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V pátek dne 16.4.2010, proběhl u nás v
Kunčicích p. O. již II. ročník hudebního fes-
tivalu Folkování pod Ondřejníkem, v žánru
folku, country a dalších podobných stylů
hudby, za účasti hudebních skupin z Mo-
ravy i z Čech. Kromě těchto hudebních sku-
pin, byla jako první host pozvána hudební
skupina I. C. Q. z Ostravy.

Domácí skupina Galerie, měla samostatné
hodinové vystoupení, kde hrála jako předkapela
hlavnímu hostu večera a tohoto festivalu. Tímto
hostem, byla první dáma českého folku v re-
publice, Pavlína Jíšová se svou kapelou. Pavlína
Jíšová si přála mít předkapelu skupinu Galerii a

jako poděkování, vyzvala v závěru svého kon-
certu zpěvačku z Galerie Moniku Magnuskovou,
aby s ní zazpívala jednu ze svých písní!

V příjemné atmosféře tohoto festivalu, při
hojné účasti téměř dvě stě diváků, byli všichni
určitě velmi spokojeni a zpívalo se, po všech
vystoupeních, s Pavlínou Jíšovou, její kapelou
a jinými kapelami a zústavšími diváky na sále,
u stolu a "všude", nejméně do dvou hodin.

Tento festival, který pořádala kulturní komise
při Obecním úřadě v Kunčicích p. O. a členové
hudební skupiny Galerie, se i díky sponzorům,
určitě po všech stránkách vydařil. Kdo se to-
hoto festivalu zúčastnil, určitě nelitoval.

MTB Ondřejník
zahájil svou letošní činnost dne 25. 4. 2010 1. zá-
vodem BESKYDSKÉHO POHÁRU v Pržně, a to
velmi úspěšně. Medaile si ve svých kategoriích vy-
bojovali - Natálie Laura Mynářová (2. místo) a
Kryštof Střálka (3. místo). Bramborovou medaili, a
tedy čtvrtá místa vybojovali Gabriela Mynářová a
Jiří Mynář. Tímto bychom vás rádi pozvali na 4.roč-
ník našeho závodu, který pořádáme v rámci MDD.

Závod horských kol pro děti a mládež 2010
Pořadatel: MTB Ondřejník Kunčice p.O.
Datum konání: neděle 30. 5. 2010
Místo: areál ZŠ Kunčice p.O
Přihlášky: do 28. 5. 2010

+ na místě při prezentaci
Prezentace: 30. 5. 2010 od 9:00 hod.
Start: 11:00 hod.

KATEGORIE A TRATĚ:
předžáci 2004 a mladší 1km
ml. žáci 2003-2001 1,6 km
st. žáci 2000-1998 4,7 km
dorost 1997-1995 8,5 km
junioři 1994-1992 16,7 km
dospělí 1991-... 16,7 km

Zvlášť kategorie pro holky a kluky.
Vyhodnocení závodu 30 minut po dokončení
poslední kategorie.
HODNOCENÍ: Prvních tři závodníci obdrží di-
plom a medaili.
PODMÍNKY ÚČASTI: Základní podmínkou
účasti pro mladší 18 let je souhlas rodičů, pro
všechny bezvadný stav kola a OCHRANNÁ
PŘILBA. Každý závodník se účastní závodu na
vlastní nebezpečí!!!
STARTOVNÉ: závod je pro závodníky zdarma
INFORMACE: www.mtbondrejnik.cz
přihlášky na e-mail: mtbondrejnik@centrum.cz
fax: 556 836 714
osobně: Pavla Mynářová – ZŠ Kunčice p.O.

V neděli 28. 3. 2010 se konal okresní pře-
bor ve sportovní gymnastice v Palkovicích.
Kunčické ASPV reprezentovalo 7 závodníků.
V kategoriích předškolní děti dívky, mladší žá-
kyně I. a II. soutěžily Anna Janasová, Natálie
Chrobáková, Barbora Slívová a Miroslava Ča-
jánková, kterým se nepodařilo dosáhnout na
medailové pozice. V kategorii předškolní děti
chlapci se na 1. místě umístil Michal Majerek a
2. místo shodně obsadili Štěpán a Jáchym Še-
belovi. Kunčice zastupovali také 2 rozhodčí:
Jarmila Poledníková a Vít Majerek. Všem zá-
vodníkům děkujeme za reprezentaci a přejeme
jim hodně sportovních úspěchů nejen v gym-
nastice. Za ASPV Z. a V. Majerkovi

II. ročník Folkování pod Ondřejníkem

Gymnastické závody



Výkon práva myslivosti není jen zá-
liba či vyplnění volného času, ale pře-
devším povinností dodržovat určité
tradice a zásady myslivosti, včetně zá-
konem stanových podmínek.

V novodobé historii myslivosti se však již
nesetkáváme s tak početnými stavy zvěře
jako dříve. Nejvíce tento úbytek sledujeme u
zvěře drobné (bažant, zajíc aj.), přesto, že se
již několik let neloví, ale zaznamenáváme i
částečný pokles početních stavů zvěře srnčí
v některých oblastech.

Myslivci věnují,
mimo jiné, zvýše-
nou pozornost ob-
dobí konce zimy a
jarních měsíců
hlavně ochraně
zvěře. Vzpomeňme
jen např. v jarním
období vyhledá-
vání malých srnčat
v lánech trávy a
vojtěšky a jejich odhánění před sklízecími
stroji nebo řešení složitých případů horlivé
starostlivosti lidí o dle jejich názoru opuště-
ných mláďat srnčí zvěře, aniž by si uvědomo-
vali, že jen pouhý dotyk lidské ruky odsuzuje
srče k téměř jisté smrti, v lepším případě
k umělému odchovu v zajití. O návratu tako-
vého jedince zpět do volné přírody již nelze
uvažovat, protože ztrácí přirozenou plachost a
schopnost adaptace v přírodě. Stává se tak
snadnou obětí pytlačících psů a koček.

S volně pobíhajícími psy v honitbě se set-
káváme nejen v tomto období, ale v průběhu
celého roku a v okamžiku, kdy se probouzí u
psů lovecký pud se stávají neovladatelnými je
bezpodmínečně nutné, aby si všichni občané
a majitelé domácích zvířat uvědomili, že zákon
o myslivosti umožňuje myslivecké stáži usmr-
covat v honitbě toulavé psy, kteří mimo dosah
svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200
m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení
pronásledují zvěř. Totéž platí i pro pytlačící
kočky. Podrobné a přesné znění najdou zá-

jemci v třetí části „zákona č. 449 ze dne
27.11.2001 o myslivosti ve znění zákona
č.59/2003 Sb“. – „Ochrana myslivosti a zlep-
šování životních podmínek zvěře“, Hlava I. –
„Ochrana myslivosti“ a Hlava II. – „Myslivecká
stráž“.

