
Vážení spoluobčané, 
na začátku nového roku 2018 

Vás srdečně zdravím. Skončili jsme 
slavnostní dobu vánoční a zahajuje-
me běžný občanský rok, rok 2018. 
Jaký bude? To bychom jistě chtěli 
všichni vědět již teď. Asi je dobře, 
že to nevíme.

Rok 2018 je podle čínského ho-
roskopu rokem zemského Psa. Rok 
má být ve znamení všeobecného 
zájmu, dobra a odvahy. Symbolem 
bude spravedlnost a vědění. Začí-
ná 16. února 2018 a končí 4. úno-
ra 2019. Slibuje zlepšení sociálních, 
ekonomických a kulturních poměrů. 
Mottem pro rok zemského Psa 2018 
je: „Nečiň jinému, co nechceš, aby 
on činil tobě. Brzy se ti to vymstí.“ 
Proto si dejme pozor a chovejme se 
ke svému okolí slušně. Vyplatí se to.

Tak to mám radost, že bude ko-
nečně líp. Už to tu začínalo být div-
né. Zvláštní vánoční projev prezi-
denta republiky, kde hrozí pěstí. 
Komu? Amnestie doživotně odsou-
zeného vraha, zloděje a násilníka, 
který se pro mnohé stává národním 
hrdinou. Jmenování obviněného po-
litika premiérem naší vlasti. Je to 
tak správné? Přemýšlejme o tom.

A protože začíná pozitivní rok 
zemského Psa a já jsem z principu 
optimista, tak věřím, že se z této si-
tuace brzy dostaneme. Někde jsem 
četl, že to, co je v životě důležité  
a nedá se koupit, je dobré slovo, 
vzájemná úcta, úsměv a pohlazení. 
Bylo by krásné, kdybychom se tou-
to moudrostí nejen v novém roce 
řídili. Přeji všem úspěšný a šťast-
ný rok 2018.

Tomáš Hrubiš, starosta obce 
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Rok 2017
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. Následně na 
XIV. zasedání zastupitelstva obce dne 
14. 12. 2016 byl schválen Program roz-
voje obce Kunčice pod Ondřejníkem, 
Akční plán 2017. Dne 27. 6. 2017 byla 
schválena aktualizace Akčního plánu 
na rok 2017. Akční plán není neměnný, 
zastupitelstvo obce jej může v průbě-
hu roku měnit podle aktuálních po-
třeb obce.

Také v roce 2017 se nepodařilo ně-
které plánované investiční akce a pro-
jektové záměry uskutečnit. Musely 
ustoupit akcím s vyšší prioritou: např. 
přípravě projektové dokumentace na 
přístavbu základní školy, navýšení fi-

nancí na opravu místních komunika-
cí, přípravě projektu vybavení odbor-
ných učeben ZŠ, točně u základní ško-
ly. Jedná se hlavně o akce, které jsou 
závislé na projektové přípravě a na 
časovém průběhu územního a staveb-
ního řízení a akce, u kterých je možné 
žádat o dotaci. Nebyla např. zahájena 
stavba chodníku k Domu pro seniory – 
žádost o dotaci v roce 2018, úprava in-
teriéru chodeb před obřadní síní – jsou 
jiné priority, doplnění VO svítidly LED 
– jiné priority, budeme konzultovat  
s MS krajem. Nebylo provedeno zatep-
lení a výměna oken v DPS. 

Dále uvádím přehled realizovaných, 
dokončených nebo rozpracovaných in-
vestičních akcí a velkých oprav obecní-
ho majetku v roce 2017, včetně vynalo-
žených finančních prostředků (uvede-
ny jsou částky z inventarizace majetku 
obce, které kromě realizace zahrnují  
i náklady na pořízení projektové doku-
mentace a inženýrskou činnost). 

(pokračování na str. 6) 

Co se podařilo v roce 2017, záměry 
obce pro rok 2018
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Obec informuje

Základní škola
RO projednala a schválila návrh 

ZŠ a MŠ Karla Svolinského, č. j.: ZŠK-
PO/200/2017 na vyřazení nefunkč-
ních pomůcek a majetku školy (např. 
ukládací skříňky VLN, PC Hewlett 
Packard/Pentium, Kopírovací stroj 
AR-M/65 SHARP atd., celkem 28 ks) 
v celkové výši 212 133,20 Kč (vstupní 
cena pořizovaného majetku). 

RO projednala a schválila přijetí fi-
nančního daru pro ZŠ a MŠ Karla Svo-
linského ve výši 59 132,- Kč od Spolku 
rodičů a přátel dětí školy při Základ-
ní a mateřské škole Karla Svolinské-
ho, sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 
626. Dar bude dle přílohy č. 1 k této 
smlouvě použit pro potřeby jednotli-
vých tříd, podle toho kolik utržily na 
akci „Vánoční jarmark“.

Dále RO projednala a schválila při-
jetí finančního daru pro ZŠ a MŠ Kar-
la Svolinského ve výši 20 000,- Kč od 
společnosti Peandre, s.r.o., sídlem 
Kunčice pod Ondřejníkem, č. ev. 8,  
IČ: 05951518. Dar bude použit na ná-
kup sportovního vybavení, hraček  
a pomůcek pro děti v mateřské škole.

Rozpočet ZŠ a MŠ Karla  
Svolinského, p.o.

První návrh rozpočtu školy byl 
diskutován s ředitelem školy a eko-
nomickými pracovníky školy na jed-
nání rady obce č. 78/2017 dne 27. 11. 
2017. Na tomto jednání zástupci ZŠ in-
formovali RO mimo jiné o skutečnosti, 
že díky výběrovému řízení na dodava-
tele nového výtahu v jídelně ušetřili  
cca 90 000,- Kč. Tyto peníze budou 
vráceny jako nevyčerpaná účelová do-
tace a na zasedání ZO bylo do rozpoč-
tu obce navrženo navýšení příspěvku 
škole o tuto ušetřenou částku.

Dne 13. prosince 2017 byl na  
XX. Zasedání zastupitelstva obce schvá-
len rozpočet obce, kde bylo schváleno, 
že z celkové částky OdPa 3113 Základ-
ní školy činí položka 5331 neinvestič-
ní příspěvek ZŠ a MŠ 3 955 900,- Kč  
a položka 6351 investiční příspěvek ZŠ 
a MŠ 130 000,- Kč. RO při schvalování 
rozpočtu školy musí vycházet z výše 
schváleného příspěvku v rozpočtu obce 

na rok 2018, proto nemůže např. být 
schváleno navýšení investičního pří-
spěvku. Dotace zřizovatele je dle schvá-
lení ZO celkem ve výši 4 085 900,- Kč. 

Starosta seznámil RO s novým ná-
vrhem rozpočtu školy, který byl nově 
předložen vedením školy na základě 
sdělení, jaké částky byly na zasedání 
zastupitelstva obce pro školu schvále-
ny. Rozpočet schvalovaný RO se týká 
prostředků zřizovatele a vlastní čin-
nosti příspěvkové organizace.

RO schvaluje upravení níže uvede-
ných položek oproti předloženému 
návrhu:

Snížené položky:
Položka OPPP (ostatní platby za 

provedenou práci) bude snížena na 
100 000,- Kč. 

Položka Ostatní spotřební materiál 
bude snížena na 90 000,- Kč u ZŠ a na 
40 000,- Kč u MŠ.

Položka Právní služby bude snížena 
na 10 000,- Kč.

Položka Investiční majetek bude 
snížena na původně požadovaných 
a zastupitelstvem obce schválených 
130 000,- Kč. 

Navýšené položky:
Položk a Poř ízení majet k u do  

40 000,-  Kč bude nav ýšena na  
175 661,- Kč pro ZŠ a na 54 000, Kč pro 
MŠ. Zřizovatel tyto prostředky účelově 
váže na pořízení nejdůležitějšího a ne-
zbytného vybavení pro výuku a nákup 
učebních pomůcek pro ZŠ a MŠ.

Položka opravy a údržba bude  
u MŠ navýšena na 139 500,- Kč z důvo-
du provedení nezbytných oprav v MŠ 
– oprava akumulačních kamen, opra-
va zábradlí u vchodu do MŠ, oprava 
elektrorozvodů a oprava elektro in-
fra panelů…

RO schválila rozpočet Základní ško-
ly a mateřské školy Karla Svolinského, 
Kunčice pod Ondřejníkem, p.o. na rok 
2018: Celkem náklady 6 551 661,- Kč; 
Celkem výnosy: 6 551 661, Kč v rozsa-
hu upraveného návrhu.

Rada obce v tuto chvíli nedoporu-
čuje řešit nový server. Případně bude 

diskutováno a rozhodnuto v průběhu 
roku a řešeno potřebným rozpočto-
vým opatřením (nejen s ohledem na 
dopracování metodiky k GDPR).

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ  
a MŠ Karla Svolinského, p.o.  
na roky 2019 a 2020

Starosta seznámil RO s návrhem 
školy na rozpočet r. 2019 a 2020.  
RO bere tyto návrhy na vědomí, navr-
huje ale schvaluje střednědobý výhled 
rozpočtu Základní školy a mateřské 
školy Karla Svolinského, Kunčice pod 
Ondřejníkem, p.o. na roky 2019, 2020  
s předpokladem ročního navýšení  
o 5% oproti rozpočtu předcházející-
ho roku.

RO schválila Střednědobý výhled 
rozpočtu Základní školy a mateřské 
školy Karla Svolinského, Kunčice pod 
Ondřejníkem, p.o. na roky 2019, 2020:

2019 – celkem náklady: 6 883 444,- Kč
                  celkem výnosy:   6 883 444,- Kč

2020 – celkem náklady: 7 227 616,- Kč
                  celkem výnosy:   7 227 616,- Kč

Žádost o dotaci - MAS
Místostarostka informovala Radu 

obce o skutečnosti, že žádost o pod-
poru, podaná v rámci výzvy MAS Frý-
dlantsko - Beskydy u projektu: CZ.06. 
4.59/0.0/0.0/16_075/0006796 s ná-
zvem VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČE-
BEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KUNČICÍCH 
POD ONDŘEJNÍKEM splnila podmínky 
přijatelnosti a formálních náležitostí 
a postoupila tak do fáze hodnocení. 

Točna u ZŠ
RO projednala a schválila uzavření 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 
23. 10. 2017 mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a MRK pozemní práce, 
s.r.o., Palkovická 2111, 738 01 Frýdek 
– Místek. Předmětem dodatku je navý-
šení rozsahu díla (točna u ZŠ) dle změ-
nového listu č. 1. Cena díla se navýší  
o 108 551,85 Kč vč. DPH, celková cena 
za dílo tak bude činit 470 034,86 Kč 
vč. DPH.

