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12. května 2010
Maminkám k jejich svátku
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Důležité
upozornění
Od 1. 3. 2010
došlo ke zru-

šení čísla
pevné linky

hasičů
v Kunčicích.

Číslo
556 850 180
již není platné.
Nové tel.číslo
sloužící místo
pevné linky je:
724 161 999

Musher Štěpán Krkoška z Ostra-
vice (jeho otec pochází z Kunčic
p.O.) a jeho strýc Jiljí Krkoška z
Kunčic p.O. se stali mistry světa
WSA 2010 – Oberwiesenthal
26. – 28. 2. 2010

Foto: Zdeněk Šrubař
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Vzpomínková slavnost
Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem
a Sbor pro občanské záležitosti Vás srdeč-
ně zvou ve středu 5. května 2010 v 16.00
hod na vzpomínkovou slavnost v pros-
torách před obecním úřadem u příležitosti
65. výročí osvobození naší obce a vítězství
nad nacismem. obecní úřad

V tento den po ukončení vzpomínkové
slavnosti proběhne k výroční osvobození
naší obce IV. ročník štafetového běhu
„Kunčický ovál“ v 17.00 hod u Základní
školy K. Svolinského v Kunčicích p. O.

Srdečně zve Komise pro školství,
sport a cestovní ruch

Zveme Vás na
Čtvrtý ročník noční soutěže

o Kunčický pohár
Místo: areál ZŠ v Kunčicích pod Ondřejníkem

Datum: pátek 14. května 2010
Začátek soutěže: 20.30 hod.

Srdečně zveme všechny příznivce hasičů a hasičského sportu.
Bude vás čekat souboj vrcholných týmů nejen z Moravskoslezského kraje.

Během soutěže se bude o akustickou podporu starat DJ!
Občerstvení... čepované pivo, grilovaná kýta, placky a mnoho jiného!

Oznamujeme Vám, že ve čtvrtek 29. dubna 2010 proběhne pravidelné očkování psů
proti vzteklině. Přineste s sebou očkovací průkaz.
Pes má mít náhubek a doprovod osoby starší 15 let! Náhradní termín pro očkování
bude ve čtvrtek 6. května 2010. Cena vakcinace 100,- Kč.

Rozpis míst, kde bude prováděno očkování – čtvrtek 29. dubna 2010

Rakovec u Lančů ................................................................................................... od 13.00 hod
Autobus. zastávka „Hučadlo“ ............................................................................. od 13.10 hod
U kostela.................................................................................................................. od 13.25 hod
Restaurace Huťařství ............................................................................................ od 13.40 hod
Restaurace na Kopečku....................................................................................... od 14.00 hod
Restaurace Skalka ................................................................................................ od 14.20 hod
Prodejna pod Stolovou......................................................................................... od 14.45 hod
Hospůdka Na Maraláku........................................................................................ od 15.00 hod

V náhradním termínu – ve čtvrtek 6. května 2010
bude probíhat očkování jen na třech stanovištích:

Restaurace Skalka ................................................................................................ od 12.15 hod
Restaurace Huťařství .............................................................................................od 12.30 hod
U kostela ...................................................................................................................od 12.45 hod

UPOZORNĚNÍ:
Pro psy, kteří budou naočkování vakcínou proti vzteklině pravidelně 1 x za rok bude další
přeočkování vakcínou za 2 roky. Pro psy, kteří budou naočkování kombinovanou vakcí-
nou – bude očkování dle očkovacího průkazu. Ivana Řezníčková

Očkování psů

Sbor dobrovolných
hasičů Kunčice

pod Ondřejníkem

Pozvání
Sbor pro občanské záležitosti vás, milí senioři,
zve na první vycházku v r. 2010. Vydáme se po
trase, kterou jsem prošli již před třemi lety. Půj-
deme od Obecního úřadu k Dřevaři, okrajov-
kou v Ondřejníku směrem nad horní část obce
a pak sejdeme k hospůdce Na kopečku. Podí-
váme se, jak příroda v Ondřejníku přečkala zimu
a co hezkého jarního nám cestou ukáže. Kdo si
troufá, ať přijde v úterý 20. dubna v 8.30 (od
autobusu) k Obecnímu úřadu. Náhradní termín
tentokrát nebude. Doufáme, že nás dubnové
počasí přivátá přívětivě. Zdeňka Křenková

Vážení čtenáři!
Vážíme si Vašich pochval, poděko-

vání i Vaší přízně, která se následně
odráží ve stále větším množství zasíla-
ných příspěvků a fotografií. Snažíme se
maximálně vycházet vstříc Vašim poža-
davkům a představám. Ačkoliv to nejde
vždy. Například ideální počet stran
obecních novin je 8 (maximálně 12) a
toto číslo jich má 20.

I to je jeden z důvodů, proč už
v tomto čísle není otištěna polemika a
osobní vzkazy. Obecní noviny mají
sloužit ke sdělením, oznámením a pre-
zentaci obce, představování nezisko-
vých organizací a jejich aktivit. A pre-
zentaci dalších zájmových skupin (jako
jsou politické strany) a k šíření infor-
mací obdobného charakteru. A samo-
zřejmě k inzerci. Ne k výměně názorů
jednotlivců.

K tomu může velmi dobře posloužit
autorizované internetové diskusní fórum.
Tam také naleznete pokračující diskusi
z minulých obecních novin. Zároveň si
dovolujeme apelovat na dodržování pra-
videl při poskytování příspěvků - přede-
vším dodržování data dodání příspěvku
a předepsaného formátu.

Za redakci
Petr Tryščuk, šéfredaktor
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Kunčice pod Ondřejníkem

Jubilanti
v dubnu oslaví svá

životní jubilea tito občané
Jaroslav Gelnar 92 let
Miroslava Maralíková 88 let
Vlastislava Krkošková 87 let
Rudolf Kokeš 83 let
Jaroslav Konvička 81 let
Božena Řezníčková 81 let
Vladimír Tkáč 80 let
Jiřina Frňková 80 let
Alena Rudolfová 70 let
Petr Macura 65 let
Jiří Čajánek 60 let
Božena Křenková 60 let
Jaroslav Vykydal 60 let
Zdeněk Pivoňka 60 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,
lásky a optimismu do dalších let.

Omluva
V březnových obecních novinách došlo
k tiskové chybě u zveřejnění jubilea paní
Heleny Jurkové, která oslavila 70 let,
nikoliv 45 let. Zároveň byl chybně uve-
den měsíc jubilantů, jednalo se o
březen, nikoliv o leden. Velice se za
toto nedopatření omlouváme.

Rozloučení
V měsíci březnu jsme se naposledy ro-
zloučili s paní Drahomírou Pustějov-
skou, Olgou Tandlerovou, Fran-
tiškem Juračákem a Lumírem Justem.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří se přišli naposledy rozloučit s paní
Drahomírou Pustějovskou a taktéž
děkujeme za květinové dary a projevy
soustrasti.

Dcera Dáša a syn Rosťa s rodinami.

Děkujeme všem přítomným hostům,
známým a rodině, kteří se přišli napo-
sledy rozloučit s paní Boženou Holušo-
vou, taktéž děkujeme za květinové dary
a projevení soustrasi.

Synové Antonín, Bohumil
a Miroslav Holušovi s rodinami.

Setkání dříve narozených
Sbor pro občanské záležitosti při Obec-
ním úřadu v Kunčicích p. O. uskuteční v
úterý 27. dubna 2010 ve 14.00 hodin
v Penzionu Václava Krkošky tradiční
„Setkání dříve narozených“. Toto pozvá-
ní se týká občanů, kteří letos dovrší 70
let (roč. 1940), 75 let ( roč. 1935) a
pak již všech dalších občanů nižších
ročníků – tzn. r. 1934, 1933 atd. Tito
občané se mohou přihlásit formou ná-
vratek, tak jak to bylo v letech minulých
nejpozději do čtvrtku 22. dubna 2010.

Pro občany, kteří budou mít zájem, bude
zajištěn odvoz k penzionu od obecního
úřadu ve 13.30 hod - 13.45 hod.

Srdečně zve SPOZ

�

� �

�

� �

POSKYTUJEME TYTO SLUŽBY:
SSoocciiáállnněě  pprráávvnníí  ppoorraaddeennssttvvíí  vv  oobbllaasstteecchh::
• pracovněprávní vztahy
• majetkoprávní vztahy
• rodina, rodinné právo a mezilidské vztahy
• sociální dávky, pomoc a pojištění
• bytová problematika

DDlluuhhoovvéé  ppoorraaddeennssttvvíí::
• informace o možnostech řešení situace při

zadlužení
• pomoc při sestavování splátkových kalendářů
• pomoc v korespondenci s věřiteli a exekutory
• pomoc s podáním návrhu na povolení odd-

lužení
• informace a rady těm, kdo uvažují o zadlužení
• odpovědi na dotazy dlužníků a věřitelů

RRooddiinnnnéé  ppoorraaddeennssttvvíí  aa  ppssyycchhootteerraappiiii  
vv  ssiittuuaaccíícchh::
• prožívání náročných životních období
• vztahových problémů
• konfliktních situací v rodině
• mezigeneračních nebo výchovných obtíží
• psychosomatických problémů

KKddee  nnááss  nnaajjddeettee::
Poradenské centrum najdete ve Frýdlantě
n.O., ve staré budově městského úřadu,
vchod z parku (v patře nad notářstvím).

KKoonnzzuullttaaččnníí  hhooddiinnyy::
Pondělí: 7-11 13-18
Úterý: 13-15
Středa: 7-11 13-18
Čtvrtek: 7-11
V pondělí a ve středu od 16 hod. pouze pro
objednané.

KKoonnttaakkttyy::
Poradenské centrum
Náměstí 3
739 11 Frýdlant n.O.

telefon: 595 171 681
mobil: 737 627 827 (sociálně právní a

dluhové poradenství)
603 356 766 (rodinné poradenství

a psychoterapie)

email: poradna.frydlant@centrum.cz

web: www.fm.charita.cz/poradna

Trápí vás osobní problémy a potřebovali byste se o nich poradit?
Zadlužili jste se a nedaří se vám půjčky splácet?

Nevíte jaká máte práva při propuštění ze zaměstnání?
Koupili jste při prodejní akci nevýhodně zboží, které vlastně nepotřebujete?

Potřebujete poradit při uzavírání nájemní smlouvy?

Tyto a podobné problémy často přivádějí lidi různého věku do Poradenského centra,
které sídlí ve Frýdlantě nad Ostravicí. Svou situaci zde mohou řešit se sociální 

pracovnicí nebo s psychoterapeutkou. Naše služby jsou bezplatné a při návštěvě 
ani nemusíte uvádět své jméno nebo bydliště. Zřizovatelem je Charita Frýdek-Místek.

NÁVRATKA
Setkání dříve narozených v úterý  27. dubna 2010 ve 14.00 hod. 
v Penzionu Václava Krkošky v Kunčicích p. O. (bývalé VŽKG).

Jméno a příjmení: ..........................................................................................

Ročník: ...........................................................................................................

Bydliště: .........................................................................................................

�
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V sobotu 17. dubna 2010 proběhne
v naší obci sběr nebezpečných a velkoob-
jemových odpadů a železného šrotu. 

