
Vážení spoluobčané,
vždy po skončení roku starého 

přichází rok nový, aktuálně je to rok 
2017. Nevím jak vy, ale já si na za-
čátku nového roku raději nedávám 
žádná předsevzetí, abych se pak sám 
před sebou nemusel stydět, že jsem 
je nesplnil. Raději se snažím příle-
žitostně vykonat něco pozitivního 
a jsem mile překvapen, pokud se to 
podaří. Zkuste to také, určitě můžete 
být úspěšnější než já. Tak se do toho 
s chutí dejme.

V letošním roce si každý měsíc 
v této rubrice připomeneme někte-
rá významná výročí, připadající na 
daný měsíc. Bude to tak trochu pro 
nás všechny osvěžení historie. Takže 
máme leden. Dne 24. 1. 41 – byl za-
vražděn příslušníkem gardy Římský 
císař Caligula kvůli svému despotic-
kému způsobu vládnutí. Dne 10. 1. 
1920 – Společnost národů ratifiko-
vala Versailleskou smlouvu, kterou 
byla oficiálně ukončena první světo-
vá válka. Dne 16. 1. 1969 – na protest 
proti srpnové okupaci se na Václav-
ském náměstí upálil student Karlovy 
univerzity Jan Palach. Dne 1. 1. 1993 
– vznik samostatné České republiky. 
Jejím prvním prezidentem byl dne 
26. 1. 1993 zvolen Václav Havel.

I v roce 2017 bude obec pokra-
čovat ve svém dalším rozvoji. K to-
muto účelu schválilo zastupitelstvo 
obce na svém posledním zasedání 
dne 14. prosince 2016 rozpočet obce 
na rok 2017 a také Akční plán na rok 
2017. Tyto dokumenty jsou dále po-
psány v Obecních novinách. V plném 
znění jsou uvedeny na webu obce.  
Přeji všem úspěšný rok 2017.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Nové obecně  
závazné vyhlášky 
od 1. ledna

Ceny vodného 
a stočného 
od 1. ledna

Taneční kurz 
pro dospěláky 
od 2. února

Obecní ples

17. února

Slovo starosty

ročník XXVII. číslo 01/2017 Zdarma

Chcete být aktuálně informováni 
o tom, co se děje v obci?

Stáhněte si naši novou 
OBECNÍ APLIKACI!

Co se podařilo v roce 2016, 
záměry obce pro rok 2017 
Rok 2016
Na XI. zasedání zastupitelstva obce 
dne 28. 4. 2016 byl schválen „Program 
rozvoje obce Kunčice pod Ondřejní-
kem 2016 – 2020“. Tento program roz-
voje obce je upřesňován schválením 
financování akcí pro každý konkrétní 
kalendářní rok (Akční plán), většinou 
seřazených podle priorit, s ohledem 
na finanční možnosti obce. Akční plán 
není dogmatem, zastupitelstvo obce 
jej může v průběhu roku měnit podle 
aktuálních potřeb obce.
Ne všechny plánované investiční akce 
na rok 2016 se podařilo v daném roce 
realizovat. Jedná se hlavně o akce, 
které jsou závislé na projektové pří-
pravě a na časovém průběhu územ-
ního a stavebního řízení. Nebyla např. 
zahájena projekční příprava chodníku 
Točna – Skalka a chodníku od BRC po 
bývalou lékárnu (BODIZ), sběrného 
dvora, úprav y hřbitov ů, obnova 
autobusov ých zastávek a úprava 
stanovišť na sběr tříděného odpadu. 
Dále uvádím přehled realizovaných, 
popř. dokončených investičních akcí 
a velkých oprav obecního majetku 
v roce 2016 včetně vynaložených 
finančních prostředků (uvedeny jsou 

částky z inventarizace majetku obce). 
Realizace některých uvedených akcí 
bude pokračovat i v roce 2017. 
1. Kanalizace splašková – stoka A 30 

– jedná se o doplnění kanalizace 
východní část o kanalizační stoku 
u nádraží ČD v horní části obce – 
akce byla dokončena zhruba v polo-
vině roku 2016 v částce 788 207,17  
Kč (bez DPH). Stavba byla financo-
vána z rozpočtu obce.

2. Kanalizace splašková – Huťařství 
– jedná se o doplnění kanalizace 
západní část o kanalizační stoku 
ulice u Huťařství včetně restaurace 
a vedlejšího objektu. Stavba byla 
dokončena v srpnu 2016 v hodnotě 
1 079 869,- Kč (bez DPH). Byla 
financována z rozpočtu obce.      

3. Dvě veřejné kanalizační přípojky – 
u nádraží ČD a naproti ZŠ v částce 
67 700,- Kč.   

4. Obnova areálu ZŠ (tartanový ovál 
s běžeckou dráhou s doskočištěm, 
asfaltový chodník s možností in-line 
bruslení) – pokračování obnovy 
areálu u základní školy. Byla posta-
vena hrubá stavba tartanového 
oválu s běžeckou dráhou a větší 

8 9 9 9

(pokračování na str. 5)
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Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem na svém XIV. zasedání konaném dne 14. 12. 2016 

Vzalo na vědomí:
• kontrolu usnesení z XIII. zasedání 

zastupitelstva obce ze dne 20. 9. 
2016 

• informace o jednáních rady obce
• zprávu o činnosti kontrolního 

výboru
• zprávy o činnosti finančního výboru
• Zápis č. 1/ 2016 a č. 2/2016 z jednání 

dozorčí rady Dobrovolného svazku 
obcí Mikroregionu Frenštátsko

• Zprávu Policie ČR (ZŠ)

Schválilo:
• úpravu rozpočtu obce č. 13/2016 

v rozsahu předloženého návrhu
• Smlouvu o společnosti mezi Obcí 

Kunčice pod Ondřejníkem a Obcí 
Čeladná, předmětem smlouv y 
je sdružení obou obcí za účelem 
výstavby a následného provozo-
vání Rozhledny Skalka na vrcholu 
Horského masivu Ondřejníku - 
Skalky

• program rozvoje obce: Akční plán 
obce Kunčice pod Ondřejníkem p. O. 
na rok 2017 

• rozpočet obce Kunčice pod Ond-
řejníkem na rok 2017: příjmy: 
38 388 100,- Kč, výdaje: 41 353 400,- 
Kč,  financování: 2 965 300,- Kč

• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 
Obce Kunčice pod Ondřejníkem 
o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů 

• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 
Obce Kunčice pod Ondřejníkem 
o místním poplatku ze psů 

• Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 
Obce Kunčice pod Ondřejníkem 
o místním poplatku za lázeňský nebo 
rekreační pobyt

• Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016 
Obce Kunčice pod Ondřejníkem 
o místním poplatku za užívání veřej-
ného prostranství 

Usnesení zastupitelstva obce bez 
uvedení osobních údajů jsou ke sta-
žení na webu obce (sekce úřední 
deska nebo levé menu položka usne-
sení zastupitelstva) nebo jsou v plném 
znění k dispozici k nahlédnutí na 
sekretariátu na obecním úřadě.

Občané jsou na každé zasedání 
ZO srdečně zváni. Mohou se tak 
aktivně zapojit do dění v obci a vyjá-
dřit své názory. Pokud se nemůžete 
osobně zúčastnit, je možno zasedání 
ZO sledovat online z pohodlí vašeho 
domova. 

Odkaz najdete v horním horizon-
tálním menu úplně vpravo – „Zastu-
pitelstvo online“ 
http://www.kuncicepo.cz/zoonline

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce.

Počínaje 1. listopadem 2016 je 
při nabytí nemovitostí poplatníkem 
daně z nabytí nemovitých věcí nově 
výhradně jejich nabyvatel. 

Smluvní dohoda mezi účastníky 
transakce o přenosu daňové povin-
nosti na prodávajícího (převodce) není 
akceptovatelná. 

Rozhodným dnem vzniku daňové 
povinnosti je vždy den nabytí vlast-
nického práva k nemovité věci. V nej-
častějších případech (kupní, směnné 
smlouvy) je u nemovitých věcí zapiso-
vaných do katastru nemovitostí tímto 
rozhodným dnem den právních účinků 
vkladu do katastru nemovitostí. 

Daňové přiznání k dani z nabytí 
nemovitých věcí je poplatník (nabyva-
tel nemovité věci) povinen podat nej-
později do konce třetího kalendářního 
měsíce, následujícího po kalendářním 

měsíci, v němž byl v katastru nemovi-
tostí proveden zápis vkladu vlastnic-
kého práva k nemovité věci, vkladu 
práva stavby nebo vkladu správy svě-
řenského fondu.

Změny zakotvené v novele zákon-
ného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., 
o dani z nabytí nemovitých věcí se 
týkají případů, kdy k nabytí vlastnic-
kého práva k nemovité věci došlo od 
1. 11. 2016. 

Se změnou osoby poplatníka došlo 
na základě novely zákonného opat-
ření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani 
z nabytí nemovitých věcí, také k úpl-
nému odstranění institutu ručení za 
nezaplacenou daň. 

U nabytí vlastnického práva k nemo-
vitým věcem nezapisovaným do katas-
tru nemovitostí je rozhodným dnem 
vzniku daňové povinnosti den nabytí 

účinnosti smlouvy. Nabývá-li se vlast-
nické právo k nemovité věci rozhod-
nutím orgánu veřejné moci, nabývá 
se dnem, který je v tomto rozhodnutí 
určen. Není-li v rozhodnutí takový den 
určen, nabývá se dnem právní moci 
rozhodnutí příslušného orgánu (napří-
klad zrušení a vypořádání podílového 
spoluvlastnictví soudem).

Více informací naleznete na http://
www.financnisprava.cz/cs/dane-a-
-pojistne/dane/dan-z-nabyti-nemovi-
tych-veci/informace-stanoviska-sde-
leni/informace-k-novele-zakonneho-
-opatreni-senatu-o-dani-z-nabyti-
-nemovitych-veci-7471.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3162/3, 709 00  Ostrava 
Tel.: 596 651 302, 
petra.homolova@fs.mfcr.cz

Obec informuje

Daň při nabytí nemovitých věcí platí výhradně nabyvatel

V roce 2016 byla ukončena obnova katastrálního operátu v katastrálním území Kunčice pod Ondřejníkem. Důsledkem 
obnovy katastrálního operátu může být  změna výměry parcely, změna parcelního čísla,  změna druhu pozemku, změna 
poplatníka daně z nemovitých věcí. Vlastník nemovitých věcí je tedy po provedené obnově katastrálního operátu povi-
nen podat úplné nebo dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí do 31.01.2017. Daňové přiznání podávají pouze ti, u kterých 
nastala změna. Podrobně viz minulé vydání obecních novin.

