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Dne 4.9.2010 proběhl v areálu TJ Sokol již III. ročník Dne obce.
Perfektní přípravu a vysoké nasazení všech účastníků zhatil vytr-
valý déšť. Ti co se odradit nenechali, si Den obce užili i tak.

Den
obce
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V sobotu 18. září 2010 proběhne v naší obci sběr nebezpeč-
ných a velkoobjemových odpadů.

Sběr nebezpečných odpadů provede firma A.S.A., spol. s r.o.,
provozovna Ostrava, Frýdecká 740, 739 32 Vratimov, na násle-
dujících 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 nemo-
vitosti obce Kunčice p. O. odevzdat na tomto místě k likvidaci ná-
sledující odpady: olejové automobilové filtry, plechovky se
zbytky barev, monočlánky, autobaterie i s elektrolytem, zá-
řivky, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků
na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky,
staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, pla-
stové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné barvami,
oleji a vazelínou, obaly od sprejů, opotřebené pneumatiky
(bez disku!).

Při odvozu nebezpečného odpadu bude odvezen i elektrood-
pad, který bude odvezen do místa zpětného odběru. Jedná se
o chladničky, mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky,
trouby, mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky, topinkovače, frito-
vací hrnce, elektrické nože, kávovary, holící strojky, budíky, venti-
látory, vysoušeče vlasů, televizory, videa, DVD, reproduktory,
počítače, kopírky, rádiomagnetofony, discmany, fotoaparáty, zesi-
lovače, elektrické hudební nástroje, skenery, telefonní ústředny,
mobilní telefony, vysílačky, svítidla, zářivky, výbojky, vrtačky, pily,
šicí stroje, svářečky, elektrické sekačky, elektronické hračky, vide-
ohry, lékařské přístroje, apod. Všechny elektrospotřebiče musí
být úplné, aby mohly být odebrány zdarma jako elektroodpad.

Využijte možnosti odevzdat elektroodpad 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 popel-
nic a kontejnerů!

Upozornění!
Nebezpečný odpad vozte prosím na stanoviště pouze v uve-
denou 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 18. září
2010.

Do přistavených kontejnerů je možno bezplatně uložit
např. matrace, hadry, které nejsou znečištěné ropnými pro-
dukty, části nábytku, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, ko-
čárky a pod.

Do kontejnerů nesmí být ukládán stavební a demoliční
odpad, skleněné střepy, papír, drobný plast, tráva, větve
stromů, uhynulá zvířata, jiný organický odpad a běžný do-
movní odpad.

U každého sběrného místa bude pověřený pracovník, který v
případě potřeby upřesní skladbu ukládaného odpadu. Respek-
tujte prosím jeho pokyny. Kontejnery na velkoobjemový odpad
budou v sobotu 18. září 2010 rozmístěny na následujících stano-
vištích pouze v níže uvedených 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 transformátoru) 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 Píchy 8 – 10 hod.
9. Koliba Tichý pod Stolovou 8 – 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 stano-
viště nevozte, nebude možné jej pak odvézt!

Sběr železného šrotu proběhne až na jaře 2011!
Danuše Svobodová, pracovník OÚ

POZVÁNÍ NA XXVI. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

konající se dne 16. září 2010 v 15.30 hodin
v zasedací místnosti radnice č.p. 569

v Kunčicích pod Ondřejníkem

Sběr nebezpečných odpadů,
velkoobjemových odpadů
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Kunčice pod Ondřejníkem

Jubilanti
v září oslaví svá

životní jubilea tito občané

Jaroslava Kaděrová 82 let
Jan Drong 82 let
Ludmila Řezníčková 75 let
Evženka Tabášková 75 let
Miroslav Kocián 65 let
Vlasta Čajánková 65 let
Vladimíra Literáková 65 let
Ludmila Tobolíková 60 let
Václav Kaštovský 60 let
Dagmar Slezinská 60 let

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

Poděkování
Děkuji všem příbuzným, přátelům a
známým za projevení soustrasti a kvě-
tinové dary při úmrtí mého manžela
pan Štěpána Tabáška.

Evženka Tabášková

Chtěli bychom tímto vyslovit poděko-
vání MUDr. Janu Chovančíkovi,zdra-
votní sestře p.Silvii Starečkové,
MUDr.Františce Chovančíkové,
MUDr.Marii Kaděrové a pracovníkům
Charity ve Frenštátě p.R., v čele s p.
Milošem Krejčím, za obětavou a sta-
rostlivou péči, ochotu, vstřícnost a
pomoc po dobu nemoci paní Ludmily
Poledníkové. Zároveň chceme podě-
kovat všem příbuzným, přátelům a zná-
mým za účast na posledním rozloučení
a vyjádřené projevy soustrasti.

rodina Poledníkova

Rozloučení
V měsíci srpnu jsme se naposledy roz-
loučili s paní Marií Šmiřákovou a
paní Aloisii Blablovou.

Vzpomínky
Dne 30. srpna 2010 by se dožil 84 let

náš tatínek MUDr. Václav Jurek. Narodil
se jako 4. dítě ze sedmi dětí Marie a Jo-
sefa Jurkových.

Tatínek mi občas vyprávěl o svém ži-
votě. Jednou vzpomínal jak mu jeho tatí-
nek řekl: "Vašku, ty jsi ze všech mých
dětí nejsilnější a máš velký cit k lidem,
postarej se aby tví sourozenci drželi po-
spolu, pomáhej lidem a měj rád svoji
zemi."

Tatíčku, když na nás shlížíš z nebíčka,
věz že velká bolest je v našich srdcích,
když již nejsi s námi.

Kdož jste znali našeho tatínka majora
ČSA, ředitele železničního lékařství
Střední Dráhy ČSSR MUDr. Václava
Jurka, vyznamenaného titulem Zasloužilý
lékař ČSSR věnujte mu prosím Tichou
vzpomínku.

Milující manželka Anna Jurková,
dcera Bc. Lenka Šretrová, Miroslav
Šretr, MUDr. Pavla Majerková, syn Ing.
Václav Jurek, vnučky magistra Lucie
Zikmundová, Kamila Filgasová, vnuci
Bc. Pavel Majerek, Ing. Michal Jurek.

Tatínku byl jsi nám velkým vzorem. Dě-
kujeme.

„Za Tvou něžnou láskou, péči o nás,
za všechna milá slova, starosti,
zachováme v srdci vždy Tvůj obraz
a pocit neskonalé vděčnosti“

Dne 1. září 2010 vzpomeneme 5. výročí
úmrtí paní Marie Závodné. Kdo jste ji
znali, vzpomeňte se námi.
Vzpomíná rodina Závodná, Kurečkova

a Pustkova.
� � �

Dne 13. září 2010 vzpomeneme 10. vý-
ročí úmrtí pana Imricha Zajace.
Vzpomíná manželka Anna, děti Anna,

Jan a Viera s rodinami.
� � �

„Byli jsme dva. Dva na vše
– na lásku, na život,
na boj i bolest
i na hodiny štěstí.
Dva na výhry a prohry,
na život a na smrt…..dva.“

Dne 26. srpna 2010 jsme vzpomněli 5.
výročí úmrtí našeho milovaného manžela
a tatínka, pana Jozefa Škulavíka. Letos
02.03.2010 by se dožil 50 let.
S láskou vzpomínají manželka Irena,

syna Michal a dcera Ludmila
Šlechtová s rodinou.

� � �
„Nahlédli jsme v naše srdce,
obraz Tvůj tam plál,
něhou zářil, láskou svítil,
dobrotou se smál.“

Dne 20. srpna jsme vzpomněli nedožité
100 narozeniny naší drahé babičky paní
Vlasty Soukupové.

Vzpomíná dcera s rodinou a známí.

� �

� �

Otevření nové třídy
mateřské školy

V srpnu tohoto roku proběhla pře-
stavba prostor v Základní škole a
mateřské škole Karla Svolinského
s cílem otevřít novou třídu mateřské
školy. Tato přestavba byla součástí
připravené rekonstrukce celé bu-
dovy školy, a to již od doby, kdy bylo
rozhodnuto o sloučení neekonomic-
kého provozu mateřských škol ve
dvou budovách v obci (mateřské
školy „Dolní“ u kostela sv. M. Magda-
lény a „Horní“ u nádraží ČD). Nová
třída je určena pro 20 dětí, celková
kapacita mateřské školy se zvýší na
76 dětí, což je počet, který s rezervou
naprosto vyhovuje potřebám všech
rodičů, kteří mají své dítě v před-
školním věku od 3 do 6 let. Provoz
nové třídy bude zahájen ihned po
provedení zápisu do rejstříku škol
Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy ČR.