Sběr nebezpečných odpadů provede
firma A.S.A., spol. s r. o., provozovna Os-
trava,  Frýdecká 740, 739 32 Vratimov,   na
následujících stanovištích:
- u zastávky ČSAD "U lávky" 
(dolní část obce) od 8.30 do 9.00 hodin

- u kostela (dolní část obce)
od 9.15 do 9.45 hodin

- u Huťařství (aut. zastávka)
od 10.00 do 10.45 hodin

- u čerpací stanice vody
(poblíž autobusové točny-transformátoru)

od 11.15 do 12.00 hodin

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

Při odvozu nebezpečného odpadu bude
odvezen i elektroodpad,  který bude od -
ve zen do místa zpětného odběru. Jedná
se o chladničky, mrazničky, pračky, sušičky,
myčky nádobí, sporáky, trouby, mikrovlnné
trouby, vysavače, žehličky, topinkovače,
fritovací hrnce, elektrické nože, kávovary,
holící strojky, budíky, ventilátory, vysoušeče
vlasů, televizory, videa, DVD, reproduktory,
počítače, kopírky, rádiomagnetofony, disc-
many, fotoaparáty, zesilovače, elektrické
hudební ná stro je, skenery, telefonní
ústředny, mobilní te le fony, vysílačky,
svítidla, zářivky, výbojky, vrtačky, pily, šicí
stroje, svářečky, elektrické sekačky, elek-
tronické hračky, videohry, lé kař ské přístroje,
apod.  Všechny elektro spo tře biče musí
být úplné, aby mohly být odebrány
zdarma jako elektroodpad.

Využijte možnosti odevzdat elek-
troodpad bezplatně do místa zpětného

odběru, které je financováno  z
příspěvku,  který  při  koupi  nového
elektrospotřebiče  platí  od 1. září 2005
každý z nás a nedávejme ani drobný
elektroodpad do popelnic a kontejnerů!

Upozornění!
Nebezpečný odpad vozte prosím na

stanoviště pouze v uvedenou dobu, aby
jej mohli pracovníci odborné firmy od
Vás přímo odebrat!  

Velkoobjemové odpady, které nelze
uložit do běžných popelnic na domovní
odpad, budou sbírány rovněž v  sobotu
dne 17. dubna 2010.

Do přistavených kontejnerů je možno
bezplatně uložit např. matrace, hadry, které
nejsou znečištěné ropnými produkty, části
nábytku, WC mísy, umyvadla, koberce,
linolea, kočárky a pod.

Do kontejnerů nesmí být ukládán
stavební a demoliční odpad, tráva, větve
stromů, uhynulá zvířata, jiný organický
odpad a běžný domovní odpad.

U každého sběrného místa bude
pověřený pracovník, který v případě
potřeby upřesní skladbu ukládaného
odpadu. Respektujte prosím jeho pokyny.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou
v sobotu 17. dubna 2010 rozmístěny na
následujících stanovištích pouze v níže uve-
dených časech:
1. u zastávky ČSAD "U lávky" 

na dolním konci 8 - 10 hod.
2. parkoviště u kostela 8 - 10 hod.
3. u Huťařství (autobusová zastávka)

8 - 11 hod.
4. čerpací stanice vody u točny (u trans-

formátoru) 8 - 12 hod.
5. u železničního přejezdu pod ruským

kostelíkem 8 - 11 hod.
6. u vodní nádrže v Kolibách 8 - 11 hod.
7. směrem pod Stolovou, nad čp. 99  

8 - 11 hod.
8. Bystré u p. Vlastimila Píchy8 - 10
hod.
9. Koliba Tichý pod Stolovou8 - 10 hod.

Upozornění!
Na daná stanoviště přivážejte prosím

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

Sběr železného šrotu proběhne
souběžně se sběrem nebezpečných a
velkoobjemových odpadů v sobotu 17.
dubna 2010. Sběr provedou členové
místního Sboru dobrovolných hasičů.
Železný šrot nebude vykupován, odvoz
bude proveden zdarma. Veškerý
nepotřebný železný šrot mohou občané
uložit k místním komunikacím, odkud
bude naložen a odvezen. Sběrné vozidlo
bude projíždět po těchto trasách:
Od křižovatky u nemocnice, kolem

dřevěného kostelíku k prodejně pod
Stolovou a   zpět kolem p. V. Běčáka čp.
100, p. M. Běčákové čp. 570, p.
Oprštěného čp. 500 k penzionu
Karolína, dále kolem transformátoru až
pod les k p. Syrovátkovi. 

- Od Penziónu Karolína přes Koliby k
hospůdce na Maralovém kopci, zpět k
železničnímu přejezdu kolem Štůralů
čp. 499. Odtud přes autobusovou točnu
k nádraží ČD, dále pak okolo hospůdky
Na kopečku po Valašské cestě k penz-
iónu Václava Krkošky, k obecnímu
úřadu a jeho okolí. 

- Sběrné vozidlo bude dále projíždět
po silnici II/483 od nemocnice po Ti-
chou, od autobusové zastávky  "U
lávky", zpět po pravé straně potoka
Tichávka, přes Rakovec na Frenštát p. R.
po p.  Slaninu a zpět přes Humbarek
okolo mateřské školy  ke kostelu.

Upozornění!
Na sběrná místa pro sběr železného

šrotu ukládejte prosím pouze železný
šrot. Pro nebezpečný a velkoobjemový
odpad použijte výše uvedená
stanoviště. Železný šrot dávejte pokud
možno k silnici až v sobotu ráno. 

Vážení občané a vlastníci
rekreačních chat,
využijte, prosím, hromadného sběru ne bez -
peč ných a velkoobjemových odpadů k jar -
ní mu úklidu a udělejme si každý pořádek ve
svém okolí. Předejdeme tím  nepěkným po -
hle dům na odložené velkoobjemové a
nebez pečné odpady u kontejnerů určených
pou ze na komunální odpad. Předem děkuji
všem, kteří takto přispějí k zlepšení a
ochraně životního prostředí v naší obci.

Danuše Svobodová, pracovník OÚ 

Sběr nebezpečných odpadů, 
velkoobjemových odpadů 
a železného šrotu



Název semináře Termín konání
• Poradenství v oblasti dávek (příspěvek na péči, příspěvek na provoz vozidla, jednorázové příspěvky 

na zakoupení pomůcek,…) 6. 4. 2010
• Poradenství v právní oblasti ( vyřizování plné moci, svéprávnost, vyřizování důchodu, dědické řízení,…) 13. 4. 2010
• Poradenství v psychologické oblasti (syndrom vyhoření, relaxační techniky, komunikační techniky,...) 20. 4. 2010
• Poradenství v oblasti zdravotnictví (příznaky chorob a jejich doprovázející jevy, … ) 27. 4. 2010
• Základy pečovatelské služby (základy ošetřovatelské péče, nácviky polohování, přesouvání) 4. 5. 2010
• Poradenství v oblasti farmacie (přípravky pro péči o pokožku,  prostředky k podpoře zažívání, 

prostředky pro úlevu od bolesti,….) 11. 5. 2010
• Poradenství v oblastí úlevy od bolesti (seznámení s různými druhy masáží, ukázka rehabilitačních cviků, 

cviků na uvolnění končetin,…) 18. 5. 2010
• Seznámení s kompenzačními pomůckami (představení jednotlivých pomůcek, seznámení s jejich používáním, 

nácvik správného používání pomůcek,…) 25. 5. 2010

Nabídka informativních seminářů
Pečujete o osobu blízkou nebo po-

třebujete poradit, získat informace
v oblasti práva, sociálních dávek, psy-
cho logie?

Chcete si vyzkoušet, jak ošetřovat
nepohyblivého člověka, vyzkoušet si

polohování, posazování, přemístění
člověka z lůžka na židli, křeslo, dovědět
se jak správně pečovat o pokožku ne-
pohyblivého člověka, jak by se měl ne-
pohyblivý člověk stravovat, naučit se
základní rehabilitační cviky?

Chcete se seznámit s kompenzač-
ními pomůckami, naučit se je správně
používat?

Na tyto a ještě jiné otázky Vám od-
poví kurzy, které pro Vás připravila
Charita Frenštát pod Radhoštěm.

Kdy: vždy v době od 16:00 do 17:00. Kde: Sídlo Charity Frenštát pod Radhoštěm. Informace na tel. čísle:  556 836 937. Vstupné zdarma!!!
V případě velkého zájmu budeme jednotlivé semináře opakovat.
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Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že k danému tématu te-

rasového domu zastávám jako občan od po-
čátku neměnné stanovisko, a jeho výstavbu
podporuji, chci Vám v rámci diskuse sdělit
několik postřehů a souvislostí.

Pro mnohé začnu trochu „zeširoka“, ale
naléhavost kladného řešení mi tak velí. Ně-
které věty, které budou následovat by ko-
mentoval u soudu obhájce jako „nesouvisí“,
ale já použiji raději ono známé, „vše souvisí
se vším“.

Ale pojďme konečně k věci.
Petice se v Kunčicích nepíše každý den,

proto si mou pozornost, pozornost občana
zaslouží.

Když jsem odešel v devadesátých letech
pracovat do Německa, netušil jsem, jak mě
to kladně ovlivní. Ten obrovský pohyb spo-
lečnosti od rána do večera, ale spíš do dal-
šího rána byl pro mě neskutečný. Příčinou
tohoto motoru společnosti a iniciativy lidí
bylo soukromé podnikání. Tam jsem si to
uvědomil, viděl jsem to, a mohl si na to sáh-
nout.

Po návratu jsme nějakým způsobem pod-
nikali, ale nebylo to ono. Chtěl jsem nové pro-
story, přicházely nové nápady, ovlivněné
Německem. Obrátil jsem se na obecní úřad s
žádostí o poskytnutí vyhlédnutého pozemku.
Poprvé jsem se setkal s úředním molochem
a lidmi, kteří to mohli ovlivnit a ovlivnili to. Nic
mi nebylo poskytnuto s odkazem na budoucí
investice, které dodnes neexistují.

Ti lidé, kteří o tom rozhodovali nejsou v
současné době členy zastupitelstva, ale
často zasedání zastupitelstva navštěvují a
doufají, že se časy jejich rozhodování o „ve-
řejném zájmu“ v jejich podání vrátí.

Začal jsem podnikat ve Frenštátě, měl
jsem provozovny ve Frýdlantu nad Ostravici.
Tam kde to šlo.

Zkušenost, nebo spíš úder lidské blbosti
číslo 2 přišel o něco později. V Německu,
když přijde někdo s funkčním záměrem, ne-
existuje překážka, která by zabránila realizaci.
V Kunčicích, stačí jednotlivec, který je hnán
závistí, že není schopen vlastního projektu,
zmařit prospěšný projekt, z kterého by měli
užitek všichni občané. Jednalo se o projekt
využití nebytových prostor po zrušené ko-
telně v domě bytového družstva. Opět zvítě-
zil osobní prospěch a demagogie nad
obecním. Nesmyslné důvody o hromadění
parkujících aut před bytovkou byly příčinou
toho, že se projekt, byť pozměněný stěhoval
do jiné vesnice. Jen investor zůstal stejný.
Odpůrce záměru nakonec v bytovkách ne-
bydlí, záměr zmařil, auta se stejně hromadí,
protože se prodaly okolní domy, přišli lidé z
města, ti mají ne auta dvě, ale tři. Pokrok
nelze zastavit. Lidská blbost je na tom stejně.

Oba tyto případy spojuje postoj individu-
álních zájmů proti obecně prospěšné službě
veřejnosti. Oba tyto případy spojuje bránění
pokroku, nenávist a boj proti schopným jed-
notlivcům, kteří přináší obci a jejím občanům
vyšší úroveň služeb.