(pokračování na str. 5) 

O čem jednala rada obce koncem měsíce listopadu  
a v prosinci
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Jarmila Macurová 92 let
Jiřina Motyková 91 let
Vilém Majerek 88 let
Marie Majirková 85 let
Marie Píchová 83 let
Emil Oprštěný 82 let
Zdeněk Strnadel 75 let
Karel Bonček 75 let
Josef Tkáč 75 let
Zdeněk Tabášek 70 let
Mária Ivanovičová 70 let

Emil Gajdoš 65 let
Jarmila Holušová 65 let
Marie Glembková 65 let
Marie Vlčková 65 let
Božena Martiňáková 65 let
Milan Šenk 60 let
Petr Magnusek 60 let
Zdeněk Havlíček 60 let

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

Jubilanti leden 2018
Rozloučení 
a poděkování

Společenská rubrika

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

Dne 29. 12. 2017 jsme se rozlou-
čili s panem Pavlem Hrubišem, 
místním varhaníkem v kostele  
sv. Maří Magdalény. Upřímně všem 
děkujeme za hojnou účast a důstoj-
né rozloučení. 

Rodina Hrubišova.

Vítání občánků 9. prosince 2017
V sobotu 9. prosince jsme v obřadní síni obecního úřadu přivítali nové občán-

ky Kunčic pod Ondřejníkem, tentokrát to byly tyto miminka: Nikol Stillerová,  
Rebeka Magnusková, Eliška Košárková, Jan Zajac, Kristýna Švarcová

Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Foto: Eva Humpolcová

Zveřejňování 
jubilantů

Prosíme občany, kteří si nepře-
jí, aby byla jejich životní jubilea  
v obecních novinách zveřejňo-
vána, aby toto PÍSEMNĚ ozná-
mili matrikářce paní Taťáně Ho-
lušové, pokud tak již dříve neuči- 
nili. 

Oznámení je možno doručit 
osobně, poštou na adresu obec- 
ního úřadu (Kunčice p.O. 569) 
nebo na email tatana.holusova@ 
kuncicepo.cz. 

Děkujeme



4 01/2018

Pavel Hrubiš – regenschori a varhaník

Matrika a evidence obyvatel v r. 2017

Zemřel Pavel Hrubiš, kunčický 
regenschori a varhaník. Regenscho-
ri neboli člověk, kterému je svěřeno 
vedení chrámové hudby, tj. kostelní-
ho sboru včetně hudebníků, zajišťuje 
i hru na varhany. 

Po mém příchodu do Kunčic mě 
překvapilo, že v tak nevelké obci se  
o Vánocích i Velikonocích konají vel-
mi kvalitně provedené „zpívané“ mše 
s orchestrem i chrámovým sborem. 
V Kunčicích se nic neutají, a tak když 
jsem se přestěhovala z Rožnova sem, 
pan Pavel Hrubiš oslovil pro vánoční 
hraní v kostele i mě. Při bližším se-
známení jsem se dozvěděla, že tyto 

zpívané a hrané (tzv. figurální) mše se 
v kostele sv. Máří Magdalény konaly ne-
přetržitě nejméně celé století. Je dolože-
no, že místní regenschori požádal v roce 
1908 Františka Hrubiše, který byl profe-
sí rolník, ale hrál na několik hudebních 
nástrojů, aby tuto funkci převzal. Ten 
žezlo předal v roce 1945 zase svému sy-
novi, který např. nacvičoval se sborem 
během komunistického režimu doma 
v obývacím pokoji - figurální mše se  
v kostele realizovaly i v této době. V roce 
1988 začal vykonávat funkci vedoucího 
chrámového sboru a varhaníka v Kun-
čicích právě Pavel Hrubiš. Zároveň také 
vedl kroniku chrámového sboru, kde je 

vše pečlivě zaznamenáno již od počát-
ku, tzn. od oficiálního převzetí sboru 
jeho dědečkem v roce 1908. 

Až ztrátou člověka si uvědomí-
me, jaké hodnoty s ním odešly. Není 
mým cílem psát oslavný článek na 
tohoto výjimečného člověka, ten by 
zabral celé číslo ON. Jen chci připo-
menout, že s jeho odchodem se (snad 
jen prozatím) vytrácí jeden kultur-
ní fenomén, který jsme v Kunčicích 
zásluhou pana Pavla Hrubiše měli. 
Díky mu za to.

Mgr. Kateřina Niklová
Vedoucí CM Ondřejníček,

členka kulturní komise

Vážení občané, 

tak jako každý rok i letos jsme si 
pro vás připravili stručný přehled 
matričních událostí a statistiku  evi-
dence obyvatel Obce Kunčice p. O. za 
r. 2017:

• narodilo se 24 dětí (11 dívek,  
13 chlapců)

• zemřelo 22 občanů

• bylo uzavřeno 60 sňatků (9 v ob-
řadní síni, 41 mimo obřadní síň  
a 8 sňatků církevních)

• k trvalému pobytu se přihlásilo  
95 občanů

• odhlásilo se 53 občanů 
• stěhování v obci – 11 občanů
• 7 občanům byl zrušen trvalý pobyt 

úřední cestou
• bylo provedeno 369 ověření podpi-

sů a listin

• bylo provedeno 10 zápisů o určení 
otcovství

• 4 x jsme přivítali v obřadní síni 
narozené občánky

• 55 občanů požádalo o ověřené vý-
stupy z Czech Pointu

• počet občanů starších 80-ti let je 87
• počet obyvatel k 1.1.2018 – cca  

2 360 
Taťána Holušová

matrika, evidence obyvatel

Ve středu 31. ledna skončí lhů-
ta pro podání přiznání k dani z ne-
movitých věcí na rok 2018 a také 
možnost přihlásit se k placení této 
daně na rok 2018 prostřednictvím 
soustředěné inkasní platby obyva-
telstva (SIPO).

Povinnost podat přiznání se týká 
především nových vlastníků pozem-
ků, zdanitelných staveb, bytových  
a nebytových jednotek (včetně maji-
telů bytových jednotek převedených 
v roce 2017 z družstevního do osobní-
ho vlastnictví). Do daňového přizná-
ní se uvádí všechny zdanitelné stav-
by (budovy nebo vybrané inženýrské 
stavby), bytové a nebytové jednotky, 
které se nachází na území Moravsko-
slezského kraje. 

Rozhodný je stav vlastnictví k ne-
movité věci k 1. 1. 2018.

Zpozornět by ale měli také vlast-
níci nemovitostí, kteří v roce 2017 
všechny nemovitosti nebo část svých 
nemovitostí umístěných v Moravsko-
slezském kraji prodali, darovali nebo 

je jiným způsobem převedli na nové 
vlastníky. Také bývalým vlastníkům 
nemovitých věcí totiž zákon ukládá 
povinnost komunikovat s finančním 
úřadem, a to buď formou podání da-
ňového přiznání (pokud byli ke dni  
1. 1. 2018 vlastníky jiných nemovi-
tých věcí v obvodu územní působnos-
ti Finančního úřadu pro Moravsko-
slezský kraj) nebo formou písemné-
ho oznámení, že v roce 2017 přestali 
být vlastníky nemovitých věcí a na-
dále již nejsou vlastníky žádné ne-
movité věci ani poplatníky daně za 
nemovité věci v obvodu územní pů-
sobnosti FÚ pro Moravskoslezský  
kraj. 

Důvodem pro podání daňového 
přiznání je i provedená digitalizace 
katastrálních území, která proběhla  
v roce 2017. Tímto úkonem ve většině 
případů dochází ke změně poplatníka 
u parcel pronajatých zemědělským 
subjektům, dále ke změně číslování  
a ke změně výměry parcel. 

Pokud vlastník nemovité věci, která 
se nachází v Moravskoslezském kraji, 

podával přiznání k dani z nemovitých 
věcí Finančnímu úřadu pro Morav-
skoslezský kraj v  uplynulých letech 
a nezměnily se skutečnosti rozhodné 
pro výpočet daně, daňové přiznání 
znovu nepodává. Skutečnost, že došlo 
ke změně stanovené ceny půdy nebo 
výše místního koeficientu není sama 
o sobě důvodem pro podání daňové-
ho přiznání. 

Vlastník nemovité věci umístěné 
na území Moravskoslezského kraje, 
který tuto nemovitou věc zahrnul do 
přiznání k dani z nemovitostí poda-
ného v uplynulých letech, má povin-
nost podat daňové přiznání zejména, 
pokud realizoval přístavbu, nástavbu 
nebo naopak části stavby zlikvidoval, 
v případech, kdy došlo ke změně vý-
měry jeho pozemků nebo ke změně 
druhu pozemku, zvýšení počtu nad-
zemních podlaží apod.

Více informací k dani z nemovitých 
věcí i k placení prostřednictvím SIPO 
najdete na www.financnisprava.cz/
sipo

Ing. Petra Homolová

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
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(dokončení ze str. 2)

Dotace z rozpočtu obce
RO projednala harmonogram termí-

nů pro podání žádostí o dotace z roz-
počtu obce Kunčice pod Ondřejníkem 
na činnost nebo konkrétní akce nein-
vestičního charakteru pro rok 2018. 

Termíny pro podání žádostí o do-
taci pro rok 2018 se stanovuje takto:

1. kolo - do 28. 2. 2018 
2. kolo - do 31. 7. 2018
Podrobné informace pro žadatele 

byly zveřejněny v prosincovém vydá-
ní obecních novin a jsou k dispozici na 
webu obce http://www.kuncicepo.cz/
dotace-z-rozpoctu-obce. Vzory formu-
lářů žádostí a vyúčtování, včetně ve-
řejnoprávních smluv zůstávají stejné 
jako v minulém roce. 

Smlouva o spolupráci na realiza-
ci projektu Zpracování digitálního 
povodňového plánu a vybudování 
varovného výstražného systému 
ochrany před povodněmi pro obce 
Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem

Projednávání tohoto bodu byla pří-
tomna paní Mgr. Michaela Štefková, 
starostka obce Tichá. 

Paní starostka seznámila RO s aktu-
álním stavem připravenosti společné-
ho projektu obou obcí: „Protipovodňo-
vý varovný a monitorovací systém obcí 
Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem“ – ve-
dený taktéž pod názvem „Zpracování 
digitálního povodňového plánu a vybu-
dování varovného výstražného systé-
mu ochrany před povodněmi pro obce 
Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem“ ve 
smyslu studie zpracované firmou Pro-
jekční kancelář Ing. Vladimír Pavlík, 
Najdrova 2183, Roztoky.

Paní starostka předložila RO níže 
uvedené dokumenty, které uzavřela/ 
obdržela obec Tichá, jako hlavní nosi-
tel projektu a příjemce dotace:
• Smlouvu o dílo se společností CRISIS 

CONSULTING s.r.o. (zpracování DPP)
• Smlouvu o dílo se společností MAS-

TER IT Technologies, a.s. (vybudo-
vání VIS, LVS)

• Registraci akce a Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace č. 115D312040192 
(Ministerstvo životního prostředí)

• Smlouv u o posk y tnut í dot ace  
z rozpočtu Moravskoslezského kraje  
(v rámci programu podpory finan-
cování akcí s podporou EU pro obce 
do 3 tisíc obyvatel).

Bylo dohodnuto, že Smlouvu a spo-
lupráci na tomto projektu mezi obcemi 
Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem při-

praví starostové obou obcí ve spolupráci 
se právním zástupce obce, panem Jiřím 
Kubalou. Smlouva bude následně před-
ložena zastupitelstvu obce ke schválení.

