška Majerková

3. kategorie – 2. a 3. ročník – chlapci
1.místo: Ondřej Cochlar
2.místo: Jakub Svítil
3.místo: Janis Masmanidis

4. kategorie – 4. a 5. ročník – dívky
1. místo: Miroslava Čajánková
2. místo: Lucie Blažková
3. místo: Veronika Kašparová

5. kategorie – 4. a 5. ročník – chlapci
1. místo: Jiří Bartoníček
2. místo: David Sladký
3. místo: Adam Nevřiva
Absolutním vítězem s nejrychlejším časem
6, 9 sekund byl Jiří Bartoníček ze 4. ročníku.

P. Fišerová

V týdnu od 9. do 13. listopadu 2009 se
ve výukovém centru Zoo Ostrava uskutečnila
tradiční vědomostní soutěž, jejímž tématem
byly tentokrát "Ryby České republiky“. Při-
hlásilo se do ní 120 škol z celého Morav-
skoslezského kraje. Soutěžilo 479 družstev,
celkem téměř 2400 dětí.

V kategorii žáků 8.- 9. tříd se zúčastnilo
celkem 252 pětičlenných družstev.

Naši školu reprezentovali tito žáci:
I. družstvo: Tabachová M., Strnadlová M.,
Káňová K., Michnová M., Šigutová L.- skončili
na 67. místě
II. družstvo: Syrková K., Černochová J., Ka-
hánková B., Turoňová A.- skončili na 137. místě
III. družstvo: Maralík K., Pokorný P., Šigut
M., Polách R., Vyroubalová K.- skončili na
178. místě.

V obrovské konkurenci se sice tito žáci do
finále neprobojovali, přesto jim chci tímto po-
děkovat za nadšení ze soutěže a pěkně strá-
vené dopoledne v ZOO.

Lenka Golová, vyučující přírodopisu

Hasík ve škole
V pátek 20. 11. 2009 naši školu opět nav-

štívili instruktoři hasičského záchranného
sboru. Se svým výchovným programem
„Hasík“ pracovali s žáky 2. a 6. třídy v oblasti
požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Hra-
vou formou sdělovali dětem důležité infor-
mace a návyky jak předcházet požáru, jak se
správně při požáru chovat a na jaká telefonní
čísla volat v ohrožení. Žáci si vyslechli zvu-
kové ukázky jednotlivých sirén a učili se je
správně rozlišit. Nechyběly ani kontrolní
otázky, přezkoušení pro upevnění vědomostí
a následné malé odměny.

Tato opakovaná setkání přináší pozvolnou
důvěru dětí k hasičům a k učitelům ať už v pří-
padě požárního poplachu na škole, či k upo-
zorňování na nebezpečnou hru mezi
spolužáky. Děkujeme a těšíme se na další
spolupráci s místním hasičským sborem.

Pavla Demeterová

Soutěž mladých zoologů

Dne 17. 12. 2009 od 14.30 do 17.00 hodin
proběhne v ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

VÁNOČNÍ JARMARK
Žáci připraví pro vás pravou vánoční atmosféru, nabídnou své výrobky

a prodej obohatí vánočním programem.
Přijďte si v předvánočním shonu odpočinout a podpořit snažení našich dětí.

Prodej polštářků
ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice

pod Ondřejníkem nabízí k prodeji vyřazené
péřové polštářky o rozměru 30 x 40 cm.
Cena za kus je 20,- Kč. Zájemci se mohou
přihlásit osobně v mateřské škole u p. ved.
učitelky Renaty Klimešové nebo na telef.
čísle: 737 647 074 vedení školy
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KARLA SVOLINSKÉHO