Znovu upozorňujeme na možnou povinnost podat úplné nebo dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí.
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Jarmila Macurová  91 let
Božena Řezníčková  90 let
Jiřina Motyková  90 let
Vilém Majerek   87 let
Marie Majirková  84 let
Marie Píchová   82 let
Emil Oprštěný   81 let
Vladislav Řezníček  75 let
Ladislav Čech   70 let
Anežka Kaděrová  70 let

Pavel Hrubiš   70 let
Jarmila Kačmarčíková  70 let
Alois Adamčík   65 let
Lenka Dobiášová  60 let
František Irman  60 let
Jiří Hrubiš  60 let
Zdenka Macášková  60 let

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

Jubilanti leden 2017

Vítání občánků

Zveřejňování 
jubilantů

Poděkování Lence Dobiášové

Společenská rubrika

V sobotu 3. prosince jsme v ob-
řadní síni obecního úřadu přivítali 
nové občánky Kunčic pod Ondřejní-
kem, tentokrát dvě Terezky – Tere-
zu Novotnou a Terezu Pastrňáko-
vou. Dětem i rodičům přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Foto: Stanislava Byrtusová

Prosíme občany, kteří si nepře-
jí, aby byla jejich životní jubilea 
v obecních novinách zveřejňová-
na, aby toto PÍSEMNĚ oznámili 
matrikářce paní Taťáně Holušo-
vé, pokud tak již dříve neučini-
li. Oznámení je možno doručit 
osobně, poštou na adresu obec-
ního úřadu (Kunčice p. O. 569) 
nebo na email paní matrikářky  
tatana.holusova@kuncicepo.cz. 
Děkujeme. 

Je to bez mála už 30 let, co se nám 
kluci narodili, a jak povyrostli, Lenka 
přišla s nápadem: „Co kdybychom za-
čali jezdit s dětmi do divadla?“

„Skvělé“, řekla jsem a Lenka, 
schopný organizátor, domluvila au-
tobus a ještě s dalšími maminkami 
a dětmi jsme jeli směr Ostrava. Dnes 
už si nepamatuji, co se hrálo, ale ur-
čitě nějaká pohádka.

Kluci rostli a už do divadla nechtě-
li, ale maminkám to zůstalo a pod ve-
dením Lenky jezdíme do ostravských 
divadel dodnes a vždy je to skvělý kul-
turní zážitek. Oblečeme hezké šatičky 
a ještě před představením stihneme 
u decinky vína poklábosit s přáteli.

Také se připojujeme k blahopřání 
paní Lence Dobiášové k jejímu život-
nímu jubileu, s po-
děkováním za její 
práci pro obec, ne-
jen v oblasti kul-
tury. Do dalších 
let přejeme hlav-
ně pevné zdraví, 
štěstí a neutucha-
jící optimismus.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Rozloučení
V prosinci jsme se naposledy roz-

loučili s paní Miladou Obdržálko-
vou a panem  Zdeňkem Chýlkem.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Leni, moc ti za tuto dlouholetou 
a dobrovolnou aktivitu, která nepři-
náší jenom radost, ale i starost, děku-
jeme. A myslím, že i všichni, kteří jezdí 
s námi. A k Tvému životnímu jubileu 
Ti přejeme pevné zdraví, hodně štěstí 
a spokojenosti do dalších let.

Jana a Betka, Kokešovi 
a Pavláskovi

• narodilo se 18 dětí (11 dívek, 
7 chlapců)

• zemřelo 22 občanů
• bylo uzavřeno 23 sňatků 
• k trvalému pobytu se přihlásilo 67 

občanů
• odhlásilo se 45 občanů 
• stěhování v obci – 5 občanů
• 5 občanům byl zrušen trvalý pobyt 

úřední cestou
• bylo provedeno 511 ověření podpisů 

a listin

• bylo provedeno 6 zápisů o uznání 
otcovství

• 5 x jsme přivítali v obřadní síni naro-
zené občánky

• 55 občanů požádalo o ověřené 
výstupy z Czech Pointu

• počet občanů starších 80-ti let je 94
• počet obyvatel k 1. 1 .2017 – 2 332 

občanů
Taťána Holušová

matrika, evidence obyvatel

Evidence obyvatel a matrika v r. 2016



4 01/2017

Vážení spoluobčané, chtěl bych tou-
to cestou poděkovat MUDr. Janu Cho-
vančíkovi, MUDr. Františce Chovančí-
kové a sestřičce Sylvě Starečkové za 
laskavou péči, vstřícnost a pochopení 
při mém onemocnění. Dále bych chtěl 
poděkovat všem kunčickým spolu-
občanům, spolužákům, kamarádům 
a známým za veškerou nemoc v mé 
nelehké situaci. Zvlášť chci poděkovat 

manželům Daně a Petrovi Limovým za 
vytvoření rodinného prostředí o Vá-
nocích a v novém roce 2017. Největší 
poděkování patří žákovi kunčické zá-
kladní školy Vojtíškovi Limovi, který, 
ač sám nemocen, se o mě staral čtyři 
dny jako o vlastního otce. Taky chci po-
děkovat mé nemocné mamince Libuši 
a bratrovi Lumírovi za ochotu a vstříc-
nost. Děkuji, Milan Střalka, Palkovice.

Poděkování

Poděkování za kalendář
Ve čtvrtek 5. ledna, kdy docela hod-

ně sněžilo, jsem měla velmi příjemný 
telefonát. Místo toho, aby na mě někdo 
křičel kvůli údržby sněhu (což jsem 
docela očekávala), volal pan Jaromír 
Krkoška, Kunčický rodák, nyní žijící 
v Chomutově a ptal se, zda se dovolal 
správné osobě, kvůli obecních novin. 
A prosil o zveřejnění tohoto poděková-
ní v lednových ON: „Děkuji za zaslání 

obecního kalendáře na rok 2017 a 
prosincového čísla obecních novin 
panu Ivošovi Češkovi“.  Dále mi sdě-
lil, že Pantátu Pustku ještě zažil a o to 
větší mu kalendář udělal radost. Také 
nám pochválil obecní noviny, což udě-
lalo radost zase mně. A na závěr mám 
vyřídit přání všeho nejlepšího do no-
vého roku 2017 všem v Kunčicích.

-MŠ-

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(Nicole Zaoralová) - Lyžařská sezóna 
je již v plném proudu a proto mnozí 
z nás plánují vyjet o víkendu na hory. 
Pokud plánujete cestu za sněhem, ale 
i kamkoliv jinam v průběhu zimy, měli 
byste myslet i na svojí bezpečnost. 
Každý den vyjedou hasiči na pomoc 
řidičům při dopravních nehodách 
průměrně 50 krát. Jak se tedy na cestu 
připravit a co by mělo každé auto 
obsahovat?

Řidiči motorových vozidel by si 
měli před delší cestou zjistit, zda 
je jejich plánovaná trasa sjízdná, 
a poslechem dopravního zpravodaj-
ství průběžně monitorovat vývoj 
situace na silnicích.

Před jízdou je třeba zkontrolovat 
vybavení i stav svého vozidla a pří-
padně doplnit vše potřebné.  Důležitou 
roli v bezpečné jízdě hrají i zdánlivé 
maličkosti, jako jsou správně nahuš-
těné zimní pneumatiky.

Co by měla obsahovat výbava moto-
risty, který se vydává do hor nebo na 
delší cestu v zimním období:
•	dostatek pohonných hmot v nádrži, 

nemrznoucí směs v ostřikovačích,
•	 rozmrazovací olej do zámků (u sebe 

- nikoliv v autě),
•	 škrabka na led, smetáček, zimní 

rukavice,

•	 sněhové řetězy, pytlík s pískem, 
kovová lopatka, příp. pás pro výjezd 
z hlubokého sněhu,

•	 tažné lano, rezervní kanystr s pali-
vem, startovací kabely,

•	baterka, teplá deka, náhradní oble-
čení, teplý nápoj v termosce, příp. 
potraviny,

•	 funkční a nabitý mobilní telefon 
včetně auto nabíječky.

Zima je pro řidiče i automobil nej-
náročnější období, proto by měl každý 
zodpovědný řidič změnit svoje chování 
za volantem a více než jindy řídit opa-
trně, ohleduplně a předvídavě k dění 
na silnici.

Pokud se již stane na silnicích mimo-
řádná událost, tak ostatní řidiči jsou 
povinni umožnit plynulý průjezd 
vozidel záchranných složek viz §41 
zákona č. 361/2000 Sb., o silničním 
provozu ve znění pozdějších předpisů.

(7) Řidiči ostatních vozidel musí 
vozidlům s právem přednostní jízdy 
a vozidlům jimi doprovázeným umožnit 
bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je 
to nutné, i zastavit vozidla na takovém 
místě, aby jim nepřekážela. Do skupiny 
tvořené vozidly s právem přednostní jízdy 
a vozidly jimi doprovázenými se řidiči 
ostatních vozidel nesmějí zařazovat.

(8) Pokud hustota provozu na dálnici 
nebo silnici pro motorová vozidla o dvou 
jízdních pruzích v jednom směru jízdy 
vyvolá vznik kolony stojících vozidel, 
jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel 
povinni před zastavením vozidla 
vytvořit mezi sebou jeden průjezdný 
jízdní pruh široký nejméně 3,0 m pro 
průjezd vozidel s právem přednostní 
jízdy; je-li v jednom směru jízdy tři 
a více jízdních pruhů, sníží vzájemný 
boční odstup řidiči vozidel v levém 
a středním jízdním pruhu nebo střed-
ních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí 
v krajních jízdních pruzích v jednom 
směru jízdy mohou při vytváření průjezd-
ného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo 
na střední dělící pás. Řidičům ostatních 
vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd 
vozidel s právem přednostní jízdy a jízda 
v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro 
vozidla vlastníka pozemní komunikace 
a vozidla technické pomoci.

Dodržování tohoto pravidla je pro 
hasiče i zdravotníky jedoucí k nehodě 
nesmírně důležité, neboť roli hraje 
každá vteřina a jakékoliv zdržení může 
být osudné.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová 
tisková mluvčí

Zdroj: http://www.hzscr.cz/

Rady od hasičů - Jak bezpečně vyrazit za zimními radovánkami

Poděkování
Chtěli bychom tou-

to cestou poděkovat 
paní Zdeňce Křenko-
vé za organizaci vy-
cházek a zájezdů pro 
seniory, které usku-
tečňuje pod hlavičkou 
SPV TJ Sokol Kunčice p. O. (do r. 2014 
pod hlavičkou SPOZ OÚ Kunčice p. O.). 
Tyto vycházky a zájezdy jsou připra-
vovány vždy s nevšední pečlivostí 
a těší se velkému zájmu. Zvláště zá-
jezdy jsou 100% naplněny a zájem 
o ně převyšuje nabídku. 