Vážení spoluobčané, nic proti petici, ale
přesto. Množina osobních zájmů ještě ne-
tvoří zájem veřejný. Nemohu se ubránit
dojmu, že v mnohých případech autoři a sig-
natáři petice mají veřejný zájem jako zá-
stěrku, ale jde jim jen o zájem osobní. Aby se
v mém okolí nic nestavělo, zvláště když já
jsem si již postavil. Dále chci kus pozemku.
Sousedí s mým. Vlastním sice již půl kopce,
ale chci víc. Zdůvodnění, zástěrka. „A co děti,
mají si kde hrát?“ Neznám rozumný důvod,
proč by děti nemohly po realizaci stavby uží-
vat pobytu v táboře. Zdravost kunčického
ovzduší není nijak ohrožena, jejich volnost a
množství prožitých zážitků, mnohdy prvních
zkušeností, prožitých v tomto věku, již vůbec.

Jen osobní zájem. Signatáři petice, kteří ani
v Kunčicích nebydlí, nechají se zmanipulo-
vat, přitom jejich manželka uteče do města
za civilizací, ale v Kunčicích protestuji proti
výstavbě. Nevysvětlitelné. Zdůvodnění ne-
gativního stanoviska signatáře zvýšeným pro-
vozem aut, když dosavadní největší provoz
způsobují klienti jeho autoservisu?

Moralista, který se pohybuje v šedé eko-
nomice od rána kdy se probudí do posled-
ního večerního piva agituje proti starostovi,
který zajišťuje svými projekty příjmy do obec-
ního rozpočtu?

Pivař, jenž má z mozku piva kostku, jak ří-
kala Růžičková, kterému krávy bučí celé léto
kolem dvorku, protože se na ten nepořádek již
nemohou dívat, protestuje proti stavbě 21. sto-
letí postavené podle ekologických předpisů?

Vážení občané, vím, že někteří se stali sig-
natáři petice z prosté lidské obavy, co nám
stavba přinese. Odborníci přítomní na nad-
cházejícím zasedání obecního zastupitelstva,
Vám vysvětlí ekonomický přínos celé stavby
pro obec. Společně se Vám pokusíme vy-
světlit, co nás vede k tomu, aby tato stavba
v Kunčicích skutečně stála a její realizace
pomohla vymanit Kunčice z charakteru pro-
vinční obce, kdy modernizace končí na Če-
ladné a začíná opět až v Rožnově. Rovněž
Vám dáváme na zvážení, co taková stavba na
sebe naváže dalších modernizací infrastruk-
tury, nové chodníky, posílení bezpečnosti,
nová parkovací místa, nové bezpečné pře-
chody na komunikacích, noví lidé, nové myš-
lenky, další nové podnikatelské záměry.

Demagogie, zahalená do politického pod-
textu a averze k barvě politického dresu tady
skutečně nemá místo.

Zmínil jsem i osobní zájmy. Zájem veřejný,
ten musí být tady, v srdci, ten musí posoudit
naši poslanci. K tomu mají mou plnou dů-
věru. Pavel Křenek, MS ODS

inzerce
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V průběhu uplynulých týdnů byla v Kun-
čicích pod Ondřejníkem podepisována Pe-
tice, která byla zaměřena proti výstavbě 41
bytu v Terasovém domu Ondřejník - TDO,
jenž by měl stát na pozemku p.č. 1209/9
nad vodojemem v úpatí Odřejníku. Pře-
stože právo vyjádřit se peticí je umožněno
všem občanům České republiky, není mi
lhostejno, zda se k investicím obce vyjadřují
pouze občané zde bydlící nebo i lidé, kteří
k tomuto místu mají vlažný vztah. To jsou
osoby, které zde třeba ani nebydlí, ani zde
žádnou nemovitost nevlastní. Stejně tak
mají právo podávat návrhy a vyjadřovat se
děti, tj. mladší 15 let. Nicméně představa,
že by mé děti „přemlouval“ k podpisu jaké-
koliv petice cizí, dospělý člověk, v tomto
případě člen petičního výboru, je to pro

Proč máme postavit Terasový dům Ondřejník

přítomni: Michal Pavlita
Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová

nepřítomni – omluveni: Pavel Řezníček
Tomáš Hrubiš

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 77. zasedání
1) Žádost Základní školy a mateřské školy

Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřej -
níkem o schválení přijetí finančního daru

2) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na činnost v roce 2010 - Muzejní a vlas-
tivědná společnost ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm, Frenštát p.R.

3) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na činnost v roce 2010 - ČSOP ZO
68/15 Skalka, Kunčice p.O.

4) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy -
J.Ř., Kunčice p.O.

5) Žádost o pronájem bytu v domě č.p. 311
v Kunčicích pod Ondřejníkem - Z.M., 
Kunčice p.O.

6) Rekonstrukce - zateplení budovy č.p. 391
v Kunčicích pod Ondř., Kunčice p.O.

7) Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy
při Základní škole a mateřské škole Karla 
Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

8) Pověření starosty obce podpisem doku-
mentů přijatých na 77. zasedání rady obce
dne 8. března 2010

9) Diskuze

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

RO schvaluje program jednání a zařazení
nového bodu programu:

10) Smlouva o věcném břemenu mezi obcí a
M.S., Čeladná 3-0-0

k bodu 1)
RO bere schvaluje přijetí daru od SRPDŠ při
Základní škole a mateřské škole Karla Svolin-
ského, Kunčice pod Ondřejníkem ve výši
29.400,00 Kč a 25.000,00 Kč pro Základní
školu a mateřskou školu Karla Svolinského,
Kunčice pod Ondřejníkem. 3-0-0

k bodu 2)
RO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 1.000,00 Kč Muzejní a vlastivědné
společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm,
Frenštát p.R na činnost v roce 2010. 3-0-0

k bodu 3)
RO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 5.600,00 Kč na pořádání výtvarné
a literární soutěže a 16.500,00 Kč na ma po -
vání a likvidaci černých skládek v roce 2010
ZO ČSOP Skalka 68/15 Kunčice p.O. 3-0-0

k bodu 4)
RO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
mezi obcí a J.Ř., Kunčice p.O.  do
31.12.2010 3-0-0

k bodu 5)
RO schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi
obcí a Z.M., Kunčice pod Ondřejníkem týka-
jící se pronájmu bytu v Bytech pro seniory
v budově č.p. 311 v k.ú. a Obci Kunčice pod
Ondřejníkem na dobu určitou do 31.12.2010

3-0-0

k bodu 6)
RO schvaluje přípravu dokumentace na
rekonstrukci - zateplení budovy č.p. 391 v k.ú.
a Obci Kunčice pod Ondřejníkem s záměrem
podání žádosti o dotaci z Operačního pro-
gramu životní prostředí. 3-0-0

k bodu 7)
RO bere na vědomí návrh kritérií pro přijímání
dětí do mateřské školy při Základní školy
a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice
pod Ondřejníkem pro školní rok 2010/2011
a podanou zprávu ředitelem Mgr. Tomášem
Kolesou o současném hospodaření školy a
využití příspěvku od zřizovatele. 3-0-0

k bodu 8)
RO pověřuje starostu obce podpisem doku-
mentů přijatých na 77. zasedání rady obce
dne 8. března 2010 3-0-0

k bodu 9)
Byla předložen architektonický návrh centra
obce.

k bodu 10)
RO schvaluje Smlouva o věcném břemenu
pro stavbu vodovodu mezi obcí a M.S., Če-
ladná. 3-0-0

zpracoval: Michal Pavlita

inzerce

Zápis a usnesení ze 77. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 8. března 2010

Prodám garáž 
– dolní, směrem k potoku

pod bytovkami u Huťařství.
tel.: 603 989 220,

595 171 411

Koupím dům v Kunčicích pod Ondř. 
a okolí do 2 mil. i v původním stavu. 
Výhodou dobrá dostupnost i v zimě. 

Tel. 606 724 888

inzerce
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mne alarmující a zároveň vypovídající o
úmyslech a praktikách organizátorů petice.
Vše výše uvedené bohužel petice obsa-
huje. Dne 19. dubna 2010 bude probíhat
zasedání zastupitelstva (návrh programu je
uveden v tomto čísle), na němž se budou
členové zastupitelstva touto peticí zabývat. 

Dovolte mi, abych i já shrnul důvody,
které mne vedou podporovat tuto investici,
a zároveň bych rád objasnil některé ne-
jasné a často vznesené otázky. 

Takže:
Investorem bude Kunčická s.r.o.. Jedi-

ným vlastníkem společnosti je Obec Kun-
čice pod Ondřejníkem. Při schvalování
záměru v zastupitelstvu, kdy byla výstavba
schválena 14 z 15 zastupitelů, byly stano-
veny závazné podmínky pro výstavbu. Jed-
ním z hlavních podmínek bylo obec
nezadlužit. V tomto případě to znamenalo,
že stavba bude zahájena jen v případě mi-
nimálně 40 % rezervace prodaných bytů.
To odpovídá tzv. bodu zvratu, kdy se inves-
tice dostává do fáze ziskovosti. Výstavba
TDO v žádném případě obec nezadluží. Asi
není nutné zde rozepisovat jednotlivé po-
ložky z projektu, ale uvedu jen základní čísla:
náklady budou cca 200 mil. Kč, výnosy se
předpokládají ve výši cca 280 mil. Kč. Co
z toho zůstane obci? Asi 80 mil. Kč, z čehož
velkou část tvoří prodej cenného pozemku.
Dále bude k dispozici bazén pro děti z naší
školy, občany i návštěvníky obce. 

Proč máme postavit Terasový dům Ondřejník

Přiložené vizualizace 
jsou jednou z možných 

variant budoucího 
centra obce
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Rozpadá se morálka, vítězí sobec-
tví, tunelování a chamtivost. Nevadí
nám bezohledné ničení podmínek
k životu, ale příroda se udatně brání!

Celkovou situaci v obci hodnotili 13. 3.
2010 na výroční schůzi členové a hosté Zá-
kladní organizace ČSOP 68/01 v Kunčicích
p. O. Schůze byla tradičně v zasedací síni
Obecního úřadu. Hodnotili jsme loňský rok,
který nebyl ve všech projektech úspěšný a
byly stanoveny úkoly pro rok letošní. 

S invazními rostlinami, křídlatkou a bol-
ševníkem, se chceme letos v naší obci roz-
loučit. Prosíme občany, pokud tyto
vetřelce ještě někde objeví, aby nás
upozornili osobně nebo na telefonní
čísla 556 850 064, 556 850 154. 

Když jsme koncem 70. let minulého sto-
letí s likvidací začali, netušili jsme, že nám
ten boj potrvá tak dlouho a pokud bychom
se před 5 lety nezaměřili na kořenové
systémy, trápili bychom se dodnes jako
např. v Anglii, kde za hubení křídlatky zaplatí
ročně 150 mil liber. Věřím, že u nás nebu-
deme nuceni nasadit japonského predátora

(malého brouka), který svou žravostí na dál-
ném východě křídlatky likviduje a v Anglii byl
již vysazen. Kritici plánu však upozorňují na
to, že je to riskantní a nikdo nedokáže pře-
dem odhadnout, zda se tento hmyz pro pří-
rodu nestane ještě zhoubnější než křídlatka. 

