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Dne 1. září 2010 se žáci po prázdninách
vrátili do školních lavic. Přicházeli vesele,
plni očekávání, těšili se na školu a snad
úplně všichni na své kamarády. Čekaly je
pečlivě připravené učebny, nové učebnice
i noví pedagogové. V letošním roce přibyla
do učitelského sboru Mgr. Barbora Golová,
která bude pracovat s třeťáky. S největší ra-
dostí však přicházeli do školy ti nejmenší,
žáci 1. ročníku, kterých letos usedlo před
tabulí 24. Tento den byl pro ně slavnostní,
proto si mohli na tuto velkou událost po-
zvat i své hosty. Doprovodili je jejich rodiče,
babičky i dědečkové. Děti svůj den prožily
radostně, vždyť na ně
čekalo mnoho zajíma-
vých učebnic a krás-
ných školních
pomůcek. Přivítal je
Mgr. Tomáš Kolesa,
ředitel školy. Pozdra-
vit nové žáčky a po-
vzbudit je do školní
práce přišel také Ing.
Michal Pavlita, sta-
rosta obce a aby zdů-
raznil význam tohoto
dne, předal dětem
dárky. Letos budou
své první školní zku-

šenosti nabývat tyto děti: Adamčíková
Eliška, Cáb Jaromír, Cochlar Jan, Dorotí-
ková Viktorie, Dostálová Vendula,
Hrubišová Ivana, Chovančíková
Lucie, Janasová Anna, Knapek
Jan, Kunz Josef, Líma Vojtěch,
Majerek Michal, Maroszová Mo-
nika, Mrázová Klára, Petrová Ka-
teřina, Pustková Lenka,
Schulhauserová Iva, Strnadlová
Markéta, Šigutová Monika,
Šmajstrlová Andrea, Šnyta
René, Štefek Ondřej, Štefková
Isabel, Šupola Sebastián.

Přejeme jim, aby všechny jejich školní
dny byly naplňovány kamarádstvím a rado-
stí z vědění i dosažených cílů.

Markéta Jurková, tř. uč.

Zahájení školního roku

2010 – 2011
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Jaké byly ty čtyři roky osobně a pra-
covně pro vás?

Jednoduše – velmi složité. První věcí, která
byla poznat, byla ztráta času. Velká pracovní
vytíženost, kterou poznala hlavně rodina. Na
druhou stranu to byly roky, kdy bylo vidět, jak
se věci u nás na vesnici mění k lepšímu a
můžou měnit i nadále. Podařilo se zrealizovat
řadu velmi dobrých projektů, hodně je jich při-
pravených pro další zastupitele, kteří to
budou mít díky tomu o poznání jednodušší.

Ve školce slýchávám, že nová třída
nebyla hygienou schválena a je vybudo-
vána nějakým „podvodem“. Je to
pravda?

Je až s podivem, kolik času zabere neu-
stále vysvětlování kolem školky. Nicméně po-
kusím se krátce odpovědět. Nová třída
splňuje všechny zákonné normy pro provoz
předškolního zařízení. Krajská hygienická
správa přestavbu zkontrolovala a vydala
kladné závazné stanovisko k provozování
nové třídy školky. Výstavbu nové třídy projed-
návalo zastupitelstvo již před dvěma roky a
rada obce koncem srpna schválila navýšení
kapacity mateřské školky. Problémem však
byla absolutní nespolupráce a negace všeho,
co se dělá, a to hlavně ze strany školky.

Jak to nyní vypadá s budováním ka-
nalizace a jak bude stavba financo-
vána?

Dne 20. září 2010 bylo jednání o převzetí
staveniště se společností Hochtief CZ a.s.,
která vyhrála výběrové řízení a je zhotovitelem

kanalizace. Tato firma dokázala nabídnout
cenu 93 mil. Kč místo položkového rozpočtu
142 mil. Kč, obec a stát tímto díky otevře-
nému výběrovému řízení ušetří cca 49 mil. Kč.
Spoluúčast obce bude cca 26 mil. Kč.
Částku 25 mil. Kč bude obec čerpat formou
bankovního nebo nebankovního úvěru. Doba
splatnosti úvěru bude 15 let a splátky budou
z velké části financovány z výnosu provozu
samotné kanalizace a čistírny odpadních vod.
V létě příštího roku by měl být spuštěn zku-
šební provoz. V minulosti bylo velkou chybou,
že se o této stavbě jen mluvilo a prakticky nic
nečinilo.

Rada obce a zastupitelstvo je slo-
ženo ze zástupců různých stran, jaká
byla spolupráce mezi vámi?

Rada obce pracovala ve složení dva za-
stupitelé za ODS a tři za KDU-ČSL. Rada
obce by měla být jakýmsi pomyslným vede-
ním obce. Problémem však byla dočasná ab-
sence docházky na zasedání rady obce
některých radních za KDU-ČSL. Bohužel
musím říct, že rada sice pracovala u jednoho
stolu, nikoliv ale společně. Popsat práci za-
stupitelstva by bylo velmi dlouhé. Obecně
však musím říct, že někteří zastupitelé pra-
covali velmi řádně a jejich čas, který věnovali
pro obec byl úžasný a zasluhují za přínos
obci uznání. Bohužel i zde se našli lidé, kteří
se „drali“ o funkce a poté, i po několikerých
výzvách, nebyli schopni řádně pracovat. Je
pro mne velkým překvapením, že tito lidé jsou
nyní na vedoucích místech různých kandidá-
tek.

Jak můžete zaručit, že bude příroda
kolem nás stále krásná a co s ní Důl
Frenštát udělá?

Zaručit nemůžu samozřejmě nic, to ne-
může nikdo z nás. Za přírodu zodpovídáme
všichni společně. V posledních čtyřech letech
obec vydala částky na ochranu přírody něko-
likanásobně větší než v letech předešlých.
Můžu slíbit: Pokud budu další čtyři roky něja-
kým způsobem mít vliv na chod obce, budu
se snažit o zachování přírody kolem nás a
zlepšení jejího stavu. Stejné je to i s Dolem
Frenštát. Obec je tvrdým odpůrcem otevření
dolu. Doufám, že to tak zůstane i nadále.

Bude se stavět Terasový dům Ondřej-
ník, nelze tam postavit rodinné domy,
jak to požadují někteří občané?