Atmosféra Halloweenu za-
vládla naší školou i v letošním
školním roce. Děti se během
měsíce října zapojily do vý-
tvarné soutěže a malovaly ob-
rázky nebo vytvářely pro-
storové práce na téma Hallo-
ween. Soutěž tříd o nejkrás-
nější vyřezanou dýni vypukla
dne 2. listopadu2009, kdy
všechny třídy v hodinách vý-
tvarné výchovy nebo pracov-
ních činností usilovně dlabali,
vyřezávali, zdobili své dýně. Vý-
sledkem bylo 47 úžasných sví-
tících dýní, které byly
vystaveny spolu s obrázky a
ostatními výrobky v přízemí
školy. Po celý týden nás při pří-
chodu do školy svým kouzel-
ným světlem vítaly nejen
všechny dýně,ale i lucerničky,
strašidla, kostlivci,čaroděj-
nice,pavouci a netopýři. Po tři
dny dávali návštěvníci školy,
žáci, učitelé i děti z MŠ se

svými učitelkami hlasy té dýni,
která se jim nejvíce líbila. Do
hlasování o nejkrásnější dýni
se zapojilo celkem 238 hlasu-
jících. Výsledky hlasování byly
následující:

1. místo -9. tř. -43 hlasy
2. místo -8. tř. -18 hlasů
3. místo -3. tř. -17 hlasů

Odborná porota vyhodnotila
i výtvarné práce žáků. Soutěž
probíhala ve 4 kategoriích a
ocenění se dostalo těmto
žákům:

I. kategorie
1. Lukáš Mička,1.tř.
2. Eliška Chovančíková, 2.tř.

II. kategorie
1. Ester Brišová, 5.tř.
2. Jakub Zádrapa, 4.tř.
3. Daniela Klimšová, 3.tř

Jakub Charbulák, 3.tř.

III. kategorie
1. Alžběta Řezníčková, 7.tř.
2. Simona Janotová, 7. tř.
3. Lenka Hrubišová, 7. tř.

Veronika Čajánková, 7.tř
Markéta Marozsová, 7.tř.

IV. kategorie -skupinová
práce

1. třída, 2. třída, obě oddě-
lení ŠD a žákyně 8. tř.- Mar-
kéta Tabachová, Michaela
Michnová, Lenka Šigutová,
Magda Strnadlová a Kateřina
Káňová

Vyvrcholením celé akce byla
halloweenská diskotéka, kte-
rou uspořádali žáci 9.třídy na
závěr týdne v pátek 6. listo-
padu odpoledne. Děti měly
skvělou příležitost předvést
se ve svých strašidelných
maskách a kostýmech, poba-
vit se u tance a při soutěžích,
které pro ně deváťáci spolu
se svou třídní učitelkou Mgr.
Petrou Švrčkovou připravili.
Za skvělou organizaci jim ná-
leží poděkování a pochvala.
Na závěr bych chtěla poděko-
vat pánům J. Michnovi a P.
Niklovi, kteří darovali škole
dýně, bez nichž by celá naše
akce neměla takový úspěch.

I. Myslikovjanová

Turnaj ve florbalu
Na konci listopadu proběhlo školní kolo

ve florbalu žáků 6.- 9. tříd. Turnaje se zúčast-
nilo 5 družstev, 21 žáků. Každé mužstvo hrálo
s každým a po urputném boji zvítězilo muž-
stvo žáků 8. třídy ve složení M. Zajac, M. Šte-
fek, P. Vaněk, J. Krpec. Na 2. místě se
umístilo družstvo žáků 9. třídy a na 3. místě
žáci 7. třídy.

Gratuluji žákům 8. třídy a všem sportov-
cům děkuji za jejich účast ve školním kole.

Lenka Golová, uč. tělesné výchovy

Stejně i letos, tak jako v minulém školním
roce, jsme vítali podzimní čas výtvarným tvoření.