Velmi zajímavě na schůzi vystoupil host
Stanislav Uruba, předseda občanského
sdružení Naše Beskydy, který nás informo-
val o současném boji proti důlní činnosti na
Frenštátsku. Již téměř čtvrt století se sna-
žíme o záchranu ekologické stability celého
Podbeskydí, kde se nachází hodnotná rost-
linná společenstva se zastoupením zvlášť
chráněných druhů živočichů a nesmíme do-
pustit další zhoršování ovzduší, které již
nyní patří k nejhorším v České republice.
Musíme ubránit alespoň současné pod-
mínky k životu a všemi zákonnými pro-
středky usilovat o zasypání dolů Frenštát,
přímé hrozby pro celý region. 

Rovněž děkujeme veliteli kunčických ha-
sičů Vojtěchu Kahánkovi, který nás se svým
zástupcem v našem úsilí o zlepšení život-
ních podmínek ve svém příspěvku podpořil. 

Velmi podnětně nastínil udržitelný rozvoj
naší obce místostarosta Oldřich Harabiš a
ocenil naši snahu o získávání spoluobčanů,
sponzorů a organizací ke spokojenějšímu
životu v naší obci.

Po schválení usnesení nás čekalo tra-
diční pohoštění, které jako sponzorský dar
věnovala kunčická pekárna VIAL. 

Kunčičtí ochránci přírody děkují všem,
kterým je cizí drancování naší přírody.

Miloslav Šrubař , jednatel PS Podbeskydí

Postupně prohráváme
boj o přežití

Odbor Klubu českých
turistů Kunčice 

pod Ondřejníkem
pořádá ve dnech 3.-6. července 2010
autobusový zájezd do Orlických hor a
na Králický Sněžník.

Zajištěno stravování formou polo-
penze, ubytování ve dvou, tří a čtyřlůž-
kových pokojích s příslušenstvím.

V programu zájezdu připraveny pěší
túry od 8 km do 23 km.

Orientační cena zájezdu 2.000,- Kč. 

V ceně zajištěna doprava, ubytování,
polopenze a občerstvení u táboráku.

Přihlášky a bližší informace podá 
p. Božena Martiňáková, 

Kunčice p/O č. 405, 
tel: 556 850 274, mobil 737 881 120.

Všichni víme, že nás od letošního roku čeká výstavba kanali-
zace. Náklady na tuto stavbu jsou 178 mil. Kč. Obci se podařilo
získat dotaci 123 mil. Kč. Rozdíl mezi uvedenými čísly je 55 mil. Kč.
To je částka, kterou si musíme sami zajistit, aby byla kanalizace
postavena a dotace nám byla řádně proplacena. Kde na to vzít? 

První a jednoduchou formou by byl dlouhodobý úvěr u banky.
Tuto půjčku však budeme splácet více než patnáct let a splátky by
byly na úkor dalších potřebných investic, které obec potřebuje
„jako sůl“. To není nejlepší varianta.

Druhou formou je zvýšení například daně z nemovitosti. Ovšem
plošně zvedat daně, aby zároveň za ně nebyla poskytnuta služba,
není správné. Opět to není nejlepší varianta.

Třetí formou je promítnutí a rozložení doplatku 55 mil. Kč do stoč-
ného na období splácení úvěru. Stočné by však bylo velmi vysoké.
Takže opět to není nejlepší varianta.

Čtvrtá formou je, že by každý občan, včetně batolat, přispěl
dobrovolně částkou 25.821,00 Kč. Ruku na srdce, kolik lidí by to
zaplatilo...? Zase špatná varianta.

A teď se nabízí způsob další - zrealizovat komerční záměr, který
by obci přinesl zisk, z kterého by mohla být dofinancována naše
spoluúčast na kanalizaci. Tím záměrem je Terasový dům Ondřejník,
který potřebné finance přinese a nikdo nebude muset nic doplá-
cet. Konečně dobrá varianta. Michal Pavlita, starosta obce

Odbor Klubu českých turistů 
Kunčice pod Ondřejníkem

zve všechny členy a příznivce turistiky na tradiční akci, zahájení
100. jarních kilometrů s opékáním v lomu u Solárky. 

Akce se koná v sobotu 17. 4. 2010. 
Odchod od nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejníkem v 8:30 hod.
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Někteří z nás chodí do hasiče už hodně
dlouho, někteří naopak jen krátce, ale všichni
se snažíme naučit co nejvíc. Víme, jaká je
technika a postupy u dobrovolných hasičů u
nás, jaká u profíků ve Frýdku, ale co ve vět-
ším městě? Co třeba v Ostravě?

Jeden z našich vedoucích – Vojta – pra-
cuje právě v takové velké stanici v Ostravě
Fifejdy a domluvil nám  návštěvu právě u
nich. A když už jsme se do Ostravy vydali,
chtěli jsme zažít pořádnou zábavu a tak jsme
tam zůstali celý den.

Ale popořádku! V sobotu ráno jsme se
celá velká skupina vydali vlakem za svým
cílem a jako první akce nás čekala návštěva
hasičské stanice a v ní tolik očekávaný poly-
gon. Polygon je soubor drátěných klecí pro-
pojených úzkými průchody, kde se hasiči učí
pohybovat v malých prostorách za velmi těž-
kých podmínek. Ty jsme si vyzkoušeli i my,
protože jsme tyto klece prolézali za tmy, jen
se záblesky ohně, vše bylo doprovázeno
ohromným hlukem hořícího ohně a křičících
lidí. Toto všechno je samozřejmě jen simulo-
váno, ale když lezete ve tmě, hluku a nevíte,
kde je východ, jsou pocity opravdu zvláštní.
Polygon zvládli úplně všichni, i ti nejmenší.
Střídali jsme se v polygonu a ve výstupu na
vysokou hasičskou věž po točitém schodišti.
Pak už pro nás měli profesionální hasiči při-
pravenu techniku, kde nám všechno do de-
tailů ukázali a všechno jsme si mohli
vyzkoušet. Už víme, na co se používá páte-
řová deska, nafukovací dlahy a lehátka,  na-
fukovací polštáře ke zvedání aut při

nehodách a vyprošťovací nářadí. Víme, jaká
technika je připravena k povodním, jaká
k chemickým nehodám. Dokonce jsme zažili
i ostrý výjezd hasičů, a to k technickému vý-
jezdu. Podívali jsme se do jídelny, tělocvičny,
posilovny, ložnic hasičů, už víme, že slouží
24 hodinové služby, při které musí být vždy
připraveni okamžitě vyjet. Z hasičské stanice
se nám ani nechtělo odejít, ale každý tam má
své povinnosti a my jsme nemohli zdržovat.

Pak jsme se šli podívat na Černou louku
na výstavu MINIUNI – muzeum zmenšených
staveb, jako např. Eiffelovka, Staroměstská
radnice, letiště Praha – Ruzyň, pyramidy aj.

Pak jsme přešli do Sklepa strašidel, kde
jsme vlezli do břicha draka, do pekelné kom-
naty, viděli obrovského pavouka i milé skřítky
i loupežnický ostrov. Po zážitcích se strašidly
jsme přešli do akvária mořských ryb, žraloků
a opiček. Měli tam také papouška, který nás
asi znal, protože nás zdravil „ahoj“.  Po
těchto zážitcích jsme mohli jet domů, ale my
jsme vedoucí přemluvili, zůstali ještě v Os-
travě, zařádili si na prolézačkách a celý výlet
zakončili v Mcdonaldu. Domů jsme jeli až
večer a při zpáteční cestě jsme se shodli, že
na takový výlet bychom klidně jeli znova.

Mladí hasiči

Skok od dětí k profesionálům

NÁVRH (pro 79. zasedání Rady obce) programu XXIV. zasedání zastupitelstva
Obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 19. dubna 2010 v 15.30 hodin

1) Volba návrhové komise
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení z XXIII. zasedání zastupitelstva 

obce konaného dne 8. února 2010
4) Informace o jednáních rady obce
5) Informace o jednáních finančního výboru
6) Zpráva o kontrole ve společnosti Kunčická s.r.o.
7) Finanční příspěvek TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem na činnost v roce 2010
8) Registrace obce v Centrálním systému účetních informací státu
9) Změna č. 4 územního plánu Obce Kunčice pod Ondřejníkem

10) Stanovení výše odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
11) Členství obce v občanském sdružení Okrašlovací spolek Rozhledna
12) Majetkové záležitosti
13) Závěrečný účet obce za rok 2009
14) Odvolání z funkce předsedy kontrolního výboru a volba nového předsedy
15) Areál pily v Kunčicích pod Ondřejníkem - nájemní smlouva
16) Výdaje na projektové dokumentace za období 2002- 2010
17) Prezentace návrhu centra obce v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí
18) Petice „Výzva Radě obce a zastupitelům obce v Kunčicích pod Ondřejníkem“
19) Pověření starosty obce podepsáním dokumentů schválených na XXIV. zase-

dání zastupitelstva obce konaného dne 19. dubna 2010
20) Diskuze Michal Pavlita, starosta obce

Zasedání zastupitelstva obceVítání občánků 
dne 27. března 2010 jsme přivítali do
svazku naší obce jednoho občánka –
Ondřeje Šrámka. Dále se v měsíci lednu
a únoru narodili noví občánkové Kunčic p.
O.  Šárka Límová a Nathan Werner, kteří
se z obřadu Vítání občánků omluvili.
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Americký fotbal
v kunčické škole

V pátek 5. března čekalo naše žáky milé
překvapení. Do Kunčic pod Ondřejníkem při-
cestoval David Kent Anderson, hráč první
ligy amerického fotbalu  USA. Zájem, poznat
rodiště předků (rodiče prarodičů), jej přivedl
k myšlence navštívit naši obec. Nejenže si
prohlédl Kunčice p. O., ale zajímal se i o
život u nás. Při této příležitosti navštívil kun-
čickou školu, kde dětem v tělocvičně před-
vedl základy amerického fotbalu a představil
svoji roli útočníka ve fotbalovém týmu Hous-
ton Texas. Děti tak měly jedinečnou možnost
seznámení s u nás méně obvyklým sportem,
mohly si vyzkoušet různé herní situace a ti
starší si mohli v rozhovoru s hostem prově-

řit svoje znalosti angličtiny. Ani mladší děti,
které v tomto cizím jazyce ještě nejsou na-
tolik zběhlé, aby všemu rozuměly, nebyly oši-
zeny, protože k dispozici byla i tlumočnice. I
tyto děti mohly zasáhnout do soutěže, která
během setkání s hostem probíhala a za kaž-
dou správnou odpověď dostaly hezké od-
měny. Radost jim udělaly podepsané
fotografie, hráčské dresy a dokonce i míče.
David přijel za doprovodu své přítelkyně Ni-
koly Kunz, která studuje na pražské filmové
škole a využívá této cesty k vytvoření doku-
mentárního filmu. Naši školáci měli ze set-
kání s příjemnými lidmi velkou radost. Snad
potěšily svými rozzá ře - nými tvářemi a zá-
jmem i  amerického sportovce.

Markéta Jurková

Pěvecká
soutěž

Radosti ze zpěvu v kunčické škole ne-
ubývá. Měli jsme možnost se o tom
přesvědčit během pěvecké soutěže
Loutnička, která se konala 16. 3. 2010.
Tato soutěž je pořádaná pro malé zpě-
váky, žáky 1. - 5. ročníků ZŠ. Letos se
do školního kola přihlásilo 25 dětí,
které byly rozděleny do tří věkových ka-
tegorií. A jaké bylo umístění zpěváků? 