Stavbu terasového domu schválilo zastu-
pitelstvo obce 14 hlasy z celkových 15 za-
stupitelů. Upřímně můžu říct, že jsem byl
první, kdo přišel s návrhem stavby rodinných
domů. Na jednání zastupitelstva, které pro-
dej pozemku pro rodinné domy projednávalo,
však vzešel návrh, že pozemek musíme pro-
dat za větší cenu, než tehdy nabízela deve-
loperská společnost. Až na tento popud
zastupitelstva se hledal projekt, který by vy-
hovoval kritériu zastupitelů, tj. co nejvyšší
výnos. Proto vznikl záměr terasového domu.
Dále bych rád poznamenal, že na letošním
červnovém zasedání rady obce, tedy těsně
poté, co zastupitelstvo projednávalo petici
proti terasovému domu, jsem navrhl tento
projekt prodat s tím, že dojde ke změně pro-
jektu na rodinné domy. Tím by byly vyřešeny

DOTAZY OBČANŮ STAROSTOVI OBCE

Účast členů Rady obce na jednáních rady obce

Účast je vyjádřena procentuálním vyjádřením
podle účasti na jednotlivých bodech jednání.

99% 89% 85% 85% 70%
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Jubilanti
v říjnu oslaví svá

životní jubilea tito občané
Miroslav Valášek 89 let
Bedřich Majerek 86 let
Josef Klimeš 86 let
Oldřich Šmiřák 85 let
Marie Křiváková 84 let
Jarmila Drongová 82 let
Lubomír Večerka 75 let
Zdeněk Strnadel 75 let
Jan Žurek 65 let
Rudolf Blažek 65 let
Libuše Vršecká 65 let
Bohumír Čajánek 65 let
Marie Havrlantová 60 let
Jaroslav Novotný 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 posledním rozloučení
mého manžela pana Bohuslava Vác-
lavíka dne 3. 9. 2010.

Manželka Ilona Vávlavíková

Děkujeme všem příbuzným, přátelům
a známým za účast při posledním roz-
loučení s paní Marií Šmiřákovou.

Rodina Havrlantova

Rozloučení
V měsíci září jsme se naposledy roz-
loučili s paní Evou Doležilkovou, s
paní Jiřinou Pavlů, s panem Bohu-
slavem Václavíkem, s panem Ladi-
slavem Pavliskou a s Jindřiškou
Halamíkovou.

Vzpomínky
„Ač cesty nikam nevedou,
tys po nich šel a šel jsi rád,
těch cest se nesmíš, nesmíš bát,
snad není cest, jen lidé jdou
a jedna z hvězd je vždycky tvou
a z té ti zazní odpověď,
až přestaneš se ptát…“.
Dne 28. října 2010 vzpomeneme 1.
výročí úmrtí pana Ivana Hrčka. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka Radmila a dcery

s rodinami.

Oznámení
Dne 26. 8. 2010 byla před obecním
úřadem nalezena zlatá náušnice. Na-
lezená náušnice bude předána po
předložení druhé náušnice u p. T. Ho-
lušové na obecním úřadě.
Dne 20. 9. 2010 byl nalezen velký!
svazek klíčů u železničního přejezdu k
Ruskému kostelíku. Svazek je uložen
na obecním úřadě u p. T. Holušové.

� �

� �

� �

Vycházka
pro seniory

Bude-li říjnový čas příznivý, vydáme se
na vycházku v úterý 19. října 2010.
Sraz v 9.20 na točně – směr Ondřejník
a po okružní cestě nad chatu Dřevař,
pak dolů k Huťařství. SPOZ

DEN OBCE
Děkujeme všem zúčastněným za pří-
pravu a zdárný průběh Dne obce. Díky
všem zúčastněným se podařilo udržet
zajímavý program po celý den, a to i
přes nepřízeň počasí.

za Kulturní komisi Lenka Dobiášová

Vážení občané,

v termínu od 11.10.2010 – 24.10.2010
proběhne výměna vodoměrů.

Bude se jednat o tyto nemovitosti:
č.p. 3, 567, 491, 696, 441, 425, 70,

657, 309, 493, 410, 654, 630, 431, 650,
362, 498, 451, 318.

č.ev. 0258, 0628, 0266, 0196, 0499,
0494, 0732, 0603, 0594, 0611, 0242,
0616, 0497, 0505, 0638, 0256, 0716,
0246, 0893, 0639, 0263, 0615, 0635,
0633, 0689, 0261, 0724, 0726, 0343,
parc.č.1305/1, parc. č. 1813/7.

Výměnu bude provádět pan Bražina Jaro-
slav, který se prokáže pověřením společnosti
Kunčická s.r.o. se sídlem společnosti Kun-
čice pod Ondřejníkem 569, PSČ 739 13.

Tímto Vás laskavě žádám, abyste sms
zprávou na číslo 725 506 902 popř. na e-
mailovou adresu barbora.sacka@kunci-
cepo.cz nahlásili, v jakém termínu nám
zpřístupníte Vaši nemovitost, případně tel.
kontakt - (pověřený pracovník s Vámi do-
mluví termín výměny vodoměru) tak, aby
vše proběhlo bez problémů.

Za spolupráci předem děkuji.
Barbora Sacká

Výměna vodoměrů

dvě základní námitky občanů – první, ať
stavba obec finančně dočasně nezatíží a
druhá, která se týkala velikosti a tvaru bu-
dovy. Bohužel tento návrh podpořili jen radní
za ODS. V dalším období budu podporovat
výstavbu rodinných domů, pokud to bude
jasným přáním a volbou občanů.

Myslíte si, že bylo dobře pronajmout
budovu potravin Jednotě?

Ale my jsme před rokem a půl neměli prak-
ticky jinou možnost. Pozemky pod potravi-
nami patřily Jednotě. Ta od nás požadovala
nájemné skoro ve stejné výši jako platila
Hruška, tedy 5.000 Kč měsíčně. Jednota má
smlouvu pouze na dva roky a nájemné je
umořeno koupi pozemku. Nájemné, které
nám takto zaplatí, je asi osmkrát vyšší. Dále je
nutné zdůraznit, že pokud bychom pozemky
pod budovou a vedle ní nevlastnili, hrozilo by
i ukončení provozu potravin. Jiná možnost
tehdy prostě nebyla.

Nezdá se vám, že je mnoho připrave-
ných projektů, půjde je vůbec realizovat?