Dále obec projednává návrh na
pronájem budovy č.p. 316 (Dolní
školka), kdy byla podána žádost
s cílem zřízení soukromého před-
školního zařízení, které by mohly
navštěvovat i děti mladších ročníků.
Soukromé zařízení může dětem po-
skytnout mnohem širší služby, než je
schopna poskytnout státní škola.
Navíc je schopno uskutečnit inves-
tice, které tato budova nutně potře-
buje. Kromě výhody umístění
mladších dětí, např. i jednoletých, je
to dále i delší provozní doba (do ve-
černích hodin), výuka angličtiny,
hudby, výtvarné výchovy, individuální
přístup k dětem aj. Věřím ve zdárný
konec jednání, který bude ku pro-
spěchu všech rodičů a mladých
rodin. Michal Pavlita, starosta obce

� �

Oznámení pro naše seniory
Jestli vás vytáhne do přírody sluníčko

nebo potřeba pohybu na čerstvém vzduchu,
můžete se k nám přidat na vycházku v úterý
21. září 2010. Pěší trasa povede z Ráztoky
na Maralák. Do Ráztoky dojedeme autobu-
sem z Frenštátu – od škol jede v 8.42 a od
vlakového nádraží v 8.50. Do Frenštátu je
možné jet vlakem z Kunčic v 7.58 nebo au-
tobusem, který jede od Skalky v 8.20 (pří-
jezd do Frenštátu v 8.38 hod.)

V červencovém čísle jsme vás informo-
vali o zájezdu na zámek do Raduně, dále do
Opavy a sanatoria Klímkovice. Nyní dávám
podrobnější informace. Zájezd se uskuteční
ve čtvrtek 23. září 2010. Od točny jede au-
tobus v 7.30 hod a bude zastavovat na au-

tobusových zastávkách směrem na dolní
konec obce. Na 10.00 a 10.30 jsou objed-
nány prohlídky zámku, které trvají asi 70
minut. Pak pojedeme do Opavy – tam bude
program individuální a čas na občerstvení.
Cestou zpět navštívíme sanatorium v Klím-
kovicích. Předběžný návrat mezi 17 – 18
hodinou. Cena je stanovena na 230,-Kč
(jízdné asi 160,-, vstupné do zámku do 65
let 80,-Kč, nad 65 let 50,-Kč). Přihlásit se
můžete na obecním úřadě u pí. T. Holušové
tel. 556 850 154 nebo osobně nejpozději
do pátku 17. září 2010. Pokud se zájezd pro
malý zájem nebude konat, přihlášené bu-
deme alespoň 2 dny předem informovat.

Těší se SPOZ (Zd. Křenková)
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Volby do zastupitelstev
obcí v roce 2010

V měsíci říjnu 2010 se konají volby do za-
stupitelstev obcí. V obci Kunčice pod Ond-
řejníkem 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 vo-
lební místnost v budově obecního úřadu
v zasedací místnosti (č.p. 569).

Volební okrsek č. 2, který tvoří horní
část obce od vodních nádrží, bude mít vo-
lební místnost v budově a prostorách bý-
valé lékárny (č.p. 627).

INFORMACE O ZPŮSOBU

HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH

DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
VE DNECH 15. A 16. ŘÍJNA 2010

Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezi-
dent republiky svým rozhodnutím č. 207/2010
Sb. ze dne 18. června 2010.

Volby do zastupitelstev obcí se konají
ve dvou dnech, v pátek dne 15. října 2010
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.

VOLIČ
Voličem je občan obce za předpokladu, že

jde o státního občana České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je v den voleb v této obci
přihlášen k trvalému pobytu.

Voličem je také státní občan jiného státu,
který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci při-
hlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit
přiznává mezinárodní smlouva, kterou je
Česká republika vázána a která byla vyhlá-
šena ve Sbírce mezinárodních smluv. V sou-
časné době je takovou mezinárodní smlouvou
Smlouva o přistoupení České republiky k Ev-
ropské unii. Občané členských států Evrop-
ské unie, kteří splňují podmínky pro přiznání
volebního práva, mají právo, pokud požádali o
zápis do dodatku stálého seznamu voličů, hla-
sovat ve volbách do zastupitelstva obce.

VOLEBNÍ MÍSTNOST
Voliči jsou o době a místě konání voleb

v obci informováni oznámením starosty obce
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (30. září
2010). Je-li na území obce zřízeno více vo-
lebních okrsků, starosta obce uvede, které
části obce náleží do jednotlivých volebních
okrsků, a oznámení zveřejní na území každého
z nich. V oznámení jsou uvedeny adresy vo-
lebních místností.

Ve volební místnosti bude na viditelném
místě vyvěšen hlasovací lístek označený ná-
pisem “vzor”, prohlášení kandidáta o vzdání
se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání
kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin
před zahájením voleb; při zjišťování výsledků
voleb se k hlasům odevzdaným pro takového
kandidáta nepřihlíží; dále případná informace
o tiskových chybách na hlasovacím lístku
s uvedením správného údaje. Volební míst-
nost musí být pro každý volební okrsek vyba-
vena zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
který musí být voličům na jejich žádost zapůj-
čen k nahlédnutí.

HLASOVÁNÍ
Prokázání totožnosti
a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti

prokáže okrskové volební komisi svou totož-
nost a státní občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem České republiky. Jde-li o ci-
zince prokáže po příchodu do volební míst-
nosti okrskové volební komisi státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky průkazem o povolení
k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999
Sb., o pobytu cizinců na území České repub-
liky a o změně některých zákonů, ve znění po-
zdějších předpisů.

Je nezbytné, aby volič měl u sebe po-
třebné doklady; neprokáže-li volič svou to-
tožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občan
je oprávněn hlasovat na území České repub-
liky, nebude mu hlasování umožněno.

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu
voličů (nebo z dodatku ze stálého seznamu
voličů) obdrží volič od okrskové volební ko-
mise prázdnou úřední obálku opatřenou pří-
slušným razítkem.

Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitel-

stva obce může být vytištěn oboustranně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je

uveden název obce a počet členů zastupitel-
stva obce, který má být zvolen. Kandidáti
každé volební strany jsou uvedeni na společ-
ném hlasovacím lístku v pořadí určeném vo-
lební stranou, a to v samostatných
zarámovaných sloupcích umístěných vedle
sebe; není-li to pro počet volebních stran
možné, pokračují sloupce v následující řadě,
případně na druhé straně hlasovacího lístku.
Volební stranou může být politická strana, po-
litické hnutí, jejich koalice, nebo sdružení po-
litických stran nebo politických hnutí a
nezávislých kandidátů, individuálně kandidu-
jící nezávislý kandidát nebo sdružení nezávis-
lých kandidátů. Údaj o členství jednotlivých
kandidátů v politických stranách nebo poli-
tických hnutích je na hlasovacím lístku uve-
den zkratkou; pro informaci voličů budou na
zadní straně informace doručované voličům
společně s hlasovacími lístky uvedeny tyto
zkratky s úplnými názvy.

Hlasovací lístek je na konci textu opatřen
otiskem razítka obecního úřadu, který plní
pro danou obec funkci registračního úřadu.

Hlasovací lístky jsou starostou obce di-
stribuovány voličům nejpozději 3 dny přede
dnem voleb (12. října 2010). V případě, že
dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího
lístku, může volič ve volební místnosti požá-
dat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací
lístek.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hla-

sovacího lístku, vstoupí volič do prostoru ur-
čeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se
volič neodebere do tohoto prostoru, nebude
mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasova-
cích lístků volič může hlasovací lístek upravit
jedním z uvedených způsobů:

• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tím je dán
hlas kandidátům této volební strany v po-
řadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik
činí počet členů zastupitelstva obce,
který má být v obci volen. Pokud by byla
označena tímto způsobem více než jedna
volební strana, byl by takový hlas ne-
platný.
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• Označit v rámečcích před jmény kandi-

dátů křížkem toho kandidáta, pro kterého
hlasuje, a to z kterékoli volební strany,
nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno.
Počet členů zastupitelstva, který má být
v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlaso-
vacího lístku.

• Pokud by bylo označeno tímto způsobem
více kandidátů, než je stanovený počet,
byl by takový hlas neplatný.

• Kromě toho lze oba způsoby, popsané
v předchozích bodech, kombinovat, a to
tak, že lze označit křížkem jednu volební
stranu a dále v rámečku před jménem
kandidáta další kandidáty, pro které hla-
suje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny
ostatní volební strany. V tomto případě je
dán hlas jednotlivě označeným kandidá-
tům. Z označené volební strany je dán
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do
počtu volených členů zastupitelstva obce.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do
úřední obálky.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím
lístku ani volební stranu, ani žádného kan-

didáta, hlasovací lístek nevloží do úřední
obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo
vloží do úřední obálky několik hlasovacích
lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas
neplatný.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu

hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední
obálku vloží před okrskovou volební komisí do
volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S voličem, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu,
anebo nemůže číst nebo psát, může být v pro-
storu 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, zejména

zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze
v územním obvodu stálého volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zří-
zena. V takovém případě vyšle okrsková vo-
lební komise k voliči 2 své členy s přenosnou

volební schránkou, úřední obálkou a hlasova-
cími lístky. Při hlasování postupují členové
okrskové volební komise tak, aby byla zacho-
vána tajnost hlasování.

Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních
seznamech voličů vedených zastupitelským
nebo konzulárním úřadem České republiky
(dále jen „zastupitelský úřad”) není při vol-
bách do zastupitelstev obcí možné. Zvláštní
seznamy voličů vedou zastupitelské úřady na
základě bydliště voliče v zahraničí, který z to-
hoto titulu o zápis požádal, a mají proto po-
vahu stálého seznamu voličů, Vzhledem
k tomu, že volič může v daných volbách hla-
sovat pouze jednou, může být veden pouze
v jednom stálém seznamu voličů. V důsledku
svého zápisu do zvláštního seznamu voličů
vedeného zastupitelským úřadem byl volič vy-
škrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného
obecním úřadem. K tomu, aby byl volič opě-
tovně zapsán ve stálém seznamu voličů ve-
deném obecním úřadem v místě jeho trvalého
pobytu na území České republiky, musí po-
žádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vo-
ličů příslušný zastupitelský úřad a o tomto
vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu potvrzení,
popř. toto potvrzení předložit v den voleb okr-
skové volební komisi.

MICHAL PAVLITA, STAROSTA OBCE

Ošetřovatelská služba:
Tyto úkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami
(po schválení ošetřujícím lékařem) a jsou prová-
děny kvalifikovanými zdravotními sestrami.

Poskytujeme tyto služby:
• sledování fyziologických funkcí (krevní tlak, puls,

tělesnou teplotu, příjem a výdej tekutin)
• odběr biologického materiálu (krev, moč…)
• komplexní ošetřovatelská péče o imobilního a

inkontinentního pacienta
• zajištění a příprava k předoperačním či dia-

gnostickým vyšetřením
• prevence kožních lézí, lokální ošetření kožních

lézí, poranění, ran (operační rány, bércové
vředy, dekubity)

• aplikace inhalační a léčebné terapie (aplikace
analgetik, insulinu, p.o., s.c., i.m., infúzí...)

• nácvik aplikace insulinu
• vyšetření hladiny krevního cukru glukometrem
• ošetřovatelská rehabilitace (kondiční a dechová

cvičení), nácvik soběstačnosti, vertikalizace, ná-
cvik chůze

• klysma,cévkování žen,ošetření permanentních
katetrů,ošetření stomií,žaludeční sondy

• zácvik rodinných příslušníků event. blízkých ke
zvládnutí jednoduchých ošetřovatelských intervencí

• pravidelné kontroly zdravotního stavu a infor-
mování lékaře o zdravotním stavu klienta

Pečovatelská služba:
Je registrovanou sociální službou a je poskytována
v souladu se zákonem č. 108/2006 sb., o sociál-
ních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Pečovatelská služba je služba hrazená klientem.
Výše úhrady poskytnutých úkonů se řídí platným ce-
níkem pečovatelské služby Charity Frenštát p. R.

Pečovatelskou službu poskytujeme ve všední dny
od 7:00 do 19:00 hod. Mimo uvedenou dobu je
služba poskytována po dohodě s klientem.

Nabízíme:
• pomoc při osobní hygieně, koupání, mytí na

lůžku, péči o nehty a vlasy,
• úklidy domácnosti malého i většího rozsahu,
• nákupy s donáškou do domácnosti,
• zajištění léků, vyzvednutí zdravotních receptů,
• dovoz obědů,
• pomoc při poskytnutí stravy, pomoc s přípra-

vou jídla,
• vyřízení úředních záležitostí, doprovod na zdra-

votní vyšetření,
• podporu při chůzi aj.
Dle potřeby můžeme navštívit klienta i několikrát
za den, popř. mu zajistit několikatihodinovou
péči.

Půjčovna zdravotních a kompenzačních po-
můcek:
Pracovníci charity Vám pomohou s výběrem
vhodné pomůcky, poskytnou poradenskou
službu a dopraví požadovanou pomůcku do Vaší
domácnosti. Zapůjčení je možné krátkodobě i
dlouhodobě.

Nabízíme:
Elektrické polohovací postele, chodítka, WC
křesla mechanické vozíky, zvedáky do vany, se-
dátka na vanu , pleny, podložky, močové sáčky,
rukavice, převazový materiál atd.
Uvedené pomůcky a zdravotnický materiál, si mů-
žete v této půjčovně i zakoupit.

Mateřské centrum Klubíčko:
Mateřské centrum (MC) je místem setkávání ma-
minek či tatínků na mateřské dovolené a jejich
dětí.Umožňuje rodičům s malými dětmi vyjít z izo-
lace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají. V
MC pro vás bude připraven zajímavý program,
na jehož tvorbě se můžete podílet. MC je zalo-

ženo na principu dobrovolnosti a vzájemné vý-
pomoci, naslouchání, předávání zkušeností.
Rodiče ve v MC setkávají každou středu a pátek
od 9 – 12 hod.

Penzion pro seniory:
Domov tvoří zázemí pro ošetřovatelskou a pečo-
vatelskou službu. Jeho cílem je umožnit všem kli-
entům být co nejdéle soběstačnými a strávit stáří
na odpovídající životní úrovni. Klienti jsou zde
ubytování v 9 garsoniérách vybavených kuchyň-
ským koutem a samostatným sociálním zaříze-
ním.

Klub „K9“:
Klub je určen seniorům, kteří mají chuť se ak-
tivně zapojit do nabízených aktivit. Např. cvičení
pro seniory, řemeslné aktivity – např. batikování,
pletení z papírů, paličkování, malování na sklo,
přednášky z oblasti zdraví, mezilidských vztahů,
prevence kriminality pro seniory, zájezdy, taneční
večery.

Pro všechny zájemce je klub otevřen každé úterý
od 9.00 hod v prostorách Charity Frenštát p.R.

Kontakty:
Ředitelka organizace:
Lenka Tabachová – tel. 604 841 244

Vedoucí ošetřovatelské služby:
Pavlína Rašková – 604 830 779

Vedoucí pečovatelské služby:
Jarmila Malůšková – 737 363 851

Vedoucí půjčovny pomůcek:
Miloslav Krejčí – 737 036 954

Adresa:
Charita Frenštát pod Radhoštěm
Kostelní 15, 744 01
Tel. 556 83 16 09, 556 83 69 37

Charita ve Frenštátě pod Radhoštěm nabízí občanům tyto služby:
Služby poskytujeme 24 hod.
denně 7 dní v týdnu.
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Snad každého v Kunčicích, kdo pana
faráře Švehlu znal, zaskočila v červenci
zpráva o jeho smrti. Pan farář odešel z
Kunčic v roce 1970, ale obec pak léta nav-
štěvoval. Často a rád. Jen v posledních le-
tech se pauzy mezi jednotlivými návraty
poněkud prodlužovaly. Naposledy tady
byl v září 2006, kdy vyhověl přání manželů
Ilony a Bohuslava Václavíkových, aby je u
příležitosti jejich zlaté svatby, stejně jako
před padesáti lety, oddal. Tehdy se také
aktivně účastnil křtu nové hasičské stří-
kačky, což je v obecní kronice zazname-
náno.

Vždycky, když pan Švehla se svou man-
želkou Emilkou do Kunčic přijel, absolvoval
nesčetné množství návštěv, každý známý se
s ním chtěl zastavit, popovídat si, vyslech-
nout jeho vyprávění. Byla to vždy velmi pří-
jemná a často veselá setkání.Pan farář byl
totiž navíc stále velmi dobrý vypravěč a spo-
lečník. Poněkud delší zápis v obecní kronice
o panu faráři Švehlovi je po jeho předpo-
slední návštěvě v roce 2005. Toho roku sla-
vil pětaosmdesát a uplynulo právě 25 let, co
z Kunčic odešel. V souvislosti s touto ná-
vštěvou a jeho výročím je v kronice 2005
mimo jiné zapsáno:

„Jan Švehla se narodil 29. ledna 1920
v nevelké jihočeské obci Albrechtice nad Vl-
tavou a tam také začal chodit do školy. V je-
denácti letech pokračoval na měšťance v
jedenáct kilometrů vzdáleném Protivíně a od
kvarty na gymnáziu v Písku. Po maturitě ode-
šel studovat do Prahy teologii. Vysvěcen na
kněze Církve československé byl až po
válce. „Stalo se tak 24. června 1945 v pa-
mátném Sboru v Praze – Vinohradech. Svě-
tícím biskupem byl Jan Amos Tabach (rodák
z Kozlovic). To jsem zjistil až po několika le-
tech pobytu v Kunčicích. Inu, Pán Bůh si nás
vodí a nakonec dovede vždy tam, kde nás
chce mít. Bylo nás svěceno čtyřiadvacet, po
Únoru zůstalo ve službě šest a v tomto roce
jsem poslední – jediný“, vzpomíná pan farář
Švehla a pokračuje : „Tehdy se ozval ostrav-
ský biskup Ferdinand Stibor a žádal Ústřední
radu CČS v Praze o urychlené poslání pěti
duchovních, aby mohli obsadit fary v uvolně-
ném ostravsko-polském území. Přihlásilo se
nás pět a nakonec jsme zůstali dva. Br. Vla-
dimír Baudyš vyfasoval obec Stará Bělá –
Ostrava, Švehla Kunčice pod Ondřejníkem.
Po úmorném cestování jsem tam „přistál“
15. 7. 1945 v šest hodin ráno. Na faru mě
dovedl po ukončení své služby dobrý „strýc“
pan Pělucha. A tady začíná můj pobyt ukon-
čený v Kunčicích 10. 12. 1970.