Kategorie žáků I. tříd
1. místo: Sabina Stempěnová 
2. místo: Jan Polášek
3. místo: Barbora Menšíková

Kategorie žáků II. a III. tříd
1. místo: Ondřej Cochlar
2. místo: Martin Adamec
3. místo: Martin Strnadel
3. místo: Jakub Svítil

Kategorie žáků IV. a V. tříd
1. místo: David Hutín
2. místo: Tomáš Führer       
3. místo: Veronika Kašparová
3. místo: Nikola Klimšová

Cenu diváků získala Nikola Hučíková.
Ocenění získali diplomy a drobné
dárky. Všechny děti však vyhrát ne-
mohly, ale neodcházely smutné, pro-
tože i ony dostaly malou odměnu a
jejich výhrou pro život je i to, že se
zpěvu s chutí věnují.

Dne 24. března byly nejlepší kunčické
děti ve Frýdlantě nad Ostravicí, aby
předvedly a poměřily svoje pěvecké
dovednosti s žáky ostatních škol. Ani
v této soutěži, kde byli zpěváci ze
sedmi škol, se reprezentanti naší školy
neztratili. Přivezli jsme dvě krásná oce-
nění. 1. místo Sabina Stempěnová a 2.
místo Ondřej Cochlar. Blahopřejeme!

Markéta Jurková

Blahopřejeme 
žáku 5. ročníku Tomáši Führerovi,
který postoupil do  okresního kola Mi-
niolympiády v anglickém jazyce, po-
řádaném na 9. ZŠ ve Frýdku-Místku
dne 23. 3. 2010. Ve velké konkurenci
51 žáků  základních škol  obsadil vý-
borné 11. místo. L. Krupová, uč. AJ
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Dne 26. 2. 2010 se po předchozí přípravě
vydaly 3 děti naší kunčické školy do Frenštátu
p. R., aby v Domě dětí Astra poměřily své pě-
vecké výkony se svými vrstevníky z Frenštát-
ska. Podmínkou pro tuto soutěž je vybrat si a

co nejlépe zazpívat 2 písně z našeho regionu,
z nichž 1 mohou zazpívat s doprovodem, 1
ale zpívají bez hraní. Přestože konkurence
byla na dost vysoké úrovni, všichni 3 soutěžící
byli odbornou porotou oceněni. 

Děti 1. – 5. ročníku ZŠ a MŠ Karla
Svolinského, Kunčice p. O.

si vás dovolují pozvat na sváteční 
odpoledne nazvané

Maminkám k jejich svátku
Kdy: 12. 5. 2010 v 15.00 hodin
Kde: v Galerii Karla Svolinského

Se svým programem
Malování s dětmi 
vystoupí ilustrátor

Adolf Dudek.

Maminky, přijďte i se 
svými dětmi prožít hezké chvíle.

V neděli 14. března nás 22 žáků 2. stupně spolu s učiteli auto-
busem vyrazilo do Malenovic na lyžařský kurz. Na chatě POMA jsme
se první večer seznámili  s pravidly, týdenním programem, denním
řádem chaty a také s novými spolužáky z ostatních ročníků. Druhý
den ráno jsme byli rozděleni na lyžaře a prknáře, a poté mohl ko-
nečně začít samostatný výcvik. Tento, i další dva dny, nám počasí
velmi přálo, sluníčko svítilo, bylo teplo a dobře se lyžovalo a „snow-
boardilo“. Třetí odpoledne jsme strávili odpočinkově procházkou,
která vedla k Rajské boudě. Zde jsme se dobře pobavili, protože
jsme si zahráli bowling, kluci proti holkám. I když se holky velmi sna-
žily, nakonec vyhráli kluci.

Krásné počasí vystřídalo ještě hezčí, bohužel teplejší počasí. Jez-
dilo se hůř, sníh ztěžknul a roztával. Ve čtvrtek odpoledne jsme měli
karneval na lyžích a snowboardu, takže se po svahu proháněl pirát,
sexy girl, zombie, čerti, kašpárek, mimčo, kočky, myš, lev, beruška,
Harry Potter a další. Avšak  nejvíce se všichni těšili na večer, protože
měla být diskotéka. Během  her nám učitelé sdělili, že se za námi při-
jede podívat nový spolužák Karel, který bude na chatě spát. I když
jsme tančili až do půl jedné, Karel nepřijel. Až ráno někteří zjistili, že
na nás učitelé nachystali „kanadský žertík“, když se probudili úplně
na jiném pokoji (v noci byli zbuzeni a pod záminkou, že Karel přijel a
potřebuje postel, dobrovolně šli s učitelem na jiný pokoj). 

Poslední den byl zakončen závody ve slalomu. Nejrychlejšími ly-
žaři se stali: Vyroubalová M., Rašková S., Řezníčková A., nejlepšími
snowboarďáky Zajac M., Šigut M., Vyroubalová K.  Odpoledne jsme
se sbalili a po 14 h opustili chatu. Za hodinu jsme dorazili ke škole,
kde už na nás netrpělivě čekali rodiče. Na zážitky z lyžáku nezapo-
meneme. Bylo to super!

Děkujeme instruktorům a zaměstnancům chaty POMA za bezva
zimní pobyt. Žákyně 6. a 7. třídy

Lyžařský výcvikový kurz

VÍTĚZOVÉ
FRENŠTÁTSKÉHO 
SEDMIHLÁSKU

Nejmladší - Martin ADAMEC ve své vě-
kové kategorii zvítězil a postoupil do dalšího
kola, které se bude konat počátkem dubna
ve Valašských Kloboukách.

Ondřej  COCHLAR získal krásné 3. mí -
sto a za starší žáky se na 2. místě - rovněž s
postupem - se umístila Alžběta ŘEZNÍČ-
KOVÁ. Celé dopoledne jsme prožili ve velmi
příjemné atmosféře plné hudby a lahodného
zpěvu. 

Všem dětem, které s chutí a rády zpívají,
děkuji za jejich obětavou a svědomitou pří-
pravu, za vzornou reprezentaci naší malé
školy a celé obce. Do dalších let a  soutěží
jim přeji hodně zdaru a chuti dělat něco pěk-
ného i pro ostatní, proto: „Zpívejte, dětičky,
ty naše písničky!“ M. Kahánková, uč.
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Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj
osobnosti dítěte předškolního věku, podílí
se na jeho zdravém citovém, rozumovém a
tělesném rozvoji a na osvojení základních
pravidel chování, základních životních hod-
not a mezilidských vztahů. Předškolní vzdě-
lávání vytváří základní předpoklady pro
pokračování ve vzdělávání. Předškolní
vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerov-
nosti vývoje dětí před vstupem do základ-
ního vzdělávání. 

Zápis do Mateřské školy v Kunčicích
pod Ondřejníkem se bude konat dne 11.
května 2010 v prostorách mateřské
školy od 13:00 do 17:30 hodin.

Do mateřské školy se přijímají děti vždy
na školní rok a ten začíná 1. září a končí 31.
srpna. Během školního roku mohou být při-
jímány pouze děti do volné kapacity. Podle
počtu dětí k 31. 9. daného roku jsou finan-
covány školy na celý školní rok. 

Podle Vyhlášky 14/2005 Sb. ve znění
43/2006 Sb. §2 odst. 2 se třída mateřské
školy naplňuje do počtu 24 dětí, ale podle
Zák. 561/2004 Sb. § 23 odst. 3 může zři-
zovatel školy povolit výjimku do 4 dětí. To
se týká i naší MŠ a tím je kapacita na ma-
ximu. Což je 56 dětí na 2 třídy. 

Děti budou přijímány podle těchto
kritérií: 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské
školy při Základní škole a mateřské škole
Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřej-
níkem

Ředitel Základní školy a mateřské školy
Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejní-
kem (dále jen mateřská škola) stanoví ná-
sledující kritéria, podle kterých bude

postupovat při rozhodování o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
v případech, kdy počet žádostí podaných
zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu
dětí pro mateřskou školu:
1) Trvalý pobyt dítěte v obci Kunčice pod

Ondřejníkem
2) Dítě v posledním roce před zahájením

povinné školní docházky
3) Délka docházky do mateřské školy 

(Přednost při přijímání budou mít děti
s celoroční, celoměsíční a s celodenní
docházkou před dětmi, které podle žá-
dosti zákonných zástupců mají dochá-
zet do MŠ pouze část školního roku
nebo je jejich délka docházky omezena
na dobu nejvýše 5 kalendářních dnů
v kalendářním měsíci.)

4) Zaměstnanost rodičů
(Přednost při přijímání budou mít děti
rodičů, kteří jsou zaměstnaní.)

5) V mateřské škole se již vzdělává starší
sourozenec
(Vychází se tak vstříc nenarušení sou-
rozeneckých vazeb a i rodičům, kteří
mohou doprovázet své děti pouze do
jedné MŠ.)
Při rozhodování o přijetí dítěte k před-

školnímu vzdělávání v mateřské škole bude
ředitel mateřské školy brát v úvahu důleži-
tost jednotlivých kritérií ve výše uvedených
bodech 1) až Při shodnosti všech kritérií
budou děti přijímány do podle věku, kdy
přednost budou mít starší děti.

Podle zák. 258/2000 Sb. §50 do ma-
teřské školy mohou být přijaty jen děti,
které jsou očkovány dle očkovacího kalen-
dáře. Při zápisu o tomto musí rodiče před-
ložit potvrzení.

K zápisu je nutno předložit doklad o tr-
valém bydlišti dítěte v Kunčicích p. O. (
stačí v OP rodiče), potvrzení o zaměstna-
nosti rodičů a potvrzení o očkování dítěte.

Zápis do mateřské školy

Asociace center pro rodinu a
Národní centrum pro rodinu vy-
hlásilo k „Mezinárodnímu dni
rodin“ celostátní literární a
výtvarnou soutěž – NAŠE
RODINNÁ OSLAVA.
Děti v rámci tématu vý-
tvarně vyjadřovaly svoje
představy, zážitky, zku-
šenosti a naděje, zamýš-
lely se nad společně
strávenými chvílemi
s rodinou, kamarád. A
náš úspěch? Ve 2. vě-

kové kategorii krajského ko -
la získala 3. místo Barbo ra
Slívová. Její práce postu-

puje do národního kola.
Držíme pěsti! Společně

se svými rodiči se Ba-
runka zúčastnila pře-
dávání cen, které
proběhlo 22. 3. 2010
na Krajském úřadě
v Ostravě. Děkuji K. a
D. Slívovým a Ba-
runce gratuluji. 

Eva Halatová

Výtvarné úspěchy Náboženská obec Církve 
československé husitské 

v Kunčicích pod Ondřejníkem
oznamuje svým věřícím a přátelům, že
v neděli 25. dubna 2010 nás nav -
štíví patriarcha CČSH ThDr. Tomáš
Butta. Vykoná toho dne bohoslužby
ve Fren štá tě p. R. v 7.45 hod a ve
sboru v Kun či cích p. O. v 10.00 hod.

Bratr patriarcha už byl kdysi v Kunčicích
jako student za působení sestry farářky
Květy Patlejchové. Dokažme svou hojnou
účastí milému a váženému hostu i při této
jeho druhé návštěvě obce, že nás jeho
návštěva těší a že ho rádi uvítáme!

Upřímně zvou farář a rada starších
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Vážení občané,
dovolujeme si Vám jako speciální přílohu

Obecních novin předložit informace o Dole
Frenštát. Ačkoli se důl nenachází přímo v naší
obci, při zahájení těžby by došlo k poddolo-
vání více než 80 procent území Kunčic. Na
následujících čtyř stránkách se dočtete, zda
bude těžba v dole zahájena a jaký dopad by
dolování uhlí mělo na život v obci. V rozho-

voru se starostou obce se také dozvíte, jaké
stanovisko zaujímá k otázce otevření Dolu
Frenštát vedení kunčické radnice. 