Všechny projekty, které máme jsou připra-
veny buď pro spolufinancování dotačními pro-
gramy nebo jsou připraveny pro vznik PPP
projektů, tedy spolupráce veřejných a sou-
kromých prostředků. Ono je velká pravda na
tom, že všichni musí mít připravené projekty „v
šuplíku“. To, co se nám podařilo za poslední
čtyři roky, je výjimkou mezi obcemi nejen
v našem regionu. Schválit projekt, poté vy-
pracovat všechnu dokumentaci a nakonec re-
alizovat, trvá minimálně tři roky. Za poslední

čtyři roky jsme získali dotace za cca 150 mil.
Kč. Pokud se nám v příštích čtyřech letech
podaří získat jen jednu třetinu, tak vše do roku
2014 řádně dokončíme. Osobně vím, že je to
možné. Zcela úmyslně jsem si vybral jako
téma své diplomové práce dotace z fondů Ev-
ropské unie.

Není obec zadlužená?
První položím otázku „co je to dluh“? To co

řádně splácíme nebo to, co už schopni splá-
cet nejsme? Obec bude mít na konci tohoto
roku menší úvěry u bank, než na konci roku
2006. Tehdy měla bankovní úvěry cca 5 mil.
Kč, nyní to bude asi 3 mil. Kč. I závazky vůči
dodavatelům jsou nižší. Navíc jsme již vydali 3
mil. Kč na kanalizaci na projekční přípravu,
které nám Státní fond životního prostředí ČR
v příštím roce proplatí. Všechny finanční toky
jsou řádně plánovány a kontrolovány. Vše je
s ohledem na naši velkou investiční akci, kte-
rou je právě kanalizace. Odpověď na vaši
otázku je pak jednoznačná – není. Obec Kun-
čice p.O. je jednou z nejlépe hospodařících
obcí, což je i výsledek hodnocení tzv. finanč-
ního zdraví podle kritérií danými fondy EU.

Myslíte si, že má smysl jít k volbám?
Určitě, kdy jindy může občan vyjádřit své

postoje. Ať už kladné nebo záporné. Všechny
volby nás ovlivňují víc, než si mnozí připouští.
Mám ale jednu prosbu: Aby lidé pozorně sle-
dovali volební programy jednotlivých stran, co
pro obec dělali v minulosti, co pro ní chtějí
udělat v dalším období. Ovšem každá volba,
je volba občanů – odpovědnost je jen na vás.
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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 zarámo-
vaných 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, politické
hnutí, jejich koalice, nebo sdružení politických
stran nebo politických hnutí a nezávislých
kandidátů, individuálně kandidující nezávislý
kandidát nebo sdružení nezávislých kandi-
dátů. Údaj o členství jednotlivých kandidátů
v politických stranách nebo politických hnu-
tích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou;
pro informaci voličů budou na zadní straně in-
formace doručované voličům společně s hla-
sovacími 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 distri-
buovány 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 požádat okr-
skovou 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.

• 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.
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• 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 neo-
značí na hlasovacím
lístku ani volební
stranu, ani žádného
kandidáta, hlasovací
lístek nevloží do
úřední obálky, hlaso-
vací lístek přetrhne
nebo vloží do úřední
obálky několik hlaso-
vacích lístků do téhož
zastupitelstva, je jeho
hlas neplatný.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru

určeného pro úpravu
hlasovacího lístku hla-
suje volič tak, že úřední
obálku vloží před okr-
skovou volební komisí
do volební schránky.

Každý volič hlasuje
osobně, zastoupení není
přípustné. S voličem,
který nemůže sám upra-
vit hlasovací lístek pro
tělesnou vadu, anebo
nemůže číst nebo psát,
může být v prostoru ur-
čeném pro úpravu hla-
sovacích lístků přítomen
jiný volič, nikoliv však
člen okrskové volební
komise, a hlasovací lís-
tek za něho upravit a vlo-
žit do úřední obálky,
a popřípadě i úřední
obálku vložit do volební
schránky.

Hlasování do pře-
nosné 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 stá-
lého volebního okrsku,
pro který byla okrsková
volební komise zřízena.

V takovém případě vyšle okrsková volební ko-
mise k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky. Při hlasování postupují členové okr-
skové volební komise tak, aby byla zachována
tajnost hlasování.

Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních
seznamech voličů vedených zastupitelským
nebo konzulárním úřadem České republiky
(dále jen „zastupitelský úřad”) není při volbách
do zastupitelstev obcí možné. Zvláštní se-
znamy voličů vedou zastupitelské úřady na zá-
kladě bydliště voliče v zahraničí, který z tohoto
titulu o zápis požádal, a mají proto povahu stá-
lého seznamu voličů, Vzhledem k tomu, že

volič může v daných volbách hlasovat pouze
jednou, může být veden pouze v jednom stá-
lém seznamu voličů. V důsledku svého zápisu
do zvláštního seznamu voličů vedeného za-
stupitelským úřadem byl volič vyškrtnut ze stá-
lého seznamu voličů vedeného obecním
úřadem. K tomu, aby byl volič opětovně za-
psán ve stálém seznamu voličů vedeném
obecním úřadem v místě jeho trvalého pobytu
na území České republiky, musí požádat o vy-
škrtnutí ze zvláštního seznamu voličů příslušný
zastupitelský úřad a o tomto vyškrtnutí před-
ložit obecnímu úřadu potvrzení, popř. toto po-
tvrzení předložit v den voleb okrskové volební
komisi. MICHAL PAVLITA, STAROSTA OBCE
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Vážení spoluobčané,

vážíme si Vaší důvěry, kterou jste nám prokázali v minulých volebních obdobích.

KDU – ČSL je v naší obci zavedenou značkou, za kterou stojí konkrétní lidé i konkrétní výsledky. V současné
době došlo v naší organizaci k rozšíření členské základny o 7 nových členů. Změnilo se obsazení výboru strany,
novým předsedou MO KDU – ČSL se stal Ing. Tomáš Hrubiš, místopředsedou Ing. Pavel Řezníček.

Volební strana KDU –ČSL postavila do komunálních voleb kandidátku, která nabízí voličům 15 slušných a
odpovědných občanů, mnozí z nich mají bohaté zkušenosti s komunální politikou.

Našimi volebními prioritami jsou:
– slušnost a otevřenost v jednání
– zachování podhorského rázu obce s promyšlenou koncepcí dalšího rozvoje

s prioritou vybudování kanalizace
– zlepšení společenského klimatu v obci
Konkrétní body našeho volebního programu naleznete ve volebním materiálu KDU –ČSL a na webových
stránkách www.kuncice.kdu.cz.