Různé 
RO projednala dvě žádosti o po-

skytnutí finančního daru – žádost 
Valašského souboru Sedmikvítek na 
podporu činnosti souboru, Martin-
ská čtvrť 1159, 744 01 Frenštát pod 
Radhoštěm a žádost pobočného spol-
ku Andělé Stromu života na pokrytí 
nákladů mobilního hospice Strom ži-
vota, Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 
Nový Jičín. Služby mobilního hospice 
byly poskytnuty dvěma občanům obce 
Kunčice pod Ondřejníkem.

RO schválila poskytnutí daru v níže 
uvedených částkách, včetně darovací 
smlouvy.
Valašský soubor 
Sedmikvítek, z.s. 1 000,- Kč      
Andělé stromu života, 
pobočný spolek MSK 5 000- Kč     

RO projednala a schválila Organi-
zační opatření a plán inventarizace 
majetku obce Kunčice pod Ondřejní-
kem ke dni 31. 12. 2017.

RO vzala na vědomí Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o úvěru č. 2192/10/5631 
mezi Československou obchodní ban-
kou, a.s. a obcí Kunčice pod Ondřej-
níkem. Předmětem dodatku je změ-
na data ukončení splatnosti úvěru –  
nově ke dni 28. 12. 2017. Dodatek se uza-
vírá v souvislosti s usnesením zastupi-
telstva obce č. XIX/6 ze dne 14. 11. 2017 
(konsolidace stávajících úvěrů obce  
a uzavření smlouvy mezi obcí a ČS, a.s.).

RO projednala a schválila Dodatek 
č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení, kterým se 
upravují některé podmínky Smlou-
vy ze dne 9. 12. 2011 mezi obcí Kun-
čice pod Ondřejníkem a společností 
Elektrowin, a.s. se sídlem Michelská 
300/60, 140 00 Praha 4. Jedná se o roz-
šíření sbíraných skupin EEZ. 

RO projednala a schválila Smlou-
vu o zajištění provozu a údržby elek-
trického zařízení mezi obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem a firmou ZÁVODNÝ 
ELEKTRO, s.r.o. se sídlem Lhotka 180, 
739 47 Kozlovice. Předmětem smlou-
vy je zajištění údržby a provozu trafo-
stanice na parcele p.ř. st. 2219, 617/7  
v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem. 

RO projednala a schválila žádosti 
o hostování na kunčické pouti v roce 
2018.
• Ing. Martin Hanák, Na Veselé 2262, 

738 01 Frýdek – Místek
• Jaroslav a Marie Majerovi, Staříčská 

324, 739 25 Sviadnov
• Marek Trtík, Staříčská 324, 739 25 

Sviadnov
• Jiří Pfleger, Květinová 5, 747 07 Opava

RO projednala a schválila Dodatek  
č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 19. 3. 
2012 (kanalizace a vodovodní řád) 
mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem  
a spol. Kunčická s.r.o., Kunčice p. O. 569. 
Předmětem Dodatku je navýšení mě-
síčního nájmu Kunčické s.r.o. na celko-
vých 342 000,- Kč / rok / 28 500,- Kč 
měsíčně.

RO projednala dvě žádosti o prodlou-
žení nájmu v bytech č. 1 a 2. v 3. nad- 
zemním podlaží budovy OÚ; žádost  
č. j. Kunc 1656/2017 a žádost č.j. Kunc 
1772/2017. RO schválila, že v obou 
případech budou nájemní smlouvy 
uzavřeny na dobu určitou / na 1 rok. 
Nájemné bude zvýšeno na 40,-Kč/m2.

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce Kunčice 

pod Ondřejníkem

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

Všechna schválená rozpočtová opat-
ření můžete také nově nalézt na úřed-
ní desce: http://www.kuncicepo.cz/
uredni-deska

O čem jednala Rada obce v měsíci říjnu a listopadu

Informace o ceně vodného  
a stočného na rok 2018
Vodné: 36,00 Kč/m3

Stočné: 44,00 Kč/m3

Sazba DPH je 15%. Uvedené ceny 
jsou včetně DPH. Ceny jsou platné 
od 01.01.2018. 

Zálohy na vodné a stočné 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

Ing. Tomáš Hrubiš, jednatel společnosti

Cena vodného a stočného 2018 
zálohové platby
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Zastupitelstvo obce Kunčice pod 
Ondřejníkem na svém XX. zasedání 
konaném dne 12. 12. 2017

Vzalo na vědomí:
• kontrolu usnesení z XIX. zasedání 

zastupitelstva obce ze dne 14. 11. 
2017 

• informace o jednáních rady obce
• zprávu o činnosti finančního výboru

Schválilo:
• rozpočtové opatření č. 11/2017  

v rozsahu předloženého návrhu
• Program rozvoje obce: Akční plán 

obce Kunčice pod Ondřejníkem  
p. O. na rok 2018 

• úprav u předloženého náv rhu 
rozpočtu obce v OdPa 3113 Zá-
kladní školy: navýšení na částku  
10 257 700,- Kč (z důvodu navýšení 
neinvestičního příspěvku základní 
škole o 85 900,- Kč) a s tím související 
navýšení položky 8115 financování 
(změna stavu prostředků na bankov-
ním účtu) o částku 85 900,- Kč

• rozpočet obce Kunčice pod On-
dřejní kem na rok 2018: př í-
jmy: 49 029 400,- Kč, v ýdaje:  
46 887 300,- Kč, financování: -  
2 142 100,- Kč 

• střednědobý výhled rozpočtu obce 
na roky 2019 – 2025 v rozsahu 
předloženého návrhu

• odložení projednání obecně závaz-
né vyhlášky o zabezpečení veřejné-
ho pořádku omezením hluku 

• souhrnné odměny neuvolněným 
členům zastupitelstva obce v sou-
ladu s Přílohou č. 1 k nařízení vlády 
č. 318/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 
2018 takto:
člen rady obce: 6 136,- Kč
předseda výboru zastupitelstva 
nebo komise rady obce: 3 068,- Kč
člen výboru zastupitelstva  
nebo komise rady obce: 2 557,- Kč
člen zastupitelstva obce: 1 534,- Kč

Vydalo obecně závaznou vyhláš-
ku obce Kunčice pod Ondřejníkem  
č. 1/2017 o místním oplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů v navrženém znění.

Zrušilo vyhlášku obce Kunčice pod 
Ondřejníkem o držení psů a o jejich po-
hybu po veřejném prostranství a oplo-
cených pozemcích ze dne 20. 7. 1997.

Pověřilo kontrolní výbor kontro-
lou VZ č.3/2017 v termínu do březno-
vého jednání ZO. 

Usnesení zastupitelstva obce bez 
uvedení osobních údajů jsou ke staže-
ní na webu obce (sekce úřední deska 
nebo levé menu položka usnesení za-
stupitelstva) nebo jsou v plném znění 
k dispozici k nahlédnutí na sekreta-
riátu na obecním úřadě.

Občané jsou na každé zasedání 
ZO srdečně zváni. Mohou se tak ak-
tivně zapojit do dění v obci a vyjád-
řit své názory. Pokud problematika,  
o kterou se občan zajímá, není na pro-
gramu jednání zastupitelstva obce, 
může vznést dotaz/podnět v rámci 
diskuse. Bod diskuse je pravidelně 
zařazen jako poslední bod progra-
mu zasedání ZO. Pokud se nemůžete 
osobně zúčastnit, je možno zasedání 
ZO sledovat online z pohodlí Vašeho  
domova. 

Odkaz najdete v horním horizontál-
ním menu úplně vpravo – „Zastupitel-
stvo online“ http://www.kuncicepo.
cz/zoonline

Všechna schválená rozpočtová opat-
ření můžete také nově nalézt na úřed-
ní desce: http://www.kuncicepo.cz/
uredni-deska.

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

XX. zasedání Zastupitelstva obce

(pokračování ze str. 1)
Je zřejmé, že realizace některých 

uvedených akcí bude pokračovat  
i v roce 2019. 

1. Nový územní plán obce – vy-
dán v květnu 2017. Nahrazuje územní 
plán z roku 2002 včetně 4 změn. Poří-
zení územního plánu trvalo přibližně  
4 a ½ roku, což je na legislativní slo-
žitost velmi rozumná doba. Celková 
cena 463 914,- Kč.

2. Pokračování obnovy areálu u 
ZŠ – tartanový ovál s běžeckou dráhou 
a doskočištěm, asfaltový chodník oko-
lo areálu, venkovní tělocvična, odvod-
nění – celková částka za období 2016 
– 2017 – 5 568 352,15 Kč.

3. Zhotovení a instalace lávek pro 
pěší přes vodní toky – 3 lávky od Hu-
ťařství směr Tichá, v roce 2015 lávka 
přes tok Papradná – konečná kolauda-
ce všech lávek proběhla v roce 2017. 
Zvýšení bezpečnosti chodců. Cena cel-
kem 2 589 241,40 Kč.

4. Opravy místních komunikací 
– běžná oprava komunikací a celková 
nová oprava asfaltovým povrchem 3 
úseků – maralův kopec, na Rozdílném 
a po kanalizaci u Huťařství. Celková 
cena 2 217 306,- Kč.

5. Výměna technologie čerpací 
stanice pitné vody v horní části obce 
– moderní a výkonnější systém s ohle-
dem na nutnost budoucího zásobení pit-
nou vodou lokalit Maralův kopec, Koliby  
a na Bystrém. Celková cena 445 990,- Kč.

6. Prodloužení splaškové kanali-
zace pro rodinné domy čp. 268, 409 
– sdružená kanalizační přípojka, cena 
204 004,- Kč.

7. Rošíření parkovacích stání 
před ZŠ a výměna povrchu přístupo-
vých chodníků k hlavnímu vstupu ZŠ 
– zvýšení bezpečnosti řidičů, chodců 
a žáků školy. Náklady 974 595, 38 Kč.

8. Rozšíření zpevněných ploch 
pro otáčení u ZŠ včetně nového 
přístupového chodníku k zadnímu 
vstupu ZŠ (tzv. točna) – zvýšení bez-
pečnosti řidičů, chodců a žáků školy. 
Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 
činí 470 034,86 Kč.

9. Příprava projektů pro inves-
tiční akce roku 2018 – chodník  
k DPS, vodovod Parmovice, vodovod 
Bystré-Pícha, rozšíření kapacity ZŠ 
(přístavba), vybavení odborných uče-
ben ZŠ, zastávka u nádraží ČD, roz-
hledna Skalka, splašková kanalizace 
k Cochlarům.

10. Zahájení prací na celkové opra-
vě vodojemu nad základní školou – 
výměna technologie za nerez materiály, 
včetně signalizace výšky hladiny apod. 
V roce 2017 fakturováno 449 669,- Kč.

11. Zastřešení kontejneru k od-
středění kalů na ČOV – cena celkem 
67 172,25 Kč.

12. Dokončení výměny svítidel ve-
řejného osvětlení za LED (program 
EFEKT) – cena celkem 1 617 248,- Kč.

13. Nové centrum obce – příprava 
a vyhlášení urbanisticko-architekto-
nické soutěže Nové centrum v Kunči-
cích pod Ondřejníkem, včetně vydání 
soutěžních podmínek (parkování, ob-
chod, oddechová zóna).