První vycházka se uskutečnila 
24. dubna 2007 a do dnešního dne 
jich bylo již 52 (průměrná účast 
15 občanů) + 9 zájezdů. Vše připravu-
je a zajišťuje paní Zdeňka Křenková, 
moc jí za to děkujeme, přejeme hod-
ně elánu, zdraví a těšíme se na další 
pěkné zážitky z výletů.

SPV TJ Sokol Kunčice p.O.  
a spokojení a vděční senioři Kunčic.
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část základní stavby asfaltového 
chodníku včetně odvodnění v cel-
kové částce 2 028 342,14 Kč. Na jaře 
2017 budou práce pokračovat. Akce 
je financována z rozpočtu obce.

5. Revitalizace veřejného osvětlení 
(program EFEKT) – výměna 222 ks 
svítidel veřejného osvětlení za 
úsporná svítidla LED. Svítidla jsou 
zakoupena. Instalace proběhne na 
jaře 2017. Na tuto akci získala obec 
dotaci z Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR ve výši 776 256,- Kč. 
V roce 2016 bylo na revitalizaci 
veřejného osvětlení proinvestováno 
1 274 179,- Kč. 

6. Celková oprava místní komunikace 
č. 66c (k areálu TJ) – byla provedena 
studená recyklace včetně dvou 
vrstev asfaltového krytu. Zároveň 
byla opravena dešťová kanalizace 
v komunikaci. Stavba byla dokon-
čena v červenci 2016 v celkové hod-
notě 1 173 536,60 Kč. Tuto částku 
obec hradila z vlastního rozpočtu. 

7. Oprava místních komunikací (MK) 
– oprava výtluků obalovanou asfal-
tovou drtí, oprava menších výtluků 
tryskovou metodou a některé větší 
opravy MK, včetně komunikace 
č. 66c. Místní komunikace byly opra-
veny v celkové částce 2 368 041,65 
Kč. Dále byla provedena oprava 
místních komunikací po revitalizaci 
trati. Tyto opravy zajišťovala Správa 
železniční dopravní cesty (SŽDC) 
na své náklady. Na žádost obce se 
dále na opravě místních komunikací 
podílela firma Subterra a.s. (pro-
váděla revitalizaci trati) částkou 
259 561,- Kč.

8. Interiér kanceláří obecního úřadu 
– jedná se o částečnou stavební 
úpravu včetně vybavení nábytkem 
kanceláří, kuchyňky pro zaměst-
nance, vstupní chodby, včetně pro-
jektu v celkové částce 969 329,- Kč 
(včetně DPH). Hrazeno z rozpočtu 
obce.

Také v roce 2016 odkoupila obec  
podružný vodovod pro občany v hod-
notě 88 417,- Kč. 
Celkově dokončené investice obce 
v  r o c e  2016 dos á h l y  ho d not y 
7 652 312,82 Kč.
V roce 2016 získala obec dotace (VPP, 
z MSK, OPŽP, MPO) v celkové výši 
7 487 394,80 Kč.

V průběhu roku obec zakoupila 
samojízdnou travní sekačku s mulčo-
váním SCAG v hodnotě 356 956,- Kč. 

Díky vysoké produktivitě práce tato 
sekačka šetří náklady na údržbu trav-
natých ploch. Kromě běžného kosení 
a mulčování umí sekačka rozdrcenou 
trávu zapravit do půdy. Posekanou 
trávu tak není nutné sbírat, odvážet 
a ukládat na skládku. V rozpočtu 
obce na rok 2017 je vyčleněna částka 
150 000,- Kč na další přídavné zařízení 
k malotraktoru. K závěru roku 2016 
rada obce schválila mimo jiné zavedení 
moderní internetové mapové aplikace 
GObec, která bude obsahovat základní 
mapy ČR (letecké snímky, katastrální 
mapy), územní plán obce, inženýrské 
sítě (ČEZ, O2, vodovod, kanalizace 
apod.), pasporty VO, místních komu-
nikací apod. Některé funkce budou 
veřejně dostupné. O zprovoznění této 
aplikace budeme informovat v Obec-
ních novinách.

Kromě výše uvedených investic 
a běžného provozu obce uvádím 
některé další činnosti obce z roku 
2016, např.:
• výkupy cest od občanů proběhly 

v částce 175 001,- Kč
• výkupy pozemků od občanů v částce 

666 300,- Kč
• obec prodala nepotřebné část i 

pozemků občanům v částce 66 950,- Kč
• obec absolvovala kontrolu z pově-

řené obce (ORP) Frýdlant n. O. na 
výkon matriční agendy – bez závad 
a kontrolu z hygieny na kvalitu pitné 
vody – zjištění vyššího procenta 
chloru, opakované měření zvýšené 
hodnoty nepotvrdilo 

• obec uspořádala setkání dříve 
narozených, pravidelně se konají 
vítání nových občánků s finančním 
přispěním pro každé dítě v částce 
5 000,- Kč 

• obec zorganizovala nebo finančně 
podpořila Folkování pod Ond-
řejníkem, dětský den, rozsvícení 
vánočního stromu, uspořádala Den 
obce, obecní ples, pořádala diva-
delní představení pro děti i dospělé, 
obecní úřad vydával měsíčně Obecní  
noviny apod. 

• zastupitelstvo obce na svém XIV. 
zasedání 14. 12. 2016 schválilo 
Smlouvu o spolupráci s obcí Čeladná 
za účelem výstavby a následného 
provozování Rozhledny Skalka na 
vrcholu Ondřejníku. Obě obce také 
vložily na transparentní účet částku 
1 mil. Kč (každá obec) na stavbu 
rozhledny. Na základě uvedené 
smlouvy obec Kunčice pod Ondřej-
níkem zadala zpracování projektové 
dokumentace pro stavbu rozhledny. 

Následně bude zahájeno územní 
a stavební řízení k této stavbě. O pří-
pravě stavby rozhledny budeme 
postupně dále informovat. 

• obec uctila památku obětí 1. a 2. 
světové války u příležitosti výročí 
osvobození obce

• obec finančně podpořila spolky 
a neziskové organizace v obci v cel-
kové částce 596 000,- Kč 

• v roce 2016 obec zaměstnala 6 ucha-
zečů o zaměstnání na veřejně pro-
spěšné práce (VPP), dále organi-
zovala výkon alternativního trestu 
občana naší obce

• některé činnosti pracovníků údržby 
obce a pracovníků na VPP – údržba 
zeleně, některé plochy kosené 6x, 
údržba hřbitovů, likvidace starého 
plotu k pekárně, výřezy dřevin 
okolo místních komunikací a pod 
veřejným osvětlením a v lesoparku 
u BODIZ – štěpkování vyřezaných 
dřevin, oprava a nátěr omítky 
soklu prodejny před OÚ, oprava 
a nátěr zděných autobusov ých 
zastávek, oprava plotu ZŠ (oprava 
zděných sloupů, přivaření kovo-
vých dílů, natažení části nového 
plet iva, oprava kovové brány 
apod.), vymalování stěn místnosti 
(sklep OÚ, technické prostory hasi-
čárny), vyklizení obecního majetku 
z budovy kina, údržba chodníků 
v obci (likvidace trávy, zametání), 
celoroční úklid autobusových čeká-
ren a okolo kontejnerů na tříděný 
odpad, 3x týdně obsluha sběrného 
dvora (mimo pracovní dobu), vykli-
zení uhelné kotelny v DPS, oprava 
omítky v kotelně OÚ a další

• instalace dvou el. rozvaděčů pro 
areál ZŠ

• proběhla oprava střechy přístavku 
pily a výměna okapů na hasičárně

• ze zasedání zastupitelstva obce je 
pravidelně prováděn on-line přenos 

• probíhaly další práce na přípravě 
nového územního plán obce 

• obec přispěla částkou 150 000,- Kč 
na opravu farního kostela 

• MS kraj poskytl obci bezplatně pro 
hasiče 2 dýchací přístroje v účetní 
hodnotě cca 111 000,- Kč 

• obec vyjednala s dodavateli energií 
snížení ceny za el. energii a plyn pro 
obecní objekty pro další roky

• probíhala další práce na přípravě 
v ybudování Protipovodňového 
varovného systému v obci, včetně 
zhotovení digitálního povodňového 
plánu obce (společně s obcí Tichá), 
na tuto akci byla schválena dotace 

(pokračování ze str. 1)

(pokračování na str. 6)

Co se podařilo v roce 2016, záměry obce pro rok 2017
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• na obecním úřadu byl nainstalován 
el. docházkový systém v ceně cca 
28 000,- Kč 

• také za rok 2016 obec poskytne 
prostřednictvím MS kraje finanční 
příspěvek každému úspěšnému 
žadateli o kotlíkovou dotaci v částce 
5 000,- Kč (celkem 250 000,- Kč)

• obec vydala stolní kalendář na rok 
2017 k výročí 140 let od narození 
dlouholetého kunčického starosty 
Antonína Pustky (pantáty Pustky, 
1877 – 1960),  kde jsou také uve-
deny potřebné údaje pro občany 
(např. svozy odpadu) a některé 
kulturní a jiné aktivity v obci v prů-
běhu roku

• ZO schválilo vypořádání věcných 
břemen k obecním inženýrským 
sítím v celkové výši 25 530,- Kč

• v říjnu 2016 zajišťoval obecní úřad 
volby do krajského zastupitelstva

• proběhla kolaudace 9 rodinných 
domů

• zavedení mobilní aplikace pro chytré 
telefony s názvem Obec Kunčice 
pod Ondřejníkem – komunikační 
nástroj nejen pro občany (informace 
o obci, aktuality, informace obecního 
úřadu, fotogalerie a další) – blíže na 
www.kuncicepo.cz 

• v roce 2016 dosáhl počet napojených 
objektů na splaškovou kanalizaci 
311 ks, což je cca 81 % z 383 ks při-
pravených veřejných přípojek

• proběhla příprava na architek-
tonickou soutěž úpravy centra 
obce – přednášky pro veřejnost, 
dotazníkové šetření, veřejná beseda 
s občany, vyhodnocení dotazníko-
vého šetření

• v roce 2016 zastupitelstvo obce 
zasedalo 5x, rada obce 27x

V roce 2016 zorganizovala obec 
2x sběr nebezpečných a velkoobje-
mových odpadů, dále probíhal sběr 
tříděného odpadu, sběr elektrospo-
třebičů a sběr nepotřebného oblečení. 
Bylo sebráno:
2,75 t pneumatiky (ostatní tří-

děný odpad)
0,75 t olej, tuk
2,35 t barva, lepidla, pryskyřice  
70 t   velkoobjemový odpad
608,044 t Směsný komunální odpad 

(bez hodnoty za prosinec 
2015)

265 kg potravinářský olej
320 ks el. spotřebiče (např. led-

ničky, PC, televizory, malé 
spotřebiče)

14 bagů drobný el. odpad
cca 7,5 t nepotřebné oblečení
Ostatní hodnoty sebraného odpadu 

(např. tříděný odpad) budou známy 
v únoru 2017.