Vážení spoluobčané, volte prosím slušnost, zkušenost a odpovědnost.

Děkujeme
Za MO KDU – ČSL

Ing. Tomáš Hrubiš
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Ošetřovatelská služba:
Tyto úkony jsou hrazeny zdravotními pojišťov-
nami (po schválení ošetřujícím lékařem) a
jsou prováděny 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 kož-

ních lézí, poranění, ran (operační rány, bér-
cové vředy, dekubity)

• aplikace inhalační a léčebné terapie (apli-
kace analgetik, insulinu, p.o., s.c., i.m., in-
fúzí...)

• nácvik aplikace insulinu
• vyšetření hladiny krevního cukru glukomet-

rem
• ošetřovatelská rehabilitace (kondiční a de-

chová cvičení), nácvik soběstačnosti, verti-
kalizace, nácvik chůze

• klysma,cévkování žen,ošetření permanent-
ních katetrů,ošetření stomií,žaludeční sondy

• zácvik rodinných příslušníků event. blízkých ke
zvládnutí jednoduchých ošetřovatelských inter-
vencí

• pravidelné kontroly zdravotního stavu a in-
formování lékaře o zdravotním stavu klienta

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

Pečovatelská služba je služba hrazená klientem.
Výše úhrady poskytnutých úkonů se řídí platným
ceníkem 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 kli-
entem.

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 re-

ceptů,
• dovoz obědů,
• pomoc při poskytnutí stravy, pomoc s pří-

pravou jídla,
• vyřízení úředních záležitostí, doprovod na

zdravotní vyšetření,

• podporu při chůzi aj.
Dle potřeby můžeme navštívit klienta i několi-
krát za den, popř. mu zajistit několikatihodino-
vou péči.

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

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

Mateřské centrum Klubíčko:
Mateřské centrum (MC) je místem setkávání
maminek či tatínků na mateřské dovolené a
jejich dětí.Umožňuje rodičům s malými dětmi
vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě
dostávají. V MC pro vás bude připraven zají-
mavý program, na jehož tvorbě se můžete po-
dílet. MC je založeno na principu
dobrovolnosti a vzájemné výpomoci, naslou-
chání, předávání zkušeností.
Rodiče ve v MC setkávají každou středu a
pátek od 9 – 12 hod.

Charita ve Frenštátě pod Radhoštěm nabízí občanům tyto služby:
Služby poskytujeme 24 hod.
denně 7 dní v týdnu.
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Nabídka studijních a učebních oborů:

Studijní obory: čtyřleté s maturitou
• Agropodnikání
• Mechanizace a služby

Učební obory:
tříleté s výučním listem

zemědělské
• Zahradník
• Zemědělec- farmář

lesnické
• Lesní mechanizátor

technické
• Podkovář a zemědělský kovář
• Opravář zemědělských strojů

Obory jsou doplněny dalšími kvalifikace-
mi, například řidičské průkazy sk. B, T, C,
svářečské kurzy, zbrojní průkaz, moto-
rová pila, hydraulická ruka, sklízecí mlá-
tička, LKT, UKT a další specializace.

Nástavbové denní studium:
dvouleté s maturitou
• Podnikání

Dny otevřených dveří: 10. 11. 2010,
8. 12. 2010, 12. 1. 2011 (vždy do 16.30 h)
Osobní návštěvy po telefonní dohodě.
Od 1. 1. 2011 je změna názvu školy na
Střední odborná škola.

ZÍSKANÁ KVALIFIKACE VE ŠKOLE
= JISTOTA UPLATNĚNÍ V ŽIVOTĚ.

Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace

Na Hrázi 1449, 738 02 Frýdek – Místek

Bližší informace na tel.: 558 432 525, e-mail: sekretariat@sszfm.cz, http: www.sszfm.cz

Knihovna
Pod Stolovou

oznamuje změnu
výpůjčního dne.

Od 1. října 2010
bude výpůjčním

dnem

středa
15-18 hod.

M. Starnovská

Penzion pro seniory:
Domov tvoří zázemí pro ošetřovatelskou a
pečovatelskou službu. Jeho cílem je umožnit
všem klientům být co nejdéle soběstačnými
a strávit stáří na odpovídající životní úrovni.
Klienti jsou zde ubytování v 9 garsoniérách
vybavených kuchyňským koutem a samo-
statným sociálním zařízením.

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

Pro všechny zájemce je klub otevřen každé
úterý od 9.00 hod v prostorách Charity Fren-
štát 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
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Snad se nebude opakovat útlum, který
se v minulosti odehrál po odstranění před-
sedy NV Čestmíra Kubečky.

Kdyby tehdy jeho nástupci pokračovali
alespoň v kanalizaci, tak jako na Čeladné,
měli jsme v některých lokalitách ještě křiš-
ťálové potůčky, nádrže na žabáku bez fe-

kálií a saponátů a nemuseli jsme se v sou-
časnosti obávat, že finanční spoluúčast na
kanalizaci a na přípojkách nám udělá díru
do rodinného rozpočtu.

Desítky milionů, které by nám pomohly
z prodeje bytů v terasovém domě, jsou
zatím rovněž v nedohlednu.

Zřejmě sobectví ovlivňuje některé místní
občany, kteří se snaží omezit návštěvnost
naučné stezky pro veřejnost a zachovat
tento přírodně cenný kout pro vycházky se
svými čtyřnohými kamarády.

Škoda, že někteří místní podnikatelé ne-
uvážili, co všechno nejkrásnější část jižní
strany Ondřejníku potřebuje. Kolik movitých
občanů v Kunčicích přibude, kteří nám po-
můžou v boji proti hrozícímu poddolování
obce, rozvoji dalších podnikatelských akti-
vit a doplnění zachovalého koutu přírody o
dědictví minulosti. Zapomínají na rozvoj ži-
votního prostředí pro budoucí generace.

Společně nás čeká obnova veřejné ze-
leně, revitalizace vodních toků a ochrana
zdrojů pitné vody.

Děkujeme panu J. Petrovi st. za bezplat-
nou úpravu plochy kolem dolního mokřadu.

Ještě nás čeká vstup do štoly a její zpří-
stupnění. Na altán s vyhlídkou a výukovým
centrem pro mládež jsme letos peníze na
projekt nedostali.