14. Varovný protipovodňový sys-
tém – příprava realizace ve spolupráci 
s obcí Tichá, která je nositelem projek-
tu. Samotná realizace proběhne v roce 
2018 se závěrečným vyúčtováním  
v březnu 2019.

Celkově dokončené invest ice 
obce v roce 2017 dosáhly hodnoty  
10 093 300,06 Kč.

V roce 2017 získala obec dotace 
(VPP, z MSK, volby) v celkové výši  
1 488 183,60 Kč. 

(pokračování na str. 7) 

Co se podařilo v roce 2017, záměry obce pro rok 2018
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(pokračování ze str. 6)
Po projednání a návrhu pracovní 

skupiny pro pořízení nové komunální 
techniky zakoupila obec v průběhu roku 
nákladní vozidlo se sklápěcí ložnou plo-
chou pro údržbu obce ISUZU v hodnotě 
836 437,- Kč. Také byly zakoupeny dva 
nové nákladní přívěsy s hydraulickým 
sklápěním v hodnotě 179 359,- Kč. 

Kromě výše uvedených investic  
a běžného provozu obce uvádím někte-
ré další činnosti obce z roku 2017, např.:
• výkupy cest od občanů proběhly  

v částce 281 300,- Kč,
• výkupy pozemků od občanů v část-

ce 116 800,- Kč,
• obec prodala nepotřebné čás-

t i pozemků občanům v částce  
288 233,- Kč,

• obec absolvovala kontrolu z pově-
řené obce (ORP) Frýdlant n. O. na 
výkon matriční agendy – bez závad, 
kontrolu z hygieny na kvalitu pitné 
vody, kontrolu z finančního úřadu 
na dotace – zprávu ještě nemáme, 
kontrola HZS na připravenost zása-
hové jednotky našich dobrovolných 
hasičů – bez velkých závad, byl pro-
veden vnitřní audit obce – bez zá-
važných závad,

• obec uspořádala setkání dříve na-
rozených, pravidelně se konají ví-
tání nových občánků s finančním 
přispěním pro každé dítě v částce 
5 000,- Kč, 

• obec zorganizovala nebo finančně 
podpořila Folkování pod Ondřej-
níkem, dětský den, rozsvícení vá-
nočního stromu, uspořádala Den 
obce, obecní ples, pořádala diva-
delní představení pro děti i dospělé, 
obecní úřad vydával měsíčně Obec-
ní noviny apod., 

• ve druhé polovině prosince 2017 
obec získala Společné územní roz-
hodnutí a stavební povolení na 
stavbu Rozhledny Skalka s naby-
tím právní moci. O další přípravě 
stavby rozhledny budeme postup-
ně informovat, 

• obec uctila památku obětí 1. a 2. svě-
tové války u příležitosti výročí osvo-
bození obce,

• obec finančně podpořila spolky a ne-
ziskové organizace v obci v celkové 
částce 726 000,- Kč, z toho na opra-
vu farního kostela 250 000,- Kč, TJ 
Sokol Kunčice p. O. 200 000,- Kč, dále 
finanční dary v částce 21 000,- Kč,

• v roce 2017 obec postupně zaměst-
nala 11 uchazečů o zaměstnání na 
veřejně prospěšné práce (VPP), 

• některé činnosti pracovníků údrž-
by obce a pracovníků na VPP – 

údržba zeleně, některé plochy ko-
sené 7x za rok, údržba hřbitovů, 
oprava omítek a malování plynové 
kotelny na OÚ, výřezy dřevin oko-
lo místních komunikací a pod ve-
řejným osvětlením – štěpkování 
vyřezaných dřevin, vyklízení půdy 
obecního úřadu včetně demontáže 
starých regálů a montáž nových 
regálů, údržba chodníků v obci 
(likvidace trávy, zametání), celo-
roční úklid autobusových čekáren  
a okolo kontejnerů na tříděný od-
pad, 3x týdně obsluha sběrného 
dvora (mimo pracovní dobu), opa-
kovaná zimní údržba chodníků  
v obci a okolo obecních budov  
a autobusových zastávek, instalace 
zalévacího systému a dlouhodobé 
zalévání nového travníku v areá-
lu ZŠ, údržba nového areálu a okolí  
u ZŠ, výkop a betonáž základů na 
přístřešek u ČOV, výkop a ustavení 
obrubníků s betonáží na MK napro-
ti čerpačky vody, údržba obecních 
zařízení, spolupráce při zprovoz-
nění WC na urnovém háji, oprava  
a výřez nežádoucích dřevin v oplo-
cenkách v obecních lesích a další, 

• bylo provedeno nové pokrytí střechy 
přístavku pily v částce 23 980,- Kč, 
byl proveden nátěr střechy přístav-
by zdravotního střediska OÚ v částce  
27 032,- Kč, proběhla základní opra-
va střech srubů na urnovém háji  
v částce 18 076,- Kč, bylo zprovoz-
něno WC na urnovém háji v částce 
18 216,55 Kč, 

• ze zasedání zastupitelstva obce je 
pravidelně prováděn on-line pře-
nos, 

• probíhala další práce na přípra-
vě vybudování Protipovodňového 
varovného systému v obci, včetně 
zhotovení digitálního povodňového 
plánu obce (společně s obcí Tichá), 
na tuto akci byla schválena dotace 
MS kraje, 

• v kancelářských prostorách obecní-
ho úřadu (1 NP) bylo nainstalováno 
(výměna) 27 ks nových úsporných 
zářivkových svítidel v ceně cca  
50 000,- Kč, 

• obec každoročně zajišťuje revize 
vyhrazených technických zařízení

• také v roce 2017 obec spolupraco-
vala s MS krajem v záležitosti kotlí-
kových dotací - finanční příspěvek 
každému úspěšnému žadateli o kot-
líkovou dotaci v částce 5 000,- Kč 
(celkem 250 000,- Kč),

• obec vydala stolní kalendář na rok 
2018 s tématem „Život v obci oči-
ma dětí“, který je sestaven z vý-

tvarných prací dětí z naší mateřské 
a základní školy. Jsou v něm také 
uvedeny potřebné údaje pro obča-
ny (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 162 802,- Kč,

• v říjnu 2017 zajišťoval obecní úřad 
volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR,

• proběhla kolaudace 4 rodinných 
domů a 1 rekolaudace rekreační 
chaty na rodinný dům,

• v roce 2017 bylo napojeno dalších 
23 objektů na splaškovou kanali-
zaci (západní část 6 obj., východ-
ní část 17 obj.), počet napojených 
objektů dosáhl 334 ks, což je cca  
87 % z 383 ks připravených veřej-
ných přípojek,

• v roce 2017 zastupitelstvo obce za-
sedalo 6x, rada obce 20x.

V roce 2017 zorganizovala obec  
2x sběr nebezpečných a velkoobjemo-
vých odpadů, dále probíhal sběr třídě-
ného odpadu, sběr elektrospotřebičů 
a sběr nepotřebného oblečení. Bylo 
sebráno:
1,01 t pneumatiky  
 (ostatní tříděný odpad)
0,61 t olej, tuk   
2,93 t barva, lepidla, pryskyřice  
90,7 t   velkoobjemový odpad
0,17 t kyseliny
0,005 t léky
584 kg potravinářský olej
203 ks el. spotřebiče (např. ledničky,  
 PC, televizory, malé spotřebiče)
3 klece drobný el. odpad

Množství sebraného směsného ko-
munálního odpadu a nepotřebného 
oblečení bude známo v únoru 2018.

Kromě pravidelné likvidace směs-
ného komunálního odpadu odvezla 
obec v roce 2017 celkem 56 kontej-
nerů (o objemu cca 10 m3) jiného od-
padu. Z toho 38 kontejnerů velkoob-
jemového odpadu, 5 kontejnerů s po-
sekanou trávou a 13 kontejnerů větví  
a jiných ořezů. 

Ostatní hodnoty sebraného odpadu 
(např. tříděný odpad) budou známy  
v únoru 2018.

V roce 2017 hospodařila obec s ná-
sledujícím rozpočtem obce po kon-
solidaci:

příjmy ve výši 38 093 137,94 Kč, vý-
daje ve výši 37 698 871,16 Kč, financo-
vání 394 266,78 Kč. 

(pokračování na str. 8) 

Co se podařilo v roce 2017, záměry obce pro rok 2018
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(dokončení ze str. 7)
Zůstatky na bankovních účtech 

obce byly k 31. 12. 2017 v celkové výši 
7 106 855,63 Kč. Finanční rezerva na 
opravy vodohodpodářské infrastruk-
tury obce je ve výši 1 162 400,- Kč. 
Zastupitelstvo obce schválilo konso-
lidaci a refinancování úvěrů obce (ka-
nalizace, zateplení ZŠ) v celkové výši  
31 528 457,77 Kč do jednoho úvěru  
s ČS a.s., splatného do konce roku 2025.  
Tímto opatřením ušetří obec na splá-
cení úvěrů částku cca 500 000,- Kč. Po-
drobné informace o hospodaření obce 
v roce 2017 budou k dispozici po prove-
dené kontrole hospodaření obce a pře-
zkoumání závěrečného účtu obce kraj-
ským kontrolním orgánem, které musí 
být provedeno do konce června 2018. 

Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způ-
sobem podíleli na práci pro naši obec 
v roce 2017, zvláště děkuji paní mís-
tostarostce, členům zastupitelstva 
obce, radě obce, zaměstnancům obce, 
členům výborů a komisí, redakci Obec-
ních 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 2018
Zastupitelstvo obce schválilo na 

svém XX. zasedání dne 12. 12. 2017 
mimo jiné rozpočet obce na rok 2018  
v následující výši: příjmy: 49 029 400,- Kč, 
výdaje: 46 887 300,- Kč, financování: - 
2 142 100,- Kč. Také schválilo Program 
rozvoje obce Kunčice p. O.: „Akční plán“ 
na rok 2018. Schválený „Akční plán“ na 
rok 2018 je uveden v plném znění na 
webu obce v sekci Rozvoj obce (v le-
vém menu). Některé akce byly zaháje-
ny v roce 2017 a jejich plnění (dokonče-
ní) proběhne v roce 2018 – např. další 
rozvoj areálu ZŠ – vybudování nového 
vstupu ze spodní části areálu z důvodu 
jednoduššího přístupu, chodník k by-
tovému domu (DPS), urbanisticko-ar-
chitektonická soutěž na úpravu centra 
obce, revitalizace veřejného osvětlení, 
stavba rozhledny na Ondřejníku, in-
stalace varovného protipovodňového 
systému, V roce 2018 bude pokračovat 
výměna technologické části vodojemu 
u základní školy. Jako v každém roce 
mohou být v průběhu roku 2018 uve-
dené záměry průběžně aktualizovány 
a upravovány podle vývoje finanční si-
tuace obce. Některé z vyjmenovaných 
akcí Akčního plánu 2018 mohou být re-
alizovány jen v případě získání dotace.