Až do mého příchodu byli na faře dva du-
chovní – Max.Vacula a Oldřich Vicherek. Ten

se po osvobození vrátil na své dřívější místo
v Bohumíně. Vacula byl služebně ustanoven
do Heřmanic, ale ještě asi dva měsíce tam
dojížděl z Kunčic. Farář Vicherek se „zařizo-
val“ nově v Bohumíně. Na faře v Kunčicích
měl však dosud v přízemí nábytek, ale míst-
nosti uzamčené. A tak jsem první noc pře-
spal v kanceláři na lavici, oblečený, protože
nebylo žádné přikrývky.

Jel jsem sloužit do Kunčic, prý to byla „tre-
stanecká obec“ slezské diecéze. Biskup Sti-
bor tam posílal faráře se slovy : „Za půl roku
přijdeš na kolenou s prosbou, abych tě dal do
Ostravy“. To jsem ovšem tehdy nevěděl. Říkal
jsem si: Přihlásil ses k Stiborovi dobrovolně.
Rok musíš vydržet. Máš slíbeno v Praze, že po
roce se vrátíš a dostaneš faru, na kterou si
ukážeš. Nakonec to dopadlo všechno jinak.
Stiborovi jsem odmítl jeho „příkaz“ přesazení
do Nového Jičína, později do Opavy a nako-
nec do Radvanic (sídla biskupa).

Brzy jsem v Kunčicích nalezl cestu do
Svazu mládeže a nově se tvořícího Pěvec-
kého sboru ( řídil p. učitel Jurenka – později
můj varhaník a zřizovatel nového harmonia).
Kamaráda jsem nalezl v učiteli Mírovi Kyškovi,
bratrech Krkoškových (Vojta, Ludva, Láďa).
Nemohu zapomenout na paní Máchovou,
které jsem později začal říkat mamino a tak
jsem byl připočten k jejím chlapcům (Jan,
Oldřich, Zdeněk, Miloš). Časem se počet
„dobrých Kunčičanů“ kolem mne rozrůstal.
Nelze je všechny vyjmenovat. Vzpomínám na
ně a děkuji jim. A odpouštím těm, kteří ve
snaze být „dobrými“ v očích tehdejších mo-
cipánů nebyli dobrými ve vztahu ke mně. Byli
a již nejsou . Jen málokteří našli nakonec od-
vahu se mně omluvit se slovy: „Víte, to byla i
pro nás těžká doba.“

(Citace dopisu z března 2006)
K odchodu z Kunčic přiměly pana faráře

Švehlu rodinné důvody.Po smrti otce zůstala
jeho maminka v Albrechticích v chalupě
sama. Syn ji sice vzal k sobě na faru do Kun-
čic, byla u něj tři roky, ale chtěla zpátky a byla
nemocná. Svízelné situaci nahrály příznivé
okolnosti.

Právě v té době totiž vypsala náboženká
obec v Táboře konkurz na místo faráře.

Přihlásil se.
Farářem v Táboře byl zvolen 5. 7. 1970.
Jenže odchod Jana Švehly z Kunčic tak

jednoduchý nebyl. Olomoucký biskup s pře-
stupem nesouhlasil, a když kontaktoval kraj-
ského „církevního“ tajemníka, ten neukončil
faráři pracovní poměr. Pro Švehlu to byla
velmi nepříjemná situace. Měl být v Táboře,
kde ho nutně potřebovali a čekali na něj, ale
nebyl uvolněn z Kunčic, takže ho plzeňský
biskup nemohl uvést do služby. Navíc Šve-
hlovu pověst najednou předcházely do Tá-
bora nepříjemné a především nepravdivé
informace.

A tak nakonec podpořen okresním ta-
jemníkem, který mu řekl: “Když si vás před
půl rokem v Táboře zvolili, tak tam jeďte, ono
to nějak dopadne“, přijel ve čtvrtek 10.12.
1970 do Tábora.

V neděli sloužil bohoslužby, v pondělí po-
hřeb.

Bez „papírů“.
Státní souhlas ke službě v Táboře obdržel

až 15.12.1970. Jak vzpomíná pan Švehla, s
krajským církevním tajemníkem v Českých
Budějovicích si později vyjasnili spoustu věcí
a docela dobře pak spolu vycházeli. „Pan ta-
jemník kdysi vojákoval ve Frenštátě a šel mně
na ruku i v Táboře. Inu, pravda vítězí, ale dá
to někdy fušku. A zřejmě to potřebuje i čas.
Ten mně přiděluje Hospodin, můj vrchní šéf
tam nahoře, jak říká naše obvodní paní dok-
torka. Dík jí a Pánu Bohu žijeme s Emilkou a
známými lidmi v míru a pokoji čas důcho-
dový“, píše v závěru svého dopisu z 20.
března 2007 pan farář Jan Švehla.

I když je v důchodu, ještě vypomáhá na
záskok.Trvale bydlí v Táboře, ale velkou část
roku tráví v rodných Albrechticích."- Potud
zápis z obecní kroniky.

Jan Švehla zemřel ve svých devadesáti le-
tech v rodných Albrechticích nad Vltavou 20.
července 2010. Rozloučení za účasti rodiny
a nejbližších příbuzných bylo v sobotu 24.
července. Uložení ostatků do rodinného
hrobu v Albrechticích vykonal 31.7. 2010 v
11 hodin plzeňský biskup Mgr.Michael Moc.
1. srpna se vzpomínková bohoslužba za bra-
tra faráře Švehlu konala také v Husově sboru
v Kunčicích p.O.

Eva Blažková, kronikářka

Vzpomínka na Jana Švehlu,
faráře a emeritního vikáře Církve československé husitské, který
v letech 1945–1970 byl farářem v Kunčicích pod Ondřejníkem.
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přítomni: Michal Pavlita
Oldřich Harabiš
Pavel Řezníček
Lenka Dobiášová
Tomáš Hrubiš

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 86. zasedání
1) Ukončení nájemní smlouvy k bytu v bu-

dově č.p. 569 v Kunčicích pod Ondřej-
níkem - A.T., Kunčice p.O.

2) Veřejná zakázka „Kanalizace a ČOV
Kunčice pod Ondřejníkem - západní
část“

3) Stavba oplocení na pozemku p.č.
2167/2 a 2167/7 v k.ú. a Obci Kunčice
pod Ondřejníkem

4) Předkupní právo Obce Kunčice pod
Ondřejníkem k pozemku p.č. 1209/165
a p.č. 1209/152 v k.ú. a Obci Kunčice
pod Ondřejníkem

5) Pověření starosty obce podpisem do-
kumentů přijatých na 86. zasedání rady
obce dne 21. července 2010

6) Diskuze

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

RO schvaluje program jednání a zařazení
nových bodů programu: 7) Poskytnutí fi-
nančního příspěvku na vybudování a
údržbu vodovodního řadu – R.Ch., Kunčice
pod Ondřejníkem, 8) Žádost o pronájem
reklamní plochy – banneru na budově č.p.
594 v Kunčicích p.O. - Michal Poloha, Če-
ladná a 9) Zveřejnění záměru pronájmu po-
zemku p.č. 306/1, p.č. 3376/2 a p.č.
295/2 v k.ú. a Obci Kunčice pod Ondřej-
níkem. 5-0-0

k bodu 1)
RO schvaluje ukončení nájemní smlouvy na
pronájem bytu v budově č.p. 569 v Kunči-
cích pod Ondřejníkem mezi obcí a A.T.,
Kunčice pod Ondřejníkem k 31.07.2010.