Zopakovali jsme výtvarnou akci Den s vý-
tvarnem, na které se podíleli žáci 1. stupně i
děti z mateřské školy. Letošní téma znělo -
BAREVNÝ PODZIM. Protože venku již nám
počasí nepřálo, tvořilo se v jednotlivých tří-
dách. Nejdříve jsme v motivační hodině be-
sedovali o podzimním období, o změnách v
přírodě, o tom, jak se vše venku zbarvilo do
nádherných odstínů všech možných barev.
Nechyběly pohádky a příběhy o podzimu a
děti byly nedočkavé, kdy už začnou tvořit.
Zbývalo ještě připravit výtvarné potřeby a ma-
teriály, a pak to nejdůležitější, honem do ma-
teřské školy pro děti a jejich paní učitelky.
Tentokrát jsme pozvali i ty nejmenší děti z ma-
lého oddělení MŠ, které pod vedením ved. p.
uč. R. Klimešové pracovaly s těmi nejmenšími
z naší školy, s prvňáčky. V jednotlivých třídách
nastalo velké výtvarné snažení, děti volily
různé výtvarné a pracovní techniky. Jak a co
tvořili? V první třídě vznikali lesní skřítkové,
kteří vyrostli z papíru, barevných vylisovaných
listů a přírodnin. Nechyběli ani duchové lesa.

Ti byli vytvořeni z papírových utěrek a děti jim
domalovaly strašidelné obličeje. Druhá třída
vyráběla podzimní květináčky s draky, ve kte-
rých rostla řeřicha. Třeťáci pomohli hledat jež-
kovi zásoby na zimu, a i když vědí, že jablíčka
si hledá jen ježek v písničce nebo pohádce,
přece mu nějaká vyrobili. Čtvrtá třída použila
ke své činnosti přírodniny neživé a vznikly tak
krásné barevné kameny. V pátém ročníku po-
třebovali školáci ke své práci listy a různé jiné
přírodniny a vznikala krásná zvířátka, sovy a
ježci. Do činnosti ve všech výtvarných dílnách
se aktivně zapojily všechny p. uč MŠ a ZŠ,

kterým patří velké poděkování. Dětem se
tento den velmi líbil, byl jiný, zvláštní a už se
těší na další takový. Hotové výrobky byly vy-
staveny v GALERII SLUNÍČKO. Podzimní
den v duchu výtvarném se vydařil. Snad se
stane u nás ve škole TRADICÍ.

Podobný den byl uspořádán také pro žáky
2. stupně. V pondělí 16. listopadu se nevěno-
vali učení, ale výtvarným činnostem. Tentokrát
většinu projektu mohli věnovat nadcházejícím
Vánocům. Pro žáky bylo připraveno devět pra-
covišť, na které se mohli jednotlivci napsat
podle svých zájmů. Vyráběli svíčky, tiskli gra-
fiku na textil, vyšívali vánoční motivy, vyráběli
košíky, dělali keramické zvonky, vyráběli deko-
race z papíru a přírodnin, zdobili anděly a ma-
lovali na sklo. Všem dětem se podařily
nádherné výrobky, které si budete moci pro-
hlédnout i vy na vánočních trzích v prosinci.

PaedDr. Dana Heryánová, Mgr. Eva Hala-
tová, garanti projektu

INFORMACE O ZMĚNĚ TELEF. ČÍSLA

Kunčické mateřské škole bylo přidě-
leno nové telefonní číslo: 737 647 074.

Den s výtvarnem – BAREVNÝ PODZIM 2009

Galerie Karla Svolinského
v Kunčicích pod Ondřejníkem
Vás zve na prodejní výstavu

Z TVORBY FRENŠTÁTSKÝCH
VÝTVARNÍKŮ

PAVLA STRNADLA
a

ZDEŇKA JALŮVKY

Vernisáž výstavy proběhne
v úterý 8. prosince 2009 v 17. 30 h.

Výstavu zahájí PhDr. Vladimír Vondráček PhD.

Se svým programem vystoupí žáci kunčické školy.

