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V pátek dne 16. 4. 2010 proběhne u nás v Kunčicích p. O., již druhý ročník
soutěžního festivalu hudebních skupin v žánru folku, country a dalších podobných
stylů hudby. Tento festival se jmenuje Folkování pod Ondřejníkem a zúčastní se ho
letos skupiny z Moravy i z Čech. Kromě soutěžních skupin, zahraje na tomto festivalu,
jako host, skupina I. C. Q. z Ostravy. Domácí skupina Galerie, bude mít samostatné
vystoupení, kdy bude vystupovat jako předkapela hlavnímu hostu tohoto festivalu a
tou je první dáma českého folku v republice, Pavlína Jíšová se svou kapelou.

Pořadatelé tohoto festivalu, tj. členové kulturní komise při místním obecním úřadě
a členové hudební skupiny Galerie, se těší na vaši hojnou návštěvu.

Od ledna 2010
je pro potřeby
občanů přítomen

každou středu od
15.00 do 16.00 hodin

na obecním úřadě v Kunčicích pod
Ondřejníkem policista z obvodního
oddělení ve Frýdlantu nad Ostra-
vicí. Michal Pavlita, starosta obce
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Vítání občánků

Zakončení plesové sezóny v Kunčicích
p. O. opět patřilo tradičnímu plesu Sokolů
– Šibřinkám, pořádaným odborem ASPV
dne 19. února 2010. Ve srovnání s loňským
rokem, kdy se ples nesl v rytmu samby a
kankánu, tak ten letošní patřil příznivcům
tradičních tanců – valčíku, tanga, valcu, ale
také swingu, klasického disca a rocku. Při
vystoupení děvčat ze Základní umělecké
školy ve Frenštátě p. R. jsem si zavzpomí-

nali na charleston 30. let (a také ho
posléze na parketu s přehledem zvádli) a
také se zasnili při tanci s názvem Tajemno
a vnímali jen ladné pohyby tanečnic.

Tento ples by nebyl tak vydařený bez pří-
jemné, veselé a zábavné atmosféry, kterou
vytvořili přítomní hosté, nebyl by tak vydařený
bez velkého přispění a obětavého a osob-
ního přístupu nájemců restaurace Huťařství
pana Vlastimila Víchy a pana Martina Kotríka,

bez vzorné, rychlé a ochotné obsluhy restau-
race Huťařství a úplně skvělého občerstvení,
bez hudby DUA KIWI z Kopřivnice, kteří roz-
tančili a bavili 130 plesajících hostů do čas-
ných ranních hodin, nebyl by tak vydařený
bez přispění sponzorů z řad občanů, míst-
ních podnikatelů i přespolních hostů plesu a
hlavně bez pořadatelů z řad ASPV, kteří tuto
akci připravili, uspořádali a také zakončili
v časných ranních hodinách.

VÁM VŠEM PATŘÍ VELKÝ DÍK…… a
snad už jen přání, abychom se v příštím
roce zase setkali v takové milé, veselé,
zábavné a štědré společnosti jako letos.

Dne 6. února 2010 jsem přivítali do svazku naší obce tyto nové občánky: Adrianu Pavlíčkovou a Adama Běčáka.

Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Šibřinky 2010
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Kunčice pod Ondřejníkem

Jubilanti
v lednu oslaví svá

životní jubilea tito občané

Amalie Šrotková 91 let
Jindřiška Ondrušáková 85 let
Miloš Just 83 let
Ludmila Krkošková 81 let
Jiřina Pavlisková 80 let
Růžena Jurková 75 let
Helena Jurková 45 let
Karel Černoch 70 let
Jaruška Šrámková 65 let
Otakar Sládeček 65 let
Jarmila Tkáčová 65 let

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

Rozloučení
V měsíci únoru jsme se naposledy ro-
zloučili s panem Jaroslavem Golcem a
panem Jaroslavem Šrubařem.

Vzpomínka
Dne 19. března 2010 uplyne 20. výročí
od úmrtí paní Lidušky Kunášové.

Vzpomíná manžel Jan, syn Jan
a dcera Eva s rodinami.

Oznámení
Humanitární sbírka Diakonie

Broumov v měsíci květnu
Koncem měsíce května proběhne
tradičně Humanitární sbírka Diakonie
Broumov. Bližší informace v dubnových
obecních novinách. obecní úřad

Setkání dříve narozených
Sbor pro občanské záležitosti při Obec-
ním úřadu v Kunčicích p. O. uskuteční v
úterý 27. dubna 2010 ve 14 hod. tradiční
Setkání dříve narozených v Penzionu p.
Václava Krkošky v Kunčicích p. O. Bližší
informace a přihlášky budou uveřejněny
v dubnových obecních novinách.