Mají pravdu myslivci a lesní stráž, že pyt-
lačící psi a kočky způsobují v lese velké škody
nebo majitelé psů a koček, že je nesmyslné
domácí zvířata v lese střílet, protože stejně nic
neuloví? Je to trošku začarovaný kruh a
mnohdy vede k žabomyším válkám a nenávisti
obou stran, kdy při troše tolerance, úctě a

vstřícnosti by zcela jistě dalo
dohodnout. Vždyť většina mys-
livců je současně i držiteli lo-
veckých psů různých plemen.
Myslivci se zlobí na veřejnost a
jejich domácí zvířata a naopak
veřejnost hází všechny mys-
livce do jednoho pytle a zapo-
míná, že snad každý myslivec i
v třeskutých zimách, kdy vět-
šina „nemyslivců“ sedí doma

za pecí a užívá si domácího tepla, pravidelně
pečuje o zvěř v přírodě, doplňuje krmelce a
hlídá les a klid v něm i před zloději. Obě
strany mají zásluhy na tom, jak les vypadá, i
když jej vidí každá strana trošku odlišně, zvěře
však ubývá, ale to se týká opravdu všech,
nejen myslivců, lesníků či ochranářů, ale i ma-
jitelů psů a koček, turistů, houbařů, země-
dělců, rodin s dětmi v přírodě, cyklistů a řidičů
dopravních prostředků atd. Jen pro zajíma-
vost něco ze statistiky – mnohem více psů a
koček, co do početního stavu zahyne pod
koly motorových vozidel, než zbraní myslivců.

Škody, které dokáže v honitbě způsobit
dvojice volně se toulajících psů jsou nepřed-
stavitelné. Člověk neznalý věci to nechápe
v plném rozsahu, ale odborník vše vidí jinak. Je
narušen klid v honitbě, objevuje se celková ner-
vozita zvěře, mění se pohybové stezky z donu-
cení, nacházejí se stržené kusy zvěře a vše je
prostě vzhůru nohama. Zvěř ztrácí svůj klid.

Nezapomínejme taky, že v honitbě žije
mnoho dalších druhů živočišných druhů, o
kterých lidé při procházce lesa ani netuší , či
je dokonce neznají a tudíž si myslí, že „tady“
něco takového ani není, ale opak je pravdou.
Víte, že s námi zde žije např. sova pálená, kr-
kavec velký či dokonce vydra říční a mnoho
dalších druhů?

Na závěr jednu pasáž ze zákona, která
jednoznačně říká v § 10, odst. 1 : „Je zaká-
záno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat
ze zájmových chovů a z farmových chovů
zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo
vliv svého majitele nebo vedoucího“. No
pokud budeme respektovat zákon, nebude
nutné řešit spoustu zbytečných sporů, které
navíc taky stojí daňové poplatníky nějakou tu
korunu. Jak už bylo řečeno – stačí jen troška
úcty, tolerance, pochopení, slušnosti atd. …
což bohužel v poslední době mezi lidmi ne-
nacházíme.

Za honební společenstvo
Kunčice pod Ondř.

místostarosta Cochlar Miloš
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Upozornění na nové telefonní číslo
v Mateřské škole

v Kunčicích pod Ondřejníkem

Od 26. 4. 2010
nové číslo: 552 303 952
Mateřská škola má ještě i číslo

mobilního telefonu: 737 647 074

inzerce

Myslivost – psi a kočky v honitbě
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Kunčice pod Ondřejníkem

Jubilanti
v květnu oslaví svá

životní jubilea tito občané

Oldřich Šrubař 94 let
Anna Kalabusová 87 let
Zdenka Kadlecová 87 let
Karel Jurek 86 let
Emil Cochlar 80 let
Jaromír Hrbáček 70 let
Jaroslav Marek 70 let
Jana Večerková 70 let
Anna Stanečková 60 let
Květoslava Tichavská 60 let
Ladislav Jurok 60 let
Marie Kuligová 60 let

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

Rozloučení
V měsíci dubnu jsme se naposledy
rozloučili s paní Anežkou Kokešovou
a panem Radomírem Máchou.

Poděkování
Děkujeme MUDr. Janu Chovančíkovi,
MUDr.Františce Chovančíkové a sest-
řičce Sylvě Starečkové za péči a pomoc
v době nemoci paní Olgy Tandlerové.

Neteř Dana Strnadlová.

Pozvání pro seniory
Na květen jsme připravili trochu jinou akci
než běžnou vycházku. Máme pro vás do-
mluvenou návštěvu Památníku bratří Str-
nadlů a Jana Knebla v Trojanovicích.
Opravdu stojí za navštívení. Cesta tam je
naplánována takto: Do Frenštátu p. R.
buď autobusem v 7.25 z točny nebo vla-
kem v 7.58 – jak to komu bude vyhovo-
vat. Z Frenštátu do Trojanovic – Kopané
pojedeme společně autobusem. V 8.20
odjíždí od vlakového nádraží a v 8.22 ze
zastávky u škol (jízdné 9,- Kč). Čeká nás
prohlídka s výkladem, posezení v příjem-
ném prostředí, možnost zakoupení kávy,
čaje. Zpět jede autobus v 10.25 do Fren-
štátu p. R. Bude–li pěkné počasí, nabízí
se možnost procházky do Ráztoky a
třeba i dále až na Maralák. Akce je do-
mluvena na úterý 18. května 2010.

Sbor pro občanské záležitosti

� �

� �

Občanské sdružení Diakonie
Broumov je nezisková organi-
zace, která poskytuje sociální

služby pro občany z okraje
společnosti – materiální

pomoc sociálně potřebným,
azylové ubytování i pracovní

příležitost.

Více na
www.diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

SBÍRKU
POUŽITÉHO

OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení

(dámské, pánské, dětské)

• Lůžkovin, prostěradel, ruční-
ků, utěrek, záclon,

• Látky (minimálně 1m2, pro-
síme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek)

• Domácí potřeby-nádobí bílé i
černé, skleničky- vše nepo-
škozené

• Peří, péřových a vatovaných
přikrývek, polštářů a dek

• Obuv – veškerou nepoškoze-
nou

VĚCI, KTERÉ VZÍT
NEMŮŽEME:

• ledničky, televize, počítače a
jinou elektroniku, matrace, ko-
berce – z ekologických dů-
vodů

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

• znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
ve středu 19.května
od 8.00 do 16.00

ve čtvrtek 20. května
od 8.00 do 14.00

malá zasedací místnost
obecního úřadu

Věci prosíme zabalené
do igelitových pytlů či krabic,

aby se nepoškodily
transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace
Vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800,

224 317 203

Obec Kunčice pod Ondřejníkem prodá Š 1203 doposud užívanou základní školou. Cena 5.000,- Kč
Obec Kunčice pod Ondřejníkem prodá podvozek motorové stříkačky. Cena 3.000,- Kč

Informace podá Oldřich Harabiš, místostarosta

Zase nám teče kvalitní
pitná voda bez bakterií
Začátkem dubna 2010 jsme zajistili rozbory vody. Letos
kromě vzdálených zdrojů horských pramenů na Hu-
bertce a Leopoldce, kde trvale teče nezávadná pitná
voda, nám přibyly i prameny dostupnější.

Mikrobiologický rozbor nám prokázal, že na Holubjance
(vedle p. Pustkové) a Cyrilce na Horní Čeladné, teče
stejně kvalitní pitná voda jako z Ferdinandova pramene
v Beskydském Rehabilitačním Centru. V rozborech u
dalších studánek budeme pokračovat pokud nám to
umožní finanční prostředky nebo sponzoři.

V Kunčicích p. O. 19. 4. 2010, Miloslav Šrubař

ZO 68/01 českého svazu ochránců přírody
Kunčice p. O.

Pozemkový spolek
Podbeskydí

KKKKOOOOUUUU PPPPÍÍÍÍ MMMM EEEE
rodinný dům nebo 

pozemek k výstavbě RD
v Kunčicích p. O. a okolí.