Důl Frenštát: 
historie a fakta

Průzkumné vrty na dole Frenštát začaly již
v 60. letech 20. století. Samotná výstavba
dolu byla zahájena v roce 1981, kdy byly vy-
hloubeny dvě průzkumné jámy o hloubce
jednoho kilometru, a začala se budovat in-
frastruktura dolu nutná pro těžbu. Povolení
k těžbě získal důl v roce 1989, kdy federální
ministerstvo paliv a energetiky rozhodlo o
stanovení dobývacího prostoru. První uhlí
bylo z dolu vyvezeno 12. dubna 1988. Po-
cházelo z hloubky 885 metrů.

Už v roce 1991 však byly práce na dole
zastaveny, důl byl zakonzervován a od roku
1995 provozuje OKD pouze zajišťovací pro-
voz. O dva roky později zveřejnila společnost
OKD svůj nový podnikatelský plán pro těžbu
uhlí v Beskydech. Ačkoli tento plán omezuje
těžební lokalitu pouze na dobývací prostor
Frenštát – Západ v okrese Nový Jičín, pod-
dolovány by však byly i další lokality, a dů-
sledky dolní činnosti by tak pocítily i
například obce Rožnov pod Radhoštěm, Ve-
řovice a Kunčice pod Ondřejníkem. Celkem
by půda poklesla na 1830 hektarech.

Ložisko v Dole Frenštát je geologicky
ověřené jako nejbohatší ložisko černého uhlí
na území České republiky. Nachází se v něm
1, 6 miliardy tun zásob uhlí, vytěžitelných je
přibližně 300 milionů tun.  Cena ložiska činí
pět až šest miliard korun. Společnost OKD
však popírá, že by se chystala důl otevřít a
uhlí začít těžit. V roce 2000 podepsalo OKD
memorandum, ve kterém se zavazuje, že za
současných geopolitických a ekonomických
podmínek o těžbě v Dole Frenštát uvažovat
nebude. V roce 2007 navíc Český báňský
úřad zrušil rozhodnutí Obvodního báňského
úřadu o ražbě průzkumného důlního díla.

Důl Frenštát není také zanesen do sou-
časné energetické koncepce České repub-
liky. To se však může změnit po přijetí nové
koncepce, kterou bude projednávat v květnu
nově zvolená vláda. Pro budoucnost Dolu
Frenštát je přitom klíčové schválení takzva-
ného horního zákona, na základě kterého
mohou být beskydská ložiska do energe-
tické koncepce zařazena, nebo z ní vyřazena.

Proti těžbě uhlí na Dole Frenštát začali od
druhé poloviny 90. let vystupovat obyvatelé
Beskyd.  Mezi lídry protestu patří především
Sdružení měst a obcí na ochranu beskyd-
ského regionu, které sdružuje představitele
dolem dotčených měst a obcí, a občanské
sdružení Naše Beskydy, které proti otevření
dolu zorganizovalo petici. Tu podepsalo při-
bližně 25 tisíc lidí. 

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA

UHLÍ POD NAŠÍ OBCÍ
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Slibuji, že Kunčice
budou za zavření
dolu bojovat

Starosta Kunčic pod Ondřejníkem Mi-
chal Pavlita už několik let bojuje za to,
aby byla těžba uhlí v Dole Frenštát natr-
valo znemožněna, a jedinečné životní
prostředí chráněné krajinné oblasti v této
části Beskyd tak zůstalo zachováno.
„Práva všech obyvatel Kunčic jsou více
než práva jedné soukromé společnosti,“
říká v rozhovoru pro Obecní noviny.

Jaké dopady na Kunčice by otevření
Dolu Frenštát mělo?

Z 21 kilometrů čtverečních jsou ložiska
uhlí na 18 kilometrech. Téměř celé Kunčice
by tak byly v případě těžby poddolované.
Došlo by také k zvýšení prašnosti a k po-
klesu země. OKD sice tvrdí, že by šlo maxi-
málně o 5 metrů, to je ale výška běžného
rodinného domu.  Na rozdíl od Karviné, kde
je úplná rovina, by těžba v horách a s ní spo-
jený nárůst dopravy zanechal následky na
zdejší infrastruktuře. Dalším problémem by
byl vliv na spodní vodu.  Kunčice mají zdroje
pitné vody, což by s otevřením dolu zřejmě
skončilo. Zanikly by i studánky, kam si lidé
chodí pro čistou vodu.

Pro Kunčice je hodně významný turis-
tický ruch. Jaký dopad by na něj měla
těžba uhlí?

Kunčice mají téměř tisíc rekreačních chat.
V sezóně je zde dvakrát tolik lidí. Čekáme, že
se bude turistický ruch rozvíjet a bude posky-
tovat další pracovní místa. Ale se zprovozně-
ním dolu to nebude možné. Zprovoznění dolu
by tedy značně ohrozilo rozvoj pracovních

míst. Pokud tudy budou projíždět nákladní
auta, nemůže si tu nikdo u cesty postavit na-
příklad stánek s občerstvením pro turisty.

Není ale pravda, že by těžba přinesla
mnoho pracovních míst a přispěla by
k lepší zaměstnanosti v regionu?

Největší zaměstnavatel v okolí, společ-
nost Siemens už prohlásila, že by to pro je-
jich velmi přesnou výrobu byl takový
problém, že by museli závod zavřít. Přitom
tam ve špičce pracuje i 4000 lidí a velká
část obyvatel Kunčic pracuje právě v provo-
zech Siemens. Těžba by proto nezaměstna-
nost spíš zvětšila.

Jaké navrhujete řešení?
Pro obyvatele Kunčic a dalších obcí

v okolí dolu by bylo nejlepší, kdyby OKD ne-
chalo důl zasypat a otázka těžby v uhlí v Bes-
kydech by se navždy uzavřela. I když je nyní
důl zakonzervovaný, pořád žijeme v nejistotě.
OKD má na velké množství pozemků v obci
předkupní právo, což omezuje jakoukoli vý-
stavbu v Kunčicích. Hlavně státní pozemky,
jako jsou třeba pole, jsou předkupním prá-
vem nebo břemenem zatížené. Pokud na
nich chceme něco postavit, je velice složité
to vyjednat. Navíc si OKD za využívání těchto
pozemků účtuje až desetinásobek běžné
ceny. Když tedy chceme vést přes takový
pozemek například obecní vodovod, nejenže
musíme mít jejich souhlas, ale ještě jim za to
musíme zaplatit. Brání nám to rozvíjet i zá-
kladní infrastrukturu. 

Jak ovlivňuje předkupní právo obyva-
tele Kunčic?

Bez souhlasu OKD například nemohou
stavět na vlastním pozemku. Reálně hrozí, že
by kvůli možnosti těžby musely mít stavby
jiné parametry a musely by splňovat speci-
ální podmínky. Domy by například musely mít
jiné základy, aby stavbu neohrozilo, kdyby
došlo vlivem těžby k poklesu půdy. A to je
pro lidi mnohem dražší. 

Nepřinesla by ale těžba uhlí by do re-
gionu také finance?

Jako pravicovému politikovi mi jde o to,
aby soukromé podnikání bylo svobodné a
rozvíjelo se. Práva všech občanů Kunčic jsou
více než práva jedné společnosti. A jsem také
patriot. Tato část Beskyd je lokalita, která by
rozhodně neměla zaniknout. Kdybychom
proti otevření dolu nevystupovali a těžbu pod-
pořili, možná by nám OKD postavilo silnici
nebo rekonstruovalo školu. Ale nemůžeme
přece za pár milionů Kunčice prodat.

• speciální příloha • UHLÍ POD NAŠÍ OBCÍ • speciální příloha •
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Společnost OKD však tvrdí, že nehod-
lají v Dole Frenštát začít s těžbou. Proč
usuzujete, že důl znovu otevřou?

Kdyby nechtěli začít těžit, proč by důl ne-
chali stále zakonzervovaný? Jen jeho údržba
je nyní vyjde na 60 milionů korun ročně.
Navíc je důl ve Frenštátu uváděn jako jedno
z nejvýznamnějších aktiv při určování cen
akcií společnosti NWR, která OKD vlastní.
Když začali akcie prodávat na burze, zveřej-
nili strategický záměr a soupis majetku, ve
kterém uvedli, že mají velké zásoby uhlí právě
na Frenštátsku. 

Jak se dá zajistit, aby Důl Frenštát
nebyl otevřen?

Jedinou možností, jak zabránit těžbě, je,
aby byl Důl Frenštát vyřazen ze státní ener-
getické koncepce. Pokud by naopak zůstal
koncepcí jako důl potvrzen, může OKD začít
těžit kdykoli. V současné době probíhá
schvalování takzvaného horního zákona,
který o tom rozhodne. Celkovou energetic-
kou koncepci však schválí až nová vláda po
květnových volbách.

Senát však prohlásil, že chce důl za-
chovat pro další generace. Není ekono-
micky nevýhodné zasypat tak velké
množství uhlí?

Vůbec nevíme, co bude za padesát let.
Ale již nyní musí žít v Kunčicích několik ge-
nerací lidí, kteří jsou omezení, i když těžba
ještě neprobíhá. Krajinu zde by to natrvalo
poznamenalo. Chceme, aby dala vláda jasně
najevo, že udělají všechno, aby uchránili pří-
rodu a životní prostředí v této unikátní loka-
litě. Společné hodnoty, které zde bráníme,
převyšují hodnoty soukromé společnosti.
Škody by byly mnohem větší než případný
ekonomický zisk. Navíc ekonomiky země se
to výrazně nedotkne. Se škodami bychom se
potýkali po staletí.

Jakým způsobem bojujete za to, aby
byla ložiska Dolu Frenštát z energetické
koncepce vyřazena?

Zasypání dolu prosazujeme pomocí

Sdružení měst a obcí na ochranu beskyd-
ského regionu, do kterého se zapojilo přes
třicet obcí. Kunčice patří mezi čtyři nejaktiv-
nější. Měli jsme schůzku s dnes už bývalým
ministrem životního prostředí Janem Dusí-
kem, kde jsme ho požádali o vyřazení dolu.
Chtěli jsme, aby naše výzvy dostaly formu
oficiálního stanoviska. Teď využijeme přede-
vším svaz obcí a stranickou linii. Budeme
lobbovat, budeme vytrvale obcházet
všechny, kteří mají reálnou moc to ovlivnit.

Jak mohou k vašim aktivitám k zabrá-
nění těžby přispět občané?

Kdyby naše snaha nebyla úspěšná, obrá-
tíme se v budoucnu na občany a založíme si
vlastní organizaci, která bude nezávisle hájit
naše společné zájmy. Uvažujeme také o uspo-
řádání místního referenda, ve kterém chceme
zjistit názor občanů, aby měly Kunčice pro ofi-
ciální stanovisko dostatečné podklady. Mohu
všem občanům slíbit, že i nadále bude naše
obec tahounem dění, i nadále budu společně
se starosty dalších obcí interpelovat členy
vlády a úřady, aby změnili zákon, a využiji
všechny možnosti při kontaktu s poslanci za
tento region, aby tuto změnu prosadili.

Stanovisko Obce Kunčice pod Ondřejníkem
k návrhu aktualizace státní energetické 

koncepce České republiky
Zastupitelstvo Obce Kunčice pod Ondřejníkem zásadně nesouhlasí s návrhem
aktualizace státní energetické koncepce republiky, která by v případě odsouhla-
sení vládou znamenala otevření přímé cesty k devastaci Beskyd a následně vy-
tvoření nového problémového regionu.