V roce 2016 hospodařila obec 
s následujícím rozpočtem obce:
příjmy ve výši 45 088 506,74 Kč, 
výdaje ve výši 36 449 676,33 Kč, 
financování  8 638 830,41 Kč, 
jedná se o rozpočet přebytkov ý. 
Zůstatky na bankovních účtech obce 
byly k  31. 12. 2016 v celkové výši 9 483 
099,73 Kč. Obec splácí úvěry (kana-
lizace, zateplení ZŠ) v celkové výši 
35 150 160,- Kč. Podrobné informace 
o hospodaření obce v roce 2016 budou 
k dispozici po provedené kontrole hos-
podaření obce a přezkoumání závěreč-
ného účtu obce krajským kontrolním 
orgánem, které musí být provedeno do 
konce června 2017. 

Děkuji všem, kteří se jakýmkoli 
způsobem podíleli na práci pro naši 
obec v roce 2016, zvláště děkuji čle-
nům zastupitelstva obce, radě obce, 
zaměstnancům obce, členům výborů 
a komisí, redakční radě Obecních 
novin, také děkuji občanům, kteří se 
aktivně účastnili života obce, např. 
účastí na zasedáních zastupitelstva 
obce a také účastí na kulturních akti-
vitách v obci v průběhu roku. 

Rok 2017
Zastupitelst vo obce schváli lo 

na svém XIV. zasedání dne 14. 12. 
2016 mimo jiné rozpočet obce na 
rok 2017 v následující výši: příjmy: 
38 388 100,- Kč, výdaje: 41 353 400,- 
Kč, financování: 2 965 300,- Kč. Také 
schválilo Program rozvoje obce Kun-
čice p. O.: „Akční plán“ na rok 2017, 
který je uveden ve zkráceném výčtu 
v jiném článku Obecních novin. Schvá-
lený „Akční plán“ na rok 2017 je 
uveden v plném znění na webu obce 
v sekci Rozvoj obce (v levém menu). 
Některé akce byly zahájeny v roce 
2016 a jejich plnění (dokončení) pro-
běhne v roce 2017 – např. dokončení 
a schválení nového Územního plánu 
obce, další rozvoj areálu ZŠ, chodník 
k bytovému domu (DPS), 3 lávky pro 
pěší přes vodní toky, architektonická 
soutěž na úpravu centra obce, rozší-
ření parkování před ZŠ, revitalizace 
veřejného osvětlení, stavba rozhledny 
na Ondřejníku, instalace varovného 
protipovodňového systému, úprava 
společných chodeb obecního úřadu. 
V roce 2017 připravuje obec ve spolu-
práci s Kunčickou s.r.o. výměnu tech-
nologické části čerpačky pitné vody 
v horní části obce ve finančním objemu 
cca 500 000,- Kč (výměna výkonněj-
ších čerpadel jiné technologie, nové 
elektrorozvody). Tato úprava je nutná, 
aby bylo možné zajistit dostatečnou 

kapacitu pitné vody v horní části obce, 
včetně možnosti přepojení části Bystré 
a Koliby na Ostravský oblastní vodovod 
(OOV). V průběhu roku 2017 mohou být 
tyto záměry průběžně aktualizovány 
a upravovány podle vývoje finanční 
situace obce. Některé z vyjmenovaných 
akcí Akčního plánu 2017 budou reali-
zovány jen v případě získání dotace.

Ke konci roku 2016 zastupitelstvo 
obce schválilo novou Obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku 
za likvidaci komunálních odpadu, 
která nabyla účinnosti od 1. 1. 2017. 
Vyhláška zůstává bez zásadních změn, 
pouze v Čl. 6 – Osvobození a úlevy, odst 
2) bod b) se rozšiřuje úleva od poplatku 
za odpad pro osoby 65 let a více. Dosud 
to bylo pro osoby 80 let a více. Důležité 
je také, že roční poplatek za osobu 
zůstává ve výši 504,- Kč na osobu a rok. 
V roce 2017 bude obec připravovat 
doplnění sytému svozu biologického 
odpadu, vzrostou náklady na jeho 
likvidaci, také se bude připravovat 
sběrný dvůr, popřípadě komunitní 
kompostárna ve spolupráci se sou-
kromým subjektem v obci. V příštích 
letech mohou tedy náklady na likvidaci 
odpadů narůstat, což může vést k mír-
nému navýšení poplatku za likvidaci 
odpadu. Poplatek za likvidaci odpadu 
se nezvyšoval od roku 2013 včetně. 

Od 1. 1. 2017 nabývají účinnosti 
nové Obecně závazné vyhlášky (OZV): 
č. 2/2016 o místním poplatku ze psů, 
č. 3/2016 o místním poplatku za 
lázeňský nebo rekreační pobyt a č. 
4/2016 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. Zrušen byl 
poplatek z ubytovací kapacity, který 
zbytečně zatěžoval podnikatele v uby-
tovacích službách. Nabytím účinnosti 
výše uvedených OZV byla zrušena OZV 
č. 2/2010 ze dne 16. 12. 2010, která 
zahrnovala všechny uvedené místní 
poplatky. 

Další aktivity obce, které proběh-
nou v roce 2017, jsou uvedeny v Roč-
ním kalendáriu akci 2017 ve stolním 
kalendáři na rok 2017, který vydala 
obec a je na obecním úřadě k dispozici 
zdarma každé domácnosti v obci. 

Na podzim roku 2017 proběhnou 
v obci volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. 

Tak jako obvykle budeme o činnosti 
obce v roce 2017 během roku průběžně 
informovat v Obecních novinách.

Všem přeji, hodně zdraví a pohody 
v novém roce 2017 a také aby se nám 
společně podařilo zvládnout všechny 
plánované i neplánované aktivity 
v naší obci v roce 2017 ku prospěchu 
všech občanů.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

(pokračování ze str. 5)
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O čem jednala Rada obce 
koncem měsíce listopadu a v měsíci prosinci

Problém s doručováním

RO projednala a schválila
• úpravu rozpočtu č. 12/2016 v roz-

sahu předloženého návrhu,
• úpravu rozpočtu č. 14/2016 v roz-

sahu předloženého návrhu,
• uzavření Smlouv y o dí lo mezi 

Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a Ing. Tomášem Řezníčkem, REAL 
SOFT, Obecká 3, Brno. Předmětem 
smlouvy je údržba programového 
vybavení evidence nemovitého 
majetku. Základní cena je stano-
vena na 3 300,- Kč bez DPH ročně,

• přijetí f inančního daru pro ZŠ 
a MŠ Karla Svolinského od spo-
lečnosti Ing. Petr Foltýn – ITECO, 
Kunčice pod Ondřejníkem ve výši 
2 500,- Kč,

• přijetí finančního daru pro ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského od SRPDŠ při 
Základní a mateřské škole Karla Svo-
linského Kunčice pod Ondřejníkem 
ve výši 81 908,- Kč. Peníze budou 
použity na financování aktivit pro 
děti ze ZŠ a MŠ Karla Svolinského,

• vyřazení nefunkčních pomůcek 
a majetku ZŠ a MŠ Karla Svolin-
ského, např. mikroskop, branka na 
házení, žehlička, chladnička, pračka 
atd., celkem 17 ks v celkové pořizo-
vací hodnotě 104 164,71 Kč (dle zři-
zovací listiny),

• udělení souhlasu s umístěním sídla 
v budoucnu vzniklé společnosti 
„Spolek rodičů a přátel dětí školy“ 
v budově základní školy, Kunčice 
p. O., č. p. 626,

• žádost PI, trvale bytem Kunčice p. O. 
o ukončení nájmu k bytu vedle DPS 
(č. p. 311) ke dni 31. 1. 2017,

• uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o vzájemné spolupráci obcí při rea-
lizaci projektu „Protipovodňový 
a monitorovací systém obcí Tichá 
a Kunčice pod Ondřejníkem“ ze dne 
4. 11. 2015. Předmětem dodatku je 
rozšíření obsahu oboustranného 
právního vztahu mezi smluvními 
stranami (zejména jejich práva 
a povinnosti),

• uzavření Smlouvy o dílo a o posky-
tování služeb mezi Obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem a společností 
GPlus, s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 
116, Pardubice – Rosice. Předmě-
tem smlouvy je přístup do inter-
netového mapového serveru pro 
obce a města s on-line přístupem 
do katastru nemovitostí GObec 
(mapová aplikace).

• Kupní smlouvu o koupi nemovité 
věci mezi Obcí Kunčice pod Ondřej-
níkem na straně prodávající a man-
žely EH a RH, trvale bytem Kun-
čice pod Ondřejníkem. Předmětem 
kupní smlouvy je vzájemný převod 
vlastnických práv k nově odděle-
nému pozemku č. KN 1/25 v k.ú. 
Kunčice pod Ondřejníkem za cenu 
3 500,- Kč a č. KN 1/24 v k.ú. Kunčice 
pod Ondřejníkem za cenu 3 100,- Kč. 
Kupní smlouva je připravena v sou-
ladu s usnesením ZO č. XII/11d a s 
usnesením ZO č. XII/11e.

Hostování na kunčické pouti 2017
RO projednala a schválila žádosti 

o hostování na kunčické pouti, která 
se v roce 2017 bude konat v termínu 
23. července:

• pana Martina Hanáka, Na Veselé 
2262, 738 01 Frýdek – Místek

• pana Jiřího Pflegera, Květinová 5, 
747 07 Opava

• Jaroslava a Marie Majerových, Sta-
říčská 324, 739 25 Sviadnov

• pana Marka Trtíka, Staříčská 324, 
739 25 Sviadnov

Dopravní obslužnost
RO projednala a schválila uza-

vření Smlouvy o zajištění dopravní 
obslužnosti na území Moravskoslez-
ského kraje veřejnou linkovou dopra-
vou – oblast Novojičínsko – východ 
mezi Obcí Kunčice pod Ondřejní-
kem a Moravskoslezským krajem, se 
sídlem 28. října 117. Předmětem 
smlouvy je závazek obce poskytovat 
kraji finanční příspěvek na zajištění 
dopravní obslužnosti. Po dobu 3 let 
bude výše příspěvku pro naši obec 
23 100,- Kč. Smlouva bude účinná až 
po ukončení výběrového řízení na 
autobusového dopravce (uzavření 
smlouvy o veřejných službách s vítěz-
ným dopravcem). Moravskoslezský 
kraj předpokládá vyhlášení výbě-
rového řízení v polovině roku 2017. 
Předpoklad účinnosti smlouvy je září 
roku 2018.

Připravila Michaela Šebelová, mís-
tostarostka obce Kunčice pod Ond-
řejníkem

Zápisy a usnesení z jednání rady 
obce naleznete také na webu obce: 
http://www.kuncicepo.cz/zapisy-z-
-ro-2014-2018.