Věřím, že zdravotní procházka naučnou
stezkou v dnešní uspěchané době každého
pohladí na duši.

Miloslav Šrubař jednatel,
Pozemkového spolku Podbeskydí,

ZO ČSOP 68/01

Bude i po volbách pokračovat
dobře rozjetý rozvoj obce?

inzerce
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Vážení a milí spoluobčané Kunčic pod
Ondřejníkem,

dovolte mi, abych Vás v krátkosti infor-
moval o činnosti fotbalového oddílu SOKOL
KUNČICE.

Ptáte se, proč teď, když není konec
roku? Fotbalová sezóna se hraje podzim –
jaro, a nyní jsme na začátku nové sezóny.
Fotbalový výbor pracuje s malými obměnami
spolehlivě již osmou sezónu v tomto slo-
žení: předseda ZMS Světelský Karel (za-
sloužilý mistr sportu a pětitinásobný mistr
světa v Rybolovné technice), jednatel a po-
kladník Mgr. Klímek Petr, Ing. Kokeš Miro-
slav st. a Káňa František (trenér žáků),
Benda Dalibor (trenér mužů), Ing. Mazoch
Michal (vedoucí futsalu), Zajac Jan st. a
Zajac Jan ml. (udržba hřiště), Mácha Richard
(hlavní pořadatel).

Minulý ročník 2009-10 byl pro Kunčický
fotbal velmi úspěšný. Mladší žáci (přípravka),
trénuji každou středu v naší základní škole
od 15.00-16.30 hod. V této věkové kate-
gorii nehrajeme žádnou soutěž v rámci
OFS, pro malý počet hráčů, ale zúčastňu-
jeme se všech turnajů pořádaných v rámci
škol. Od letošního října chceme po dohodě
s vedoucí učitelkou MŠ zavést trénink ben-
jamínku, také každou středu od 14.00-
15.00 hod. po vedením Ing. Miroslava
Kokeše. Starší žáci trénují pravidelně v so-
kolovně každé úterý a čtvrtek od 16.00-
17.30 hod. a hraji regionální soutěž starších

žáků skupina „B“ ve které se pravidelně
umísťují na předních místech. Po dohodě
vedení a trenérů žáků neusilujeme o postup
do vyšší soutěže z ekonomických důvodů,
protože náklady na zajištění soutěže by se
minimálně ztrojnásobily. Pro představu
jedna cesta do Bukovce stoji osobními auty
asi 3.000,- autobusem 4.000,- až 4.500,-
(Písek, Hrádek, Mosty u Jablunkova, Vend-
ryně, atd.).

Starší dorostenci hrají okresní soutěž
skupinu „A“, a po generační obměně, kdy
skončily slabší ročníky 90 – 91, a nastupuji
silné ročníky 94, 95, 96, budou dorostenci
hrát důstojnější roli než doposud. Tato vě-
ková kategorie je nejsložitější na přípravu.
Za 1. krátká doba, jen tři roky, za 2. velká ne-
vole a línost podstoupit tvrdou přípravu na
zápasy. V dnešní moderní době, která nabízí
velké možnosti pohodlné a velmi snadno do-
stupné zábavy, je hodně obtížné udržet „te-
enaged“ u fyzicky namáhavého sportu.

Muži odehráli velmi vydařenou sezonu,
soupeřům nastříleli 89 gólů ve 24 zápasech,
a trojce Macura, Světelský, Marek dohro-
mady 65 gólů, s 33 trefami se Daniel Svě-
telský stal nejlepším střelcem soutěže, a se
ziskem 60 bodů postoupili do OP, kde je
čeká těžká práce. Je to velká odměna pro
náš fotbal a důkaz kvalitní a obětavé práce
trenérů mládežnických teamů, protože málo
který team v našem okrese se může po-
chlubit tím, že vykopal vyšší soutěž výhradně
s vlastními odchovanci.

V rámci zimní přípravy hrajeme už řadu
let futsalovou soutěž. Před dvěma léty jsme
se po dohodě s vedením futsalového teamu
„KOMAX KUNČICE“ spojili a vytvořili silnou
futsalovou základnu. Team KOMAX KUN-
ČICE „A“ se po vedením Zdenka Mazocha
probojoval do II. ligy a minulou sezónu skon-
čili na pěkném sedmém místě, „B“ team
hraje okresní přebor a pravidelně se umís-
ťuje v horní polovině tabulky.

Naší aktivitou není jen trénink a zápasy,
každoročně věnujeme spoustu času opravě
fotbalového hřiště, údržbě přilehlých ploch,
šaten, sprch, již osm let pořádáme fotbalové
turnaje v malé kopané (Kunčický pohár a Ža-
bákův pohár), pomáháme s přípravou a prů-
během „Dne obce“, sportovních dnů dětí
atd. Když jsem to po minulé sezóně spočítal,
vyšlo mi neuvěřitelné číslo, 4.785 brigád-
nických hodin jenom členů fotbalového od-
dílu.

A zrovna nedávno jsem se dozvěděl, že
na Zastupitelstvu obce zazněl "od radního
za KDU-ČSL návrh na plošné snížení fi-
nanční podpory na činnost celého Sokola o
50%. Je mi smutno z takových nekoncepč-
ních návrhů. Můj osobní názor jednoznačně
je, že peníze a čas investovaný do dětí jsou
vždy správnou investicí! Považuji za lepší,
dát dětem organizované sportovní vyžití, než
mít v obci poflakující se mládež, která neví
co s roupama. Snad mi dáte za pravdu.

Karel Světelský, oddíl kopané

Fotbalový oddíl Sokol Kunčice

Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)

I. Z v o l i l o :
1) návrhovou komisi ve složení: Ivan Bla-

žek, Lumír Poledník
2) ověřovatele zápisu: Antonín Žák, Jana

Jahnická

II. B e r e n a v ě d o m í :
3) kontrolu usnesení z XXV. zasedání za-

stupitelstva obce konaného dne
26. května 2010

4) informace o jednáních rady obce,
5) informace o jednání finančního výboru,
8) Závěrečný účet dobrovolného svazku

obcí Mikroregion Frýdlantsko - Bes-
kydy za rok 2009,

9) Závěrečný účet dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Frenštátsko za rok
2009,

10) Zprávu o činnostech obce ve volebním
období 2006 - 2010.