Pro rok 2018 podává obec žádosti  
o dotace na následující investice: 

Poslední výzva k vyzvednutí kalendáře
PŘIJĎTE, PROSÍM, NEJPOZDĚJI DO KONCE LEDNA VYZVEDNOUT 

STOLNÍ OBECNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2018. Připomínáme, že máme 
zdarma připraven jeden kalendář do každé domácnosti. Upozorňujeme 
občany, že kalendáře nebudou z technických 
důvodů rozváženy (nevejdou se do většiny 
poštovních schránek a dochází tak k jejich 
poškození). Od února již nemůžeme z tech-
nických důvodů garantovat, že kalendář 
dostanete. Ostatní zájemci si mohou ka-
lendář zakoupit za 50,- Kč/ kus.

Co se podařilo v roce 2017, záměry obce pro rok 2018
chodník k DPS, vybavení odborných 
učeben ZŠ a přístavba základní školy.  

Ke konci roku 2017 zastupitelstvo 
obce vydalo novou Obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2017 o místním poplat-
ku za likvidaci komunálních odpadů, 
která nabyla účinnosti od 1. 1. 2018. 
Zastupitelstvo obce zrušilo úlevy  
z poplatku pro fyzické osoby s poby-
tem v obci do 3 let a nad 65 let. Důvo-
dem jsou zvyšující se náklady na odvoz 
odpadu. V příštích letech se očekává 
velký nárůst cen hlavně za uložení od-
padů na skládce. Obec také připravu-
je velké investice, které zatíží obecní 
rozpočet, např. přístavba ZŠ. Nově by 
v případě uplatnění úlevy musel ka-
ždý, na koho by se úleva vztahovala, 
písemně požádat o uvedenou úlevu, 
včetně zákonných zástupců dětí do  
3 let. Důležité je také, že roční popla-
tek za osobu zůstává ve výši 504,- Kč 
na osobu a rok. Porostou také náklady 
na likvidaci biologického odpadu, též se 
budou postupně modernizovat sběrná 
místa tříděného odpadu v obci. Popla-
tek za likvidaci odpadů se nezvyšoval 
od roku 2013 včetně. 

Zastupitelstvo obce zrušilo v pro-
sinci vyhlášku o držení psů a o jejich 
pohybu po veřejném prostranství  
a oplocených pozemcích ze dne 20. 7. 
1997 pro její neaktuálnost. Také není 
v souladu s platnou vyhláškou o míst-
ním poplatku ze psů. Tuto problemati-
ku také řeší nový občanský zákoník.

Na XX. zasedání se zastupitelstvo 
obce zabývalo návrhem vyhlášky  
o zabezpečení veřejného pořádku ome-
zením hluku (provozování ohňostrojů 
apod.). Advokát i odbor dozoru a kon-
troly MVČR vydání takové vyhlášky 
nedoporučil. Složitá je vymahatelnost 
plnění vyhlášky a uplatňování sankcí. 
Doporučuje jednat s majiteli penzionů 
a taneční školy s táborem v obci, aby 
při svých aktivitách neprováděli oh-
ňostroje a nepovolili jejich realizaci na 
svých pozemcích. Pokud by tato inicia-

tiva obce selhala, je možné dále jednat 
o schválení takové vyhlášky. Vyhláška 
by musela být velmi přesně specifiko-
vána, aby nedošlo k nadměrnému za-
sahování do práv občanů. Z uvedených 
důvodů bylo navrženo odložení projed-
nání návrhu vyhlášky. Několik majitelů 
pozemků, na kterých byly prováděny 
ohňostroje (na základě čehož vznikla 
Petice o zákazu používání ohňostrojů), 
po jednání s obcí ohňostroje na svých 
nemovitostech již zakázalo. 

Další aktivity obce, které proběh-
nou v roce 2018, jsou uvedeny v Roč-
ním kalendáriu akcí 2018 ve stolním 
kalendáři na rok 2018, který vydala 
obec a je na obecním úřadě k dispo-
zici zdarma každé domácnosti v obci. 

Do poloviny roku 2018 se má obec 
vyjádřit k nabídce České pošty k posky-
tování poštovních služeb v obci v rámci 
projektu Pošta Partner. O této záleži-
tosti bude jednat zastupitelstvo obce. 

V roce 2018 proběhnou troje volby. 
V lednu proběhne volba prezidenta re-
publiky a na podzim proběhnou volby 
do zastupitelstev obcí a v některých 
volebních obvodech i volby do 1/3 Se-
nátu Parlamentu ČR. 

Na rok 2018 připadá několik vý-
znamných výročí: 1. ledna 2018 –  
25 let od zániku Československa, 
vznikla Česká republika a Slovenská 
republika. 21. srpna 2018 – 50 let od in-
vaze vojsk Varšavské smlouvy do Čes-
koslovenska. 28. října 2018 – 100 let  
od vzniku samostatného Českosloven-
ska. 11. listopadu 2018 – 100 let od 
ukončení první světové války.

Tak jako obvykle budeme o činnosti 
obce v roce 2018 během roku průběž-
ně informovat v Obecních novinách.

Všem přeji, hodně zdraví, pohody 
i štěstí v novém roce 2018 a také aby 
se nám v tomto roce společně podařilo 
zvládnout všechny plánované i neplá-
nované aktivity v naší obci ku prospě-
chu všech občanů.

Tomáš Hrubiš, starosta obce
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Všechny poplatky je možno uhradit 
v pokladně Obecního úřadu v Kunči-
cích pod Ondřejníkem v úředních ho-
dinách pokladny:
PONDĚLÍ   8:00-12:00    13:00 – 16:00
STŘEDA     8:00-12:00    13:00 – 16:00
nebo převodem na účet obecního úřa-
du – číslo účtu: 1682010349/0800.  
O variabilní symbol (pokud jej ještě 
z minulých let nemáte) si napište na 
emailovou adresu: ivana.reznickova@
kuncicepo.cz.

Poštovní poukázky na úhradu po-
platku za odpad budou postupně ro-
zesílány po 15. březnu 2018, společně 
s poštovními poukázkami na úhradu 
místního poplatku ze psů na rok 2018.

Místní poplatek ze psů a místní 
poplatek za svoz odpadu je splatný 
nejpozději do 30. dubna příslušné-
ho kalendářního roku.

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

Sazba poplatku za odpad zůsta-
la nezměněna a činí 504,- Kč/osobu.

Upozorňujeme, že Zastupitelstvo 
obce zrušilo úlevy z poplatku pro fyzic-
ké osoby s pobytem v obci do 3 let a nad 
65 let. Zastupitelstvo obce přistoupilo  
k zrušení úlev zejména proto, aby nemu-
selo navyšovat sazbu poplatku a také 
aby předešlo nadměrné administrativní 
zátěži spojené s poskytnutím případné 
úlevy. Také odbor dozoru a kontroly Mi-
nisterstva vnitra upozornil, že posky-
tování tohoto typu úlev by mohlo být 
považováno za diskriminační. V OZV 
zůstaly pouze tzv. zákonné úlevy. (více 
viz. článek starosty obce na str. 1, 6-8)

Děkujeme Vám, že platíte poplat-
ky včas.

Vyhlášky naleznete ke stažení 
na webu obce: Hlavní menu vlevo – 
Obecně závazné vyhlášky.

Michaela Šebelová

Místní poplatky a možnosti jejich platby

Názory občanů

V prosincovém vydání ON zveřejnil 
starosta obce článek o dokončené stav-
bě točny u naší základní školy. V tomto 
článku chybí dle mého názoru uvedení 
jedné podstatné věci, a to ceny tohoto 
díla. Nevím a nechci ani spekulovat, 
jestli toto bylo způsobeno záměrně, 
nebo to pan starosta nepovažuje za 
důležité, a proto to do článku neuvedl. 
Anebo pan starosta na to prostě za-
pomněl, což se občas stane každému. 

Dovolil bych si proto tuto skutečnost 
napravit a pro úplnost toto uvádím. 
Celková cena tohoto stavebního díla 
(jedná se o placek asfaltové plochy ne-
pravidelného elipsovitého tvaru cca 40 
– 50 m2 a k tomu cca 30 m chodníků se 
zámkovou dlažbou) činí 470 034 Kč 
včetně DPH. Nejdříve byla se stavební 
firmou uzavřena smlouva dílo, ke které 
byl následně doplněn Dodatek č.1 - na-
výšení rozsahu prací a navýšení ceny 

díla o 108 552 Kč. Takže tady máme 
,,točnu“ za téměř půl miliónu korun.

Nechci a ani nebudu k tomuto dále 
už vůbec nic uvádět, jen doporuču-
ji všem občanům obce, které aspoň 
trochu zajímá, co a hlavně za kolik se 
v obci buduje, aby se zašli na ,,točnu“ 
podívat a udělali si na věc vlastní ná-
zor. Děkuji za pozornost.

Ing. Lumír Poledník, zastupitel obce, 
člen kontrolního výboru

V rámci stavby „točny“ došlo k rozší-
ření stávající asfaltové plochy, tak aby 
prostor umožňoval plynulé otáčení vo-
zidel v návaznosti na chodník k přístu-
pu dětí do budovy školy a k vybudování 
nového přístupového chodníku k bu-
dově školy. Rozšíření zpevněné plochy 
bylo provedeno v místě, kde byl stávají-
cí nefunkční, tří komorový septik, kte-
rý bylo nutné z části vybourat, zasypat 
kamenivem a řádně zhutnit. Projekt 
na úpravu zpevněných ploch se zásy-
pem nepoužívaného septiku původně 
nepočítal, proto již v průběhu výběru 
zhotovitele této veřejné zakázky došlo 
k doplnění výzvy na podání nabídky  
a byl prodloužen termín pro podání na-
bídek. Vzhledem k charakteru stavby, 
nebylo možné přesně stanovit rozsah 
prací nutných k zasypání jímky. Při rea-

lizaci díla tak byla např. fyzicky zjištěna 
hloubka uložení stávajících železobeto-
nových septiků, která svým rozměrem 
zasáhla 85 % díla. Mocnost konstrukč-
ních vrstev tak musela být navýšena  
o 400 mm a rozsah terénních úprav se 
tím navýšil o 306,7 m2.

V průběhu stavby byl dále vznesen 
požadavek na vybourání stávající be-
tonové plochy před samotným zadním 
vstupem do školy a její vydláždění zám-
kovou dlažbou, z důvodu nutnosti ply-
nulého napojení této plochy na nově vy-
budovaný chodník. S tím bylo také spo-
jeno vybourání stávajících betonových 
obrub a montáž nových obrub. Dále bylo 
výškově upraveno původní oplocení, 
včetně dodání a instalace nové bran-
ky s nosnými sloupky. Také bylo nutné 
výškově upravit šachtu stávající dešťo-

vé kanalizace. Úprava komunikace byla 
provedena v rozsahu 78 m2, vydlážděno 
bylo 56 m2. Vše bylo provedeno v polož-
kových cenách smlouvy o dílo. Rozšíření 
ploch pro kontejnery bude realizováno 
později na jiném vhodném místě.

Na jaře bude ještě provedeno za-
ložení trávníku. Součástí stavby dále 
nebylo dopravní značení, které bude 
realizováno po projednání s Policií ČR 
a MěÚ Frýdlant n. O. 