Vážení občané Kunčic obracím se na 
Vás, kteří bydlíte v části obce Pod Stolo-
vou. Chtěla bych se s Vámi podělit o pár 
zážitků, které se týkají doručování 
zásilek poštou do našich domácností. 
Musím konstatovat, že poslední dobou 
mají jejich služby nevalnou úroveň. 
Čtyřikrát nedoručené dopisy s faktu-
rami a dvakrát nedoručený důchod. 
Když už se člověk ozve a reklamuje tyto 
služby, tak se kupodivu objeví pošta, 
která k nám putuje 14 dní a doputuje 
po době splatnosti v 7:30 ráno. Asi 
měli výjimečně noční směnu. A nutno 
dodat, že místní doručovatel je asi váš-
nivým čtenářem Obecních novin jeli-
kož ty nám nedoručuje vůbec. Ačkoli je 
domácnosti u přejezdu už dávno mají, 
my máme smůlu. Zajímalo by mě, zda 

máte také podobné zážitky a nebo to 
nefunguje pouze u nás. S takto likna-
vým přístupem by nám naši příbuzní 
a známí měli vánoční pohledy posílat 
již v říjnu, aby do vánoc došly.

S pozdravem Lenka Střalková

Evidentně má problém s doručová-
ním pošty více lidí, protože na výzvu 
v minulých obecních novinách zarea-
govalo okolo dvaceti občanů. Českou 
poštou nám bylo sděleno, že v proble-
matické oblasti již nyní doručuje poštu 
nový zaměstnanec a že by se situace 
měla zlepšit. Budeme to sledovat a uvi-
díme. Informace o tom, že minimálně 
s obecními novinami to v prosinci již 
bylo lepší, máme. 

-MŠ-

ČEPS, a.s. upozorňuje na povin-
nost odstranění a okleštění stromo-
ví a jiných porostů podle energetic-
kého zákona a stanovení ochranných 
pásem. Toto by mělo být provedeno 
v období vegetačního klidu, v ter-
mínu do 31. 3. 2017. Podrobnosti na 
webu obce, na úřední desce nebo u 
zástupce společnosti FORESTER 
SERVIS, .s.r.o., paní Dagmar Janov-
cové: tel. +420 602 334 390, email:  
dagmar.janovcova@foresterservis.cz. 

Upozornění 
vlastníkům 
a uživatelům 
pozemků
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OZV č. 1/2016 o místním 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů (poplatek za odpad 
na rok 2017)
Sazba poplatku zůstala nezměněna 
a činí 504,- Kč a je tvořena:
a) z částky  250,- Kč za kalendářní 

rok a
b) z částky 254,- Kč za kalendářní rok. 

Tato částka je stanovena na základě 
skutečných nákladů obce předcho-
zího kalendářního roku na sběr 
a svoz netříděného komunálního 
odpadu za poplatníka a kalendářní 
rok.

Poplatek je splatný jednorázově a to 
nejpozději do 30. dubna příslušného 
kalendářního roku. 

Od poplatku jsou v plné výši 
osvobozeny všechny děti do tří let 
věku a nově také všichni občané 
nad 65 let.

OZV č.2/2016 o místním 
poplatku ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa. 
Držitelem je fyzická nebo právnická 
osoba, která má trvalý pobyt nebo 
sídlo na území obce Kunčice pod 
Ondřejníkem

Poplatek ze psů se platí ze psů star-
ších 3 měsíců.

Sazba poplatku za kalendářní 
rok činí za každého psa téhož drži-
tele 180,- Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do 
30. dubna příslušného kalendářního 
roku.

OZV č. 3/2016 o místním 
poplatku za lázeňský nebo 
rekreační pobyt

Poplatek za lázeňský nebo rekre-
ační pobyt platí fyzické osoby, které 
přechodně a za úplatu pobývají na 
území obce za účelem léčení nebo 
rekreace, pokud neprokáží jiný důvod 
pobytu.

Poplatek za lázeňský nebo rekre-
ační pobyt ve stanovené výši vybere 
a obci odvede ubytovatel, kterým je 
fyzická nebo právnická osoba, která 
přechodné ubytování poskytla; tato 
osoba je plátcem poplatku

Poplatek za lázeňský nebo 
rekreační pobyt činí 15,- Kč/ 

osobu/ den.
Poplatek je splatný nejpozději 
a) do 15. července za období prosinec 

předcházejícího roku a leden až čer-
ven příslušného kalendářního roku,

b) do 15. prosince za období červenec 
až listopad příslušného kalendář-
ního roku.
Majitele ubytovacích zařízení 

dále upozorňujeme, že byl ke dni 
31. 12. 2016 zrušen místní poplatek 
z ubytovací kapacity. 

OZV č. 4/2016 o místním 
poplatku za užívání 
veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného pro-
stranství se vybírá za zvláštní užívání 
veřejného prostranství, kterým se 
rozumí provádění výkopových prací, 
umístění dočasných staveb a zařízení 
sloužících pro poskytování prodeje 
a služeb, pro umístění stavebních nebo 
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, 
lunaparků a jiných obdobných atrakcí, 
umístění skládek, vyhrazení trvalého 
parkovacího místa a užívání tohoto 
prostranství pro reklamní akce.

Sazba poplatku činí za každý i zapo-
čatý m2 a každý i započatý den užívání 
veřejného prostranství:
a) za umístění zařízení sloužících pro 

poskytování prodeje 20,- Kč
b) za umístění dočasných staveb 

a zařízení sloužící pro poskytování 
služeb 10,- Kč

c) za umístění dočasných staveb slou-
žících pro poskytování prodeje 
10,- Kč

d) za umístění reklamních zařízení 
10,- Kč

e) za umístění stavebních zařízení  
10,- Kč

f) z a  v y h r a z en í  t r v a lého p a r-
kovacího místa   
1,- Kč

g) za provádění výkopových prací  
3,- Kč

h) za umístění skládek    
3,- Kč

i) za užívání veřejného prostranství 
pro reklamní akce   
10,- Kč

Obec stanovuje poplatek týdenní pau-
šální částkou takto:
j) za umístění jednotlivého zařízení 

lunaparků, cirkusů a jiných obdob-
ných atrakcí (do 50 m2) 
100,- Kč za každý i započatý týden

k) za umístění jednotlivého zařízení 
lunaparků, cirkusů a jiných obdob-

ných atrakcí (nad 50 m2) 
300,- Kč za každý i započatý týden

Poplatek za  užívání veřejného pro-
stranství se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího 

místa pro osobu zdravotně postiže-
nou,

b) z akcí pořádaných na veřejném pro-
stranství, jejichž výtěžek je určen 
na charitativní a veřejně prospěšné 
účely.

Od tohoto poplatku se dále osvobozují:
a) všechny činnosti vykonávané obcí 

Kunčice pod Ondřejníkem (např. 
stavby, opravy a investiční akce 
realizované obcí Kunčice pod Ond-
řejníkem),

b) kulturní a sportovní akce pořádané 
obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
nebo pořádané pod záštitou obce 
Kunčice pod Ondřejníkem,

c) uživatel veřejného prostranství, 
který je vlastníkem nebo spolu-
vlastníkem dotčeného pozemku. 

Upozorňujeme občany, že zároveň 
došlo ke zrušení obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2010  o místních poplat-
cích ze dne 16. 12. 2010 a č. OZV 
č. 2/2015 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních 
odpadů ze dne 15. 12. 2015. 

Vyhlášky naleznete ke stažení 
na webu obce 

Hlavní menu vlevo – Obecně 
závazné vyhlášky

http://www.kuncicepo.cz/
obecne-zavazne-vyhlasky

MOŽNOSTI PLATBY MÍSTNÍCH 
POPLATKŮ

Všechny poplatky je možno 
uhradit v pokladně Obecního úřadu 
v Kunčicích pod Ondřejníkem 
v úředních hodinách pokladny:
PONDĚLÍ 8:00-12:00 13:00 – 16:00
STŘEDA   8:00-12:00 13:00 – 16:00
nebo převodem na účet obce – číslo 
účtu: 1682010349/0800. O variabilní 
symbol si napište na emailovou adresu: 
ivana.reznickova@kuncicepo.cz
Poš t ov n í  pou k á z k y na ú h r adu 
poplatku za odpad budou postupně 
rozesílány po 15. březnu 2017, spo-
lečně s poštovními poukázkami na 
úhradu místního poplatku ze psů na 
rok 2017.
Děkujeme Vám, že platíte poplatky 
včas.

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce.

Nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích:
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Informace k „Vyúčtování vodného
a stočného za rok 2016“

Informace o ceně
vodného a stočného 
na rok 2017

Odečty vodoměrů budou provádět začátkem roku 2017 pracovníci pově-
ření společností Kunčická s.r.o. V případě jakýchkoliv pochybností se Vám 
prokáží pověřením, které si můžete ověřit telefonicky na čísle 725 506 902 
paní Kociánová Daniela nebo 734 412 708 pan Ing. Ivan Blažek.

Pokud Vás nezastihnou doma, zanechají Vám lístek s prosbou, abyste po-
žadované údaje nahlásili nejpozději do 3 dnů buď: osobně, e-mailem nebo 
telefonicky.

Vodné:   36,00 Kč/m3

Stočné:  43,24 Kč/m3

Sazba DPH je 15%. Uvedené ceny 
jsou včetně DPH. Ceny jsou platné od 
01.01.2017

Zálohy na vodné se platí čtvrtletně 
v termínech: 
I. čtvrtletí  do 25. ledna
II. čtvrtletí  do 25. dubna
III. čtvrtletí  do 25. července
IV. čtvrtletí  do 25. října

Pokud platíte prostřednictvím ban-
ky nebo poštovní poukázkou, uvedete 
v případě zálohy jako variabilní sym-
bol vždy Vaše odběratelské číslo, které 

je uvedeno na každé faktuře u koneč-
ného příjemce. V případě platby vy-
účtování vodného uvedete jako varia-
bilní symbol číslo faktury, kterou jste 
obdrželi. Při dodržení těchto zásad se 
Vaše platba vždy zaručeně dostane 
tam, kde má. V případě, že Vaše roční 
vyúčtování nedosáhne částky 500 Kč 
a je předpoklad, že ani v následujícím 
roce tuto částku nepřesáhne, zálohy 
platit nebudete.

PŘIJĎTE SI, PROSÍM, NEJPOZDĚJI 
DO KONCE LEDNA VYZVEDNOUT 
OBECNÍ KALENDÁŘ. 
Připomínáme, že máme zdarma 
připraven jeden kalendář do každé 
domácnosti. Upozorňujeme občany, 
že kalendáře NEBUDOU z technic-
kých důvodů rozváženy (nevejdou 
se do většiny poštovních schránek 
a dochází tak k jejich poškození).
Kalendář je možno také zakoupit za 
50,- Kč / kus.