�

� �

�

� �

18. 4. 2009 19. 9. 2009

2,87 t 1,16 t 160 103 pneumatiky (ostatní tříděný odpad)
0 7,0 t 170 107 stavební odpad (oddělené trakce betonu a cihel)

0,57 t 0,06 t 200 126 olej, tuk
0,56 t 1,04 t 200 127 barva, lepidla, pryskyřice
0,4 t 0, 21 t 200 123 zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

(neúplné ledničky)
0,28 t 0,21 t 200 133 baterie a akumulátory
0,26 t 0,34 t 200 135 vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující

nebezpečné látky uvedené pod 200 121, 200 123
0,105 t 0,22 t 200 136 vyřazené elektrické a elektronické zařízení

neuvedené pod 200 121, 200 123, 200 135
6,52 t 0,52 t 200 203 jiný biologicky nerozložitelný odpad

celkem za rok 668,0104 t 200 301 směsný komunální odpad
34,1 t 26,8 t 200 307 velkoobjemový odpad

V rámci zpětného odběru elektroodpadu bylo odebráno zdarma:
2,01 t 2,31 t úplné ledničky (ELEKTROWIN)
1,96 t 1,48 t úplné elektrospotřebiče (ASEKOL)

UPOZORNĚNÍ

Sběr elektroodpadů, železného šrotu, velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne
v sobotu 17. dubna 2010 a 18. září 2010. Bližší informace budou uvedeny v dubnových Obec-
ních novinách.

V budově obecního úřadu a ZŠ K. Svolinského byly umístěny sběrné boxy na vyřazené mikro-
tužkové a tužkové baterie, knoflíkové články, malé i velké monočlánky, ploché baterie i 9V
hranaté baterie a akumulátory do mobilních telefonů a notebooků.

V rámci třídění odpadu je možné ukládat nápojový karton (krabice od mléka a džusů) do mod-
rých kontejnerů na tříděný odpad, které jsou určené pro sběr papíru.

Danuše Svobodová, OÚ Kunčice p. O.

Bohoslužby Církve československé
husitské v období velikonoc
• 5. neděle postní 21. 3. 2010 v 8.30 hod Kunčice p. O., Husův sbor
• Květná neděle 28. 3. 2010 v 7.45 hod Frenštát p. R. , Orlovna
• Zelený čtvrtek 1. 4. 2010 v 17.30 Frenštát p. R.
• Velký pátek 2. 4. 2010 v 15.00 Kunčice p. O.
• Bílá sobota 3. 4. 2010 v 17.00 Frenštát p. R.
• Hod Boží velikonoční, neděle 4. 4. 210 v 8.30 hod Kunčice p. O.
• Pondělí velikonoční 5. 4. 2010 v 7.45 Frenštát p. R.

Náboženská obec CČSH děkuje všem, kdo svými příspěvky a dary
v r. 2009 umožnili opravovat budovu sboru. Pohled na ni dokazuje, že
těchto finančních prostředků bylo řádně využito. Protože však opravy
budou dál pokračovat, budeme i nadále povděčni za Vaši obětavost.
Příspěvky a dary lze dávat v hotovosti ve sboru nebo poukazovat na
běžný účet číslo 1762806339/0800.

Za Vaši účast a spolupráci se těší FARÁŘ A RADA STARŠÍCH
náboženské obce Církve československé husitské v Kunčicích p. O.

Obec Kunčice p. O.
prodá ŠKODU 1203

používanou doposud v Základní
škole Karla Svolinského.

Vzhledem k výši poplatku při přepisu
cena dohodou.

Bližší informace podá místostarosta
Oldřich Harabiš. K technickému stavu

vozidla školník p. Jaroslav Klimeš.

Obec Kunčice p. O.
prodá dvoukolový podvozek
motorové stříkačky PPS 12.
Vhodný ke zhotovení jednoosého

přívěsu. Nejvyšší nabídka.
Informace podá místostarosta Oldřich

Harabiš.

Množství odevzdaného odpadu v roce 2009
Nebezpečný, velkoobjemový a ostatní tříděný odpad



4

Pane Doležílku,
když jste mne navštívil v úterý 2. března od-

poledne v mém bydlišti a oznámil mi, že jste
organizátor petice proti stavbě terasového
domu, zachoval jsem se méně zdvořile, neboť
jsem ihned přešel do jistého protiútoku ve
smyslu úžasu nad tím, že člověk, který se do
Kunčic pod Ondřejník nedávno přestěhoval a
pro tuto naší obec takzvaně „nehnul prstem“
se dokonce postaví do čela odpůrců jmeno-
vané stavby. Dále jsem ještě podotkl, že žasnu
nad tím, proč kazíte snahu lidí, kteří chtějí něco
pro nás a potažmo naší obec postavit.

Vy jste se již jen omlouval a odcházel
pryč.

Až o něco později mne napadlo, že Vy
jste jistě chtěl dále říci, že snad nesouhla-
síte s uvedenou stavbou, ale že jistě máte
v zásobě několik jiných a dle Vás jistě lep-
ších a potřebnějších staveb a že se posta-
víte do čela skupiny, která bude tuto nebo
dokonce tyto stavby organizovat až do ús-
pěšného dokončení.

Žádám Vás proto, abyste prostřednic-
tvím těchto novin tyto stavby vyjmenoval a
ujistil nás, že se o jejich realizaci zasadíte.

Nevěřím, že byste chtěl svým jednáním
jenom bořit, ale i něco kloudného postavit.
Ladislav Křenek, kunčický rodák z čp. 497

P:S: Znal jsem jednoho DOLEŽÍLKA, jme-
noval se Otto, byl od nás o generaci starší,
ale jeho přístup k potřebám obce byl pří-
kladný. Kdykoliv jsem jej v minulosti před 30
lety oslovil, nikdy pomoc pro obec neodmítl
a byl příkladným pomocníkem. Nemohu po-
chopit, že Vy jste jeho syn.