5-0-0
k bodu 2)
RO bere na vědomí ukončení činnosti
sdružení OKDC-PSVS-KUNČICE, se síd-
lem Ostrava a oznámení nemožnosti plnit
veřejnou zakázku „Kanalizace a ČOV Kun-
čice pod Ondřejníkem - západní část“ a
rozhodla, že nejvhodnější nabídkou na
výběr dodavatele stavebních prací k ve-
řejné zakázce „Kanalizace a ČOV Kunčice
pod Ondřejníkem - západní část“ je na-
bídka společnosti HOCHTIEF CZ a.s., se
sídlem Praha. 5-0-0

k bodu 3)
RO souhlasí s opravou oplocení na pů-
vodním umístění u stavby domu č.p. 99
v Kunčicích pod Ondřejníkem, a nesouhlasí
se stavbou nového oplocení na pozemku
p.č. 2167/2 a 2167/7 v k.ú. a Obci Kun-
čice pod Ondřejníkem. 4-0-0-1

k bodu 4)
4.1. RO bere na vědomí ukončení platnosti

předkupního práva a schvaluje vzdání
se předkupního práva k pozemku p.č.
1209/165 v k.ú. a Obci Kunčice pod
Ondřejníkem. 4-0-0-1

4.2. RO bere na vědomí oznámení o střetu
zájmu Michala Pavlity v tomto bodě,
ukončení platnosti předkupního práva
a schvaluje vzdání se předkupního
práva k pozemku p.č. 1209/152 v k.ú.
a Obci Kunčice pod Ondřejníkem

3-0-0-2

k bodu 5)
RO pověřuje starostu obce podpisem do-
kumentů přijatých na 86. zasedání rady
obce dne 21. července 2010. 4-0-0-1

k bodu 7)
RO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
10.000,- Kč od R.Ch., Kunčice pod Ond-
řejníkem na vybudování a údržbu vodovod-
ního řadu. 5-0-0

k bodu 8)
RO schvaluje pronájem plochy na budově
č.p. 569 v k.ú. a Obci Kunčice pod Ond-
řejníkem pro umístění reklamního banneru
o rozměrech - 2ks 1,2 x 2,4 m Michalu Po-
lohovi, Čeladná. 5-0-0

k bodu 9)
RO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
pozemku p.č. 306/1, p.č. 3376/2 a p.č.
295/2 v k.ú. a Obci Kunčice pod Ondřej-
níkem. 5-0-0

inzerce

Zápis a usnesení ze 86. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 21. července 2010
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Kontakt: Alfred Turoň
Kunčice p O. 321
tel./fax 556 850 218
mobil: 602 709 805

Kunčice pod Ondřejníkem
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Nabízíme 
dodávku 

stínící techniky

� žaluzií �
� rolet �

� markýz �
� sítí proti hmyzu �

Kunčice p. O. 453
tel: 775 988 662

556 850 260
www.sidot.cz 

Kadeřnictví Jana Rašková
v Kunčicích p. O.  v budově bývalé lékárny

Vás srdečně zve k návštěvě a využití nabízených služeb, již devátým rokem. 
A proto bych ráda poděkovala všem věrným zákazníkům za jejich přízeň. 

A nové klienty velice ráda přivítám.
Je možno se objednat na každý den, tito zákazníci mají přednost. 

Po domluvě je možno pracovní dobu přizpůsobit. 
Tel.: 604 875 879

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí: 8:00-11:45

Úterý a Středa: 8:00-14:15
Čtvrtek a Pátek: 8:00-17:00

Sobota: Dle domluvy

ZÁROVEŇ  HLEDÁM NOVÉ PROSTORY PRO KADEŘNICTVÍ
Prosím, Nabídněte. 

Kontakt: Tel.: 604 875 879, e-mail: janaraska1@seznam.cz     Děkuji           
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Zpráva o činnosti obce
ve volebním období 2006 – 2010

V říjnu 2006 se konaly poslední ko-
munální volby, ve kterých byli zvoleni
noví zastupitelé, kteří slíbili ve svých vo-
lebních programech, že budou podle něj
pracovat ve prospěch Obce Kunčice
pod Ondřejníkem. 

Na ustavujícím zasedání dne 7. listo-
padu 2006 byla zvolena rada obce:

Michal Pavlita (kandidující za ODS) - sta-
rosta obce

Oldřich Harabiš (KDU-ČSL) - místosta-
rosta obce

Lenka Dobiášová (ODS)
Tomáš Hrubiš (KDU-ČSL)
Pavel Řezníček (KDU-ČSL)

Dalšími členy zastupitelstva obce se
po volbách stali:

Ivan Blažek (KSČM)
Františka Chovančíková (KDU-ČSL)
Jana Jahnická (KDU-ČSL)
Radim Jurek (ODS) - předseda finančního

výboru
Vladimíra Macurová (ČSSD)
Vilém Majerek (ČSSD)
Lumír Poledník (KDU-ČSL) - předseda

kontrolního výboru
Zdeněk Strnadel (ODS)
Petr Tryščuk (ODS)
Antonín Žák (KSČM)

Práce zastupitelstva 
a rady obce

Rada obce zasedala v současném vo-
lebním období dosud 88x. Pravomocí rady
obce jsou především hospodářské a fi-
nanční záležitosti , tj. pronájmy a výpůjčky
majetku obce, plnění rozpočtu a jeho
úpravy, zaměstnanecké záležitosti, veřejné
zakázky a vztahy k organizacím, které obec
zřídila nebo založila. V obci to je Základní
škola a mateřská škola Karla Svolinského
Kunčice pod Ondřejníkem a společnost
Kunčická s.r.o.  Rada obce zřídila jako své
poradní orgány komisi pro investice a vý-
stavbu, komisi kulturní, komisi zdravotně
sociální, sbor pro občanské záležitosti, ko-
misi pro školství a sport, komisi pro životní
prostředí a komisi mediální. 

Zastupitelstvo obce zasedalo dosud
25x, a v jeho pravomoci je zejména schva-

lování rozpočtu, plánování rozvoje obce vč.
územního plánu, schvalování převodu ne-
movitostí, zřizování příspěvkových organi-
zací (škola) a další úkony podle zákona o
obcích. Důležitým počinem bylo vypraco-
vání a schválení dvou změn územního plánu
obce, které umožní výstavbu nových rodin-
ných domů, a tedy zabrání možnému vy-
sídlování obce.

V průběhu let 2006 až 2010 zastupitel-
stvo rozhodlo o zrušení příspěvkové orga-
nizace Mateřská škola Kunčice pod
Ondřejníkem, jejíž nástupnickou organizací
se stala Základní škola a mateřská škola
Karla Svolinského Kunčice pod Ondřejní-
kem. Důvody byly praktické a ekonomické,
kdy jeden právní subjekt je zcela jistě scho-
pen vykonávat mnoho činností efektivněji, a
nemusely se některé úkony dělat duplicitně.
Dalším důvodem bylo sloučení provozu ma-
teřských škol do budovy základní školy, kde
vznikly nové tři třídy mateřské školy, a došlo
zároveň k úspoře nákladů na spotřebu ener-
gií - teplo, elektřina. Od školního roku
2010/2011 bude navýšena kapacita ma-
teřské školy na 76 dětí. Zastupitelstvo obce
rozhodlo, že jednou z priorit obce je kom-
pletní rekonstrukce budovy školy a jeho are-
álu, která byla zkolaudována v roce 1980, a
od té doby prošla pouze drobnými opra-
vami. Projekt rekonstrukce je rozdělen na
několik etap, z nichž některé již proběhly
(nové třídy mateřské školy, sociální zařízení
pro tělocvik). Připraveny jsou projekty se za-
jištěným financováním s pomocí dotací - za-
teplení školy v rozsahu cca 16 mil. Kč a
venkovní úpravy areálu skládající se z no-
vého hřiště pro mateřskou školu s volným
přístupem veřejnosti, úprava okolí budovy
vč. řešení parkování před školou - rozsah
prací cca 10 mil. Kč.

Jednou z hlavních, ne-li hlavní prioritou
obce, je výstavba kanalizace a čistírny od-
padních vod, která bude zahájena ještě
v letošním roce, a na jejíž výstavbu může
obec čerpat dotaci až 123 mil. Kč.

V rámci bezpečnosti na komunikacích
byly postaveny chodníky podél nejfrekven-
tovanějších míst v Kunčicích p.O. - podél
cesty II/483 (cesta Frenštát p.R. - Frýdlant
n.O.) a III/48310 (směr na Tichou).
Všechny částí chodníků byly přitom spolu-
financovány z různých dotačních titulů.
Uvedenou výstavbou byl konečně spojen

pomyslný „dolní“ a „horní“ konec obce.
Vznikly „jedny Kunčice“. Náklady na reali-
zací byly cca 18 mil. Kč. V současné době
je již připraven projekt řešící zvýšení bez-
pečnosti na hlavní cestě v místě u Huťař-
ství, kde vznikne „přechod nové generace“
s mnoha aktivními i pasivními bezpečnost-
ními prvky.

Dalším velkým projektem obce byla re-
konstrukce areálu TJ Sokol Kunčice p.O.
s celkovými náklady 18 mil. Kč, přičemž
velká část byla opět financována pomocí
dotací. Další etapou rekonstrukce areálu
bude vybudování nových hřišť pro potřeby
občanů i návštěvníků obce.

Zastupitelstvo obce rozhodlo v roce
2007 o založení společnosti Kunčická s.r.o.,
jejíž hlavní činností je provozování vodovodů
a v budoucnu i kanalizací. Důvodem zalo-
žení této společnosti bylo hlavně převedení
vodovodů opět pod správu obce, a zejména
pak použití zisku společnosti na snížení
ceny vodného (rozdíl mezi Kunčicemi p.O. a
společností SmVaK, a.s. je přibližně 5,-
Kč/m3, tzn., že průměrná kunčická rodina
může nyní ušetřit   i více než 1.000,- Kč
ročně). Po spuštění provozu kanalizace
bude tato úspora mnohem větší. Přitom
další zisk společnosti již „neodchází“ z obce
jinam, ale zůstává pro zajištění financování
obecních potřeb. V rámci provozování vo-
dovodu byly prodlouženy vodovodní řady
v délce cca 4 km a vybudována čerpací sta-
nice vody Pod Stolovou. Byly opraveny
cesty v rozsahu asi 3 mil. Kč. Údržba cest a
chodníků byla s ohledem na dešťové a sně-
hové kalamity prováděna v rámci možností
obce. Bohužel s následky se bude obec vy-
pořádávat ještě několik let. 