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě  
o dílo na tuto zakázku, který zohled-
ňuje výše uvedené změny, schválila 
rada obce na svém zasedání dne 27. 11. 
2017, tedy po uzávěrce prosincových 
Obecních novin. Proto nebyla informace  
v minulých ON zveřejněna podrobně. 
Článek o jednání RO naleznete na str. 2 
a 5. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Doplnění článku ,,Točna u základní školy “ 
uvedeného v ON 12/2017

Popis realizace díla „točna u ZŠ“

V úředních dnech si mohou ob-
čané u paní Svobodové na obecním 
úřadě vyzvednout tašky na separo-

vaný odpad (papír, sklo, plast). Po-
případě při platbě poplatku u paní 
Řezníčkové.

Vyzvedněte si tašky  
na separovaný odpad



10 01/2018

Kultura a spolkový život

V pátek 15. prosince 2017 se festi-
val Souznění přesunul na svůj druhý 
festivalový do restaurace Huťařství  
v Kunčicích pod Ondřejníkem. Večer 
zahájili úvodním slovem starosta To-
máš Hrubiš, ředitel festivalu Zdeněk 
Tofel a celým večerem pak diváky pro-
vázela místostarostka Michaela Šebe-
lová. Za zmínku určitě stojí adventně 
vyzdobené interiéry sálu i restaurace 
Huťařství. Z interpretů se jako prv-
ní na pódiu pod záři reflektorů obje-
vil komorní pěvecký sbor Nyklband  
z Frenštátu pod Radhoštěm. Ten nabí-
dl řadu písní i koled a předvedl hlasové 
kvality všech svých členů. Diváci sbor 
tak odměnili vydatným potleskem.

Následně pódium patřilo velmi oče-
kávanému seskupení večera – kape-
le Jitka Šuranská Trio. Svým více než 
hodinovým setem okouzlili všechny 
posluchače v sále. „Atmosféra byla 
opravdu krásná. Cítili jsme se zde jako 
doma. Já sice pocházím ze Slovácka, ale 
díky Mariána (pozn. autora – hudebník 
Marian Friedl) mi Beskydy přirůstají  
k srdci. Máme tady spoustu přátel a pu-
blikum na nás působí rodinně,“ popsa-
la své pocity po koncertě Jitka Šuran-
ská. Pro všechny v sále bylo naprosto 
zřejmé, že muzikanti nejsou jen kole-
gové, ale také skvělými přáteli. „Osob-
ní vztah je pro mě mnohem důležitější, 

než jak nám to dohromady hraje,“ řek-
la Jitka Šuranská. „Přišlo to od Pána 
Boha, sešly se ty správné bytosti. Náš 
vztah ale není zadarmo, samozřejmě 
máme výkyvy. Pokud se někomu něco 
nelíbí, musíme o tom společně mluvit,“ 
dodává. „Všichni tři jsme pracovně vel-
mi vytíženi. Živit se hudbou znamená 
dělat mnoho různých věcí najednou. Po-
každé, když na sebe s triem máme čas, 
uvědomíme si, jak se nám spolu skvěle 
hraje.“ Během koncertu zaznělo něko-
lik lidových písní a koled a muzikan-
ti vystřídali hned několik nástrojů – 
housle, mandolínu, cimbál i flétny. Své 
vystoupení zakončili písní Byla cesta 
ušlapaná od kapely Čechomor.

Až do večerních hodin pak k dob-
ré náladě a poslechu hrála ostravská 
Cimbálová muzika Konopjan. Festival 
Souznění se v Kunčicích pod Ondřej-
níkem koná již podruhé. Také letos jej 
navštívila řada osobností, mezi nimi  
i starosta obce Kunčice pod Ondřej-
níkem Ing. Tomáš Hrubiš. „Jsem velice 
rád, že festival Souznění znovu zavítal 
k nám do Kunčic. Myslím si, že obyvate-

lé naší obce přišli na to, že festival Sou-
znění je výjimečná akce. Oproti loňsku 
letošní ročník rozhodně posunul laťku 
výš,“ řekl starosta obce. Dalším vzác-
ným hostem byl i ředitel celosvěto-
vé organizace folklórních festivalů  
CIOFF Jean-Francoise Proux z fran-
couzského města Montoire-sur-la-
-Loire. „Večer jsem si opravdu moc užil. 
Hudba šla hudebníkům od srdce. Bylo to 
jako sen,“ řekl Jean-Francoise. „Organi-
zuji folklorní festival už 45 let a znám 
hudebníky z celého světa. Muziku po-
slouchám prakticky pořád, a tak je pro 
mě docela obtížné dostatečně ocenit 
její kvalitu. Nicméně jsem moc rád, že 
stále existují tak skvělí muzikanti, jako 
jsme slyšeli dnes večer,“ dodal na závěr.

Lucie Nohlová
Foto: Werner Ullmann 

Všechny fotografie naleznete na: 
http://www.kuncicepo.cz/souzneni- 
-2017

Na viděnou a na slyšenou zase na 
Huťařství v pátek 14.12.2018!

Na festivalu Souznění v Kunčicích pod Ondřejníkem 
zazářila Jitka Šuranská se svou kapelou
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Zápolení na dálku - to je název nové 
soutěže pro žactvo, které vyhlásila Čes-
ká asociace Sport pro všechny, do které 
se zapojili i děti z našeho odboru. Tato 
soutěž nám přináší porovnání výkonů 
dětí a mládeže v rámci ČASPV v dané 
věkové kategorii. V rámci čtrnáctiden-
ního intervalu jsme si mohli vybrat li-
bovolný den a čas k plnění pěti disci-
plín. Nám vyhovoval termín, kdy máme 
pravidelné cvičení žactva a to vyšlo na 
5. prosince. Po rozcvičte závodníci pl-
nili těchto 5 disciplín: člunkový běh  
4x10 metrů, skok do dálky z místa, hod 
míčem ze sedu, přeskoky přes švihadlo 
a ručkování kolem lavičky – asi nejtěž-
ší stanoviště, kdy závodník ve vzporu 
ležmo musel mít chodidla na lavičce  
a ruce na zemi. Mladší museli obejít 
dokola celou lavičku a starší to absol-
vovali 2x. Všechny dosažené výsled-
ky jsme změřili a zaslali na ČASPV. Po 
zpracování jsme se dozvěděli výsledky. 
Nejlepšího umístění dosáhl ve své ka-
tegorií Michal Majerek, který se umísti 
na 1. místě a velice dobře si vedl Radan 

Šlechta, který se umístil na 7. místě. 
Ostatní se do první desítky nevešli, ale 
to vůbec nevadí, protože v konkuren-
ci mezi 1178 zúčastněných dětí si naši 
nevedli vůbec špatně. Také jejich sna-

hu přišli ocenit čert, Mikuláš a anděl  
a za dosažené výkony jim předali malé 
sladkosti.

Za cvičitelé žactva SPV 
Zuzana Majerková

Druhý pátek v měsíci prosinci se ko-
nala další z již tradičních předvánoč-
ních akcí – a sice již sedmé rozsvěce-
ní Vánočního stromu naší obce, který 

nám tak hezky roste před prodejnou 
Hruška. Toto naše malé, ale milé sou-
sedské setkání se vždy koná na Hu-
ťařství a v jeho bezprostředním okolí.

Děti z dolní školky si tentokrát pod 
vedením paní učitelky Pavly Deméte-
rové připravily pásmo flétnistů a zpě-
váků "Jak se zvířátka připravují na 
zimu". Na klavír děti doprovázela paní 
učitelka Barbora Golová. Snový tanec 
na píseň Hallelujah v nádherných kos-
týmech Elvíry Káňové bravurně zatan-
čily děti ze školní mateřské školy. Tanec 
nacvičily pod vedením paní učitelky 
Aranky Barešové, pomáhala paní uči-
telka Hana Káňová. Na konec vystoupi-
ly dívky ze školního pěveckého sboru 
pod vedením paní učitelky Kahánkové. 

Po skončení oficiální části akce se sál 
znovu zaplnil. Jedno ze svých posled-
ních společných hraní zde předved-
ly starší děti z CM Ondřejníček, které 
svou činnost postupně ukončují a šta-
fetu po nich převezmou jejich mladší 
kamarádi.  (pokračování na str. 12) 

Zápolení na dálku

Rozsvěcení stromu v roce 2017

Krásné zakončení v sokolovně, nejen cvičením ale i adventním posezením jsme si 
všechny cvičenky užily. Zároveň tímto děkujeme všem, kteří věnují svůj volný čas 
k tomu, abychom se mohli scházet a dělat něco pro své zdraví. 

Text a foto: Jana Mončková
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POKROČILÍ 

  Mírně pokročilí 
 

KUNČICE  p. Ondřejníkem 
sál restaurace „Huťařství“ 

 
čtvrtek 

od  1. února 2018    v  19:30 hod. 

 
 

Přihlášky a další  info: 
www.syrkovi.cz 

 
 

5 lekcí po 2 hod.        
závěrečná akce 9. 3. 2018   s rautem 

a  kapelou TNT ! 

(dokončení ze str. 11)
Je potřeba poděkovat všem pomoc-

níkům: Mikulášovi, Andělovi, Čer-
tům, pracovníkům obce. Panu sta-
rostovi za průvodní slovo, Marušce 
Kahánkové za krásný zpěv, který nám 
byl vodítkem a nápovědou při spo-
lečném zpěvu koled. Samozřejmou 
součástí této akce se stalo rozdávání 
velmi dobrého svařáku, na který se již 
tradičně skládají členové rady obce. 
Letos jej uvařila Markéta Menšíková 
a společně s Pavlem Řezníčkem pak 
podávala. Rozdávání svařeného vína 

je sice již pravidelnou součástí, ale 
jako samozřejmost bychom jej urči-
tě brát neměli.

Dále bych chtěla poděkovat ha-
sičům, škole a školce a Ondřejníčku 
za krásná vystoupení, prodejcům ve 
stáncích a hlavně Vám, že jste přišli.

Fotografie ze všech nádherných vy-
stoupení jsou ke zhlédnutí na webu 
obce ve fotogalerii roku 2017 http://
www.kuncicepo.cz/fotogalerie-2017

-Michaela Šebelová-
Foto: Eva Humpolcová

Rozsvěcení stromu v roce 2017
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Adventní čas je pro nás mnohé vždy 
spojen s nemalými přípravami, ale  
i obavami. Abychom to všechno přece 
jen letos zvládli nakoupit, upéct, ukli-
dit, zabalit...

Ale ještě než jsme si mohli zaslou-
ženě užívat vánoční, pohádkovou  
a rodinnou pohodu, čekaly na nás děti 
z MŠ dolní každoroční adventní úkoly.     

Advent jsme započali našim již tra-
dičně velice oblíbeným vánočním tvo-
řením s rodiči. Rádi jsme opět mezi 
námi přivítali paní Renátu Lavrišino-
vou a pana Rudolfa Kaňu. S jejich do-
hledem i nápomocí rodičů jsme vyrá-
běli vánoční medové svíčky a ozdoby  
z včelího vosku, krásné papírové baň-
ky s perličkami, nebo vystřihovali de-
koraci do oken.