Cenu respektujeme, solidní jednání.

Kontakt 777 822 942

inzerce
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Informace o způsobu hlasování ve vol-
bách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky na území České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky (dále jen „Poslane-
cká sněmovna“) na území České republiky
vyhlásil prezident republiky svým rozhodnu-
tím č. 37/2010 Sb. ze dne 5. února 2010.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají
ve dvou dnech, v pátek 28. května 2010
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.

Hlasování probíhá ve volebních míst-
nostech na území České republiky a ve
volebních místnostech zřízených při za-
stupitelských a konzulárních úřadech
České republiky v zahraničí, s výjimkou
konzulárních úřadů vedených honorárními
konzulárními úředníky.

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

Volební místnost
Ve volební místnosti budou na viditelném

místě vyvěšeny hlasovací lístky označené ná-
pisem „vzor“, prohlášení kandidáta o vzdání se
kandidatury nebo prohlášení zmocněnce o od-
volání kandidáta, pokud byla doručena do 48
hodin před zahájením voleb; při zjišťování vý-
sledků voleb se k hlasům odevzdaným pro ta-
kového kandidáta nepřihlíží; dále případná
informace o tiskových chybách na hlasovacích
lístcích s uvedením správného údaje. Volební
místnost musí být pro každý volební okrsek
rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, který musí být
voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního ob-

čanství
Volič po příchodu do volební místnosti pro-

káže okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, nebo platným cestov-
ním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky potřebnými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.

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

Hlasování na voličský průkaz
Volič, který se nebude zdržovat v době

voleb do Poslanecké sněmovny konaných
ve dnech 28. a 29. května 2010 ve volebním
okrsku v místě svého trvalého pobytu, může
hlasovat za podmínek stanovených zákonem
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění někte-
rých dalších zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém
volebním okrsku na území České republiky
nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 

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

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

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké

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

Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem ra-
zítka krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou
starostou obce distribuovány voličům nej-
později 3 dny přede dnem voleb, tj. 25.
května 2010. V případě, že dojde k jejich po-
škození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že
nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je
možné požádat ve volební místnosti okrsko-
vou volební komisi o vydání nové kompletní
sady hlasovacích lístků.

Způsob hlasování
Po záznamu ve výpisu ze stálého se-

znamu voličů nebo zvláštního seznamu vo-
ličů obdrží volič od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním
razítkem, případně novou sadu hlasovacích
lístků. Poté vstoupí volič do prostoru urče-
ného pro úpravu hlasovacích lístků. Pokud
se volič neodebere do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, nebude
mu hlasování umožněno.

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

Neplatné jsou hlasovací lístky, které
nejsou na předepsaném tiskopise, hla-
sovací lístky, které jsou přetržené, a hla-
sovací lístky, které nejsou vloženy do
úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-
li v úřední obálce vloženo několik hlaso-
vacích lístků.

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

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

Hlasování do přenosné
volební schránky

Volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních, důvodů obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o
to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu stálého vo-
lebního okrsku, pro který byla okrsková vo-
lební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky.

Michal Pavlita, starosta obce

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

v roce 2010V měsíci květnu 2010 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky. V obci Kunčice pod Ondřejníkem jsou pro tyto volby zřízeny dva volební okrsky:

Volební okrsek č. 1, který tvoří dolní a střední část obce po pana Jiřího Janáče, paní
Elišku Pustkovou a provozovnu na Maralovém kopci v č.p. 158 bude mít volební míst-
nost v budově obecního úřadu v zasedací místnosti (č.p. 569).

Volební okrsek č. 2, který tvoří horní část obce od vodních nádrží, bude mít volební
místnost v budově a prostorách bývalé lékárny (č.p. 627).
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Jak hodnotíte situaci v kraji – rostoucí
nezaměstnanost, zhoršené ovzduší? Co
by jste změnil?

K udržení zaměstnanosti navrhujeme čer-
pání z evropských fondů na rekvalifikace a
školení zaměstnanců. Také chceme, aby se
zavedla podpora zaměstnávání absolventů
bez praxe nebo maminek s malými dětmi, na-
příklad osvobozením zaměstnavatele od pla-
cení sociálního pojištění na určitou dobu. 

Můžete nám prozradit, co chystáte pro
voliče v našem kraji rámci volební kam-
paně?

Připravili jsme se na dlouhý výlet za voliči,
protože navštívíme všechny obce v kraji a
přímo u nich budeme obhajovat lidoveckou
politiku. Budeme s lidmi diskutovat a poslou-
chat jejich názory. Prosazujeme politiku sluš-

nou a poctivou a myslím, že se třeba za náš
návrh na zvýšení mateřské stydět nemusíme a
to je pro mne zásadní věc. Proto jsem byl také
proti privatizaci fakultních nemocnic, kterou
prosazoval Julínek, protože pak by obyčejní
lidé nemuseli dostat nákladnou zdravotní
péči, kterou zrovna potřebují.

Ostatní strany ale chtějí šetřit a to i na
maminkách s malými dětmi. A co vy? 

Šetřit se musí, ale na správném místě. Utáh-
nout opasek si musí hlavně státní správa, kde
je nutné zabojovat s korupcí. My chceme zvý-
šit slevy na děti, protože současná daňová
sleva je nízká a neodpovídá nákladům. Navíc z
ekonomického hlediska jsou děti investicí do
budoucna. A ve sněmovně prosazujeme opat-
ření proti korupci, které ušetří desítky miliard
korun ročně. 

3 otázky pro volebního lídra KDU-ČSL Jiřího Carbola

LEPŠÍ BUDOUCNOST
PRO OBYČEJNÉ LIDI
Bojujeme za práva obyčejných lidí
ČSSD jde do voleb s jasným cílem: bojovat za práva obyčejných lidí a za-
bránit zničení vyspělého sociálního spravedlivého státu. Osobní úspěch a
štěstí nesmí být výsadou vyvolených, ale právem všech, kteří pracují snaží
se zlepšit svou budoucnost.

Nedovolíme ohrožení zdraví lidí
ČSSD kategoricky odmítá, aby lidé museli platit za léčbu běžných nemocí,
jako je chřipka nebo operace kýly dalších 160 nemocí, či platit poplatky u
lékaře lékárnách, jak to plánuje česká pravice. Nepřipustíme privatizaci
nemocnic a zdravotních pojišťoven. S pomocí zisků ČEZ a spravedlivého
daňového systému získáme prostředky pro zvýšení dostupnosti kvalitního
zdravotnictví, proplácení prvních tří dnů nemoci a další mimořádnou pod-
poru s dětmi a seniorů. Snížíme zadlužování České republiky
Zavazujeme se do roku 2013 snížit rychlost zadlužování na polovinu. Využi-
jeme evropské fondy pro vytvoření nových pracovních míst a podporu růstu
naší ekonomiky. Zvýšením příjmů státního rozpočtu a snížením státních vý-
dajů napravíme škody, které by dále prohloubily deficit státního rozpočtu.

Bojem proti korupci snížíme státní výdaje
Zavedením protikorupčního balíčku omezíme korupci,která ze státního
rozpočtu odsává každý rok desítky miliard korun. Nastavením průhled-
ného elektronického systému zadávání veřejných zakázek zvýšíme trans-
parentnost a efektivitu využívání veřejných zdrojů. Budeme šetřit, ale
primárně na státu, nikoli na lidech.