Pěkně se čtou články člena výboru
ochránců přírody p. M. Šrubaře, které dává
do různých novin. Píše o ochraně vodních
toků, zvěře, živočichů, ovzduší, zeleně a cel-
kově o ochraně přírody.

Jenže zapomíná napsat, že je jeden
z těch, který podporuje výstavbu teraso-
vého domu o rozměrech cca 133 m délky,
40 m šířky a ze severní strany od dětského
tábora 13,5 m výšky, na pozemku 1209/9
v Kunčicích p O nad vodojemem s pitnou
vodou pro občany. Na pozemku 1209/9 o
rozloze cca 10 000 m2, tento dům má mít
zastavěnou plochu cca 7 500 m2. Do
těchto metrů nejsou započítány chodníky,
příjezdová cesta, parkoviště a zpevněné
plochy. Podle architekta, sadová zeleň
kolem domu má mít jen 1 374 m2.

Kde je ochrana přírody, zachování ves-
nického rázu, jak se píše v operačním plánu
na rok 2010. Již několik let, jsou v dětském
táboře a na louce pod ním, až 4 srnky, zajíci,

v létě v trávě luční koníci, ježci, ještěrky,
různí živočichové, různé luční kvítí a trávy.
Poslední 3 roky po sobě, se k nám na za-
hradu v létě připlazila asi 80 cm dlouhá
úžovka. Je pravda, jestli tam budou stát ro-
dinné domy, nebo terasový dům, tak srny a
zajíci tam nebudou. Ale v zahradách, u ro-
dinných domů, bude větší život přírody, než
u terasového domu, který má tak malý pro-
stor volné zeleně, jak je uveden. První záměr
na tomto pozemku byl, výstavba až 7 rodin-
ných domů. Je rozdíl, když na zahradě u ro-
dinného domu, na stromech a kolem nich,
na trávě v zahradách, jsou vidět a slyšet
různé druhy ptáků, v trávě různí živočichové.
Kdežto na terasách v létě bude vidět se
opalující, a v zimě slyšet nadávající obyva-
telé domu, že nemají z teras a balkónů kde
odklízet sníh. V zimě při vytápění 7 rodin-
ných domů nebude vypouštěno z plyno-
vého topení tolik zplodin, jako při vytápění
terasového domu se 41 byty, bazénem,

wellnesem, atd. Pochopil jsem politiku p. M.
Šrubaře, proč je pro stavbu terasového
domu. Kdyby p. M. Šrubař jako člen výboru
ochránců přírody nepodporoval stavbu te-
rasového domu, nemuseli by dostat peníze
(dotace) na některé nesmyslné projekty.
Jedná se o ,,Chodníčky v podbeskydí“.
Např: Místo aby utajili mraveniště, aby pře-
žilo co nejdéle, ochránci k němu udělali u
tabule č. 4 schodiště. Manželka již odháněla
kluky, kteří kolem mraveniště běhali. Vybag-
rovali v řečišti potoka tůň pro žáby a mloky,
v naplavené splíži. Při menším stavu vody,
je tůň suchá. Živočichové jsou chytřejší než
lidi. Vědí, kde mají jít. Jestli mají kde. Proč
stavět nějaké schody do svahu. Není lev-
nější a lepší, trochu prodloužit a vyhledat
snažší cestu? Vždyť to je turistika. Proč sta-
vět kůly na značení trasy pro turistické zna-
čení, když kousek vedle stojí stromy nebo
sloupy elektrického vedení, kde značky
mohou byt umístěny. Chvála ochráncům za
vybudování naučné stezky ,,Chodníčky
v podbeskydí“, ale bez nepochopitelných
projektů a zásahu do přírody. Doležilek Ivo

OTEVŘENÝ DOPIS PANU DOLEŽÍLKOVI

PRO OCHRÁNCE PŘÍRODY Z KUNČIC P. O.

Vážený pane Doležilku,
Již rok nejsem předseda organizace, ale

jen člen výboru. Přesto Vám děkuji za po-
chvalu mých článků o ochraně přírody, ale
musím reagovat na některé nepřesnosti a
hodnocení mé osoby, které jste uvedl na
internetu a v obecních novinách. Zároveň
děkuji Vaší manželce, za napomenutí kluků,
kteří se podle ní nechovali u mraveniště ro-
zumně. Zřejmě hochům scházela informace
o významu mravenců rodu Formica, naší
zdravotní policie lesa. Oplocení mraveniště
jej chrání proti jezevcům, černé zvěři a ne-
rozumným jedincům. Máme jich na Ond-
řejníku několik a další jsou v Pekliskách.
Schodiště je vybudováno pro méně zdatné
návštěvníky a je začátkem chodníčku, který
povede nad štolou po pravé straně rokle
k horním mokřadům a zpátky kolem Vámi
upravené studánky, štoly, k dolní tůni. Tuto
v minulosti zasypanou tůň jsme po vybag-
rování vyložili fólií, kterou nám někdo rozbi-

tým sklem prosekal. Pamatuji si, že tůň bý-
vala plná žab, mloků a dalších vodních ži-
vočichů a věřím, že po utěsnění jílem se
opět dočkáme žabích koncertů.