Informace k platbám záloh

Kultura a spolkový život

 

 

 

 

 

 

 

 

      

DOSPĚLÁCI            v    19:30 hod. 

Začátečníci  i  mírně  pokročilí 
 

 
čtvrtek 

od  2. února 2017 
 

sál restaurace Huťařství 

KUNČICE   p.O. 
 

Přihlášky a další info: 

www.syrkovi.cz 
tel.  736 626 748 

 
6 lekcí po 1,5 hod.       závěr s kapelou TNT !! 

 17
. 2

. 2
01

7

v pátek 17. února 2017
od 19:30 v sále na HORIZONTU

(Beskydský H-RESORT)

Srdečně jsou zváni všichni,

kdo se rádi baví a tančí.

K tanci a poslechu bude hrát 

Skupina Pazůři a DJ Martin David.

Vstupné 150,-

Vstupenky bude možno 

zakoupit od 9.ledna 2017 na 

obecním úřadě.

Sál bude otevřen od 19:00.

Srdečně zve kulturní komise.

OBECNÍ PLES 

obec 
Kunčice pod Ondřejníkem
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8. - 11. 12. 2016 – Frýdek-Místek, 
Ostrava, Kozlovice (Beskydy), Kun-
čice pod Ondřejníkem, Frenštát pod 
Radhoštěm.

18th International Festival of 
Advent and Christmas Traditions, 
Carols and Handicrafts – 8th to 11th 
December 2016

V letošním roce jsme se poprvé 
stali součástí mezinárodního festivalu 
Souznění. Ředitelem a dramaturgem 
festivalu je pan Zdeněk Tofel.

Produkci zajišťuje paní Věra Tobo-
lová.

Velmi jsme tomu rádi. Přinášíme 
reportáž o tom, jak celý festival pro-
bíhal: 

DEN 1 – Na festivalu Souznění ve 
Fr ýdku-Místku divák y okouz-
lila sopranistka Pavla Flámová 
s Komorním orchestrem Camerata 
Janáček

Čas adventu je tady a s ním i tra-
diční mezinárodní festival adventních 
a vánočních zvyků, koled a řemesel 
s názvem Souznění. Ten lidem každo-
ročně připomíná, že v předvánočním 
shonu je dobré zastavit se a užít si 
poklidné chvíle v doprovodu příjemné 
hudby, vánočních tradic a zvyků. Letos 
se festival konal již poosmnácté.

První zastávka Souznění 2016 se 
uskutečnila ve čtvrtek 8. prosince 
v kostele sv. Jana a Pavla ve Frýdku-
-Místku. Obsáhlý program celého 
festivalu otevřeli smyčcový orchestr 
Camerata Janáček za uměleckého 
vedení Pavla Doležala a za pěveckého 
doprovodu sopranistky Pavly Flámové 
s pořadem Přesladká Panno, Maria! 

 Z vystoupení šlo vycítit absolutní 
sladění obou složek, které diváci 
nejednou odměnili vydatným potles-
kem. „Camerata Janáček je soubor, 
který umí zpěváka opravdu skvěle 
doprovázet. Zdaleka ne všechny orches-
try jsou tak citlivé na vlastní úpravy 
interpreta. Pan Doležal je v tomto 
skvělý. Mohu tvrdit, že Camerata Janá-
ček je můj oblíbený český soubor,“ dopl-
ňuje sopranistka.

DEN 2 – Druhý den festivalu Sou-
znění nabídl v malebné vesnici Kun-
čice pod Ondřejníkem cimbálovou 
i gajdošskou muziku

V rámci druhého dne mezinárod-
ního festivalu adventních a vánočních 
zvyků, koled a řemesel Souznění 
v Kunčicích pod Ondřejníkem vystou-
pila cimbálová muzika Konopjan 
z Ostravy a gajdošská muzika Beskyd 

ze Slovenska. V útul-
ném sále restaurace 
Huťařství v Kunčicích 
pod Ondřejníkem se 
tak v páteční večer 
rozezněly tóny gajd, 
cimbálu a houslí.

Příjemnou atmo-
sféru během večera 
vytvářela nejen živá 
hudba v podání zku-
šených a talentova-
ných muzikantů, kteří 
mezi svůj repertoár 
zařadili mimo jiné 
i  v á noč n í  koledy. 
Zásluhu na spokoje-
nosti diváků má i obsluha restaurace, 
která pro večer připravila speciální 
menu a řadu dalších pochutin.

Mezi návštěvníky nechyběl ani 
starosta Kunčic pod Ondřejníkem 
Ing. Tomáš Hrubiš. „Festival Souznění 
je perfektní akcí, protože navozuje 
atmosféru lidského potkávání, která je 
v dnešní době velmi důležitá. Jsem moc 
rád, že se část letošního ročníku festi-
valu koná také v naší obci,“ říká sta-
rosta. Sál plný návštěvníků ukazuje, 
že lidé v Kunčicích pod Ondřejníkem 
a v blízkém okolí mají o tuto muziku 
zájem. „K folkoru máme velmi blízko. 
Jsem moc rád, že tuto kulturu podpo-
rují v naší obci i mladší lidé, např. žáci 
v základní a mateřské škole. Pozitivně 
tak ovlivňují sebe i své okolí,“ doplňuje 
pan starosta Hrubiš. Zájem o folkor 
mezi mladými záhy potvrzuje i jeden 
z účinkujících, patnáctiletý Adrián 
Matis z Oravské Polhory. „Hře na gajdy 
se věnuji už 5 let. Nejvíce mě na tom 
baví jezdit po vystoupeních a potkávat 
se s kamarády. V souboru panuje vždy 
velmi dobrá nálada,“ říká mladý hudeb-
ník Adrián.

DEN 3 – V Kozlovicích je meziná-
rodní festival Souznění neodmys-
litelnou součástí Vánoc

Program mezinárodního festivalu 
Souznění v Kozlovicích začal již od 
brzkého rána, kdy se venku na pro-
stranství před obecním úřadem konal 
Vánoční jarmark a Obchůzky s kole-
dou a volná vystoupení festivalových 
umělců. Diváky upoutal i příchozí 
Mikuláš s andělem a čerty v podání 
Divadelní společnosti Kozlovice. 
Na místě bylo připraveno několik 
stánků s pochutinami nebo ukázkou 
lidových řemesl. Návštěvníci tak 
mohli například obdivovat kovářské 
dovednosti a o kousek dále ochutnat 

skvělé halušky z oblasti gajdošské 
kultury – Oravské Pol‘hory. „Letos 
jsme na Souznění již devátým rokem. 
Vlastně se tady cítíme skoro jako 
doma,“ tvrdí Ivan Matis ze Slovenska. 
Prozradil nám i vzácnou recepturu na 
pravé slovenské halušky.„Brambory je 
nejprve potřeba uvařit a nejlépe ještě 
ve slupce. Záleží i na dalších surovi-
nách. My přidáváme domácí bryndzu 
a poctivou slaninu,“ říká pan Matis. 
Během Obchůzek se na pódium před-
stavili: běloruský soubor Valachob-
niki, gajdošská muzika Beskyd z 
Oravské Pol‘hory, Katka a dědko 
Štefan Kubačákovi z Turzovky, sou-
bor Przygoda z Rybníku, Plzeňský 
MLS, dětská cimbálová muzika 
Ondřejníček z Kunčic pod Ondřej-
níkem, taneční klub Pierro Forte z 
Ostravy, dětský folklorní soubor 
Valášek z Kozlovic, SLPT Valašský 
vojvoda z Kozlovic, Dechová hudba 
Kozlovice, SPV Kozlovice apěvecký 
sbor ze ZŠ Kozlovice. V kamenné piv-
nici Valašského pivovaru k poslechu 
zahrála i cimbálová muzika Konopjan.

Pro většinu obyvatel Kozlovic je 
festival Souznění neodmyslitelnou 
součástí Vánoc. „Na vánoční jarmark 
chodíme s rodinou každý rok. Hraje 
zde krásná lidová hudba, můžeme si 
koupit nějaké vánoční dárky a deko-
race. Atmosféra jarmarku se nám moc 
líbí,“ popisuje zážitek jedna z návštěv-
nic a rodačka z Kozlovic Anna Win-
klerová.

Odpoledne se festivaloví příznivci 
přesunuli do kostela sv. Michaela a sv. 
Barbory v Kozlovicích, kde se konal 
hudebně dramatický pořad „Vánoce 
v pražské katedrále v době Karla 
IV.“v podání Scholy Gregoriana 
Pragensis pod uměleckým vedením 
Davida Ebena. Podklady pro tento 
pořad čerpali autoři z řady dochova-

Souznění 2016
Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel - 18. ročník



1101/2017

ných pražských breviářů a antifonářů, 
které podrobně zaznamenávají scénář 
vánočních obřadů za období vlády 
Otce vlasti.

Kozlov ick ý program zakončil 
Adventně-vánoční pořad s názvem 
„Lucie noci upije, ale dňa něpřidá“, 
který se konal ve slavnostně vyzdo-
beném a diváky zaplněném sále obec-
ního úřadu. 

 
DEN 4 – Jana Kirschner a další 
vystupující festivalu Souznění roze-
zpívali Kulturní dům ve Frenštátě 
pod Radhoštěm

Další a zároveň poslední den mezi-
národního festivalu Souznění začal 
slavnostní Mší svatou v chrámu 
Panny Marie Královny v Ostravě-
-Mariánských Horách. V závěru 
mše se chrámem rozeznělo něko-
lik tradičních bělorusk ých písní 
v podání vzácného hosta 18. ročníku 
festivalu Souznění – souboru Vala-
chobniki z Minsku.

V neděli 11. prosince Dům kultury 
ve Frenštátě pod Radhoštěm ožil 
vánoční atmosférou. Foyer zapl-
nily stánky s ukázkou nejrůznějších 
vánočních ozdob, perníčků, dřevěných 
betlemů nebo svíček a vánočních 
ozdob ze včelího vosku. Nechyběly 
ani výborné slovenské halušky z Orav-
ské Pol‘hory a košt moravských vín. 
To vše se samozřejmě odehrávalo 
za doprovodu festivalových muzik. 
Během odpoledne vystoupili zejména 
frenštátští umělci: Komorní sbor 
Nyklband, sbor Garrendo, Frenštát-
ská cimbálová muzika Radegast, 
soubor Houslissimo ze ZUŠ Fren-
štát pod Radhoštěm, kapela Hot 
Club Fren a soubor Sedmikvítek. 
V malém sále kulturního domu 
představil soubor Radhošť z Tro-

janovic vánoční hru Pastuši v réžii 
Radomíra Golase. „Jsem nadšená. Jsem 
opravdu velmi ráda, že jsme se zapojili 
do této akce a že Souznění obohatí spo-
lečenský a předvánoční život v našem 
městě,“ řekla starostka Frenštátu pod 
Radhoštěm Zdeňka Leščišinová.