Čistý majetek obce (při započtení movi-
tého i nemovitého majetku, pohledávek a
závazků) stoupl za období 01/2007 až
12/2009 z hodnoty 132,7 mil. Kč na 179,4
mil. Kč, přičemž předpokladem je, že ke
konci tohoto roku čistý majetek přesáhne
200 mil. Kč. Obec získala za poslední čtyři
roky dotace přesahující 150 mil. Kč, tím se
zařadila mezi obce, které si „sáhly“ na nej-
větší peníze nejen ze státního rozpočtu, ale
i z Evropské unie. Další projekty jsou při-
praveny k realizaci pro nové zastupitelstvo,
a bylo by velkou chybou se těchto záměrů
v příštích letech z jakýchkoliv důvodů vzdá-
vat.
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Obec Kunčice pod Ondřejníkem se po-
dílela na vybavení jednotky sboru dobro-
volných hasičů - v roce 2007 byla
zaplacena splátka na cisternu MAN ve výši
cca 1,2 mil. Kč. V současné době se jedná
o zajištění dodávkového vozidla, které by
nahradilo Avii Furgon. Dále obec zvýšila

příspěvky v rámci svých možností nezisko-
vým organizacím působících v Kunčicích
p.O. (TJ Sokol, včelaři, rybáři, ochránci pří-
rody, turisté, sportovní oddíly aj.)

V rámci státní správy došlo v posledních
letech k velké reorganizaci a změně zákon-

ných norem. Jednou z nejdůležitějších bylo
zřízení CzechPOINTu, tedy místa, kde si
občané můžou nejen vyřídit výpisy z růz-
ných rejstříků, ale mnoho dalších záležitostí
počínaje datovými schránkami a konče živ-
nostenským listem. Služby CzechPOINTu
se budou nadále rozšiřovat.

1. Rekonstrukce obřadní síně v budově radnice
poskytovatel dotace: použity vlastní zdroje
realizováno v roce 2007
náklady projektu celkem: 300.000,- Kč

popis: došlo ke kompletní rekonstrukci obřadní síně, jež byla v původ-
ním stavu z roku 1968 - obložení stěn, dveří, stropy. podlahy, nábytek

2. Chodník podél silnice II/483 v Kunčicích pod Ondřejní-
kem - úsek I.

poskytovatel dotace: Ministerstvo financí ČR
realizováno v roce 07/2007 - 10/2007
náklady projektu celkem: 5.473.854,50 Kč

popis: realizací projektu došlo k vybudování chodníků podél hlavní
silnice vedoucí obcí č. II/483 v délce cca 750 m, včetně dešťové
kanalizace

3. Chodník podél silnice II/483 - úsek III v Kunčicích pod
Ondřejníkem

poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
realizováno v roce 08/2007 - 11/2007
náklady projektu celkem: 3.708.900,66 Kč

popis projektu: realizací projektu došlo k vybudování chodníků
podél hlavní silnice vedoucí obcí č. II/483 v délce cca 250 m,
včetně dešťové kanalizace

4. Sportovně společenský areál v Kunčicích pod Ondřej-
níkem

poskytovatel dotace: Ministerstvo financí ČR
realizováno v roce 06/2008 - 11/2008
náklady projektu celkem: 17.813.295,- Kč

popis projektu: tento projekt měl dvě části: první, tj. kompletní re-
konstrukci tělocvičny vybudované v 70. letech 20. století. Z pů-
vodní budovy zůstal pouze skelet budovy. Nově bylo vybudováno:
střecha, zateplení, vnitřní omítky, vytápění, elektroinstalace, roz-
vody vody, kanalizace vč. čistírny odp. vod, nové šatny, občer-
stvení, balkony - tribuny, zázemí pro potřeby sportovců, posilovna,
klubovna, vstupní prostory do tělocvičny

5. Chodník podél silnice II/483 - úsek II v Kunčicích pod
Ondřejníkem

poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
realizováni v roce 08/2008 - 05/2009
náklady projektu celkem: 1.874.700,- Kč

popis projektu: realizací projektu došlo k vybudování chodníků
podél místní komunikace vedoucí k nádraží ČD v délce cca 500
m, z části byla položena dešťová kanalizace

6. Přestavba nových prostor pro MŠ v budově ZŠ a MŠ
Karla Svolinského I.

poskytovatel dotace: použity vlastní zdroje

realizováno v roce 2008
náklady projektu celkem: 4.250.879,- Kč

popis projektu: realizací projektu došlo k vybudování nových - dvou
tříd pro mateřskou školu s kapacitou 56 dětí a navazující rekon-
strukci šaten pro potřeby základní školy

7. Prodloužení vodovodu a výstavba tlakové stanice po-
skytovatel dotace: použity vlastní zdroje

realizováno v roce 2008
náklady projektu celkem: 1.500.000,- Kč

popis projektu: byl prodloužen vodovodní řad v lokalitě „Pod Sto-
lovou“ v délce cca 1 km a vybudována přečerpávací tlaková stanice

8. Projektová dokumentace – Rekonstrukce základní
školy a výstavba kulturně společenského zázemí

poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
realizováno v roce 09/2007 - 05/2009 
náklady projektu celkem: 948.000,- Kč

popis projektu: cílem projektu bylo vyhotovení projektové doku-
mentace pro stavební povolení na rekonstrukci budovy Základní
školy a mateřské školy Karla Svolinského v Kunčicích pod Ond-
řejníkem. zajištění vydání stavebního povolení

9. Kunčice pod Ondřejníkem bezbariérový chodník 
II. etapa

poskytovatel dotace: Státní fond dopravní infrastruktury
realizováno v roce: 07/2009 - 12/2009
náklady projektu celkem: 6.411.315,- Kč

popis projektu: realizací projektu došlo k vybudování chodníků
podél silnic II/483 a III/48310 o celkové délce 1250 m, z velké
části včetně položení dešťové kanalizace

10. Rekonstrukce šaten pro TV v ZŠ a MŠ Karla Svolin-
ského, Kunčice p.O.

poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
realizováno v roce: 06/2009 - 08/2009
náklady projektu celkem: 2.250.000,- Kč

popis projektu: realizací projektu byly vybudovány nové šatny pro
tělesnou výchovu a návštěvníky tělocvičny v budově školy, vznikl
nový bezbariérový vchod do venkovního sportovního areálu

11.  Přestavba nových prostor pro MŠ v budově ZŠ a MŠ
Karla Svolinského II.

poskytovatel dotace: použity vlastní zdroje
realizováno v roce: 08/2010 – 09/2010
náklady projektu celkem: 300.000,- Kč

popis projektu: přestavbou prostor, které byly využívány pro po-
třeby družiny a rekonstrukcí sociálního zařízení došlo ke vzniku
nové třídy mateřské školy pro 20 dětí.

Výběr realizovaných projektů pomocí 
podpory z dotačních programů v období 2007 – 2010

SEZNAM REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ:
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12. Splašková kanalizace a výstavba ČOV 
poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí
předpokládaná realizace: 09/2010 – 08/2011
náklady projektu celkem: 178.000.000,- Kč

popis projektu: realizací projektů bude vybudována splašková ka-
nalizace v obci a čistírna odpadních vod s kapacitou 2.500 ekvi-
valentních obyvatel

13. Venkovní úpravy v areálu ZŠ a MŠ Karla Svolinského
poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj - ROP 4.1.
předpokládaná realizace: 06/2011 – 08/2011
náklady projektu celkem: cca 10.000.000,- Kč

popis projektu: realizací dojde k dokončení další etapy moderni-
zace a rekonstrukce areálu školy, bude vybudováno hřiště pro ma-
teřskou školu veřejnost, provedeny úpravy vstupních prostor,
zahradní práce, výstavba parkovacích plochy před budovou atd.

14. Zateplení budovy ZŠ a MŠ Karla Svolinského
poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí
předpokládaná realizace: 04/2011 – 08/2011
náklady projektu celkem: cca 16.600.000.- Kč

popis projektu: realizací projektu budou vyměněna všechna pů-
vodní okna, bude izolována střecha budovy, položena nová krytina
a částečně bude zateplen obvodový plášť budovy

15. Výstavba multifunkčního hřiště u ZŠ a MŠ Karla Svo-
linského

předpokládaná realizace: 2012
náklady projektu celkem: 11.700.000,- Kč

popis projektu: tato fáze rekonstrukce školy má cíl tento - vybu-
dování nového multifunkčního hřiště a běžeckého atletického
oválu,sloužícího nejen pro potřeby školy, ale i veřejnosti, jež bude
zároveň splňovat také nejmodernější požadavky na tyto aktivity.