Vánoční stromeček jsme ráno ve 
školce nazdobili, ale rozsvítit jsme ho 
společně přišli až na Huťařství, do cen-
tra naší obce. V sále jsme také předved-
li své první Vánoční vystoupení. Do-
konalou techniku učení hry na flétnu 
bez not, zná jenom naše paní učitelka  
Mgr. Pavla Demeterová. Pod jejím ve-
dením jsme dokázali zahrát na flétnu 
veselé písničky a přidali jsme k tomu 
i tanečky. Na klavír nás doprovodila 
paní učitelka Mgr. Barča Golová.

S nacvičováním nám dny rychle 
ubíhaly a náš adventní čas se krátil. 

Zbývá už jen několik málo dnů, aby-
chom upekli naše oblíbené perníčky, 
vyrobili dárečky a pěkná přáníčka pro 
rodiče domů.

V úterý 19. 12. jsme pozvali do kos-
tela sv. Máří Magdalény naše nejbližší 
a známé na slavnostní školní Vánoční 
koncert. Vystupovaly zde i děti ze tří-
dy Sluníček. Opět jsme měli možnost 
prožít velice příjemný podvečer s po-
slechem vánočních písní a koled, při 
kterých se nám tajil dech.

Vánoční den v MŠ dolní byl  určitě 
zasloužený. Děti z obou tříd našly pod 

stromečkem mnoho dárků, ze kterých 
měly velikou radost. Snad byl tak Ježí-
šek bohatý i u všech dětí doma. 

Velké poděkování patří všem paním 
učitelkám a dětem, které se podíleli na 
vánočních přípravách. Rodičům, kteří 
si našli v tak nabitém předvánočním 
čase chvíli, a přišli nás podpořit, také 
velice děkujeme.

Za celý kolektiv zaměstnanců MŠ 
dolní přejeme vám všem do nového 
roku 2018 mnoho zdraví, štěstí, lás-
ky, pohody a úspěchů.

Markéta Macurová

Adventní tvoření – 1.12.2017 – 
Blíží se Vánoce a někteří jistě pře-
mýšlí, kterými vánočními dekora-
cemi si letos vyzdobí dům. Nezbyt-
nou dekorací je adventní věnec.  
A největší radost udělá na rodinném 
stole věnec, který si vyrobíme sami. 
Proto jsme se s p.uč. Hankou Káňo-
vou rozhodly pozvat rodiče s dětmi 
do třídy Motýlků na Adventní tvo- 
ření.

Navš t ív i ly jsme k vět inář st v í  
p. Byrtusové a s její spoluprací a ra-
dami jsme pořídily vše potřebné pro 

výrobu adventních věnců. Paní Meli-
cherové zase vděčíme za zprostředko-
vání dostačujícího množství jehlična-
tých větví, které při výrobě nádher-
ně provoněly celou školku. A školní 
jídelně děkujeme za upečení výbor-
né buchty.

Děkujeme také rodičům za hojnou 
účast na této akci a věříme, že každou 
neděli, při zapalování další svíčky,  
si na školku vzpomenete a z vyrobe-
ného věnce opravdu máte doma ra-
dost.

Mgr. Aranka Barešová

Vánoce v MŠ Dolní

A jak probíhal advent v mateřské škole „školní“?

Ze života školy a školky

Období, kdy chodí Mikuláš je ideální 
dobou povídat si s dětmi o tom, jak se 
lidé k sobě mají chovat. Neplatí to ale 
jen pro děti, určitě i pro nás dospělé 
to může být ideální doba podívat se 
hlouběji do sebe a být tak dětem ještě 
větším vzorem. O tom je i krásný text 
písně Hallelujah, který v překladu zna-

mená desatero. Ten text jsme s dětmi 
důkladně ve školce probrali – samo-
zřejmě v dětské řeči. Byly to velmi za-
jímavé rozhovory a musím říct, že mě 
děti opět velice překvapily. Stojí za to 
slyšet jejich názor na svět. 

Tanec na tuto píseň byl tedy od nás 
takovým poselstvím v předvánočním 

čase. Naučit se všechny taneční pózy 
dalo dětem velkou práci a obrovský 
potlesk, který dostaly, si opravdu za-
sloužily. Za krásné sukně a kalhoty 
vděčíme paní Elvíře Káňové z Kunčic 
p.O., která nám je ochotně ušila – dě-
kujeme.

Mgr.Aranka Barešová

Taneční vystoupení na píseň Hallelujah (8.12. 2017)
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Svatý Mikuláš měl zase letos hod-
ně práce, tak poslal své pomocníky – 
čerta s andělem, aby předali i dětem 
ze třídy Motýlků nadílku a dopis od 
Mikuláše, ve kterém děti zdraví a sli-
buje, že se uvidí na Rozsvěcení vánoč-
ního stromu. Tajným písmem tam pak 
napsal o každém dítěti, za co ho chválí 
a v čem se musí polepšit.

S dětmi jsme pro jistotu byli připra-
veni – měli jsme natrénované básničky 
a písničky pro přivolání Mikuláše. Při 
přivolávání jsme najednou slyšeli zvu-
ky řetězu za oknem a pak zazvonění 
na zvonek. V naší třídě mají děti štěstí 
– mají za kamaráda čerta Bonifáce (na-
šeho maskota), který se za děti v pekle 
přimluvil, ať k nám žádný čert vůbec 
nechodí. No jo, kamarádit s čertem se 
vyplatí. Za dveřmi nám čert s Andělem 
nechali nadílku a šli. Letos byl čert vti-
pálek, protože každému stihl nachys-
tat v šatní skřínce překvapení – jednu 
bramboru. Někdo ji měl v čepici, někdo 
v botě… Jak to asi čert myslel?

Dopis i nadílka od svatého Mikulá-
še byly krásné a udělaly dětem radost. 
Proto na závěr máme vzkaz: ,,Děku-
jeme Ti Mikuláši a vzkaž prosím svým 
pomocníkům, že kdyby postrádali tu 

hvězdičku s peříčky a provaz od pyt-
le, co zapomněli pod okny, máme to  
u nás schované. Tak nashledanou zase 
za rok.“

Mgr. Aranka Barešová

V předvánočním čase od 29. 11. do 
18. 12. 2017 probíhaly okrskové tur-
naje našich žáků ve florbalu. 

Nejmladší kategorie: (I. stupeň) 
Dne 29. 11. žáci museli brzy vstá-

vat, abychom dorazili vlakem včas na 
turnaj, který se konal na 7. ZŠ ve Frýd-
ku – Místku. 

Po příjezdu jsme zjistili, že na tur-
naj nedorazily žádné jiné školy z okolí 
kromě našeho družstva z Kunčic pod 
Ondřejníkem, ale ani školy z města 
Frýdku-Místku. 

Zahráli jsme si proto jen s pořáda-
jící školou svá utkání. 

Prohráli jsme sice 9:1, 11:3 a 7:5, 
ale již podle výsledků je patrné, jak 
se kluci postupně zlepšovali. Určitě to 
pro ně mělo velký význam, nasbírali 
první zkušenosti. 

Školu reprezentovali tito žáci: Jan 
Macura, Lukáš Jahnický, Martin No-

votný, Marek Hanus, Lukáš Macho, 
Radan Šlechta, Daniel Šrámek, Anto-
nín Jurek. 

Nejstarší kategorie: (8. a 9. roč.) 
Dne 13. 12. se konal ve Frýdlantu 

nad Ostravicí turnaj nejstarší kate-
gorie: 

Turnaje se zúčastnily tyto školy: ZŠ 
TGM A i B družstvo, ZŠ Komenského, 
Gymnázium Frýdlant n. O. 

Opět jsme hráli jen s žáky, kteří  
ve Frýdlantu n. O. trénují i mimo vy-
učování, poněvadž z okolních škol 
přijely opět jen Kunčice p. O. Prohrá-
li jsme sice všechny zápasy, ale chlap-
ci nasbírali cenné zkušenosti do bu-
doucna. 

Školu reprezentovali tito žáci: Ma-
jerek Michal, Závodný Adam, Cochlar 
Jan, Šnyta René, Grešo Maxmilián, 
Knapek Jan, Himlar Lukáš, Klepáč 
Patrik 

Žáci 6. a 7. ročníku 
Dne 13. 12. se konal ve Frýdlantu 

nad Ostravicí turnaj pro žáky katego-
rie 6. a 7. třída. 

V této kategorii se již zúčastnilo 
celkem 8 škol. 

Žáci postupně prohráli se ZŠ Ja-
novice 2 : 0, ZŠ TGM také 2 : 0, se ZŠ 
Kozlovice 3 : 1 a o poslední místo  
se ZŠ Čeladná 2 : 1, kdy rozhodující 
branku obdrželi v poslední vteřině 
utkání. 

Školu reprezentovali tito žáci: Po-
ledník Lukáš, Závodný Adam, Zbořil 
Adam, Menšík Štěpán, Nytra Richard, 
Řezníček Leoš, Šebela Štěpán, Klepáč 
Patrik, Šebela Jáchym 

Všechny tyto zápasy jsou pro naše 
hráče velkou zkušeností a věřím, že 
přestože nevyhráli, tak si sportovní 
zápolení užili. 

Jaroslav Goj, ředitel školy, 
učitel Tv a trenér

Letos 30. 11. řešilo nelehká zadání 
celkem 18 žáků 8. a 9. třídy. Úkolem 
bylo především uvažovat o možnos-
tech užití daných slov, o hláskových 
změnách nově vzniklých slov, ale také 
pokusit se vytvořit obecně platné pra-
vidlo pro vzniklý jev. Závěrečný úkol 
opět patřil vypracování slohové práce 
v rozmezí 20-25 řádků s užitím kon-
statování „Stalo se to minulý týden“.

Všichni řešitelé se do práce zapojili 
opravdu se zaujetím, nikdo své síly ne-
vzdal. Přesto – jako v každé jiné soutě-
ži – bylo třeba vše opravit a vyhodnotit 
výsledky. Se 14,5 body obsadil 3. mís-
to loňský vítěz O. Sebera, o 1,5 bodu jej 
předčil spolužák J. Polášek (16 bodů). 
Oba deváťáky svými znalostmi předči-
la osmačka I. Hrubišová, která proká-
zala své znalosti na krásných 20 bodů 

a pojede nás koncem ledna reprezen-
tovat do okresního kola.

Všem zúčastněným soutěžícím dě-
kuji za jejich snahu řešit netradiční úlo-
hy, učit se bohatěji používat rodný jazyk  
a rozšířit si i takto své znalosti, vítězům 
blahopřeji k pěknému výsledku a Ivance 
již teď přeji hodně dobrých nápadů a bys-
trou mysl při řešení okresního kola OČJ.

Mgr. Marie Kahánková, uč. ČJ

Mikuláš v Mš (5.12.2017)

Florbalové turnaje našich žáků

44. ročník olympiády v českém jazyce
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30. 11. 2017 se konal v naší škole 
turnaj ve šplhu na tyči.

V tělocvičně vládla přátelská spor-
tovní atmosféra, která pomohla soutě-
žícím k maximálním výkonům.  