Vaše budoucnost je ve vašich rukou
Volby do Poslanecké  sněmovny rozhodnou o tom, zda budeme pod vlá-
dou žít ve 
zkorumpovaném státě, který zvýhodňuje nejbohatší a všem ostatním jen
snižuje životní úroveň. Zda budeme žít ve státě, v němž si lidé budou muset
platit stovky a tisíce korun i za obyčejnou chřipku či operaci. Nadcháze-
jící volby rozhodnou. Právě v době krize, a to více než kdy jindy, potřebuje
naše země vládu, která bude bojovat za zájmy obyčejných lidí. Sociální
demokracie vám takovou vládu nabízí.

INFORMACE: V PRŮBĚHUI MĚSÍCE DUBNA 2010 BYLA V K.P.O.
ZALOŽENA MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ
DEMOKRATICKÉ
KONTAKTNÍ TELEFON 776 052 569
VOLTE ZMĚNU A NADĚJI.
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V pátek 23. dubna navštívil naše ško-
láky milý host pan Jiljí Krkoška, čerstvý
mistr světa ve skijöringu. Titul získal
letos v únoru v německém Oberwie-
senthalu a tomuto ocenění předcházelo
vybojování titulu mistra Evropy na závo-
dech ve slovenských Donovalech. 

Pan Krkoška přijal naše pozvání do školy,
aby pohovořil s dětmi o velmi zajímavém
sportu a přiblížil jim cestu za svými úspěchy.
Při prezentaci tohoto u nás méně známého
sportovního vyžití musel začít představením
jeho neoddělitelných účastníků. 

Na krásných fotografiích žáci  poznali
různá plemena tažných a pracovních psů -
Aljašského malamuta, Samojeda, Grón-
ského psa a živě byl před-
staven Sibiřský husky se
jménem Ben. Pan Krkoška
je seznámil s proble-
matikou chovu
těchto psů a podě-
lil se i o zkušenosti
z výcviku svých psů Bena a
Holy. Děti se tak dověděly
vše potřebné o tréninku a mohlo se přejít
k samotnému sportu. Po rozlišení jednotli-
vých kategorií, ve kterých člověk se  psy zá-
vodí, už bylo všem jasno, že skijöring je běh
na lyžích volnou technikou v zápřahu se
dvěma psy. Dětské posluchače zajímalo
úplně všechno od výstroje psa i pána po
zážitky ze závodů a ti starší možná už začali
uvažovat o podobných aktivitách, protože
je zajímala i finanční stránka tohoto sportu.
Náš host tak mohl zavzpomínat na své

úplné začátky - první vítězný závod, prvního
psa Luka a předvést dětem, že cesta k ús-
pěchu, a to nejen sportovnímu, bývá velmi
dlouhá a vyžaduje kus poctivě odvedené
práce. A co dělá mistr světa ve skijöringu
v létě? Mílí žáci, tvrdě pracuje na své kon-
dici a využívá k tomu horského kola. Dou-
fám, že jste zpozorněli při jeho pozvání na
cyklistické závody, které proběhnou 30.
května se startem u naší školy. Věřím, že
mnozí z vás chcete dosáhnout úspěchu. A
jak na to? Jednu z možností vám během

besedy pan Krkoška ukázal. Chce
to cíle i hodně úsilí a výsledek

se zaručeně dostaví. 
Podle zájmu o před-

nášku usuzuji, že host naší
besedy, pan Krkoška, může

být velkým vzorem pro naše
mladé lidi. Děkujeme a přejeme

mu mnoho dalších sportovních
úspěchů a krásných zážitků se svými

psími kamarády. Markéta Jurková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA SVOLINSKÉHO

Mistr světa ve skijöringu

Vyvrcholením celoroční práce našich
dětí v kroužku Mladý zdravotník je účast v
oblastním kole soutěže hlídek mladých
zdravotníků, která se každoročně koná ve
Frýdku – Místku.

Protože letos pracoval v kroužku velký
počet dětí, sestavili jsme do soutěže dvě
pětičlenná družstva. Družstvo A utvořily
děti z 3. - 5. třídy, kapitán - Tomáš Führer,
členové - Jan David, Miroslava Čajánková,
Barbora Slívová a David Sladký. V družstvu
B soutěžily děti z 1. - 3. třídy ve složení –
kapitán - Natálie Laura Mynářová, členové
– Eliška Majerková, Jakub Svítil, Veronika
Führerová a Natálie Chrobáková.

Na soutěži byly pro družstva připraveny
nelehké úkoly v poskytování první pomoci
celkem na čtyřech stanovištích. Namasko-
vaná zranění na figurantech působila opra-
vdově, děti se nesměly zaleknout a ve
stanoveném čase zranění ošetřit. Musely si

poradit s podvrtnutým kotníkem, úrazem
oka, zlomeninou předloktí, odřeným kole-
nem, nezpanikařit při pádu figuranta na
zem, který se „bál prověrky z matema-
tiky.“Samostatně pak musely předvést zna-
losti a dovednosti v obvazové technice,
poradit si s přesunem raněných.

Obě družstva podala vynikající výkon,
předvedla příkladnou týmovou práci při po-
skytování první pomoci, nezapomněla také
na komunikaci se zraněnými, celkovou pro-
hlídku těla, měření tepu a dechu. A to při-
neslo výsledky.

Družstvo A zvítězilo a postoupilo do re-
gionálního kola, které se bude konat v čer-
vnu v Karviné a družstvo B se umístilo hned
za nimi na 2. místě. Děti odjížděly ze sou-
těže s úsměvy.

Mám z vás velkou radost! 
Eva Sladká, 

vedoucí kroužku Mladý zdravotník

Úspěchy mladých zdravotníků Galerie Karla Svolinského
v Kunčicích p. O.

vás srdečně zve na 
prodejní výstavu

Tomáš Hrubiš 
ONDŘEJNÍK
PLATONICKÝ

Slavnostní zahájení výstavy 
proběhne 28.5. 2010 v 18.00 h.

S hudebním programem vystoupí

klavíristka Jana Nevoralová 
a Tomáš Hrubiš.

Výstava potrvá  28. 5. – 10. 6. 2010
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V pondělí 12. dubna vyjeli žáci 2. stupně kunčické základní školy do Brna. I přes ne-
přízeň počasí se  všichni těšili. Cílem výletu byl hrad Špilberk, který až do konce dubna
hostil velmi zajímavou výstavu s názvem Poklad Inků. Žáci mohli zhlédnout 87 zlatých

předmětů, dovezených z Peru ze soukromých sbírek. Všechny předměty jsou ori-
ginály s mnohasetletou historií původních indiánských civilizací.

Po návštěvě
této unikátní vý-
stavy zamířili do

ekologické za-
hrady Rozmarýnek.

Zde bylo k vidění,
jak je dnes možné

pěstovat rostliny bez
chemických hnojiv.
Součástí ekologické
zahrady je i chov drob-
ných domácích zvířat
v souladu s přírodou.
Také tato prohlídka děti
velmi zaujala.