III. S c h v a l u j e :
program XXVI. zasedání zastupitelstva
obce,

6) úpravu rozpočtu obce č. 3/2010 takto:
úprava příjmů 1.216.000,00 Kč, úprava vý-
dajů 1.216.000,00 Kč podle přílohy č. 1,

7) profinancování projektu „Venkovní
úpravy v areálu ZŠ a MŠ Karla Svolin-
ského“ ze svých rozpočtových zdrojů a
zavazuje se, že bude každoročně po
dobu udržitelnosti projektu ze svého
rozpočtu přispívat Základní škole a ma-
teřské škole Karla Svolinského Kunčice
pod Ondřejníkem na provozní výdaje, a
to včetně nákladů spojených s tímto pro-
jektem a schvaluje nové zpracování a
předložení žádosti o dotaci ve výši 85 %
z ROP Moravskoslezsko pro projekt do
10 mil. Kč s názvem „Venkovní úpravy
v areálu ZŠ a MŠ Karla Svolinského“ na
základě vyhlášené výzvy č. 4.1-04 Roz-
voj venkova z Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko.

11) dle § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů, za-
dání změny č. 4 územního plánu Obce
Kunčice pod Ondřejníkem bez připo-
mínek,

12) 12.1. koupi pozemku p.č. 3514/1
v k.ú. a Obci Kunčice pod Ondřejníkem od
V. a M.H., Kunčice p.O.,

12.2. prodej části pozemku
p.č.1806/4 v k.ú. a Obci Kunčice pod
Ondřejníkem J. a M.P., Kunčice p.O.,

12.3. prodej pozemku p.č. 1920/1 díl
a a část pozemku 1920/1 v k.ú. a Obci
Kunčice pod Ondřejníkem J.N., Metylovice.

IV. Z m o c ň u j e :
13) starostu obce k podpisu dokumentů
schválených na XXVI. zasedání zastupitel-
stva obce konaného dne 16. září 2010.

V Kunčicích pod Ondřejníkem, 16. září 2010
Michal Pavlita, starosta obce

Oldřich Harabiš, místostarosta

Usnesení z XXVI. zasedání zastupitelstva obce Kunčice
pod Ondřejníkem konaného dne 16. září 2010
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Pomocnice ROKU 1847 JIRIK MICHNA L.P.1773 byla tato
křesťanů BYLA TATO KE CTI A CHVÁLE socha větrami
oroduj za STATUA SKR PANU BOHU schozena. 1777
nás. ZE POSLEDNÍ DAL TUTO od Michnové rodiny

WULI FRAN FIGURU postavena. 1866
TIŠKY MANŽ. POSTAVIT od dobrodincův
JOH. KŘENKA L P 1666 ozdobena.
ROZENÉ TOM
MICHNA OB
NOWENA

Několik poznámek ke kříži
na podstavci pomníčku Panny Marie,

nacházejícího se na rozcestí u BRC
Ve zpravodaji č. 1 Okrašlovacího spolku

Rozhledna vyšel článek (patrně z pera
P.Anderleho) upozorňující na špatný stav
této kulturní památky spolu se zajíma-
vým návrhem na jeho restauraci a přemís-
tění do nedalekého areálu lázní.

V této souvislosti bych rád uvedl něko-
lik poznámek ke znalostem o tomto po-
mníčku, neboť roku 1993 jsem o něm

publikoval zmínku v prvním vydání mé
knížky „Lázně Skalka - pohled do dějin obcí
Čeladné a Kunčic pod Ondřejníkem. Zde
jsem uvedl obsah informací, vytesaných na
podstavci litinového kříže, neboť datum
1666 mi přišlo hodné povšimnutí. Ty ná-
pisy jsem si opsal roku 1983 a již tehdy
byly dost obtížně čitelné. Zde je jejich opis
(od průčelí doprava):

Co se týče železného kříže s Kristem, jsem tehdy
uvedl, že: …. kříž pochází patrně z devatenáctého
století a byl odlit patrně ve frýdlantských železár-
nách…“. Ve druhém a třetím vydání zmíněné publi-
kace (viz též literatura) jsem v podstatě tyto
informace zopakoval. Bylo mi vždy podivné, že tato
památka přes své stáří zůstává nepovšimnuta.

Překvapivý obrat nastal letos v létě, kdy paní
Pavla Zemaníková z Ostravice při svém vlastním sbí-

rání informací o místních kulturních pamětihodnos-
tech si na internetových stránkách Turistického in-
formačního centra ve Frenštátě vyhledala popis
tamního pomníčku Panny Marie a s překvapením zji-
stila, že obsah textu se téměř shoduje s výše uve-
deným textem. Zajela tedy do Frenštátu, pomník
našla a vyfotografovala. Nachází se na rozcestí ulice
Dolní a Záhuní. Také zde již vzala socha Panny Marie
za své a zůstává tedy jen dvoudílný sokl s vytesa-
nými texty na spodním z nich. Zde je jejich přepis:

Vrchní sokl, resp. vrchní díl soklu je bez
nápisu, jakož i čtvrtá strana spodního. Paní
Zemaníková získala i starší snímek této sak-
rální památky, kdy ještě socha Panny Marie
na svém podstavci stála.

Jednoduchým porovnáním textů na
obou podstavcích lze konstatovat, že se
shodují v datu vzniku pomníku (1666) a
jménu iniciátora (Jiří Michna). Informace, že
socha byla shozena roku 1777 a násled-
ného roku znovu postavena se rovněž sho-
duje. Také datum dalšího obnovení sochy
roku 1866 je shodné.

Pouze v Kunčicích je navíc údaj o jejím
obnovení roku 1847 (Františkou Křenko-
vou, roz. Michnovou).

Naopak pouze ve Frenštátě se nachází
nejmladší údaj z roku 1936, který říká, že
byla pořízena nová socha dle vzoru staré.

Tato poslední informace je pro genesi
kunčického pomníku nepochybně velmi vý-
znamná. S největší pravděpodobností je
kunčický podstavec původním frenštátským
soklem, jenž byl po roce 1936 již nepo-
třebný a tudíž se mohl dostat do Kunčic, kde
byl po svém umístění osazen litinovým kří-
žem s Kristem. Mohli by být ještě pamětníci
tohoto instalování, resp. měla by být o tom
alespoň zmínka v obecní kronice. To je tedy
aktuální úkol. Potvrdí-li se tato hypotéza, pak
tato památka, která je vskutku z roku 1666,
nemá přímý historický vztah ke stávajícímu
místu a z toho hlediska tedy téměř nic ne-
brání jejímu přemístění na místo vhodnější.