O dalších Vám nepochopených nebo jak
doslovně uvádíte „nesmyslných projektech“,
jako je značení trasy ne na kůlech, ale na
sloupech el. vedení nebo stromech Vás
budu informovat osobně, ale věřte, že ozna-
čení stezky podléhá určitým pravidlům, které
i při dalším pokračování musíme dodržet.

S umístěním terasového domu a jeho
výstavbou skutečně souhlasím, i když to
nemělo vliv na přidělení dotace „Chod-
níčky“, o kterou jsme usilovali šest let a
před třemi lety jsme ji získali od RWE zá-
sluhou našeho ústředního vedení ČSOP.
Neovlivnilo to ani další projekty, kterých
jsem napsal desítky a za 24 let mého pů-
sobení stovky. Nebudu Vám je popisovat,
ale věřte, že nesmyslné projekty by nebyly
schváleny Ministerstvem životního pro-

středí, Moravskoslezským krajským úřa-
dem, Agenturou ochrany přírody a krajiny,
Správou chráněné krajinné oblasti Beskydy
a dalšími donátory. Kunčice pod Ondřejní-
kem by byly zamořené invazními rostlinami
neměly vyhlášené významné a památné
stromy, ošetřené některé sady, atd. Sou-
hlasím také s vybudováním nového centra
obce kolem obecního úřadu. Chápu, že vý-
stavba terasového domu nám přinese řadu
problémů a věřím, že budete stejně přísný
na stavbaře, kteří se nedovedou chovat
k přírodě vždy ohleduplně. Základní poža-
davky, aby přírodě nebylo ubližováno, jsou
v projektové dokumentaci důsledně uve-
deny a jistě všichni, kdo máme tento jižní
svah Ondřejníku rádi, je budeme společně
střežit. Terasová stavba umožňuje maxi-
mální ozelenění budovy. Díky obložení vněj-
šího pláště dřevem, budova zapadne do
okolní krajiny. Její umístění na jižním svahu
Ondřejníku v centru rekreačních objektů a
v blízkosti lesa Papradná, zvýší atraktivitu
této oblasti Kunčické přírody.

Miloslav Šrubař

ODPOVĚĎ PANU DOLEŽILKOVI
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Kunčice pod Ondřejníkem

Važme si každého,
kdo umí napsat úspěšný projekt, nebojí se
jeho realizace a transparentního vyúčtování

V současné době je dosta-
tek možností, ale málo odváž-
ných, pracovitých a schopných
jedinců. V Kunčicích p. O. to
nebylo nikdy snadné, ale v po-
sledních letech se začíná dařit.

Na minulém zasedání obec-
ního zastupitelstva byl schva-
lován OPERAČNÍ PLÁN
OBCE na letošní rok. Je pře-
hledný a odvážný. Zvláště pro
životní prostředí je radostné, že
byly schváleny finanční pro-
středky na zahájení výstavby
kanalizace a čističky odpad-
ních vod.

Operační plán pamatuje i
na rozvoj Systému péče o ži-
votní prostředí, který je spojený
s monitorováním prohřešků,

doplněn o informace občanům,
čím a jak si zbytečně ničí pod-
mínky k životu, sobě a svým blíz-
kým.

Kunčice p. O. se postupně stá-
vají navštěvovanější a proto začí-
nají chybět parkovací plochy i pro
zájezdové autobusy, odpočívadla
a informační tabule s mapou obce,
která nabídne přehled poskytova-
ných služeb pro návštěvníky.

Téměř čtyřhodinové jednání za-
stupitelstva bylo bouřlivé a pro roz-
voj obce jistě přínosné.

V Kunčicích p. O. 14.1.2010

Miloslav Šrubař,
jednatel Pozemkového spolku

Podbeskydí

POZVÁNÍ
na výroční členskou schůzi
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Výměnný pobyt v Rakousku

Pondělní únorové ráno – bílé, zimní, mra-
zivé. A přece jiné! Dnes nejdeme do školy,
ale ke škole. Jedeme do Rakouska! Má-
váme rodičům, nastupujeme do autobusu a
přisedáme k našim spolužákům z Palkovic a
Frýdlantu. Náš společný cíl je týdenní vý-
měnný pobyt s dětmi v dolnorakouském
Kilbu. První zastávkou je sídlo rakouských
panovníků ve Vídni – zámek Schönbrunn.
V tomto skvostném, nádherném zámku jsme
měli prohlídku i s možností vyzkoušet si do-
bové šaty a paruky. Ale pak už na nás padla
nervozita z očekávání – ani ne za hodinu už
budeme v našich „nových rodinách“v Kilbu.
Přivítání proběhlo trochu nesměle ale sr-
dečně. Ten večer jsme se seznamovali v ra-
kouských rodinách – předávali dárky a
snažili se komunikovat – německy – anglicky
– gestikulací. Úterní dopoledne jsme strávili



Kunčice pod Ondřejníkem
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KARLA SVOLINSKÉHO

Biologická
olympiáda
V únoru proběhl 44. ročník Biolo-

gické olympiády. Školního kola se zú-
častnilo 12 žáků z 8. a 9. třídy. Letošní
téma olympiády bylo: Ptáci vyskytující se
na území České republiky.