Dana Heryánová

Zlato 

Inků

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA SVOLINSKÉHO

ZŠ a MŠ K. Svolinského, Kunčice pod
Ondřejníkem vyhlašuje soutěž 
pro žáky školy a jejich rodiče

Sběr starého papíru
Kdy: 5. 5. 2010 – 12. 5. 2010
Od: 7.00 - 7.40
Kde: parkoviště za školou a chodba v pří-

zemí u družiny 
Co se sbírá: noviny, letáky, časopisy, pa-

pírové kartony
Co se nesbírá: mastný nebo jinak znečiš-

těný papír, proložky od vajíček, knížky
s tvrdými deskami

Jak nosit sběr: svázaný, noviny mohou být
s časopisy svázané dohromady, bu -
de se vážit

Hodnotí se: 3 třídy a 3 jednotlivci, kteří na-
sbírají nejvíce papíru

Vyhlášení výsledků: konec května 2010
Zodpovědná osoba: Lenka Golová

Zápis do mateřské školy
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 přijímány pouze děti do volné kapacity. Podle
počtu dětí k 31. 9. daného roku jsou financovány školy na celý školní rok. 

Děti budou přijímány podle těchto kritérií: 

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

Ředitel Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem
(dále jen mateřská škola) stanoví následující 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 do-
cházkou před dětmi, které podle žádosti zákonných zástupců mají docházet do
MŠ pouze část školního roku nebo je jejich délka docházky omezena na dobu nej-
výše 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 sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou
doprovázet své děti pouze do jedné MŠ.)

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ře-
ditel mateřské školy brát v úvahu důležitost 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 mateřské školy mohou být přijaty jen děti, které jsou
očkovány dle očkovacího kalendáře. Při zápisu o tomto musí rodiče předložit potvrzení.

K zápisu je nutno předložit doklad o trvalém bydlišti dítěte v Kunčicích p. O.
(stačí v OP rodiče), potvrzení o zaměstnanosti rodičů a potvrzení o očkování dítěte.

Výbor SRPdŠ při Základní škole 
a mateřské škole Karla Svolinského 

v Kunčicích pod Ondřejníkem

Vás srdečně zve 
na Dětský den

Dne 5. 6. 2010 od 15.00 hod. 
na hřišti za školou

Co Vás čeká: 
� doprovodný program pro děti

plný soutěžních her a dobré muziky
� atrakce pro menší i větší děti
� aktivity spolků a sdružení 

– fotbalisté a hasiči�
� vyjížďky na koních

Vstupné dobrovolné • občerstvení zajištěno
Těšíme se na vaši účast.



Případná výstavba terasového domu Ond-
řejník by měla dalekosáhlý dopad na hospo-
daření naší obce a každého z občanů, a proto
mají všichni občané právo být seznámeni
s podmínkami výstavby, měli by mít možnost
vyjádřit se k tomuto tématu a na jejich názor
by měl být brán zřetel.

Informace uvedené v dubnových Obecních
novinách, že  jednou z hlavních podmínek je
obec nezadlužit a že výstavba bude zahájena
jen v případě minimálně 40% rezervace pro-
daných bytů (což údajně odpovídá tzv. bodu
zvratu, kdy se investice dostává do fáze zis-
kovosti), jsou všeobecné, nekonkrétní (např.
byty mají různou podlahovou plochu, není
známa výše rezervačního poplatku – cena
bytů se pohybuje od 6 mil. do 11 mil. Kč). 

Proto prosím, aby Ti, kteří plánují, prosazují
a schvalují výstavbu terasového domu Ond-
řejník, veřejně  a  podrobně odpověděli na ná-
sledující otázky:
• jaké jsou zdroje krytí nákladů, jejichž před-

pokládaná výše činí 200 mil. Kč 
• pokud by projekty byly financovány pro-

střednictvím úvěrů a půjček (byť jen čás-
tečně), čí a jaký majetek by byl dán věřitelům
do zástavy  (Kunčická s.r.o. podle mých ak-
tuálních informací nevlastní žádný nemovitý
majetek zapsaný v katastru nemovitostí) 

• kdo ponese osobní a majetkovou zodpo-
vědnost při případném finančním neúspěchu
plánovaných akcí

• jak by se případný finanční neúspěch proje-
vil v hospodaření naší obce a Kunčické s.r.o
(provozovatel vodovodu a kanalizace), jejímž
jediným společníkem je Obec Kunčice p. O.
a jednatelem je Bc. Michal Pavlita?

• došlo by ke změně jednatele Kunčické s.r.o.
v případě změny starosty po komunálních
volbách?

V Kunčicích p.O. 25.4.2010, 
Sylva Burelová 

8

„V současné době nám v České republice
denně ubývá 15 hektarů zemědělské půdy. Vy-
betonovaná krajina hůře odolává přívalovým
dešťům, voda nemá kam vsakovat a odtéká
z krajiny mnohem rychleji.“ Konstatuje náměs-
tek ministra životního prostředí František Pelc. 

To bohu dík neplatí pro obec Kunčice pod
Ondřejníkem a naše zastupitelstvo, které
v územním plánu nepodpořilo většinu žádostí
o vynětí pozemků z fondu zemědělské půdy na
stavební parcely. 

Stejnou úsporu půdy řeší navržený terasový
dům. Místo osmi rodinných domků v lokalitě
na Černém kopci nabízí 41 bytů. Věřím, že na

terasách obložených dřevem bude dost místa
i pro zeleň. Panoramatický výhled na kouzelný
věnec hor je významnou devizou pro všechny
zájemce. Vlastníci bytů a noví obyvatelé obce
jistě pomůžou bojovat proti nerozumné těžbě
uhlí v Beskydech a podpoří záchranu zeleně.

Zatím si všichni neuvědomujeme, že jeden
vzrostlý strom vyprodukuje za den až 300 litrů
kyslíku a dospělý pracující člověk spotřebuje
za den až 900 litrů kyslíku. Vzrostlá stromová
a keřová zeleň je schopna zachytit 30 – 70 tun
prachu na hektar za rok. Pohlcuje škodlivé
plyny, tlumí hluk, produkuje fytoncidy, které
hubí mikroby stejně dobře jako antibiotika, pro-

dukuje vůně, uklidňuje a osvěžuje, poskytuje
stín a další funkce klimatické, estetické,
ochranné atd.

Věřím, že se na jednání obecního zastupi-
telstva vrátí politická kultura a slušná de-
mokratická diskuze.

Snad další úspěšné projekty obohatí a
zlepší naše podmínky k životu. Je příjemné sle-
dovat slábnutí rivality horního a dolního konce,
útlum ješitnosti nečinných. Již dávno jsem
pochopil, že nikdo neocení žádnou zásluhu
víc než vlastní, i kdyby to byl jen podpis pod
petici.