Galakoncert začal ve velkém sále 
úderem 18. hodiny, kdy všechny 
přítomné přivítal moderátor večera 
Radek Erben. „Věřím, že se společně 
naladíme na notu dnešní třetí adventní 
neděle,“ řekl na úvod moderátor. Slav-
nostní Galakoncert nabídl divákům 
přehlídku toho nejlepšího z letošního 
ročníku Souznění. Vystoupil sou-
bor Valachobniki z Minsku, mladý pol-
ský soubor Przygoda z Rybniku, malý 
lidový soubor Plzeňský MLS, soubor 
lidových písní a tanců Valašský 
vojvoda, folkový zpěvák a kytari-
sta Pavel Býma se synem Sebastianem 
a Komorní sbor Nyklband.

Po krátké přestávce se na pódiu 
objevila slovenská zpěvačka Jana 
Kirschner se svou československou 
kapelou. „Dnešní program jsme posta-
vili tak, aby se lidé bavili a užili si 
příjemný večer,“ řekla ještě před 
svým vystoupením Jana Kirschner. 

Že se divákům hudba líbí, dávali 
během koncertu najevo jak potles-
kem, tak zpěvem. Nechyběly skladby 
jako Modrá nebo Pokoj v duši, kterou 
slovenská zpěvačka zazpívala za 
doprovodu nevidomého harmonikáře 
Mária Biháryho.

Výtěžek z charitativní sbírky, která 
se konala během mezinárodního 
festivalu Souznění, činil 31 524 Kč 
a finanční dar v hodnotě 20 000 Kč 
věnovala jedenáctiletému Pavlovi 
Václavovi Novákovi firma Huisman. 
„Ta částka je pro mě obrovským pře-
kvapením. Nečekala jsem to. Mám pocit, 
jako bych se chtěla podělit s ostatními. 
Jezdíme hodně do nemocnice a tam 
vidíme, kolik je na světě nemocných lidí. 
V životě jsme o nic nežádali a teď jsme 
neskutečně vděční. Moc všem ze srdce 
děkujeme,“ řekla maminka obdarova-
ného Pavlíka Andrea Nováková.

Na závěr zazněla písěň Tisíc andělů a 
koleda Narodil se Kristus Pán v podání 
kozlovického Valašského vojvody 
společně s dalšími festivalovými 
účinkujícími, která znamenala závěr 
a rozloučení s 18. ročníkem festivalu 
adventních a vánočních zvyků, koled 
a řemesel.

Devatenáctý ročník festivalu Sou-
znění se uskuteční ve dnech od 14. do 
17. prosince 2017.

Tento projekt je realizován za 
finanční podpory Moravskoslezského 
kraje, města Ostravy, statutárního 
města Frýdek-Místek, města Frenštát 
pod Radhoštěm, obce Kunčice pod 
Ondřejníkem, obce Kozlovice a všech 
významných partnerů.

Mezinárodní festival Souznění je 
přidruženým členem prestižní celo-
světové organizace CIOFF.

Další informace naleznete na www.
souzneni-festival.cz a www.facebook.
com/souzneni.

Fotografie Stanislavy Byrtusové 
z Kunčické části festivalu naleznete také 
na webu obce ve fotogalerii - http://
www.kuncicepo.cz/fotogalerie-2016. 

Lucie NohlováFoto: Stanislava Byrtusová
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Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

Rozsvěcení stromu v roce 2016
Je prima, že některé akce již zdomác-

něly a staly se tradicí. Stejně je to i s roz-
svěcením Vánočního stromu, který jsme 
poprvé společně rozsvítili v roce 2011. 
Akce se tak loni konala již pošesté. 

Postupně jsme se ustálili na sys-
tému, že se akce dělí na vnitřní (vystou-
pení dětí) a venkovní část (Mikuláš, 
popíjení rozličných teplých nápojů, 
rozsvícení stromu). Letos jsme tuto 
malou obecní slavnost zakončili ohňo-
strojem. Myslím, že se líbil a že takto 
akci zakončíme i v roce 2017.

Je potřeba poděkovat všem pomoc-
níkům - Mikulášovi, Andělům, Čertovi, 
pracovníkům obce, členům rady obce, 
kteří uvařili a podávali zdarma sva-
řák, hasičům, škole a školce za krásná 
vystoupení, prodejcům ve stáncích 
a hlavně Vám, že jste přišli.

Fotografie ze všech nádherných 
vystoupení (dramatizace pohádky 
Popelka v režii paní učitelky Aranky 
Barešové a v provedení dětí ze školní 
mateřské školy, z čertovského vystou-
pení dětí z dolní mateřské školy i škol-
ního pěveckého sboru) jsou ke zhléd-
nutí na webu obce ve fotogalerii roku 
2016 http://www.kuncicepo.cz/foto-
galerie-2016  a také jako video na Kun-
čice TV http://kuncicetv.macu.cz/.  Tak 
se podívejte. A zapište si do diáře (do 
obecního kalendáře nemusíte, tam už 
to napsané je) datum 1. prosince 2017, 
to budeme zase rozsvěcovat… 

-MŠ- Foto: Stanislava Byrtusová

Foto: Jana Mončková

Aktivní členky ASPV dne 12. 12. 2016 měli letošní poslední 
cvičení a zároveň si udělaly v předvánočním čase hezké 
posezení s občerstvením. Také v tento den oslavila paní Z. 
Křenková své krásné narozeniny. 

Adventní setkání dříve narozených, ze dne 1. 12. 2016, které 
se konalo v hospůdce Huťařství. Akce se velmi povedla 
včetně pohoštění. 

Foto: Jana Mončková

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Sklad Trojanovice – Bystré. 

Dříví naštípané na prostorové metry (rovnané), špalky. 
Možnost dovozu odběrateli. 

Telefon: 603 315 738.

PIZZERIE SALIERI 
rozvoz jídel do Kunčic za 30,- Kč.  

Otevřeno denně 11-23. Polední menu za výhodné ceny.  

Objednávky 605 303 190
www.pizzasalieri.cz 
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Předvánoční čas je v mnoha smě-
rech náročné období. Učitelky se na něj 
musí velmi pečlivě připravovat. Proto 
ale také bývá toto období velmi krás-
né a vzpomíná se na něj ještě dlouho. 
Kouzelné je, že děti pocítí pouze až vý-
sledek našeho úsilí. 

Jednou přijdou do školky a tam na 
ně čeká adventní věnec, příště vánoční 
stromeček nachystaný ke zdobení, pak 
zase koš s Mikulášskou nadílkou, kterou 
jim i s dopisem přinese samotný čert, 
jindy zase krásně vyzdobená třída, pak 
se mohou těšit na maminky a tatínky, 
přicházející strávit s dětmi vánoční od-
poledne s pohádkou a cimbálem. Mezi 
tím vším si děti mohou vyrobit spoustu 
hezkých vánočních výrobků, upéct vá-
nočky, perníčky, naučit se vánoční ko-
ledy, pár básniček, dozvědět se důležité 
informace o Ježíškovi a o celém adventu, 
kterým nás po celou dobu provází ad-
ventní kalendář s tematickými úkoly od 
Ježíška. Na závěr ještě jedeme na výlet 
do Frenštátského muzea, aby paní škol-
nice s paní kuchařkou mohly nádherně 

nachystat stoly k slavnostnímu obědu 
a také Ježíšek dát dárky pod stromeček. 
A co bude, až se vrátíme? Zacinká na nás 
Ježíšek? Co nás čeká pod stromečkem? 
Byl to den plný překvapení.

Všechno však stojí za ty usměva-
vé, překvapené tvářičky dětí. A když 
se k tomu přidá i uznání rodičů, je to 
vlastně velmi dobíjející a inspirativ-
ní období.

 Do nového roku 2017 přeji všem li-
dem mnoho té inspirace i ocenění za 
svou snahu.

Mgr. Aranka Barešová

Letošní advent zahájily děti z MŠ 
dolní z gruntu po čertovsku. Krátkým 
vystoupením u příležitosti "Rozsvícení 
vánočního stromu" v centru naší obce 
v restauraci na Huťařství. Kdo přišel, 
mohl vidět malé čerty a čertice v čertov-
ském dovádění. 

Každým dalším adventním dnem, 
nám přibývá nový úkol, který děti 
záhadně nachází v dopisech psané přímo 
od Andělky… Začínáme strojením stro-
mečku, výrobou ozdobných zvonečků 
a andílků. Dále se děti ze třídy Sluní-
ček pustily do vánočního pečení našich 
oblíbených perníků. Letos jsme přidali 
i vanilkové rohlíčky. To vše, abychom 
mohli konečně pozvat naše rodiče k tra-
dičnímu vánočnímu posezení se spo-
lečným tvořením. I letos jsme vyrá-
běli mnoho krásných vánočních ozdob 
do oken, hvězdiček, spirálek, přáníček 
i záložek na ubrousky. Každá šikovná 
maminka si přišla na své. 

Náš adventní kalendář se neúprosně 
začíná krátit. Otáčíme dvacátý den 
a čteme úkol. Dnes budeme vystupovat 
na školním "Vánočním koncertě". Vy, kteří 
jste doposud ještě nebyli naladěni tou pra-
vou vánoční náladou, snad po zhlédnutí 
vystoupení všech dětí, jste sladěni určitě 
byli. Vánoční atmosféra ovládla celý kos-
tel. Moc se to všem dětem podařilo. 

Zbývá nám předposlední den tohoto 
roku a také poslední dopis. Úkoly jsou 

jasné… Máslo, rozinky, mouka… Nezapo-
mněli jsme na něco? Pomohla nám paní 
kuchařka a vůně vánočky se už line po 
celé školce. Vánoční den je tady! 

A jak to vše dopadlo? Dál už to všichni 
dobře znáte. Hromady papírů, štěstím 
rozzářené oči dětí a spousta nových hra-
ček. Ježíšek na nás nezapomněl, navštívil 
naši školku a byl opravdu štědrý.

Hodně štěstí, zdraví, lásky a úspěchů 
v novém roce 2017 za celý kolektiv MŠ 
dolní přeje Markéta Macurová.

Loňské předvánoční koledování 
(20. prosince 2016) v kostele sv. Maří 
Magdalény bylo opět velmi pestré. Svá 
vystoupení si připravily děti z kunčic-
kých mateřských škol, prvňáci, děti 
školou povinné a také tradičně dětská 
cimbálová muzika Ondřejníček. Poslu-
chače jsme obohatili písněmi o zimě 
a zimních radovánkách i koledami, kte-
ré si v úplném závěru programu také 
mohli zazpívat spolu se všemi účin-
kujícími. Děkujeme všem, kteří děti 
v jejich snažení podpořili potleskovou 
odměnou a dobrovolným vstupným.                                                                                                                                       
Za všechny účinkující děti i pedagogic-
ké pracovníky, kteří pestrá vystoupení 
trpělivě připravovali, přejeme našim 
spoluobčanům pevné zdraví, rodinnou 
pohodu, klid a aspoň trochu nezbytné-
ho štěstí po celý rok 2017. 