16. Dostavba sportovně společenského areálu v Kunčicích
p.O:

předpokládaná realizace: 2012 - 2013
náklady projektu celkem: 9.000.000,- Kč

popis projektu: jedná se o druhou etapu přestavby areálu TJ Sokol,
kdy budou vybudovány venkovní hřiště (víceúčelové a tenisové),
oplocení a další venkovní úpravy.

17. Rekonstrukce budovy D v ZŠ a MŠ Karla Svolinského
předpokládaná realizace: 2012 - 2014
náklady projektu celkem: 33.200.000,- Kč

popis projektu: jedná se o další část modernizace a přestavby
školy, v této části bude kompletně přestavěna jídelna a kuchyně a
zároveň bude vybudována nová třída mateřské školy, která může
variabilně sloužit i školní družině.

18. Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Karla Svolinského -
vnitřní úpravy

předpokládaná realizace: 2012 - 2014
náklady projektu celkem: 12.500.000,- Kč

popis projektu: v poslední etapě rekonstrukce budovy školy budou
modernizovány sociální zařízení, chodby vč. podlahových krytin,
zajištění bezbariérovosti budovy atd.

19. Řešení bezpečnosti u II/483 - Huťařství
předpokládaná realizace: 06/2011 - 08/2011
náklady projektu celkem: 2.000.000,- Kč

popis projektu: realizací dojde k výstavbě nového moderního bez-
pečnějšího přechodu pro chodce, semaforu a autobusových za-
stávek

20. Nové centrum - nová prodejna
předpokládaná realizace: 04/2011 - 11/2011
náklady projektu celkem: 21.000.000,- Kč

popis projektu: v rámci projektu bude postaven nový obchod a
parkovací plochy mezi novým obchodem a současnou budovou

21. Nové centrum - mediatéka
předpokládaná realizace: 04/2012 - 12/2012
náklady projektu celkem: 8.000.000,- Kč

popis projektu: dojde k přestavbě současné budovy potravin na
mediatéka a kulturní a společenské prostory pro potřeby obce

22. Nové centrum - radnice
předpokládaná realizace: 2014
náklady projektu celkem: 12.000.000,- Kč

popis projektu: rekonstrukcí budovy radnice budou vytvořeny nové
prostory pro lékaře, poštu a další služby, dále bude budova využí-
vána neziskovými organizacemi. Michal Pavlita, starosta obce

SEZNAM PŘIPRAVENÝCH PROJEKTŮ SE ZAJIŠTĚNÝM FINANCOVÁNÍM:

SEZNAM PŘIPRAVENÝCH PROJEKTŮ:

Mgr. Michaela Šebelová 
oznamuje následující změnu provozní doby fyzioterapie a masáží 

a pravidelného skupinového cvičení od 13. 9. 2010

FYZIOTERAPIE:
Po: 15:00 – 21:00
Út: 8:00 – 16:00
St: 8:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 21:00
Pá: 10:00 – 16:00

MASÁŽE:
Po: 8:00 – 12:00
Út: 16:00 – 20:00
St: 16:00 – 20:00

Pravidelné skupinové cvičení ("powerjóga") zaměřené na
protažení, koordinaci, kompenzaci sedavého zaměstnání a
prevenci bolestí zad se bude konat v novém čase vždy ve
středu 19:00-20:15 v tělocvičně ZŠ Karla Svolinského. 

Začínáme 22. 9. 2010. 
Jste srdečně zváni.
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Zápis a usnesení ze 87. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 23. srpna 2010
přítomni: Michal Pavlita

Oldřich Harabiš
Pavel Řezníček
Lenka Dobiášová
Tomáš Hrubiš

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 87. zasedání 
1) Organizace Dne obce v roce 2010
2) Smlouva o dílo mezi obcí a společností

HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem v Praze
3) Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí

kupní smlouvě mezi obcí a P.S., Kun-
čice p.O.

4) Ukončení nájemní smlouvy mezi obcí a
MUDr. Leo Überallem, Kunčice p.O.

5) Žádost o pronájem bytu - P.I., Kunčice
p.O.

6) Žádost o koupi části pozemku p.č.
1806/4 v k.ú. a Obci Kunčice pod
Ondřejníkem - J. a M.P., Kunčice p.O.

7) Žádost o pronájem pozemku p.č.
11/13 v k.ú. a Obci Kunčice pod Ond-
řejníkem -  F.Z., Kunčice p.O.

8) Koupě pozemku p.č. 3514/1 v k.ú. a
Obci Kunčice pod Ondřejníkem od
vlastníků V. a M.H., Kunčice p.O.

9) Pronájem budovy č.p. 316 v Kunčicích
p.O. - Dagmar Procházková, Frenštát
pod Radhoštěm

10) Zvýšení počtu dětí a počtu stravova-
ných v předškolním zařízení Základní
školy a mateřské školy Karla Svolin-
ského, Kunčice p.O.

11) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výhradním
poskytování realitních služeb č.
11/2010 - č.p. 627, Kunčice p.O. -
JUSTKA REPRO s.r.o. se sídlem v
Kopřivnici

12) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výhradním
poskytování realitních služeb č.
12/2010 - č.p. 315, Kunčice p.O. -
JUSTKA REPRO s.r.o. se sídlem v
Kopřivnici

13) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výhradním
poskytování realitních služeb č.
13/2010 - č.p. 304, Kunčice p.O. -
JUSTKA REPRO s.r.o. se sídlem v
Kopřivnici

14) Pověření starosty obce podpisem do-
kumentů přijatých na 87. zasedání rady
obce dne 23. srpna 2010

15) Diskuze 

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

RO schvaluje program jednání a zařazení
nových bodů programu a zařazení nového
bodu programu: 16) Veřejná zakázka „Ka-
nalizace a ČOV Kunčice pod Ondřejníkem
- investiční úvěr“. 5-0-0

k bodu 1)
RO bere na vědomí organizaci Dne obce
2010. 5-0-0

k bodu 2)
RO schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí a
společností HOCHTIEF CZ, IČ
46678468 se sídlem v Plzeňská 16/3217,
Praha 5, týkající se díla Kanalizace a ČOV
Kunčice pod Ondřejníkem - západní část.

5-0-0
k bodu 3)
RO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o
budoucí kupní smlouvě mezi obcí a P.S.,
Kunčice p.O., týkající se prodeje pozemku
p.č. 1209/183 v k.ú. a Obci Kunčice p.O.

5-0-0
k bodu 4)
RO schvaluje ukončení nájemní smlouvy
mezi obcí a MUDr. Leo Überallem, Kunčice
p.O. týkající se pronájmu nebytových prostor
v budově č.p. 627 v Kunčicích p.O. 5-0-0

k bodu 5)
RO bere na vědomí žádost o pronájem bytu
v majetku obce - P.I., Kunčice p.O. 5-0-0

k bodu 6)
RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje
pozemku p.č. 1806/4 v k.ú. a Obci Kun-
čice p.O. 5-0-0
k bodu 7)
RO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
pozemku p.č. 11/13 v k.ú. a Obci Kunčice
p.O. 5-0-0

k bodu 8)
RO doporučuje zastupitelstvu obce schvá-
lit koupi pozemku p.č. 3514/1 v k.ú. a Obci
Kunčice p.O. 5-0-0

k bodu 9)
RO pověřuje starostu obce pozváním Dag-
mary Procházkové, Frenštát p.R. na příští
zasedání rady obce. 5-0-0

k bodu 10)
RO schvaluje navýšení kapacity předškol-
ního vzdělávání v Základní škole a mateř-
ské škole Karla Svolinského v Kunčicích
pod Ondřejníkem o 20 děti ve třídě, tj. na
celkovou kapacitu 76 dětí.
RO schvaluje navýšení kapacity školní jí-
delny – výdejny v mateřské škole v přís-
pěvkové organizaci Základní škola a
mateřská škola Karla Svolinského v Kunči-
cích p. O. na 76 stravovaných. 5-0-0
k bodu 11)
RO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o
výhradním poskytování realitních služeb č.
11/2010, týkající se budovy č.p. 627 a
souvisejících pozemků v Kunčice p.O. -
JUSTKA REPRO s.r.o. se sídlem v Kopřiv-
nici. 5-0-0

k bodu 12)
RO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o vý-
hradním poskytování realitních služeb č.
12/2010, týkající se budovy č.p. 315 a sou-
visejících pozemků v Kunčice p.O. - JUSTKA
REPRO s.r.o. se sídlem v Kopřivnici. 5-0-0

k bodu 13)
RO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o
výhradním poskytování realitních služeb č.
13/2010, týkající se budovy č.p. 304 a
souvisejících pozemků v Kunčice p.O. -
JUSTKA REPRO s.r.o. se sídlem v Kopřiv-
nici. 5-0-0

k bodu 14)
RO pověřuje starostu obce podpisem do-
kumentů přijatých na 87. zasedání rady
obce dne 23. srpna 2010. 5-0-0

k bodu 16)
RO schvaluje kritéria pro veřejnou zakázku
„Kanalizace a ČOV Kunčice pod Ondřejní-
kem - investiční úvěr“: nejvýhodnější na-
bídka je nabídka s nejnižší podanou cenou
skládající se z úrokové marže k bankovní
sazbě PRIBOR. 5-0-0

zpracoval: Michal Pavlita

Cvičení rodičů s dětmi
Cvičení rodičů s dětmi se bude konat pravidelně každou středu

v době 16:30 – 17:30 v Sokolovně, začínáme 15. 9. 2010.