NESOUHLASÍME:
1) s hlavním cílem umožnit dokončení průzkumných prací na ložisku Frenštát.
Odůvodnění – ložisko je prozkoumáno vrty a dvěma těžními jámami. Další průzkumné
práce by byly prováděny průzkumnou ražbou, což pro Beskydy znamená faktické za-
hájení hornické činnosti.

2) s dílčím cílem, kdy o činnostech a postupu na lokalitě Frenštát musí rozhod-
nout především těžební společnost.

Odůvodnění – stát jakožto majitel nerostného bohatství by neměl nechávat takto zá-
sadní rozhodnutí o svém majetku na soukromé společnosti. Tímto prakticky ztrácí
možnost o svých strategických zásobách rozhodovat a oslabuje také rozhodovací roli
místních samospráv a občanů.

Návrh aktualizace státní energetické koncepce republiky ve své nynější podobě před-
stavuje, pokud se týká ložiska Frenštát, návrat k původní komunistické koncepci z 80.
let 20. století, která počítala s vytěžením ložiska. V současné ani v nejbližší době není
toto uhlí potřeba. Zastupitelstvo požaduje, aby ložisko Frenštát bylo z návrhu aktuali-
zace energetické koncepce vyřazeno.

Michal Pavlita, starosta obce, Zastupitelstvo Obce Kunčice pod Ondřejníkem

• speciální příloha • UHLÍ POD NAŠÍ OBCÍ • speciální příloha •
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Anketa: Co říkáte na možnost otevření Dolu
Frenštát a těžbu uhlí v Beskydech?

Sdružení měst 
a obcí na ochranu 
beskydského regionu 

Již třináct let bojují starostové okol-
ních měst, občané a ochránci přírody
proti znovuotevření dolu ve Frenštát-
ské kotlině. Stejnou dobu se snaží
čelit hrozbě devastace beskydské kra-
jiny Sdružení měst a obcí na ochranu
beskydského regionu. 

V roce 1997 se ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm uskutečnilo setkání starostů
Frenštátu pod Radhoštěm, Rožnova pod
Radhoštěm, Trojanovic, Tiché a Kunčic
pod Ondřejníkem, kteří se zabývali dů-
sledky, jež mohou vyplynout z připravo-
vané těžby uhlí ve zdejším kraji.
Výsledkem jejich jednání byla výzva, uve-
dená v podepsané deklaraci, založit
Sdružení pro ochranu beskydského regi-
onu s cílem zabránit těžbě uhlí v této ob-
lasti. U zrodu občanského sdružení stáli
Ing. Karel Míček za město Frenštát pod
Radhoštěm, JUDr. Jaroslav Kubín za
město Rožnov pod Radhoštěm, Drahomír
Strnadel za obec Trojanovice, Ing. Tomáš
Hrubiš za obec Kunčice pod Ondřejní-
kem a Josef Kovář za obec Tichá.

První, ustavující schůze Sdružení pro-
běhla 21. 8. 1997. Dnes jsou členy Sdru-
žení tyto obce: Bordovice, Dolní Bečva,
Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad
Ostravicí, Hladké Životice, Hodslavice,
Hutisko-Solanec, Kopřivnice, Kozlovice,
Kunčice pod Ondřejníkem, Lichnov u No-
vého Jičína, Metylovice, Nový Jičín, Pro-
střední Bečva, Příbor, Rožnov pod
Radhoštěm, Skotnice, Střítež nad Beč-
vou, Suchdol nad Odrou, Štramberk,
Tichá, Trojanovice, Valašská Bystřice, Va-
lašské Meziříčí, Veřovice, Vidče, Vigan-
tice, Vsetín, Zašová, Závišice, Zubří a
Matice Radhošťská.

Sdružení vzniklo kvůli zveřejnění pod-
nikatelského záměru OKD, který na Dole
Frenštát počítá s těžbou 2,5 milionu tun
uhlí. Sdružení se s vedením OKD sešlo
v roce 1999. Představitelé společnosti
na schůzce prohlásili, že s otevřením dolu
nepočítají a v roce 2000 stanovisko po-
tvrdili v memorandu OKD.  

V roce 2007 si sdružení zvolilo za no-
vého předsedu senátora Mgr. Milana Bu-
reše (ODS). V poslední době Sdružení
připravilo expertní skupinu pro posuzování
odborné problematiky a všem sdruženým
obcím a městům nabídlo jako výraz vděku
za jejich podporu možnost realizovat dle
vlastního uvážení projekty biostanic. Sdru-
žení reprezentuje v současném složení 31
obcí a měst a Matice radhošťské přibližně
250 tisíc obyvatel a je v tomto smyslu
otevřeno pro přijetí dalších členů z řad
obcí a měst, kterým není lhostejný osud
Beskyd, a nezáleží při tom, ze kterých ob-
lastí republiky pocházejí.

• speciální příloha • UHLÍ POD NAŠÍ OBCÍ • speciální příloha •

Jaromíra, 55 let, uklízečka
Slyšela jsem, že se zase otevřelo jednání

a že by se důl mohl znovu otevřít.  Opravdu
s tím nesouhlasím a myslím si, že nejsem
sama. Většina obyvatel Kunčic, Trojanovic a
Frenštátu s tím nesouhlasí. Nechci, aby se
nám v obci ještě zvýšil provoz a abychom
měli podkopané hory. Možná by to přineslo
nová pracovní místa, ale byla by to velká
rána pro životní prostředí a pro náš klid. Na
co jsou nám pracovní místa, když budeme
žít v pustině.

Zdeněk, 52 let, obchodní zástupce
Jsem totálně proti otevření dolu.  Velmi se

obávám příchodu zahraničních horníků na-
příklad z Ukrajiny, a tím zvýšení kriminality.
Určitě by to také mělo negativní vliv na ži-
votní prostředí. Před několika lety slíbili ve
Frenštátu zástupci vlády, že se důl otvírat ne-
bude. Obávám se ale, že těžní lobby je mno-
hem silnější než názory občanů a že si těžbu
prosadí. Nejlepší by bylo důl úplně zasypat
a už nikdy ho neotevřít. Nechápu, proč by se
mělo uhlí těžit v Beskydech. 

Marie, 57 let, v důchodu
Kdyby se důl znovu otevřel, už by tady

žádná chráněná krajinná oblast nebyla. Vy-
padalo by to tu jako v Ostravě nebo v jiných
průmyslových městech, úplně by to tu
upadlo. Musela by se určitě postavit další
trať a zvýšil by se provoz. Myslím, že by měli
důl úplně zasypat, protože jinak se tu ta myš-
lenka na těžbu uhlí bude znovu vracet, pořád
se o tom bude jednat. Musíme ukázat, že
s otevřením dolu nesouhlasí většina obyva-
tel a že za zasypání dolu budeme bojovat.

Stanislav, 36 let, dělník
Jsem rozhodně proti tomu, aby se v Dole

Frenštát začalo těžit uhlí. Určitě by to ohro-
zilo krajinu kolem Kunčic. Zvětšila by se
prašnost a zvýšil by se počet obyvatel. Ne-
jsem odborník, ale podle mě by také došlo
k propadům půdy.  Navíc už teď tady máme
problémy s pozemky, protože OKD má na
velké množství pozemků předkupní právo.
Kdyby se začalo těžit, situace by se ještě
zhoršila. Jsem proto, aby lidé bojovali za to,
aby se ráz místní krajiny nezměnil.

Dagmar, 50 let, středoškolská profe-
sorka

Rozhodnutí o otevření dolu nemůžeme
příliš ovlivnit. Pokud se vláda rozhodne, že
se bude těžit, tak se těžit bude. Ekonomické
zájmy zde vždy hrály prim.  Sama na to
nemám vyhraněný názor.  Je jasné, že by důl
k životnímu prostředí nepřispěl, ale podle pů-
vodních plánů by se zde mělo jen těžit a ne-
byla by tu koksovna ani spalovna. A myslím,
že by se snažili provádět těžbu ekologicky.
Obávám se ale sociálních problémů, které
by do obce mohli přinést stovky havířů.

Řehoř, 59 let, v důchodu
Nikdo si tady nepřeje, aby důl otevřeli.

Mělo by to na život v Kunčicích velký vliv, ur-
čitě by došlo například k poklesu půdy. Podle
mě ale důl nakonec neotevřou. Pracoval jsem
kdysi na šachtě v zabezpečení dolu a vím, že
těžit uhlí z takové hloubky je tak drahé, že by
se jim to nevyplatilo. Takové doly se nechávají
jen pro případ nějaké krize. Doufám, že si to
uvědomí a důl neotevřou. Kdyby tady začali
těžit uhlí, tak je s Beskydami konec.
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NNaabbíízzíímm  sslluužžbbyy
ffeekkáállnníímm  vvoozzeemm
ZZaajjiiššťťuujjii  ooddvvoozz::
••  oobbssaahhuu  jjíímmeekk
••  ffeekkáálliiíí
••  mmooččůůvvkkyy
••  ooddppaaddnníí  vvooddyy
••  kkaallůů  zz  ččiissttíírreenn  

ooddppaaddnníícchh  vvoodd  aattdd..

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

NABÍDKA
Hledám spolujezdkyni nebo spolujezdce

pro rekreační jízdu na koni za podíl 
na provozních nákladech na ustájení. 

Klisna je klidné povahy, 
jmenuje se Viněta a je ustájená 

u paní Vereny Holy, 
Kunčice pod Ondřejníkem čp. 234 

vedle pečovatelského domu.

V případě zájmu volejte 775 218 844.

K dispozici i krytá jízdárna.

HAVAJSKÁ MASÁŽ LOMI LOMI
– již od dubna

LOMI LOMI je tradiční masáž označo-
vána za perlu mezi masážemi. Pochází z Ha-
vajských ostrovů a je založená na rytmických
technikách využívajících nejen prstů a dlaní,
ale i předloktí a loktů. Nechte se unést do
světa naprosté relaxace a uvolnění, vůně
aromatických olejů dokreslené jemnou uklid-
ňující hudbou. Výborně si odpočinete tě-
lesně i duševně. 

Přijďte v dubnu a v květnu vyzkoušet
tradiční havajskou masáž LOMI LOMI a
zaplaťte pouze cenu klasické masáže.
(30min za 160,-. 60min za 320,-.)

MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ
Jde o soustavu speciálních hmatů o urči-

tém tlaku, které odvádí z tkání zmnožený tká-
ňový mok a navrací jej do krevního řečiště.
Tím pomáhá odstraňovat lymfatický otok.
Svěřte se odborníkům. Lymfodrenáž jsme
studovaly u předních českých odborníků a
absolvovaly jsme kurzy certifikované minis-
terstvem zdravotnictví.

Podpořte jarní detoxikaci svého orga-
nismu a objednejte se k nám na manuální
lymfodrenáž. Nabízíme jarní slevu 30%. Lze
využít jednorázově nebo na nákup perma-
nentky. Platí po celé jaro (do 21. 6. 2010).

Kdy je vhodné se na lymfodrenáž objed-
nat? Při objevených otocích lymfatického pů-
vodu, po operacích ihned po odstranění
stehů, po liposukci, při hubnutí a celulitidě,

pro posilnění celkové imunity a zlepšení ho-
jení ran, pro detoxikaci organismu, pro rela-
xaci a prevenci.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Srdečně Vás zveme na návštěvu.