V Kunčicích p. O. 19.4.2010,Miloslav Šrubař

Velice mne potěšilo, že jste se, v otevřeném
dopisu v březnovém vydání Obecních novin,
vzpomenul na Ottu Doležilka, mého otce.
Když  jste se zmínil, že kdykoliv v minulosti před
30 léty ho oslovil, nikdy pomoc pro obec ne-
odmítnul.  Já jsem taky pro zvelebení obce, ale
rozumnými projekty a k prospěšnosti občanům
a obci. Jsem pro výstavbu centra obce, byd-
lení pro mladé lidi. Dát větší možnost mladým
lidem. Ať si postaví dům podle svých představ
a možností financí. Já nesouhlasím se stylem
terasového domu, jen pro majetnější lidi. Velké
možnosti ve výběru bytů mají na Čeladné.
Tento dům patří do města, a ne do svahu pod
horu, a ještě, podle katastrální mapy vedle po-
zemků sloužící k rekreačním účelům. To, že člo-
věk, který se do Kunčic p O  nedávno
přistěhoval, a pro tuto naší obec tak zvaně ,,ne-
hnul prstem"  a  dokonce se postavil do čela
odpůrců jmenované stavby,  nemá právo se

svobodně vyjádřit? Jsem přesvědčen, že
stejná práva a povinnosti platí jak pro starou-
sedlíky, tak pro přistěhovalé. Nebo podle Va-
šeho výroku,  může být přistěhovaný se svými
názory diskriminován?  Jestli si myslíte, že Já
přistěhovaný musím,, držet hubu a krok",  tak
nevím, co na to řeknou ostatní přistěhování. Že
jsem ,,nehnul prstem"  byl první náznak, že
jsem se zůčastnil petice, obcházel jsem domy
obyvatelů Kunčic p O. a sbíral podpisy  ob-
čanů, kteří s touto stavbou nesouhlasí, nebo
se jim tento dům na tomto místě nelíbí. A ini-
ciátorů petice nás bylo více. Celkem 351 po-
depsaných občanů. To že jsem se při návštěvě
u Vás jen omlouval, tak jen za to, že jsem Vás
vyrušil z práce, kterou jste měl kolem svého
auta. To jsem se omlouval při každého navští-
veného obydlí, za vyrušení, zdržení při práci,
nebo že obtěžuji při rodinné pohodě. Omluvy
byly občany přijaty. Byl jsem totiž mými rodiči

slušně vychován. Žádáte mne, abych vyjme-
noval potřebnější stavby. Vám se svěřovat ne-
budu.  Zkuste namáhat taky svůj mozek,
možná že sám na něco přijdete. Nebo se raději
zeptejte občanů. A když, tak to není na jednání
písemnou formou, ale diskuzi živého slova (be-
sedy) s obsazením občanů obce. Oni Vám
toho řeknou více, pokud z Vás nebudou mít
strach. Na závěr můžu potvrdit, že jsem
opravdu syn Otty Doležilka.  Mám ho totiž na-
psaného v rodném listu, jako otce. A to, že Vy
nemůžete pochopit, že jsem jeho syn, je Váš
problém. Nic ve zlém, ale Vy toho podle mne,
nechápete více.  Byl bych velice rád, aby jste
mého otce, příště nechal na pokoji. Budiž mu
země lehká. Děkuji Doležilek Ivo

ODPOVĚĎ NA OTEVŘENÝ DOPIS PANU LADISLAVU KŘENKOVI

Terasový dům zaplnil zasedací síň Obecního úřadu

NÁZORY
OBČANŮ

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

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



POPIS TRAS POCHODU
Trasa 30 km 
Z místa startu (nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejníkem) po

modré turistické značce na Horní Čeladnou. Z modré odbočíme do-
leva (po vlastním značení k památníčku J.Ušiaka, pak se vrátíme zpět
na modrou turistickou značku, po které pokračujeme ke kapličce -
kontrola - Kl. Odtud po červené tur. značce doleva, pak doprava úbo-
čím Smrku až na Polanu (rozcestí turistických značek). Zde odbočíme
doprava na modrou tur. značku, po níž dojdeme na Kociánku - K2.
Kde bude malé občerstvení. Po modré turistické značce pokraču jeme
až na Martiňák, chatu míjíme a po zelené turistické značce dorazíme
na rozcestí Bařiny - K3. Po zelené značce pokračujeme vzhůru na Čer-
tův mlýn - K4. Z Čertova mlýna sestoupíme po červené turistické znač -
ce na sedlo Maňáky, kde přejdeme na zelenou turistic kou značku,
která nás dovede úbočím - Noříčí hory, přes Bystré až téměř k nádraží
ČD v Kunčicích pod Ondřejníkem. Před nádražím se napojíme na
vlastní značení, které nás dovede do cíle pochodu, k chatce „U ža-
báka“ (nad hřištěm TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem)

Převýšení na trase 30 km — cca 980 m.

Trasa 15 km
Z místa startu (nádraží ČD v Kunčicích pod 0ndřejníkem) po žluté

turistické značce (směr -Malá Stolová). Během stoupání Malou Sto-
lovou narazíme na kontrolu — K1, za kterou odbočíme doprava na
šikmo stoupající lesní cestě. Po vlastním značení obcházíme Velkou
Sto lovou na rozcestí ke kontrole — K2. Pokračujeme po vlastním zna-
čení k zeleně značené turistické cestě, (dáme se ostře doprava), po
níž dojdeme přes Bystré až téměř k nádraží ČD v Kunčicích pod 0nd-
řejníkem. Před nádražím se napojíme na vlastní značení, které nás do-
vede do cíle pochodu, k chatce „U žabáka“ (nad hřištěm TJ Sokol
Kunčice pod Ondřejníkem)

Převýšení na trase 15 km – cca 460 m.

Trasa 7 km 
Z místa startu (nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejníkem) po žluté

turistické značce k Ruskému kostelíku, kde odbočíme vpravo směr
Koliby. Po cca 400 m u vily Šárka se dáme doleva — směr Velká Sto-
lová a po vlast ním značení až na spodní okrajovku Velké Stolové ke
kontrole - K1. Okrajovou cestou nad chatoviště ke kontro le - K2 a
dále chodníkem mezi chatami, kde narazíme na zelenou turist. značku,
která nás dovede na Maralův kopec ke kontrole - K3. Po asfaltové
cestě (zelená turistic ká značka) dojdeme před viadukt u nádraží ČD
a dále po vlastním značení do cíle pochodu, k chatce „U žabáka“ (nad
hřištěm TJ Sokol Kunčice p. O.

Převýšení na trase 7 km — cca 180 m.

Start a cíl:
Start pochodu všech tras je od chatky TURIST u nádraží ČD v

Kunčicích p. Ondř. Start je průběžný od 7:00 – 9:00 hod.
Cíl pochodu — chatka „U Žabáku“ — areál vodních nádrží nad hřiš-

těm TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem.

Prezentace:
Vyplněním přihlášky v sobotu 29. května 2010 v době od 6.45 –

9.00 hod. v místě startu chatka TURIST u nádraží ČD v Kunčicích
pod Ondřejníkem. 

Startovné:
Trasa 7 a 15 km — dospělí 30 Kč, mládež do 15 let 10 Kč, Trasa

30 km-40 Kč.
Členové KČT sleva 20%.

Charakter tras:
Všechny trasy jsou vedeny převážně po značených turistických

cestách v horském terénu, část tras vede po lesních cestách s vlast-
ním značením.

Větší část pochodu vede chráněnou krajinnou oblastí Beskydy, tu-
ristické cesty jsou značeny na turistické mapě Beskydy — 96. Plánek
s popisem všech tras obdrží startující při prezentaci.

Časový limit:
Pro trasu 30 km — 8 hodin, pro trasu 15 km — 5 hodin, pro trasu

7 km — 5 hodin.

Podmínky účasti:
Dobrý zdravotní stav účastníka. Pro účast na 30 km. trase po-

chodu, dovršení 15 let věku. Trasy 7 a 15 km, mládež do 15 let pouze
v doprovodu dospělé osoby. 

Zavazadla:
Zájemcům budou zavazadla uschována při prezentaci. 

Občerstvení:
Všichni účastníci pochodu obdrží v cíli teplé jídlo, účastníci po-

chodu 30 km obdrží na trase při kontrole K3 — malé občerstvení. V cíli
bude možnost dalšího občerstvení v připraveném bufetu.