Na pravidelné setkávání se těší cvičitelky – Markéta Janasová,
Markéta Menšíková a Michaela Šebelová.
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OBČANŮM KUNČIC POD ONDŘEJNÍKEM
Vážení Kunčičané,
blíží se komunální volby, a proto bychom Vám rádi představili stěžejní body programu

NEZÁVISLÝCH (sdružení nezávislých kandidátů), kteří se v těchto volbách budou ucházet
o Vaše hlasy.

Naši kandidáti nejsou příslušníky žádné politické strany, jsou to prostě občané Kunčic
pod Ondřejníkem, kterým není lhostejné, jak naše obec vypadá, co se v ní děje a kam směřuje.

Chtěli bychom pomoci pro Kunčice uchovat to dobré a krásné, co tady máme, a roz-
víjet to, co život v naší vesnici udělá ještě lepším a příjemnějším. 

To hlavní z našeho programu: 
– Nepodporujeme výstavbu terasového domu, výstavbu centra obce tak jak je navr-

hováno, ani jiné podobně megalomanské akce. Myslíme si, že je potřeba pracovat na
projektech, které budou ve finančních možnostech naší obce. Budeme podporovat
podnikatelské aktivity a obecní projekty, které povedou ke zkvalitnění stávající infra-
struktury, nabídky služeb v obci a které budou v souladu s venkovským rázem obce.

– Prosazujeme konání obecního referenda při rozhodování o velmi nákladných projek-
tech a také o projektech, které by mohly nevratně a zásadně změnit vzhled a charakter
obce a krajiny.

– Požadujeme důslednou kontrolu a detailní zveřejnění hospodaření obce za minulá
období, zveřejnění vynaložených nákladů na nerealizované projekty (náklady na zpra-
cování projektové dokumentace k terasovému domu a centra obce) a lepší obezná-
mení občanů s významem a fungováním Kunčické s.r.o.

– Navrhujeme zlepšení péče o stávající venkovní areál školy, jeho oživení  a rozvoj pro
využití širokou veřejností.

– Podpoříme a budeme prosazovat koncepční a promyšlené navýšení kapacity Ma-
teřské školy.

– Podpoříme vybudování dětského hřiště u školy pro potřeby školky a rodičů s malými
dětmi.

– Chceme, aby občané byli informování o aktuálním dění v obci prostřednictvím pře-
hledných webových stránek a objektivních a slušných Obecních novin.

– Budeme se zabývat situací seniorů, zdravotně postižených či jinak znevýhodněných
spoluobčanů (např. dopravní obslužnost DPS).

– Budeme usilovat o zlepšení péče o obecní komunikace a zvýšení jejich bezpečnosti
(např. zrcadla, přechody pro chodce, …)

Pokud Vás zajímá celý náš program a chcete se seznámit s našimi kandidáty, nav-
štivte naše webové stránky www.nezavislikuncice.iplace.cz. 

Pro ty z Vás, kteří nemáte přístup k internetu, bude před volbami distribuována tištěná
verze našeho programu spolu se seznamem všech našich kandidátů.

V Kunčicích pod Ondřejníkem 22.8.2010 Vaši Nezávislí kandidáti

inz
er
ce
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Změna objednávání inzerce
Pro objednávání inzerce 

v Obecních novinách nyní
pro sím využívejte nový inter-

aktivní objednávkový formulář
na www stránkách 

http://inzerce.kuncicepo.cz.
Tento formulář Vám nabídne
výpočet ceny, zadání všech
parametrů objednávky i vklá-
dání příloh. Pro objednávání

inzerce využívejte pouze
tento způsob.

Děkujeme. Redakce.

inz
er
ce

Tajenka z prázdninového čísla: Walther: Qui percit nocentibus, innocentes punit. Kdo šetří viníky, trestá nevinné.
Pomůcky: MNA, Odak.

Křížovka
Tajenka: Walther: Qui peccat ebrius, luat sobrius, Kdo se provinil v opilosti, ať se...

(dokončení v tajence)

Trn

Užitek
(slovensky)

2. DÍL
TAJENKY

SPZ
Tábora

Jméno
Ferrariho

Kód člen-
ského státu
New York

Lesní porost
poškozený

větrem

Dravý pták
(slovensky)

Ženské
jméno

Český
prozaik

Sídlo
v Kazach-

stánu

1. DÍL
TAJENKY

Nešikovný
člověk 

(přeneseně)

Rakouský
automobi-
lový závod-

ník

Kraj na
severním

Slovensku

Sbírka
kriminálních

příběhů

Bulharská
měna

Osobní
zájmeno

Ostrov ve
Středozem-

ním moři

Odkrojené
kousky
masa

Citoslovce
smíchu

Druh
tkaniny

Kuchyňská
nádobka Pramáti Citoslovce

troubení Talek Přimucovat Prudké
napadení

Plátěná
přístřeší

Zkr. Pohra-
niční stráže

Podnik
v Třeboni

Zkratka 
tlaku krve

Noční
pták

Ranní
vláha

Renovace

Stařec

Značka
zirkonia

Iniciály
ruského

spisovatele
Alexejeva

Zámezí
(ve sportu)

Potlesk

Název
písmene

Vrh

Odpornost

Předložka

Značka
zlata

Zvětšovací
sklo

Plavecký
styl

Český
tenista

Pokrm
z vajec

Solmizační
slabika

Římskými
čísly 55

Druh látky

Oční technik

Zkratka mu-
niční zá-
kladny

Jméno
fenky

Jméno Chap-
linovy ženy

Filmová
hvězda

Vzorec oxidu
sirnatého

Vysoké učení
technické

Slovenská
předložka
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KATEGORIE A TRATĚ: běh     + kolo

předžáci 2003 a mladší 800m + 1,5km
mladší žáci 2002-2000 800m + 2,25km
starší žáci 1999-1997 1,8km + 3,6km
dorost 1996-1994 1,8km + 15km
dospělí 1993-1971 3,6km + 15km
masters 1970 a starší 3,6km + 15km
dvojice 3,6km + 15km

Vypínání elektrické energie 
dne 13., 15., 21., 22., 29. a 30. 9. 2010 od 7.30 do 17.30 hod.
Trojanovice (Banka–Maralův kopec, Frenštát p. R.–Bystré, Kunčice p. O.

ONDŘEJNICKÝ MTB DUATLON 2010
Pořadatel: MTB 

Ondřejník 
Kunčice p.O.

Datum konání: neděle 3. 10. 2010
Místo: areál BRC Čeladná
Start: 10 hod.
INFORMACE: www.mtbondrejnik.cz

Republikové finále
v atletice

V pátek 18. června jelo 11 našich
sportovců: Natálie-Laura Mynářová,
Eliška Majerková, Gabriela Mynářová,
Vojtěch Mráz, Jakub Svítil, Jan Majer,
Tomáš Jurek, Michael Jurek, Tomáš Fu-
ciman, Lukáš Daníček a Tomáš Daníček
reprezentovat Moravskoslezský kraj a
naši obec na republikové finále v atletic-
kém čtyřboji do Brandýse nad Labem. 

Přenocovali jsme ve třídách střední
zemědělské školy a ráno jsme se vydali
na stadion Houšťka poměřit své síly
s ostatními. Mezi velkou konkurencí se
naši závodníci určitě neztratili. Nejlepšího
umístění dosáhli mezi muži Tomáš Daní-
ček, který obsadil 4. místo a vytvořil re-
kord v této soutěži v běhu na 100 m a
v kategorii starší žáci III. Jan Majer, který
se umístil na 5. místě. Moravskoslezský
kraj po sečtení bodů všech závodníků
skončil na 6. místě.

Po vyhlášení výsledků jsme naskákali
do autobusu a domů jsme dojeli roze-
spalí asi v jednu hodinu v noci.  

Za ASPV Zuzana Majerková

Poděkování
TJ Sokol Kunčice p. O. děkuje

všem cvičitelkám, cvičitelům a tre-
nérům za náročnou a úspěšnou
práci s mládeži a všem reprezentan-
tům za sportovní nasazení a repre-
zentaci naší tělovýchovné jednoty a
tím i Kunčic p. O. Jejich přičiněním
se TJ Sokol Kunčice p. O. i naše
obec stala známou nejen v okrese,
v kraji, ale i v celé republice.

Za hlavní výbor TJ Sokol Kunčice p. O. 
Vít Majerek