Mgr. M. Kahánková

13. prosince se žáci 2.A, 2.B a 6. roč-
níku zúčastnili 

ve škole programu Hasík, který pro-
bíhá ve spolupráci Hasičského záchran-
ného sboru Moravskoslezského kraje 
a o.s. Citadela Bruntál. Beseda pod ve-
dením dvou profesionálních hasičů byla 
zaměřena na výchovu dětí v oblasti po-
žární ochrany obyvatelstva. 

Mladší žáci se učili, jak správně na-
hlásit požár na tísňová čísla 150 a 112, 
jak přivolat pomoc, co dělat, když doma 
hoří, jak se zachovat, když na kamará-
dovi hoří oblečení a také se dozvědě-
li, jaké jsou základní zásady první po-
moci při popáleninách. Starší žáci byli 
zase poučeni, co mají dělat, když bude 
nařízena evakuace nebo jak se chránit 
při úniku nebezpečných látek. Některé 
úkoly plnily děti na interaktivní tabu-
li, odpovídaly na spoustu praktických 
otázek, řešily modelové situace a ně-
kteří si mohli také vyzkoušet výstroj 
hasičů. 

Na závěr školáci obdrželi propagač-
ně-výchovné materiály, jako třeba oma-
lovánky, vystřihovánky, pexesa a samo-
lepky s hasičskou tématikou. 

Výchova dětí probíhá pod zášti-
tou draka Hasíka, jehož programem 
je akreditován Minister-
stvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR a mů-
žete se s ním seznámit 
i na internetové prezen-
taci www.hasik.cz.

Advent v MŠ Školní

Čertování v MŠ Dolní

Budem zpívati, 
koledovati…

Hasík CZ
Ze života školy a školky
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Stalo se již tradicí, že se v předvá-
nočním čase koná na naší škole Vánoční 
jarmark. Nebylo tomu jinak ani v tom-
to roce. Ve čtvrtek 8. prosince v 15 ho-
din se tu sešli žáci školy, rodiče, uči-
telé, ale i mnoho dalších návštěvníků 
a společně přivolali hezkou atmosfé-
ru nadcházejících svátků. Ale, co tomu 
předcházelo? Všechny děti se již v listo-
padu pečlivě připravovaly a tvořily. Ve 
vánočních dílnách vyráběly různé vá-
noční ozdoby, dekorace a také napek-
ly hodně dobrého cukroví. V hodinách 

výtvarné výchovy  vyhotovily krásná 
vánoční přání a starší žáci zase v den 
jarmarku připravili výborné jedno-
hubky a mnoho dalších pochutin. Bylo 
opravdu z čeho vybírat, krásnými věc-
mi se to tady jen hemžilo. 

Děkujeme všem, dospělým i dětem, 
kteří se podíleli na přípravě jarmarku 
a s velkou radostí vyráběli a prodávali 
nejrůznější předměty a dobroty, stej-
ně jako všem, kteří nás podpořili svou 
návštěvou. 

Mgr. Jarmila Mecová, tř. uč.  

Dne 8. 12. 2016 se konal ve Frýdlan-
tu nad Ostravicí turnaj škol ve florbalu 
starších žáků. 

Naši kluci se umístili na překvapi-
vém, ale zaslouženém 2. místě. 

Postupně přehráli ZŠ Čeladnou 7:1 
a ZŠ Janovice 7:2 

Nestačili jen na ZŠ TGM Frýdlant 
nad Ostravicí, se kterou prohráli 3:9. 

Školu a obec vzorně reprezentova-
li tito žáci: 
Adamec Martin    10 branek 
Střalka Vojtěch       3 branky 

Cochlar Jan             3 branky 
Nikel Ondřej           1 branka 
Masmanidis Janis 
Majerek Michal 
Závodný Adam (brankář)

Škoda jen, že v předvánočním sho-
nu, se zúčastnila jen polovina z pů-
vodně přihlášených škol a hoši neměli 
možnost se více poměřit s větším po-
čtem soupeřů. 

Jaroslav Goj, ředitel školy, 
vyučující TV a trenér mužstva 

Po úspěchu v okrskovém kole ve 
Frýdlantu nad Ostravicí (3. místo) 
se chlapci zúčastnili okresního kola 
v Paskově 28. 11. 2016. Zde obsadili 
jen 5. místo. 

1.  Dolní Domaslavice 
2.  ZŠ Paskov 
3.  7. ZŠ Frýdek – Místek 
4.  ZŠ Třanovice 
5.  Kunčice pod Ondřejníkem 

Zápasy uhráli takto: 
Třanovice 3:0 
Domaslovice 7:1 (Menšík)                  
7. ZŠ Frýdek-Místek 9:1 (Klepáč)
Paskov 6:3 (Klepáč, Menšík 2×) 

Školu reprezentovali tito žáci: 
Patrik Klepáč, Petr Vykrut, Alber 

Baran, Ondřej Beránek, Marek Hanus, 
Štěpán Menšík, Radan Šlechta, Petr 
Tofel, Jakub Vorobel ,́ Eduard Halla 

Byla to dobrá zkušenost si zahrát 
s tak vyspělými týmy a motivace k vy-
naložení dalšího úsilí na poli florba-
lovém.

Jaroslav Goj 

Mikuláši, Mikuláši, kdopak tady 
děti straší? Kdo tu řinčí řetězem 
a proč s tebou přišel sem? Rohatý, ro-
hatý s kožichem až na paty, rohatý, ro-
hatý, černý střapatý! 

Mikuláši, Mikuláši, neber s sebou 
čerty radši, vezmi si jen anděly, ti nám 
něco nadělí. 

Aby bylo 6. 12. co nadělovat, o to se 
zasloužily 4 žákyně 9. třídy se svou 
třídní učitelkou. Napekly již o den dří-
ve chutné a zdravé sušenky z medu 
a těmi pak obdarovával svatý Mikuláš 
žáky celé naší školy, nezapomněl ani 
na všechny vyučující. 

Každý kolektiv se však musel o na-
dílku zasloužit básničkou nebo zpěvem. 

Veselé nadělování pak pokračovalo 
v tělocvičně „Čertovským hopsáním“ 
dětí z 1. stupně. 

 M. Kahánková 

Vánoční jarmark

Žáci 8. a 9. ročníku navázali 
na úspěch nejmladších žáků
2. MÍSTO ve florbalu

Okresní turnaj
již nad naše síly

Mikulášské nadělování 
Nová videa na Kunčice TV http://

kuncicetv.macu.cz/ - Nově zde 
například naleznete video z roz-
svěcení vánočního stromu 2016. 
Tak se podívejte!

Dále upozorňujeme na krásné 
fotografie nejen Stanislavy Byrtu-
sové z obecních akcí v roce 2016 
(z poslední doby např. Festival Sou-
znění, Vítání občánků, Rozsvěcení 
Vánočního stromu atd.)

Fotografie naleznete na webu 
obce v horním horizontálním menu 
FOTOGALERIE (podskupina Fotoga-
lerie 2016)
www.kuncicepo.cz/fotogalerie-2016

Informujeme
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Dne 6. prosince, na Mikuláše, pro-
běhla v tělocvičně školy již tradiční 
soutěž ČERTOVSKÉ SKÁKÁNÍ přes švi-
hadlo. Účastnili se žáci prvního stupně 
a skoky přes švihadlo jim počítaly čer-
tice z druhého stupně, které však mu-
sely dávat dobrý pozor, aby se nepřepo-
čítaly, protože děti skákaly celou jednu 
minutu velmi dobře. Vítězové jednotli-
vých kategorií byli odměněni velkým 
čokoládovým čertovským  perníkem 
i věcnými cenami.  

A tady jsou výsledky:

Kategorie 1. - 2. třída:
1. Jan Tichý  121 skoků                        
2. Magdaléna Klepáčová 113 skoků                     
3. Sára Vykrutová 108 skoků      
Kategorie 3. - 5. třída:
1. Lukáš Macho  200 skoků
2. Petr Tofel  155 skoků
3. Radan Šlechta  130 skoků

Mgr. Jarmila Mecová 

Dne 15. 12. 2016 proběhl okrskový 
turnaj ml. žáků ve florbalu ve Frý-
dlantu nad Ostravicí. 

Zúčastnilo se 6 základních škol 
a naši žáci obsadili 5. místo. 

Tentokrát jsme neobsadili taková 
umístění jako žáci mladší a starší. 

Ve skupině jsme narazili na ZŠ Koz-
lovice, se kterou jsme prohráli 6 : 1 a se 
ZŠ Komenského 4 : 2  

O to zajímavější byl zápas o páté 
místo se ZŠ Čeladnou, kde se skóre pře-
lévalo jako na houpačce. Vedli jsme 1 : 0, 
prohrávali 1 : 2, aby nakonec v základní 

hrací době skončilo utkání 2 : 2. 
O našem pátém místu rozhodovaly 

nakonec trestná střílení, které promě-
nili Jan Cochlar a Patrik Klepáč. Ani 
jednu branku nepustil Adam Závodný 

O první místo si to rozdaly nakonec 
školy Kozlovice a TGM Frýdlant n. O. 

O třetí místo ZŠ Komenského a ZŠ 
Palkovice. 

V Kunčicích p. O. 
dne 20. 12. 2016.                        

Jaroslav Goj, trenér, 
uč. TV a ředitel školy 

Naši školu reprezentovali tito žáci: 

Adam Závodný      (brankář)      
Klepáč Patrik      4 branky         
Cochlar Jan           2 branky         
Šnyta René           1 branka         
Majerek Michal                     
Knapek Jan           
Nytra Richard
Zbořil Adam
Šebela Jáchym
Šebela Štěpán
Poledník Lukáš
Vykrut Petr   

Dne 20. 12. 2016 se děti z 1. - 7. tříd 
naší školy zúčastnily vánočního volej-
balového turnaje ve Frýdku - Místku. 
Děti dostaly podle tř íd barevné 
tričko: 1.tř - žluté, 2. tř. - oranžové, 

3. tř. - červené, 4. tř. - zelené a 5. - 7. tř 
modré.

Na turnaji bylo na 300 dětí z různých 
ZŠ z okolí a všechny bojovaly nejen za 
svou barvu, ale hlavně za svou školu!

Našim dětem se podařilo vybojovat 
nejednu medaili, ale hlavně získali pro 
školu krásné 2. místo a dovezli pohár… 
děti byly a jste skvělé, moc děkujeme!

Vaše trenérky Renča a Simča

Čertovské skákání 

Turnaj ve florbalu mladších žáků

Vánoční turnaj o POHÁR ŠKOL v barevném minivolejbalu
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Místo čekání ve frontě
dobrá káva zdarma
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