To, že kunčický sokl sochy stával pů-
vodně ve Frenštátě podporuje fakt, že
tehdy tam vskutku byl radním Jiřík Michna
(jehož syn, rovněž Jiřík, byl zajat při vpádu

kuruců z Uher roku 1680, odvezen do
Rájce a propuštěn až po zaplacení výkup-
ného). V Kunčicích byl tehdy huťmistrem
a fojtem Matěj Michna, jehož soldateska při
zníměném vpádu ze Slovenska (Horních
Uher) v průběhu rabování zabila.

Pokud někdo z čtenářů může poskyt-
nout nějakou zpřesňující informaci k osu-
dům jedné nebo obou soch, budu za ní
velmi rád, neboť přispěje k poznání pozo-
ruhodné minulosti našich místních končin.
V Kunčicích p. O. dne 13. 9. 2010 Jan Folprecht

Literatura:
Folprecht Jan: Lázně Skalka – pohled do dějin obcí Čeladné
a Kunčic pod Ondřejníkem, vydání 1/1993 – 3, BRC/2008
Zpráva č.1: Pomníček Panny Marie Pomocnice, Okrašlovací
spolek Rozhledna
Al Saheb Jan: Kurucký vpád na hukvaldské panství roku
1680; Těšínsko č. 1/2005
Štěpán Václav: Dějiny sklářství na panství Hukvaldy; Těšínsko
č. 3/2002 www.frenstastsko.cz

O, MARIA SOCHU TUTO POSTAVIL L.P. 1936
POMOCNICE L. P. 1666 SOCHA P. MARIE
KŘESŤANŮ JIŘÍ MICHNA NÁKLADEM DOBRODINCŮ
ORODUJ OBNOVENA POŘÍZENA NOVÁ PODLE
ZA NÁS r. 1778 a 1866 VZORU STARÉ A

1887 POSVĚCENA 19.7.1936
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NNaabbíízzíímm  sslluužžbbyy
ffeekkáállnníímm  vvoozzeemm
ZZaajjiiššťťuujjii  ooddvvoozz::
••  oobbssaahhuu  jjíímmeekk
••  ffeekkáálliiíí
••  mmooččůůvvkkyy
••  ooddppaaddnníí  vvooddyy
••  kkaallůů  zz  ččiissttíírreenn  

ooddppaaddnníícchh  vvoodd  aattdd..

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

V zimním období bude
fekální vůz mimo provoz.

inzerce

inzerce

Nabízíme 
dodávku 

stínící techniky

� žaluzií �
� rolet �

� markýz �
� sítí proti hmyzu �

Kunčice p. O. 453
tel: 775 988 662

556 850 260
www.sidot.cz 

Pondělí: 15.00 - 16.30 žačky 
17.30 - 19.00 ženy zdravotní TV
19.00 - 21.00 florbal

Úterý: 15.00 - 16.30 žáci
19.00 - 20.15 ženy aerobik

Středa: 16.30 - 17.30 předšk. děti s rodiči
18.30 - 21.00 tai - chi

Žactvo má cvičení zaměřeno na prvky
gymnastiky, atletiku, míčové a zábavné hry
i cvičení a pobyt v přírodě  -  vedou man-
želé Majerkovi, J. Poledníková, M. Krkoška.

Ženy v pondělí využívají podložky, over-
bally, zdravotní míče, textilní pruhy, žebřiny
-  vedoucí M. Majerková, E. Šigutová, K.
Černá, B. Martiňáková.

Ženy v úterý zařazují střídavě aerobní
bloky, stepy, posilování s malými činkami a

posilovacími manžetami, s overbally. Cvičí
podle hudby  -  vedoucí V. Daníčková.

Středeční děti vedou M. Šebelová, M.
Janasová, M. Menšíková.

Tai - chi odborně vede J. Majerek.
Kdo má rád hru s hokejkou a malým míč-

kem, ať zkusí florbal  -  vedoucí O. Menšík.
Pevně stanovené hodiny mají také fot-

balisté a volejbalisté. 

Mimo tyto hodiny nabízí TJ Kunčice p.O.
využití tělocvičny pro další zájemce i sou-
kromě. Je možné zahrát si i bedminton, tré-
novat individuálně, atd. Pronájem
tělocvičny je třeba vždy předem domluvit
se správcem panem Bohumírem Čaján-
kem (mobil 732 613 776 ). Hodina stojí
250 Kč. Sportu zdar!

Rozpis cvičebních hodin odboru ASPV
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Zápis a usnesení ze 88. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 6. září 2010
přítomni: Michal Pavlita

Pavel Řezníček
Lenka Dobiášová
Tomáš Hrubiš

nepřítomen–omluven: Oldřich Harabiš
host: Dagmar Procházková, k bodu 1)

Program Rady Obce Kunčice pod Ondře-
jníkem pro 88. zasedání 

1) Žádost o pronájem budovy čp. 316 a při-
lehlých pozemků - Dagmar Procházková,
Frenštát pod Radhoštěm

2) Úprava rozpočtu č. 3/2010
3) Program XXVI. zasedání zastupitelstva

obce
4) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí

a společností HOCHTIEF CZ, se sídlem
v Praze 

5) Přijetí dotace od Moravskoslezského kraje
pro účely JSDH

6) Veřejná zakázka „Rekonstrukce ZŠ Karla
Svolinského Kunčice p.O.“

7) Smlouva o budoucí směnné smlouvě mezi
obcí a P.Ř., Kunčice p.O.