Výstava je přístupná ve dnech školního vyučo-
vání nebo po telef. domluvě a potrvá 15. 1. 2010

Halloween ve škole
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přítomni: Michal Pavlita
Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová
Pavel Řezníček - přítomen od bodu 2)

nepřítomen – omluven:
Tomáš Hrubiš

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 70. zasedání

1) Smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje

2) Kupní smlouva mezi obcí a D.K.,
Čaková

3) Žádost o hostování na pouti v roce
2010 - Jaroslav a Marie Majerovi,
Marek Trtík, Sviadnov

4) Žádost o hostování na pouti v roce
2010 - Eva a František Pflegrovi, Svi-
adnov

5) Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku
veřejné služby č. 6012002-09 mezi
obcí a Veolia Transport Morava, a.s.
Ostrava

6) Koordinační dohoda mezi obcí a Poli-
cií ČR, obvodní oddělení Frýdlant
nad Ostravicí

7) Vyjádření ke sdělení o úpravě
příspěvku zřizovatele - Základní škola
a mateřská škola Karla Svolinského,
Kunčice pod ondřejníkem

8) Výpověď z nájmu nebytových prostor
- Ing. Jana Dvořáková, Frýdek - Místek

9) Pověření starosty obce podpisem
dokumentů přijatých na 70. zasedání
rady obce dne 16. listopadu 2009

10) Diskuze
Hlasování:

(pro – proti – zdržel se – nehlasoval)

RO schvaluje program jednání a zařazení
nových bodů programu:
11) Zveřejnění záměru vypůjčit nemovitost

bývalého vodojemu na pozemku p.č.
1392/1 v k.ú. a Obci Kunčice pod
Ondřejníkem

a 12) Volba členů komise pro média.
3-0-0

k bodu 1)
RO schvaluje Smlouvu poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na vý-
daje jednotky sboru dobrovolných hasičů.

3-0-0
k bodu 2)
RO schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí a
D.K., Čaková, týkající se nemovitostí bu-
dovy č.p. 425 a přilehlých pozemků.

3-0-0-1
k bodu 3)
RO schvaluje žádost o povolení hostování
na pouti v roce 2010 Jaroslava a Marie
Majerových a Marka Trtíka. 4-0-0

k bodu 4)
RO schvaluje žádost o povolení hostování
na pouti v roce 2010 Evy a Františka Pfle-
grových. 4-0-0

k bodu 5)
RO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o
závazku veřejné služby č. 6012002-09
mezi obcí a Veolia Transport Morava, a.s.
Ostrava. 4-0-0

k bodu 6)
RO schvaluje Koordinační dohodu mezi
obcí a Policií ČR, obvodní oddělení Frýd-
lant nad Ostravicí. 4-0-0

Zápis a usnesení ze 70. zasedání Rady obce Kunčice pod

inzerce
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Ondřejníkem dne 16. listopadu 2009

SHÁNÍTE OPRAVDU DOBRÝ DÁREK
PRO VAŠE BLÍZKÉ

ČI ZAMĚSTNANCE?...

...NABÍZÍME DÁRKOVÉ POUKAZY
NA NAŠE SLUŽBY

FYZIOTERAPIE-REHABILITACE
(prevence i terapie bolestí zad,

poúrazové stavy)
MASÁŽE

(klasické, horké lávové kameny)
ODBORNÉ RUČNÍ LYMFODRENÁŽE

(léčba lymfatických otoků,
prevence celulitidy)

JEDNORÁZOVÉ RAŠELINOVÉ
ZÁBALY

www.fyzioterapie-beskydy.cz
tel: 608 980 225

INVESTICE DO ZDRAVÍ
SE VÁM VYPLATÍ

Kancelář: 596 888 777
Tel.: 604 999 442

603 774 788

Oznámení obecního úřadu
Ve středu 23. 12. 2009 budou
úřední hodiny Obecního úřadu
v Kunčicích p. O. do 12. 00 hod a
ve čtvrtek 31. 12. 2009 bude
obecní úřad z důvodů dovolených
UZAVŘEN. - obecní úřad -

Přijmu na sezónní údržbu chaty
a pozemku v Čeladné místního

občana z blízkých obcí.

Písemné nabídky na adresu:
Ing. Oldřich Pejčoch, Vlčnov 102,

742 31 Starý Jičín.

Oddíl karate
Frenštát pod Radhoštěm
připravuje od ledna 2010

nábor nových
členů všech věkových kategorií.