Na 1. místě se umístil Maralík Kamil
(9. třída), na 2. místě Turoňová Alena
(9. třída), na 3. místě Šigutová Lenka
(8. třída).

I přes dobré znalosti žáků, do dalšího
kola nepostupují.

Děkuji všem zúčastněným.
Lenka Golová, učitelka přírodopisu

Poezie jako by se do dnešní uspěchané doby
vůbec nehodila. Přesto nejde vychovávat děti
bez výchovy ke čtení poezie. Poezie může dětem
nabídnout sféru záhadného, tajemného, co zní
zajímavě a jinak než každodenní řeč, kterou slyší
kolem. Nejde o to, aby děti poezii rozuměly, ale
aby ji uměly vnímat a obohatila je, poskytla jim
chvíle hloubání a koncentrace na něco, co se na
počátku jeví jako nesrozumitelné. O tom, že děti
o poezii neztrácejí zájem, jsme se mohli pře-
svědčit při konání recitační soutěže na naší škole.
Soutěže se letos zúčastnilo 31 dětí z 1. až 5.
třídy. Děti přednášely především verše rytmické,
veselé až rozverné. Úspěch měly všechny, ale
nejlepšími recitátory se stali tito žáci:

I. kategorie
1. místo Barbora Menšíková (1. tř.)
2. místo Sabina Stempěnová (1. tř.)
3. místo Natálie Chrobáková (1. tř.)

II. kategorie
1. místo Natálie Laura Mynářová (3. tř.)
2. místo Adam Křenek (3. tř.)
3. místo Veronika Führerová (2. tř.)

III. kategorie
1. místo Lucie Blažková (4. tř.)
2. místo Šimon Pavlíček (4. tř.)
3. místo Michaela Šulová (5. tř.)

Děti umístěné na prvních dvou místech po-
stoupily do oblastního kola, které se konalo
v ZŠ Komenského ve Frýdlantu n. O. Tam
byla z našich dětí nejúspěšnější Lucie Blaž-
ková, která ve velmi silné konkurenci obsadila
druhé místo a postoupila do okresního kola.

Ani žáci II. stupně nezůstali pozadu. Osm
zájemců ze 6. - 9. třídy si pečlivě vybíralo
verše, které je něčím oslovily. Ze soutěžících
za 6. a 7. třídu se na 1. místě umístila Alžběta
Řezníčková

V kategorii starších dětí zvítězil Kamil Ma-
ralík. Všem děkujeme za vynaložené úsilí a tě-
šíme se na další pěkné výkony.

E. Sladká a M. Kahánková

v kilbské základní škole. Zde pro nás připra-
vili výukový program, jehož součástí byla i
prohlídka městečka Kilbu zakončená obě-
dem, který nám uvařili kilbští žáci. Ve středu
jsme jeli na celodenní výlet do Linze. Ces-
tou jsme také viděli koncentrační tábor
v Mauthausenu. Nejskvělejší zážitky na nás
však čekaly v „muzeu budoucnosti“ - v ex-
pozici elektronického umění v samotném
Linzi. Další den jsme si jeli prohlédnout
hlavní město Dolních Rakous - Sankt Pöl-
ten. I přes velkou zimu jsme vydrželi dvě ho-
diny obdivovat krásy města. Odpolední
program nám zajistily hostitelské rodiny. V
pátek ráno jsme se rozloučili s příslibem je-
jich návštěvy u nás v říjnu. Náš poslední výlet
směřoval do centra zasněžené Vídně. Do-
koupili jsme dárky a kolem šesté hodiny
jsme byli zpátky doma v Kunčicích pod
Ondřejníkem. Hodně jsme toho prožili a tro-
šku se nám i zasteskne. Však to na podzim
rakouským dětem rádi oplatíme!

Markéta Tabachová, Lenka Šigutová,
Bohdana Kahánková

Trocha poezie nikoho nezabije

Dne 9. 2. 2010 byla v Evropě
již posedmé organizována kam-
paň s názvem Den pro bezpeč-
nější internet. Hlavním tématem
bylo zacházení s osobními ob-
rázky na internetu pod heslem
“Víš, co posíláš? Mysli!”

Toto téma úzce souviselo s bezpečností
na internetu, obsahovalo otázky ochrany
osobních dat, kybernetické šikany, pronásle-
dování atd.

Cílem kampaně bylo nenásilnou formou
upozornit uživatele internetu, že pokud uve-
řejní své fotografie na internetu, už tam zů-
stanou a budou dále žít vlastním nekontrolo-
vatelným životem.

Do této kampaně se
zapojili i žáci 2. stupně.
Během celého týdne v ho-
dinách informatiky, občan-
ské, rodinné a výtvarné
výchovy se žáci seznamo-
vali s pravidly bezpečného

chatování a seznamování, vyhledávali infor-
mace týkající se některých sociálně-patolo-
gických jevů spojených s využíváním internetu
a mobilních telefonů (kyberšikana, stalking,
kybergrooming, Hoax apod.). Týden kampaně
byl zakončen prezentacemi žáků, zhlédnutím
filmu a malým kvízem.