Přijďte se k nám na Huťařství podívat
v úterý 27. 4. v době od 14:00-19:00. Se-
známíme Vás s našimi službami, zodpovíme
Vaše dotazy, nabídneme drobné občer-
stvení, představíme prodávané produkty (re-
habilitační pomůcky – velké míče, overbally,
masážní ježky, knihy, masážní a éterické oleje
a další výrobky firem Salus, Just a Nahrin). 

Na služby objednané v den otevřených
dveří nabízíme slevu 10%. Na zboží za-
koupené v tento den poskytneme slevu
ve výši 5%.

!!! PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS NÁSLEDUJÍCÍ JARNÍ NOVINKY!!!

Navštivte webové stránky www.fyzioterapie-beskydy.cz. Objednávky a dotazy 
na telefonu 608 980 225. TĚŠÍME SE NA SHLEDANOU. Míša a Věrka

inzerce
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Datum Typ Počet Popis tras – akce Nástup Doba odchodu Akci vede
konání akce KM na akce – odjezdu

3.1. pěší 7 Akce Čtyřlístek na podporu Obecní úřad odchod výbor KČT
Neděle handicapovaným spoluobčanům, Kunčice p.O 14:00 hod.

formou veřejné sbírky.

23.1. informační Výroční členská schůze Obecní úřad začátek výbor KČT
Sobota – Obecní úřad Kunčice p.O. Kunčice p.O 15:00 hod.

17.4. pěší 15 Ondřejník – zahájení 100 jarních Nádraží ČD odchod výbor KČT
Sobota kilometrů, opékání v lomu Kunčice p.O 8:30 hod.

8.5. pěší 12 Kunčice p.O. nádraží ČD - Leopoldka Nádraží ČD odchod pí.Hurníková
Sobota (uklid okolí, vyčištění studánky) a zpět Kunčice p.O 8:30 hod. pí.Martiňáková

15.5. pracovně- Chatka u Žabáku - sraz členů Chatka začátek výbor KČT
Sobota společenská 7, 15, 30 za účelem brigády na objektech KČT 9:00 hod.

KČT spojené se smažením vaječiny

29.5. pěší Kunčický pochod - Nádraží ČD start výbor KČT
Sobota Po stopách partyzánů Kunčice p.O 7 - 9 hod.

5.6. Dětský den bude upřesněn začátek výbor KČT
Sobota 13:00 hod.

15. 6 zájezd Autokarový zájezd - Chorvatsko, zastávka ČAD bude upřesněna p. Martiňák
– 27. 6. ostrov Murter, NP Paklenica rest. Huťařství

so - út koupání, cyklistika, hory

3.7–6.7. zájezd Autokarový zájezd - Orlické hory, Nádraží ČD bude upřesněna výbor KČT
so - út Králický Sněžník Kunčice p.O

17.8. - 25.8. cyklo individuelní Cykloputování po Vysočině zastávka ČAD bude upřesněna p. Hurník
po - po rest. Huťařství p. Horák

11.9. pěší individuelní Hvězdicový výstup individuelní hlídka na vrcholu výbor KČT
Sobota na vrchol Tanečnice(Pustevny) 9 - 14 hod.

16.10. pěší 12 Kunčice p.Ondřejníkem Nádraží ČD odchod p.Hurníková
Sobota nádraží ČD - Leopoldka (úklid okolí Kunčice p.O. 8:30 hod. p.Martiňáková

a vyčištění studánky) a zpět.

19.11. promítání Zdokumentování turistických akcí Obecní úřad začátek výbor KČT
Pátek 17:00 hod.

28.12. pěší 8 Kunčice p.O. - procházka   Nádraží ČD odchod p.Pustějovský
úterý okolo Stolové hory, návrat do Kunčice p.O. 14:00 hod. p.Horák

chatky u Žabáka (zakončení roku 2010)

31.12. pěší 8 Silvestrovský výstup - rest. Huťařství odchod výbor KČT
Silvestr na okrajovou cestu Ondřejníka

oslava Silvestra a přivítání Nového roku Kunčice p.O. 23:00 hod.

Kalendář turistických akcí 
klubu KČT Kunčice pod Ondřejníkem 

pro období 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010

Pozn.: podrobnější informace k uvedeným akcím
je možno získat na těchto telefonních číslech: 556
850 274 - manželé Martiňákovi

Pro cyklistické akce je podmínkou: pro mládež
do 18 let cyklistická přilba a pro všechny účastníky
kolo s předepsanou výbavou. Mimo kalendář turis-
tických akcí odboru KČT Kunčice p. O. je možno se
zúčastňovat akcí jiných odborů KČT, částečná in-
formovanost bude ve vývěsních skříňkách našeho
odboru, které jsou u nádraží ČD a u restaurace Hu-
ťařství, rovněž je možné využít služeb internetu.
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inzerceV pátek dne 16. 4. 2010 proběhne
u nás v Kunčicích p. O., již druhý
ročník soutěžního festivalu hudeb-
ních 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 Ga-
lerie, bude mít samostatné vys-
toupení, 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. čle -
no vé kulturní komise při místním
obecním úřadě a členové hudební
skupiny Galerie, se těší na vaši hoj-
nou návštěvu.

inzerce

Prodej palivového
dříví – buk

sklad Trojanovice – Bystré
Dříví naštípané, nařezané

na: - prostorové metry 
rovnané /PRM)

- nebo špalky dle dohody.

Možnost odvozu 
odběrateli. 

Tel.: 603 315 738



Začátek března patří už po několik let bi-
lancování uplynulého roku naší tělovýchovné
jednotě. Letos se sešli všichni cvičitelé, tre-
néři, členové jednotlivých výborů kopané, od-
bíjené a ASPV s hlavním výborem v pátek 5.
března v penzionu VK. Valnou hromadu zahá-
jil ing. Rostislav Šigut. Předseda Vít Majerek
seznámil všechny přítomné s činností a ak-
cemi oddílů za rok 2009, pokladní Božena
Klímková s finančním hospodařením a ing. Jiří
Mikala přednesl zprávu za revizní komisi. Dis-
kutovalo se o cvičebních hodinách v nové tě-
locvičně, o nedostatcích, které se během
provozu od září objevily, o výši členských přís-
pěvků a pronájmu tělocvičny a také o pláno-
vaných akcích pro naši veřejnost, aby si sami
sportovci vydělali na nákup nezbytného ná-
činí, vzdělávací semináře, startovné v různých
soutěžích aj. Našemu schůzování byla pří-
tomna zástupkyně školy paní Mgr. Eva Sladká
a David Kent Anderson, který hraje první ligu
amerického fotbalu v USA a do Kunčic přijel
poznat rodiště svého prapradědečka.

Hlavní výbor měl na pořadu velmi milou
povinnost vůči některým členům, jež oslavili
kulatá výročí. Byli to: Vladimíra Šigutová,
které Česká asociace Sport pro všechny

udělila zlatý odznak „Vzorný cvičitel“, Franti-
šek Káňa, kterému výkonný výbor Českého
svazu tělesné výchovy udělil Čestné uznání
za přínos a rozvoj tělovýchovy a sportu. Pro
zlatou medaili doktora Miroslava Tyrše si do
Prahy pojede Anna Kupčíková za dlouhole-
tou činnost v ASPV. 

Výkonný výbor Českého svazu tělesné vý-
chovy udělil Vilému Majerkovi nejvyšší vy-
znamenání – zlatou medaili za celoživotní
práci a vyjímečný přínos pro rozvoj tělový-
chovy a sportu. Dne 17. ledna 2010 oslavil
náčelník Vilém Majerek 80. výročí narození.
Již jako žák a dorostenec byl vynikajícím
gymnastou. Za své výkony byl zařazen do
ústředního družstva SDO (sportovní dobro-
volná organizace Sokol) a jako jeho člen se
v roce 1956 zúčastnil vystoupení u příleži-
tosti založení vídeňského Sokola. 

Po roce 1945 absolvoval náročný cviči-
telský kurz a začal vést kunčické žactvo. Ús-
pěšně nacvičoval žáky a muže na všechna
veřejná cvičení a akademie a na všechny
spartakiády vždy s účastí v Praze. Stal se
okresním náčelníkem mužských složek v bý-
valém okresu Frenštát p. R., vedoucím cvi-
čitelem mužských skladeb a po dlouhá léta

působil jako rozhodčí ve sportovní gymna-
stice. Dosud stále pracuje jako člen výboru
ASPV. Byl vždy dobrým příkladem pro
mnoho kunčických „kluků“, kteří navštěvovali
jeho cvičební hodiny a dosahovali v rámci
okresu i kraje vynikajících výsledků. Za do-
savadní činnost mu právem patří toto nej-
vyšší vyznamenání. Vilo, blahopřejeme!

Za TJ Sokol Kunčice p. O. 
Zdeňka Křenkvá

20

V sobotu 27. 2. proběhl na Huťařství tra-
diční karneval pořádaný SRPDŠ při ZŠ a
MŠ Karla Svolinského. Tentokrát byly námě-
tem pro masky postavy z Večerníčků. Je
pravda, že někteří předepsaný oděv úplně
nedodrželi, ale například Křemílků s Vocho-
můrkou jsme mohli vidět hned několik.
Schválně, víte, jen tak z hlavy, který je který?
A kdo že další tam ještě všechno byl? Tak
třeba Rumcajs i s Mankou, piráti, kovbojové
a jiní stateční mužové, včelí Medvídci
Čmelda a Brumda, Berušky, Karkulka i s ko-
šíčkem plným dobrot, lesní zvířátka a ne-
zbytný Šašek. Všelijaké lesní víly a princezny

v čele s Vílou Amálkou nás málem utanco-
valy. Dokonce i Šmoulí rodinka dorazila až
z daleké Francie. A řezník Krkovička byl tak
vypasený, že se přes břicho nemohl ani
ohnout. Vyjmenovat všechny ani nelze, tak
se ostatním maskám omlouvám, protože
všichni byli úžasní. Jo a taky tam byl čert. Mi-
mochodem, věděli jste, že na www.zskun-
cice.cz  se můžete v sekci školní akce
podívat na fotky nejen z tohoto karnevalu?
Tak schválně, kolik různých večerníčkových
postav tam napočítáte. A navíc se na těchto
www stánkách dozvíte vše zajímavé a důle-
žité o chodu ZŠ i MŠ u nás v Kunčicích.

A jak jsme se na tom Karnevalu měli?
Myslím, že moc dobře. Atmosféra v sále byla
parádní a kamarádská díky všem zúčastně-
ným. Vesele se tančilo, soutěžilo. Například
se skákalo v pytlích (dokonce i maminky a
tatínkové se nenechali zahanbit), skládaly se
vlaštovky, které pak malí i velcí s nadšením
pouštěli z horní galerie. Vlaštovky létaly přes
celý sál, jen do cíle nepřilétla ani jedna je-
diná. Také se tancovalo ve dvojicích s ba-
lónkem mezi čely, což bylo náročné zejména
pro rodiče s malými dětmi. Srdečně zveme
zase v příští plesové sezóně, která byla mi-
mochodem letos v Kunčicích velmi bohatá.

Poděkování patří všem organizátorům a
všem rodičům i dětem.

Další již tradiční akcí bude dětský den, na
který Vás zveme již teď a v příštích ON při-
neseme více informací.

Za SRPDŠ Michaela Šebelová

Dětský večerníčkový ples na Huťařství

Z valné hromady TJ Sokol Kunčice p. O.