Pro zájemce více informací na
www.karate-frenstat.cz nebo na

tel.č. 608 713361.

inzerce

inzerce

k bodu 7)
RO bere vědomí vyjádření Základní školy a
mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice
pod Ondřejníkem k úpravě příspěvku zřizo-
vatele na neinvestiční náklady v roce 2010.
RO schvaluje využití rezervního a in-
vestičního fondu Základní školy a mateřské
školy Karla Svolinského, Kunčice pod
Ondřejníkem, podle podané žádosti. 4-0-0

k bodu 8)
RO schyluje výpověď nájemní smlouvy
mezi obcí a Janou Dvořákovou, Frýdek -
Místek, týkající se nebytových prostor
v budově č.p. 425 v Kunčicích p.O., a to
ke dni 31.12.2009. 4-0-0

k bodu 9)
RO pověřuje starostu obce podpisem
dokumentů přijatých na 70. zasedání rady
obce dne 16. listopadu 2009. 4-0-0

k bodu 11)
RO schvaluje zveřejnění výpůjčky nemovi-
tosti - budovy bývalého vodojemu na
pozemku p.č. 1392/1 v k.ú. a Obci
Kunčice pod Ondřejníkem. 4-0-0

k bodu 12)
RO zvolila členy komise pro média Ro-
mana Chobota a Michala Pavlitu. 4-0-0

Michal Pavlita, starosta obce
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Zveme Vás k návštěvě nového
Svatebního Salonu Eva
v Rožnově p.R. na náměstí,
v budově České spořitelny.
ve druhém patře.
Zahájení prodeje 7. ledna.
www.svatebnisaloneva.cz
Mobil: 605 188 375

inzerce
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Galerie opět vítězně!
Dne 21.11.2009 proběhl ve Frýdlantě

n. O. již šestý ročník Beskydského folko-
vání, za účasti 8. hudebních souborů to-
hoto žánru. Již po třetí za sebou tuto soutěž
u diváků vyhrála hudební skupina Galerie z
Kunčic p. O., která hrála tentokrát v novém
složení:

Michaela Michnová - zpěv

Monika Magnusková - zpěv a rytmika

Daniel Ptašek - djembe, bonga

Libor Bauer - kontrabas

Miroslav Magnusek - kytara, foukací
harmonika, zpěv

E - mail: skupina.galerie@seznam.cz

http://www.skupina-galerie.websnadno.cz/

Tato fotografie je z poslední vy-
cházky seniorů, která se konala
mimořádně dříve v úterý 10. li-
stopadu. Chtěli jsme společně
přivítat příjezd „Martina na bílém
koni“. On opravdu přijel. A přijel
dřív, než naše Obecní noviny,
takže se někteří o ní dozvěděli
pozdě, někteří ústním podáním, či
oznámením Deníku frýdecko-mís-
teckém.

Od jara 2010 opět začneme
v obvyklém termínu kolem dvacá-
tého dne v měsíci procházky pro
pěšinách našich malebných Kun-
čic i do okolí.

Hezké zimní období všem
přeje Sbor pro občanské záleži-
tosti.

• představitelům obce Kunčice p.O. za
všechna přijatá opatření pro zlepšení
našeho životního prostředí

• pedagogům ZŠ K. Svolinského za ús-
pěšnou spolupráci při organizaci Dne
Země

• Ing. Arch. Petru Lichnovskému za spon-
zorský dar na budování naučné stezky

• Ing. Tomáši Svobodovi za pomoc při
zpracování dlouhodobé koncepce lesu
Papradná

• Ing. Vladimíru Čajánkovi za dokumen-
taci schodiště z rokle ke štole v lese
Papradná

• Ing. Pavlu Řezníčkovi za spolupráci na
projektu Lesního komplexu Papradná

• Ivo Doležilkovi za vybudování studánky v
lese Papradná

• všem našim členům za obětavou práci k
lepšímu a zdravějšímu životu v naší obci

V příštím roce pevné zdraví a chuť do dal-
šího boje za Přírodu přeje

Základní organizace českého svazu ochránců
přírody 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem a Po-

zemkový spolek Podbeskydí

Příroda děkuje