Všem zúčastněným žákům děkuji za velmi
pěkné prezentace. L. Golová, ŠMP

Den pro bezpečnější internet
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Zápis a usnesení ze 73. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 28. prosince 2009
přítomni: Michal Pavlita

Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová
Pavel Řezníček
Tomáš Hrubiš

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 73. zasedání
1) Úprava rozpočtu č. 11/2009

2) Smlouva o konsolidaci půjček mezi obcí
a společnosti Kunčická s.r.o., Kunčice
p.O.

3) Pověření starosty obce podpisem doku-
mentů přijatých na 73. zasedání rady
obce dne 28. prosince 2009

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

RO schvaluje program jednání a zařazení
nových bodů programu:
4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení

věcného břemene č. FM/164/d/2009/Sk.
mezi obcí a Moravskoslezským krajem

5) Vyhodnocení nabídek k zakázce: „Vyho-
tovení geometrického plánu pro m a -
jetkoprávní vypořádání stavby chodníku
podél silnice II/483 a III/48310 v Kun-
čicích pod Ondřejníkem“. 5-0-0

k bodu 1)
RO schvaluje úpravu rozpočtu č. 11/2009.

5-0-0
k bodu 2)
RO schvaluje Smlouvu o konsolidaci
půjček mezi obcí a společnosti Kunčická
s.r.o., Kunčice p.O. 5-0-0

k bodu 3)
RO pověřuje starostu obce podpisem
dokumentů přijatých na 73. zasedání rady
obce dne 28. prosince 2009. k bodu 4)
RO schvaluje Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene č.
FM/164/d/2009/Sk. mezi obcí a
Moravskoslezským krajem. 5-0-0

k bodu 5)
RO schvaluje nabídku a vybrala jako zho-
tovitele geometrického plánu k zakázce
Ing. Adama Zavadila, Kunčice pod Ondře-
jníkem „Vyhotovení geometrického plánu
pro majetkoprávní vypořádání stavby chod-
níku podél silnice II/483 a III/48310
v Kunčicích pod Ondřejníkem“. 5-0-0

Zápis a usnesení ze 74. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 11. ledna 2010
přítomni: Michal Pavlita

Lenka Dobiášová
Pavel Řezníček
Tomáš Hrubiš - přítomen od

bodu 3)
nepřítomen - omluven:

Oldřich Harabiš

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 74. zasedání
1) Smlouva o právu provést stavby a sm-

louva o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene mezi obcí a
Povodí Odry, státní podnik

2) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemen mezi obcí a
ČEZ Distribuce, se sídlem Děčín

3) Žádost o vyplacení zrušené smlouvy -
M.O., 4 Amaryllis, Key West, USA

4) Žádost o pronájem pozemku na pouti
v roce 2010 - Silvestr Hanák, Frýdek -
Místek

5) Pověření starosty obce podpisem doku-
mentů přijatých na 74. zasedání rady
obce dne 11. ledna 2010

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

RO schvaluje program jednání. 3-0-0

k bodu 1)
RO schvaluje Smlouva o právu provést
stavby a smlouva o uzavření budoucí sm-
louvy o zřízení věcného břemene č. B -
728/09 mezi obcí a Povodí Odry, státní
podnik. 3-0-0

k bodu 2)
RO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-

12-8004387/VB3 mezi obcí a ČEZ Dis-
tribuce, se sídlem Děčín p.O. se změnou
jednorázové úplaty uvedenou v článku VI.,
odst. 1, na výši 6.500,00 Kč. 3-0-0

k bodu 3)
RO schvaluje vyplacení částky M.O. podle
Smlouvu o budoucí smlouvě kupní týkající
se pozemku p.č. 1209/183 v k.ú. a Obci
Kunčice pod Ondřejníkem. 4-0-0

k bodu 4)
RO schvaluje krátkodobý pronájem
pozemku na pouti v roce 2010 - Silvestru
Hanákovi, Frýdek - Místek. 4-0-0

k bodu 5)
RO pověřuje starostu obce podpisem
dokumentů přijatých na 74. zasedání rady
obce dne 11. ledna 2010. 4-0-0

Zápis a usnesení ze 75. zasedání Rady
obce Kunčice p. O. dne 25. ledna 2010
přítomni: Michal Pavlita, Oldřich Harabiš, Lenka Do-
biášová, Pavel Řezníček, Tomáš Hrubiš

Program Rady Obce Kunčice pod Ondřej-
níkem pro 75. zasedání
1) Program XXIII. zasedání zastupitelstva obce
Hlasování: (pro–proti–zdržel se–nehlasoval)

RO schvaluje program jednání. 5-0-0

k bodu 1)
RO schvaluje program XXIII. zasedání zastupitelstva
obce. 5-0-0

zpracoval: Michal Pavlita



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

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 76. zasedání
1) Žádost o vyjádření ke stavbě oplocení a

komunikaci - manželé D., Ostrava
2) Žádost o vyjádření ke stavbě a souhlas se

zřízením sjezdu - Jurek S+R s.r.o., Kunčice
pod Ondřejníkem

3) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
načinnost v roce2010-ČSVZOKunčicep.O.

4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na činnost v roce 2010 - Rybářské sdru-
žení, Kunčice p.O.

5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na činnost v roce 2010 - MTB Ondřejník
o.s., Kunčice p.O.

6) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na činnost v roce 2010 - ČSOP ZO 68/01
Pozemkový spolek Podbeskydí, Kunčice p.O.