Odměny:
Všichni účastníci, kteří projdou předepsanými kontrolami svých tras a

absolvují pochod v předepsaném časovém limitu, obdrží účastnický list a
malou pozomost, kterou věnoval Obecní úřad Kunčice p. Ondřejníkem.

Pro nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího účast níka pochodu jsou při-
praveny věcné odměny. Největší odměnou pro všechny účastníky bude
pobyt spojený s pohybem v jarní přírodě a navázání nových přátelství.

Organizační:
Akce se uskuteční za každého počasí - každý účastník pochodu

absolvuje trasy na vlastní nebezpečí. V ceně startovného není pojiš-
tění proti nehodě či úrazu. 

Bližší informace možno získat na adrese: 
manželé Martiňákovi

739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 405,
tel: 556 850 274, mobil: 603 548 526

ODBOR ČESKÝCH TURISTŮ KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 
pořádá v sobotu 29. května 2010
veřejně přístupnou turistickou akci

KKKKuuuunnnnččččiiiicccckkkkýýýý    ppppoooocccchhhhoooodddd    
po stopách partyzánů

– pochod navazuje na již tradiční pochody
a dálkové běhy pořádané 
v Kunčicích pod Ondřejníkem

Kunčice pod Ondřejníkem
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Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)

I. Zvolilo:
1) návrhovou komisi ve složení: Petr Tryš-

čuk, Ing. Radim Jurek
2) ověřovatele zápisu: Lenka Dobiášová,

Oldřich Harabiš

II. Bere na vědomí:
3) kontrolu usnesení z XXIII. zasedání za-

stupitelstva obce konaného dne 8. února
2010,

4) informace o jednáních rady obce,
5) informace o jednání finančního výboru,
6) zprávu o kontrole ve společnosti Kun-

čická s.r.o.,
13) zprávu o plnění rozpočtu obce za rok

2009, zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2009 provede-
nou Moravskoslezským krajem a zprávu
o výsledku hospodaření společnosti Kun-
čická s.r.o.,

15) ukončení doby nájmu podle nájemní
smlouvy uzavřené dne 31. března 2000
mezi obcí a Ing. Alexandrem Fajkusem,
Kunčice pod Ondřejníkem týkající se are-
álů pily (bývalé Drobné provozovny) ke
dni 30. září 2001 a pověřuje radu obce
zajistit jednání s Ing. Alexandrem Fajku-
sem o nové nájemní smlouvě a předložit
návrh smlouvy do 30.6.2010,

16) zprávu o výdajích na projektové doku-
mentace v období 2002 až 2010,

17) prezentovaný návrh centra obce a pově-
řuje radu obce ke konzultacím předlože-
ných návrhů,

18) na vědomí Petici Výzva Radě obce a za-
stupitelům obce v Kunčicích pod Ond-
řejníkem, č.j. 400/2010 doručenou dne
22. března 2010 Ivo Doležílkem, Kunčice
pod Ondřejníkem

III. Schvaluje:
Program XXIV. zasedání zastupitelstva obce,
7) finanční příspěvek TJ Sokol Kunčice pod

Ondřejníkem ve výši 200.000,00 Kč na
zajištění činnosti v roce 2010,

8) jmenování Jany Martinákové zodpověd-
nou osobou a Ivany Řezníčkové náhrad ní
zodpovědnou osobou pro ko mu nikaci a
přenos dat mezi obcí a Centrálním systé-
mem účetních informací státu,

9) změny v návrhu zadání změny č. 4 územ-
ního plánu Obce Kunčice pod Ondřejní-
kem podle přílohy č. 1

10) měsíční odměnu za výkon funkce včetně
příplatku neuvolněnému zastupiteli Lence
Dobiášové ve výši 1.280,00 Kč s účin-
ností od 1. června 2010,

11) členství obce v občanském sdružení
Okrašlovací spolek Rozhledna a Stanovy
občanského sdružení Okrašlovací spolek
Rozhledna podle přílohy č. 2,

12) darování části pozemku p.č. 21/12
v k.ú.a Obci Kunčice pod Ondřejníkem
o předpokládané výměře 3 m2 Morav-
skoslezskému kraji, se sídlem ul. 28. října
117, 702 18  Ostrava, IČ 70890692,

17) prezentovaný návrh centra obce bez při-
pomínek a souhlasí s dokončením doku-
mentace pro územní rozhodnutí podle
předloženého návrhu podle přílohy č. 3,

18) stanovisko k petici Výzva Radě obce a
zastupitelům obce v Kunčicích pod Ond-
řejníkem podle přílohy č. 4.

IV. Zmocňuje:
19) starostu obce k podpisu dokumentů

schválených na XXIV. zasedání zastu-
pitelstva obce konaného dne 19. dubna
2010.

V. Ukládá:
14) kontrolnímu výboru zastupitelstva v ter-

mínu do příštího zasedání ZO provést
kontrolu a podat o ní zprávu příštímu ZO. 

VII. Nepřijalo usnesení:
k úpravě programu XXIV. zasedání zastupitel-
stva obce:  přesunout bod 18) před bod 6) a
doplnit nový bod 21) Úroveň obecních novin.
18) stanovisko k petici Výzva Radě obce a

zastupitelům obce v Kunčicích pod Ond-
řejníkem podle přílohy č. 4 s pozměňo-
vacím návrhem.

V Kunčicích p.O.,  19. duben 2010
Návrhová komise:

starosta obce, Petr Tryščuk v.r.
Radim Jurek v.r., místostarosta

Usnesení z XXIV. zasedání zastupitelstva obce Kunčice
pod Ondřejníkem konaného dne 19. dubna 2010

STANOVISKO K „PETICI VÝZVA RADĚ OBCE

A ZASTUPITELŮM OBCE V KUNČICÍCH POD

ONDŘEJNÍKEM“ A ZPŮSOB JEJÍHO VYŘÍZENÍ

PODLE § 5 ODST. 3 ZÁKONA Č. 85/1990
SB. O PRÁVU PETIČNÍM

Vážený pane Doležílku,

dne 22. března 2010 byla obecnímu
úřadu doručena Petice Výzva Radě obce
a zastupitelům obce v Kunčicích pod
Ondřejníkem. Adresátem byli zastupitelé
obce, tedy i členové rady obce. Zastupi-
telstvo obce projednalo tuto petici na
svém XXIV. zasedání dne 19. dubna
2010 pod bodem 18). Níže uvádím při-
jaté usnesení zastupitelstva obce k této
petici:

„Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Petici Výzva Radě obce a zastupitelům
obce v Kunčicích pod Ondřejníkem, č.j.
400/2010 doručenou dne 22. března
2010 Ivo Doležílkem, Kunčice pod Ond-
řejníkem. Zastupitelstvo obce schvaluje
stanovisko k petici Výzva Radě obce a za-
stupitelům obce v Kunčicích pod Ond-
řejníkem podle přílohy č. 4.“

Stanovisko Obce Kunčice pod Ond-
řejníkem k podané petici:

Obec Kunčice pod Ondřejníkem
v roce 2007 založila obchodní společ-
nost Kunčická s.r.o., jejímž je doposud je-
diným vlastníkem. Tato společnost
provozuje vodovody v Obci Kunčice pod
Ondřejníkem, připravuje provozování
splaškové kanalizace, a zároveň připra-
vuje developerský projekt Terasový dům
Ondřejník. V tomto domě je vyprojekto-

váno 41 bytových jednotek a bazén pro
veřejnost. Počet nových obyvatel nezatíží
svým pobytem nadměrně lokalitu kolem
domu. Při projektování bytového domu
byly zohledněny názory odborníků jak
z oblasti architektury a urbanismu, tak
z oblasti životního prostředí. Plánovaná
výstavba byla od schválení jejího záměru
v roce 2008 projednávána téměř na kaž-
dém zasedání zastupitelstva obce. Pod-
něty, které byly s ohledem na funkčnost
stavby realizovatelné, byly projektanty a
radou obce z velké části akceptovány a
do projektu zapracovány. Terasový dům
Ondřejník je investice jedinečná nejen
z pohledu moderní architektury, ale i z dů-
vodu, že se jedná o projekt společnosti,
kterou vlastní municipalita. Přínosem pro
obec není jen vznik jedinečné stavby, ale
i přínos finanční, neboť veškeré výnosy
budou plynout, na rozdíl od jiných deve-
loperských projektů, pouze do rozpočtu
obce. Takové projekty jsou v současné
době v rámci České republiky ojedinělé.
Zastupitelstvo obce nadále podporuje vý-
stavbu Terasového domu Ondřejník,
avšak bude brát při realizaci zvýšený zře-
tel na dodržení všech podmínek daných
platnou legislativou a na možné poža-
davky občanů. 

S úctou
Michal Pavlita, starosta obce
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JARO S VŮNÍ
EXOTIKY

Pro návštěvníky wellness
centra v Apartmánovém do -
mě Lara jsme na letošní jaro
přichystali exotickou novinku
– THAJSKÉ MASÁŽE. 

Ve voňavé a stylově zařízené míst-
nosti klienty přivítají dvě usměvavé
Thajky - A-Punee Phenghphun a Orap-
hin Puring. Kdo jiný by měl ovládat thaj-
skou masáž lépe, než ty, které se jejím
originálním technikám naučily doma?

Thajské masáže představují jedi-
nečný systém východních medicín-
ských technik předávaných po staletí.
Přinášejí celkovou relaxaci, pocit uvol-
nění a odstraňují ztuhlost a napětí ve
svalech. Podávaným masážím odpovídá
také působivý interiér – masážní lůžka,
zástěny a závěsy, relaxační hudba, tlu-
mené světlo, příjemné teplo a šikovné
ruce masérek spolehlivě odvedou kaž-
dého na malý exotický výlet. Masáží je
v nabídce hned několik druhů: tradiční,
aromaterapeutická, bylinková, olejem
z tygřího tuku, chodidel a zeštíhlující -
proti celulitidě. Každý si určitě vybere, ale
každá masáž se hodí pro někoho jiného,
a tak doporučujeme pročíst si nejprve
krátký komentář, který je uveden v letáku
na recepci, stejné informace najdete i na
internetu – www.larawellness.cz. Ma-
sáže se podávají denně kromě pondělí
od 9.00 do 21.00, doporučujeme před-
chozí rezervaci (tel. 552 533 111).

Mgr. Andrea Adamová
Beskydské rehabilitační centrum Čeladná

inzerce

PÁR KROKŮ
NA PEDIKÚRU
V areálu Lázní Čeladná přibyla ke
službám wellness centra v Apart-
mánovém domě LARA také pedi-

kúra. Objednat se můžete
v recepci (tel. 552 533 111)
denně od 9.00 do 21.00 hod. 

Základní ošetření plosky a úprava
nehtů trvají přibližně hodinu a poří-

díte je za 220 Kč. V nabídce je
také lakování nehtů a depilace.

Beskydské rehabilitační centrum, s.r.o.,
739 12 Čeladná 42, www.brc.cz.

Stojní štípání dříví. Možnost zapůjčení štípače. 

Tel. č. 604 693 404
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Na XXIV. zasedání zastupitelstva obce
dne 19. dubna 2010 byli zastupitelé a ve-
řejnost mimo jiné seznámeni s hospodaře-
ním Obce Kunčice pod Ondřejníkem v roce
2009 a roky předešlými. Vzhledem k tomu,
že se z různých médií - novin, časopisů, te-
levize apod. dovídáme o důsledcích po-
klesu světové ekonomiky, Evropské unie a
také České republiky, je výsledek hospoda-
ření obce velmi dobrý. V níže uvedené ta-
bulce a grafu je znázorněno, jak se vyvíjel
obecní majetek za minulé volební období
(KDU – ČSL), tak nynější přírůstek majetku
(ODS). Velkou měrou se lepší hospodaření
projevilo zejména neustálými žádostmi o do-
tace a jejich získáváním, snížením nákladů
na provozní režii obecního úřadu, to zna-
mená snížením nesmyslného plýtvání atd.
Jen pro zajímavost uvedu, že v minulém vo-
lebním období v letech 2002 až 2006 obec
získala dotacemi pouze cca 10,5 mil. Kč,
byli jsme tedy na pomyslném „chvostu“ žeb-
říčku úspěšných obcí. Nyní, za nynější vo-
lební období 2006 až 2010, je naše situace
mnohem veselejší, máme přiděleny dotace
za více než 145 mil. Kč a na vyhodnocení
dalších žádostí čekáme. Je to zásluha pře-
devším zodpovědných zastupitelů. 

I když by si čísla v tabulce zasloužila po-
drobnější komentář, tak na první pohled je
jasný směr vývoje - obecní majetek roste
mnohem větším tempem, a to i přesto, že
v roce 2009 došlo k velkému poklesu da-
ňových příjmů do rozpočtu obce. Příjmy
jsou nyní přibližně na úrovni let 2004 až
2006, veškeré náklady jsou však cenách
roku 2009 a 2010. V nynějším období
obec zvýšila investice hlavně do školství,
komunikací, byly zvýšeny příspěvky na
ochranu životního prostředí, zájmovou a
spolkovou činnost občanů a především
dětí, obec zvýšila četnost kulturních akcí
atd. Přes „nepřízeň celosvětové ekono-
miky“ se nám v roce 2009 podařilo napo-

prvé získat největší dotaci v dějinách obce
- 123 mil. Kč na výstavbu kanalizace. V le-
tošním roce se stavba začne realizovat,
nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele
stavby. Dále jsme již podruhé podali žádost
o dotaci na kompletní zateplení školy. Nyní
dochází ke konečnému vyhodnocení. Takže
doufejme, že budeme i tentokrát v dotacích
úspěšní. 

Zvláštní kapitolu v hospodaření obce
tvoří společnost Kunčická s.r.o. Výsledky
jejího hospodaření se skládají především z
provozování a údržby vodovodu, realizace
vodovodních přípojek, přípravy realizace
centra obce před obecním úřadem (parko-

viště, nový obchod, mediatéka - galerie) a
bytové výstavy. Zde je třeba zdůraznit, že
cena vody je oproti společnosti SmVaK,
a.s. nižší o přibližně 5 Kč za 1 m3 a zisk,
který Kunčická s.r.o. vytvořila nyní zůstává
v obci, zatímco v minulosti „odcházel“
jinam.  

Michal Pavlita, starosta obce

Hospodaření obce a společnosti Kunčická s.r.o.
Vývoj majetku obce Kunčice pod Ondřejníkem v letech 2002 až 2009

Vývoj daňových příjmů v letech 2004 až 2009 

Hospodaření společnosti Kunčická
s.r.o. v letech 2008 a 2009