8) Pověření starosty obce podpisem doku-
mentů přijatých na 88. zasedání rady obce
dne 6. září 2010

9) Diskuze 

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

RO schvaluje program jednání. 4-0-0

k bodu 1)
Hlasování o návrhu usnesení: RO souhlasí
s pronájmem budovy čp. 316 a přilehlých po-
zemků a pověřuje starostu obce přípravou
smlouvy o pronájmu. 2-2-0
Usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.

k bodu 2)
RO doporučuje zastupitelstvu obce schválit
úpravu rozpočtu č. 3/2010. 4-0-0

k bodu 3)
RO schvaluje program XXVI. zasedání zastu-
pitelstva obce. 4-0-0

k bodu 4)
RO schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
mezi obcí a společností HOCHTIEF CZ, se
sídlem v Praze, týkající se veřejné zakázky
„kanalizace a ČOV Kunčice pod Ondřejníkem
- západní část“. 4-0-0

k bodu 5)
RO schvaluje přijetí účelové neinvestiční do-
tace určené na úhradu výdajů jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce v roce 2010 od
Moravskoslezského kraje ve výši 13.300,--
Kč, za podmínky, že zastupitelstvo Morav-
skoslezského kraje rozhodne o poskytnutí
této dotace. 4-0-0

k bodu 6)
RO schvaluje Zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce „Rekonstrukce ZŠ Karla Svolinského
Kunčice p.O.“ a schvaluje jmenování členů ko-

misí dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách takto:
komise pro otevírání obálek:
č. člen komise náhradník člena 

komise
1 Michal Pavlita Stanislav Jurek
2 Danuše Svobodová Pavel Řezníček
3 Oldřich Harabiš Petr Tryščuk
4 Radim Jurek Ladislav Křenek
5 Barbora Sacká Ivan Blažek

komise hodnotící:
č. člen komise náhradník člena 

komise
1 Michal Pavlita Stanislav Jurek
2 Danuše Svobodová Pavel Řezníček
3 Oldřich Harabiš Petr Tryščuk
4 Radim Jurek Ladislav Křenek
5 Barbora Sacká Ivan Blažek 4-0-0

k bodu 7)
RO schvaluje Smlouvu o budoucí směnné
smlouvě mezi obcí a P.Ř., Kunčice p.O., tý-
kající se pozemků p.č. 3078/1 a 349/13
v k.ú. a obci Kunčice pod Ondř.. 4-0-0

k bodu 8)
RO pověřuje starostu obce podpisem doku-
mentů přijatých na 88. zasedání rady obce
dne 6. 9. 2010. 4-0-0

zapsal: Michal Pavlita

inzerce
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Při této příležitosti byli vyznamenáni pa-
mětní medailí Wolframu některé osoby
činné v této oblasti. Mimo generálmajora
Mikuláše Končického,  náměstka policej-
ního ředitele plk. Martina Hrinka a několika
dalších to byl i občan Kunčic p.O. - Petr
Tryščuk. A to za zásluhy při propagaci pa-
raskupiny Wolfram: tedy přípravy a vydání
20 000 propagačních materiálů, vybudou-
vání dvou naučných stezek a několika dal-
ších velkoformátových cedulí. 

foto a text Martin Stárek

4. ročník vzpomínkové akce Wolfram
Ve dnech 10. – 12. 9. 2010 se u pří-

ležitosti 66. výročí vysazení čs. paras-
kupiny Wolfram za druhé světové
války uskutečnila v Beskydech soutěž
skautů a Armády České republiky. V
neděli tato akce vyvrcholila pi-
etním aktem s položením věnců
u hro bu Josefa Bierského. Pro
zajímavost – v roce 2009 pro-

běhl 3. ročník
akce v Kunčicích
pod Ondřejní-
kem u hrobu
V l a d i m í r a

Řezníčka.

Generál Mikuláš Končický a Dervan
Tryščuk.

inzerce

Čestná stráž u hrobu Josefa Bierského.

Petr 
Tryščuk 

na hřbitově 
v Male -

novicích.



Žáci
Naši žáci bývají pravidelně od přerozdělení
žákovských soutěží nalosováni do podzim-
ních skupin se svými nejbližšími okresními
sousedy. V letošní sezóně 2010/2011
budou v Regionální soutěži skupině B hrát
proti soupeřům z Hukvald, Kozlovic, Palko-
vic, Fryčovic a Ostravice. Na začátku pod-
zimní části se musí naši nejmladší vypořádat
s odchody několika starších hráčů, kteří byli
základními stavebními kameny v minulé se-
zóně. Po pěti odehraných kolech jsou kluci
na pátém místě s bilancí jedné remízy, jedné
výhry a tří proher. Naposledy ovšem převál-
covali tým z Ostravice 6:0 a určitě bude za-
jímavé sledovat, jestli navážou na tento
velmi dobrý výsledek.

Dorostenci
Naši dorostenci opět hrajou pod názvem
Kunčice a ne pod Čeladnou jak to bylo mi-
nulý rok. I přesto několik kluků se rozhodlo,
že budou hrát za Kunčice a přestoupili
z Čeladné k nám. Dorostenci zatím mají 6
bodů a drží střed tabulky. První zápas sice
prohráli, ale pozdější kontumace v náš pro-
spěch nám připsala 3 body. Poté následo-
val  zápas proti Čeladné kde to bylo velké
derby a každý se chtěl předvést v tom nej-

lepším světle.
Naši dorostenci
dokázali v polo-
čase vést už
5:0.V druhém
poločase se ale

uspokojili s náskokem 5 gólů a  Čeladná
využila a konečný výsledek byl  6:5 pro
Kunčice i když jsme vyhráli tak jen tak tak.V
zápase proti Palkovicím byl  dorostenecký
tým oslabený důsledkem nemoci  ale i pře-
sto se naši dorostenci snažili vybojovat
body.To se jim ale nepovedlo a prohráli
těsně 1:0. Přijďte podpořit i naše  doro-
stence!

Muži
Našim mužům se na několikátý pokus ko-
nečně na jaře podařilo vybojovat postup z
okresní soutěže do okresního přeboru. Na
vynikajícím úspěchu se výraznou měrou po-
dílel král střelců okresní soutěže – Daniel
Světelský, který nasázel svým soupeřům
skvělých 37 branek. Sešla se zde generace

hráčů, kteří dokázali v dorostu vybojovat
stejný postup do okresního přeboru, dopl-
něna o tři či čtyři zkušenější hráče. Bohu-
žel, zatím našim klukům tolik nedaří. Z
prvních šesti utkání nedokázali vydolovat
zatím ani bod. Hlavním problémem je zatím
produktivita. Vytvoříme si několik velmi do-
brých příležitostí, ale nedokážeme je pro-
měnit. Soupeři v této soutěži jsou na trošku
jiné úrovni a na rozdíl od nás dokážou své
příležitosti zužitkovat. V boji o záchranu
budou naši muži potřebovat veškerou pod-
poru. Uvidíme, co přinesou další podzimní
zápasy, a doufáme, že přijdete podpořit náš
tým. 

Více informacích o zápase, výsledcích a
o mužstvech naleznete na nově upravených
webových stránkách www.kuncicefotbal.wz.cz
a nebo na facebookových stránkách na-
šeho klubu.

Fotbal Kunčice
p. Ondřejníkem
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