7) Kupní smlouva mezi obcí a K.K., Kunčice p.O.
8) Smlouva o věcném břemenu mezi obcí a

M.S., Čeladná
9) Smlouva o věcném břemenu mezi obcí a

K. a T.B., Trojanovice
10) Úhrada nákladů na akci Folkování 2010

v Kunčicích p.O.
11) Cenová nabídka na upgrade programu

MISYS - Geometra Opava, spol. s r.o.,
Opava

12) Kupní smlouva mezi obcí a J. a P.K.,
Kunčice p.O.

13) Kupní smlouva mezi obcí a F.Z., Kunčice p. O.
14) Diskuze
Hlasování: (pro – proti – zdržel se - nehlasoval)

RO schvaluje program jednání a zařazení
nových bodů programu:
15) Obnovní těžby v porostu 1B11/1

v Kunčicích pod Ondřejníkem,
16) Smlouva o výpůjčce mezi obcí a L.K.,

Kunčice pod Ondřejníkem 4-0-0-1

k bodu 1)
RO bere na vědomí žádost S. a L.D., Ostrava
o vyjádření ke stavbě oplocení a komunikaci
č.j. 90/2010. 4-0-0-1
k bodu 2)
RO souhlasí se záměrem „Přístavby objektu
pro drobnou výrobu a služby“ podle před-
ložené projektové dokumentace - studie na
pozemku p. č. 1760/3 a 1748/8 v k.ú. a Obci
Kunčice pod Ondřejníkem - investor JUREK
S+R s.r.o., Kunčice pod Ondřejníkem.
RO souhlasí se zřízením sjezdu na místní ko-
munikaci na pozemku p.č. 3530 a s úpravou
komunikace na pozemku p.č. 3564, p.č.
1760/6 a p.č. 1760/47 v k.ú. a Obci Kunčice
pod Ondřejníkem. 5-0-0
k bodu 3)
RO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 15.000,- Kč na činnost v roce 2010
ČSV ZO Kunčice p.O. 5-0-0
k bodu 4)
RO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 10.000,- Kč na činnost v roce 2010
Rybářskému sdružení Kunčice p.O. 5-0-0

k bodu 5)
RO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 10.000,- Kč na činnost v roce 2010
MTB Ondřejník o.s., Kunčice p.O. 5-0-0
k bodu 6)
RO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 45.000,- Kč na činnost v roce 2010
ČSOP ZO 68/01 Pozemkový spolek
Podbeskydí, Kunčice p.O. 5-0-0
k bodu 7)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a K.K.,
Kunčice p.O. 5-0-0
k bodu 8)
RO schvaluje smlouvu o věcném břemenu
mezi obcí a M.S., Čeladná 5-0-0
k bodu 9)
RO schvaluje smlouvu o věcném břemenu
mezi obcí a K. a T.B., Trojanovice 5-0-0
k bodu 10)
RO schvaluje financování nákladů akce „Fol-
kování 2010“ ve výši maximálně 25.000,- Kč.

RO zmocňuje starostu obce uzavřením smluv o
dílo a proplacením nákladů do výše 25.000,- Kč.
k bodu 11) 5-0-0
RO schvaluje cenovou nabídku na upgrade
programu MISYS podanou společností Geo-
metra Opava, spol. s r.o., Opava 5-0-0
k bodu 12)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a J. a
P.K., Kunčice pod Ondřejníkem. 5-0-0
k bodu 13)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a F.Z.,
Kunčice pod Ondřejníkem 5-0-0
k bodu 15)
RO schvaluje provedení obnovní těžby
porostního zbytku v porostu 1B11/1 v Obci
Kunčice pod Ondřejníkem. 5-0-0
k bodu 16)
RO schvaluje smlouvu o výpůjčce na dobu
určitou do 8. února 2011 týkající se budovy
bývalého vodojemu na pozemku p.č 1392/1
mezi obcí a L.K., Kunčice p. O. 5-0-0

Kunčice pod Ondřejníkem

9

inzerce

Zápis a usnesení ze 76. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 8. února 2010
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Tajenka z čísla 11/2009: Walther: Qui nil possedit, nihil se perdere credit. Komu nepatří nic, ten věří, že nemá co ztratit.
Pomůcky: Alekna, azot, bžunda, Imo, Svir

Tajenka:Walther: Quis modo perfectus? Vivit sine crimini nullus. Kdo že je dokonalý? (dokončení v tajence)

Strach

Postupně
vadnout

Legrace
(slangově)

Český
prozaik

SPZ
Výškova

Nechť

Indiánské
plavidlo

Zdánlivě

Korálový
ostrůvek

Asijští
kočovníci

Jméno
herečky
Stašové

Delonovo
jméno

Rusky
„dusík“

Protože

Okr
(zastarale)

Hudební
nástroj

Zvyk

Promoční
síň Podagra

Iniciály
skladatele
Dvořáka

Tabulka,
seznam

Černo-
mořské
lázně

v Rusku

Střešní
lepenka

Bobizační
slabika

Cizí
mužské
jméno

2. DÍL
TAJENKY

Akvarijní
ryba

1. DÍL
TAJENKY

Svatební
květina

Potraty

Předložka

Textilní
látka

Vrchní
ovčák

Slovensky
„sádlo“

Oharek

Staroarmén-
ské město

Klukovská
zbraň

Ačkoliv

Přívěs

Slovenská
předložka

Ohyb
trupu

Slovensky
„prý“

Italsky
„láska“

SPZ
Kladna

Stromořadí
(slovensky)

Litevský
diskař

Řeka
v Rusku

Tropické
šílenství

Obec
u Komárna

Chobotnatec

Předložka

Monarcha

SPZ
Karviné

Řeka
v Nigérii

Evropanka

Otec
(knižně)

NAŠE RECEPTY
VEPŘOVÝ BŮČEK V KARAMELU

POTŘEBNÉ PŘÍSADY
1/2 kg bůčku, olej, cukr, sojová omáčka,
bílé víno, česnek, 1 cibule, zázvor, sůl.

POSTUP PŘÍPRAVY
Libový bůček upečeme v troubě dohněda. Poté celý kousek
ponoříme do vařící vody a chvíli povaříme. Pak ho vyjmeme a
nakrájíme na kousky. Do hluboké pánve dáme asi 2 lžíce oleje, 2
lžíce cukru a necháme zkaramelizovat. Přidáme asi 10 lžic sójové
omáčky, stejné množství levného stolního vína, jemně pokrájenou
cibulku, 2 – 3 prolisované stroužky česneku, lžičku mletého
zázvoru a osolíme. Za stálého varu mícháme, dokud se karamel
dobře nerozpustí. Poté vložíme nakrájený bůček. Na velmi mírném
ohni dusíme pod pokličkou a podléváme trochou vody nebo vína.
Sádlo, které se objeví na povrchu, sbíráme lžící. Před koncem varu
můžeme zahustit trochou ve vodě rozmíchané škrobové moučky.
Podáváme s vařenou rýží. Jídlo je až nečekaně výborné!

PLNĚNÉ TAŠTIČKY S RAJČATY A SÝREM

POTŘEBNÉ PŘÍSADY
Na 15 taštiček – 2 velká rajčata, 100 g camembertu nebo her-
melínu, 70 g vypeckovaných oliv, sůl, mletý pepř, 1 lžička proven-
salského koření, l lžíce olivového oleje, 400 g listového těsta,
trochu hladké mouky na vyválení těsta, l vejce na potření.

POSTUP PŘÍPRAVY
Rajčata nařízneme navrchu do kříže, spaříme vroucí vodou,
ochladíme ve studené vodě a sloupneme slupku. Z rajčat vykro-
jíme střed a vydlabeme semínka. Osušenou dužinu nakrájíme na
malé kostičky a vložíme do mísy. Přidáme nakrájený sýr, olivy, os-
olíme a okořeníme pepřem a provensalským kořením. Zakapeme
olivovým olejem a promícháme. Listové těsto rozválíme na vále o
síle asi 2-3 mm, vykrojíme sklenicí kolečka (10-12 cm). Okraje
koleček potřeme rozšlehaným vejcem a do středu rozdělíme náplň.
Spojíme okraje a pořádně přitiskneme k sobě. Taštičky rozložíme
na plech vyložený pečicím papírem, propíchneme a potřeme ve-
jcem. Pečeme v předehřáte troubě při 200 stupních asi 20 minut
do zlatova.
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inzerce

Potřebujete ke kadeřníkovi
a nemáte čas nebo možnost

se k němu dostat?

OBJEDNEJTE SI
KADEŘNÍKA

DOMŮ!

KADEŘNICTVÍ
Jana Rašková Kunčice p. O.

Tel.: 604 875 879
Vám nabízí Novou službu:

Od března 2010, každé pondělí
PŘIJEDU AŽ K VÁM DOMŮ!

• Střihy dámské, pánské, dětské
• Barvení, melírky, trvalá
• Foukaná, žehlení vlasů,

• Účesy denní i společenské
• Doporučení vlasové kosmetiky

a další…

Vše v Pohodlí Vašeho Domova
VĚTŠÍ POČET ZÁKAZNÍKŮ

NAJEDNOU VÝHODOU!

PODROBNOSTI
A OBJEDNÁVKY

NA TEL.: 604 875 879

Zelený pažit s.r.o.
Žákovská 842/27
709 00 Ostrava

mobil 603 528 198
e-mail: zelenypazit@volny.cz

www.zelenypazit.cz

výstavba fotbalových hřišť a tréninkových ploch s umělými trávníky
budování víceúčelových hřišť a školních areálů s umělými povrchy

prodej travních osiv a speciálních hnojiv

realizace nových sportovních ploch s přírodním trávníkem
rekonstrukce a renovace fotbalových hřišť

instalace automatických závlahových systémů
regenerace a ošetřování sportovních trávníků
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Tříkrálová sbírka
Tak jako v jiných obcích a městech
České republiky, tak i v Kunčicích

pod Ondřejníkem proběhla
ve dnech 1. – 14. ledna

Tříkrálová sbírka.

Díky štědrosti obyvatel byla vykole-
dována částka 7 540,- Kč, která
v tomto roce bude použita na dar
lidem v nouzi a na rozvoj ošetřova-

telské a pečovatelské služby.

Celkem se v regionu oblastní
Charity Frenštát pod Radhoštěm
vybralo 308 915,- Kč a 2 EUR.

Všem velmi děkujeme za štědré
dary.