VÝSLEDKY jsou následující:
KATEGORIE - DÍVKY: 
1. a 2. třída
 B. Cochlarová 30,5 s

3. třídy
 T. Valštýnová 9,5 s
 J. Kaslová 10,6 s
 L. Macurová 12,6 s

4. a 5. třída  
 M. Menšíková 8,9 s
 S. Kabutová 10,8 s
 K. Konvičková 11,2 s
 
KATEGORIE - CHLAPCI: 
1. a 2. třída
 J. Kasl 9,4 s
 Š. Vávra 19,0 s
 M. Macura 20,3 s

3. třídy
 Š. Šnyta 7,7 s
 S. Hanslián 9,2 s
 M. Novotný 10,4 s

4. a 5. třída     
 D. Káňa 6,9 s
 R. Řezníček 13,0 s
 J. Chovančík 25,6 s

GRATULUJI VŠEM, KTEŘÍ VYŠPL-
HALI AŽ NAHORU - JSTE DOBŘÍ !!!!!

Mgr. P. Švrčková

I letos byla nadílka v režii žáků 
deváté třídy. Samotnému nadělová-
ní předcházely důkladné přípravy.  
V pátek 1. prosince napekli pro mladší 
spolužáky linecké cukroví a ve středu 
6. prosince to vše vypuklo. Namísto 
našich hodných žáků do třídy vtrhlo 
několik čertů, naštěstí je krotili andělé 
a hlavně důstojný Svatý Mikuláš. Vět-
šina dětí Mikuláši zazpívala a mohla 
tak dostat onu sladkou odměnu v po-
době lineckého cukroví. Koledníci pak 

navštívili i paní kuchařky, které byly 
celý rok hodné a také děti z dolní ma-
teřinky. Tím však program deváťáků 
ještě nekončil, protože pak právě čerti 
nastoupili jako pomocníci při čertov-
ském skákání dětí prvního stupně. 

Jsme rádi, že se vše opět vydařilo, 
celý den proběhl v příjemné a milé at-
mosféře, kterou se podařilo navodit 
hlavně díky našim šikovným devá-
ťákům. 

Mgr. A. Charbuláková, tř. uč.

Turnaj ve šplhu

Mikulášská nadílka 2017

V pátek 1. 12. navštívili žáci prv-
ních tříd Divadlo loutek Ostrava, kde 
zhlédli novou inscenaci pro čas ad-
ventní a vánoční „Štědrý den malé-
ho Jakuba“. 

Je to příběh, kdy Na Štědrý den 
„roku jáužnevímkterého“ šel malý 
Jakub s tatínkem pro vánoční stro-
meček. Cestou si hráli na trysko-
vé letadlo a Jakub se ztratil v mlze.  
A zatímco se pak provinilý tatínek 
vrátil domů bez něho a maminka pla-

kala a vyhlásili po Jakubovi pátrání, 
Jakub chodil štědrovečerní Prahou  
a prožíval dobrodružství tak úžasná, 
že ho vůbec nenapadlo hledat cestu 
domů. 

V představení zazněla také řada 
známých i méně známých koled. 

Pro mnohé školáky to byl nevšední 
společenský zážitek, příběh se jim lí-
bil a budou mít příležitost vše výtvar-
ně ztvárnit. 

Mgr. Jarmila Mecová, uč. 1. B

Divadelní představení
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Ve dnech 24. listopadu a 11. pro-
since se ve škole uskutečnil pro žáky  
2. třídy program Hasík, který je za-
měřený na výchovu dětí v oblasti po-
žární ochrany a ochrany obyvatelstva. 
Instruktoři ze SDH Krásná Mohelni-

ce Eduard Güth a Stefanie Güthová 
dětem přednesli základní informace  
a poznatky z oblasti požární ochrany, 
naučili je přivolat pomoc v případě po-
žáru, děti se dozvěděly, co znamená 
zvuk sirény – varovný signál, co dělat 

při zvuku sirény, co si vzít s sebou při 
opuštění bytu a také si prohlédly zá-
sahový oblek. V průběhu výuky byly 
dětem rozdány propagační materiály 
s preventivní tématikou. 

Mgr. Eva Sladká

Program Hasík

Dne 14. 12. 2017 se žáci 5. třídy 
zúčastnili programu Ínávorfiš aneb 
tajemství utajených zpráv ve Světě 
techniky v Ostravě. Sami si vyzkoušeli 
zašifrovat některé zprávy a vytvořit 

si šifrovací pomůcky, pomocí kterých 
pak v závěru programu hledali po-
klad. Ve volné chvíli do odjezdu vla-
ku si také prohlédli expozici přírod-
ních věd. Program se všem moc líbil 

a chtěli bychom se v závěru školního 
roku do Světa techniky v Ostravě ješ-
tě jednou podívat.

Mgr. Petra Švrčková

Milí rodiče, vážení hosté, dovolili 
jsme si vytrhnout Vás z předvánoč-
ních prací a pozvat Vás na krátkou 
lidovou vánoční divadelní hru, kte-
rou jsme nacvičili. Takto několika 
větami uvítali sedmáci své rodiče  
a blízké, pro něž nacvičili lidovou vá-
noční divadelní hru „Daj Bůh ščes-
tí, milí páni“. Svým hostům ji před-
vedli 14.12. ve školní Galerii Karla 
Svolinského v podvečer. Zpaměti se  
v poměrně krátké době naučili nejen 
text, ale museli se naučit i pohybovat 
po jevišti. Čeho si však publikum asi 
nejvíce považovalo, to byla spousta 
krásných našich koled, které zazně-
ly i dvojhlasně a trojhlasně. Příjemně 
strávenou půlhodinku jsme zakončili 
zpěvem společně s publikem. Sedmá-
ci se opravdu moc líbili, proto byli od-

měněni dlouhým potleskem. Pro ro-
diče jsme připravili i malé pohoštění. 
Všem zúčastněným „hercům“ děkuji 
za pěkný kulturní počin, rodičům za 

podporu a návštěvu. Těšíme se na 
další takto milá setkání. 

M. Kahánková, uč.

V úterý 19. prosince navštívila tří-
da 3. A Muzeum ve Frenštátě pod 
Radhoštěm, kde celou adventní dobu 
probíhal program pro školní děti  
s názvem Půjdem spolu do Betléma.  
V mrazivém dnu nám přišel vhod čaj 
a perník, kterým nás trochu netradič-
ně v muzeu přivítali. A pak už jsme se 
zaposlouchali do vyprávění prokláda-
ného zpěvem vánočních koled, které 
nám dalo odpovědi na otázky: Proč 
stavíme betlém? Kdo postavil prv-
ní betlém? Jak se dostali do betléma 
slon, kůň a velbloud? Na závěr si děti 
vybarvily papírové postavičky a spo-
lečně sestavily třídní betlém, který 
si odnesly s sebou do školy. Přestože 
program byl pro dnešní děti trochu 
„statický“, byla to chvíle zklidnění  
a zajímavé zpestření adventní doby  
a čekání na Vánoce.

Mgr. Ivona Hrubišová

Návštěva světa techniky

Sedmáci se představili jako amatérští herci!

Adventní zastavení v Muzeu ve Frenštátě  
pod Radhoštěm
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28. 11. 2017 byla v Galerii Karla Svo-
linského slavnostně otevřena výstava 
dětských prací, které byly vybrány pro 
zhotovení kalendáře na rok 2018. Svá-
teční atmosféra byla připravena pro 
všechny autory obrázků, zazpívat jim 
přišly děti z mateřské školy - školní, za-

tančily děti z tanečního kroužku Cool 
Dance. Malí výtvarníci si slavnostní 
chvíle radostně užívali, pokřtily nový 
kalendář, jak jinak než barvičkami, 
pochutnaly si na připravených slad-
kostech a dostaly čokoládové penízky, 
honorář za své výtvarné dílo. Hrdi na 

své ratolesti byli i jejich rodiče, kteří je 
přišli na vernisáž doprovodit. Výstavu 
si mohla veřejnost prohlédnout do po-
loviny prosince. Obrázky budou všem 
přinášet radost v každé kunčické do-
mácnosti po celý příští rok.

Mgr. M. Jurková

Za hojné účasti návštěvníků se také 
letos uskutečnil Vánoční jarmark, 
tentokráte v prvním adventním týd-
nu, ve čtvrtek 7. prosince. Velký podíl 
na jeho konání měla iniciativa Spolku 
rodičů a přátel školy, které si nedo-
vedlo předvánoční čas bez této oblí-

bené akce představit. Žáci se pod ve-
dením učitelů již v listopadu pustili  
s velkým zápalem do práce, aby mohli 
nabídnout opravdu rozličnou ukázku 
výrobků s vánoční tematikou, tak jak 
je každý rok zvykem. Mohli jsme spat-
řit rozmanité varianty stromečků, sví-

ček, vánočních ozdob, sortiment dopl-
nili andělíčci, vánoční dekorace a dal-
ší výtvory, přičemž mnohé z nich byly 
opravdu povedené. Letošní jarmark 
však nepotěšil jen zraky návštěvníků. 
Zapůsobil také na další jejich smysly. 

(pokračování na str. 18) 

Křest kalendáře 2018

Vánoční jarmark
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(dokončení ze str. 17)
Vánoční atmosféru doplnilo tradič-

ní vánoční cukroví a umně nazdobené 
perníčky, případně další pochutiny, na 
jejichž výrobě se podíleli starší žáci,  
a které bylo možno ochutnat přímo na 
místě s šálkem dobrého čaje či kávy. Za 
pozornost stála také originální vánoč-
ní přání. Bylo opravdu z čeho vybírat 
a každý si tak přišel na své. Všeobec-
ná spokojenost návštěvníků akce je 
velmi dobrým důvodem k jejímu dal-
šímu opakování. Děkujeme všem, do-
spělým i dětem, kteří se o konání této 
slavnostní události zasloužili, i všem 
návštěvníkům, kteří nás podpořili 
svou účastí.

Mgr. Hana Kubešová

Dne 19.12.2017 uspořádaly kunčic-
ké děti z obou mateřských škol, škol-
ního pěveckého sboru a nově vznika-
jící dětské cimbálové muzičky Ond-
řejníček 2 další předvánoční koncert 
v kostele sv. M. Magdalény. Od 17.30 

se po úvodním přivítání a přání p. ře-
ditele J. Goje rozeznívaly dětské hlás-
ky, které potěšily a zaujaly všechny 
posluchače, kteří se v samém závěru 
všech velmi zdařilých vystoupení za-
pojili do společného zpěvu tří nejzná-
mějších koled.

Za přípravu všech vystupujících 
dětí a krásný kulturní zážitek pro naše 

spoluobčany v tomto hektickém před-
vánočním čase děkujeme všem vedou-
cím a učitelkám.

Jménem všech dětí a zaměstnan-
ců chceme popřát klidné a spokojené 
prožití vánočních svátků v kruhu ro-
diny a do nového roku 2018 především 
pevné zdraví, úspěchy v pracovním  
i osobním životě, štěstí a spokojenost.

Vánoční jarmark

Zpěvem jsme vítali Vánoce

Foto: Archiv ZŠ, Jiří Klouda a Eva Humpolcová. Další fotografie naleznete také na http://www.kuncicepo.cz/fotogalerie-2017.
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Chtěla bych jménem výboru a členů 
spolku SRPdŠ poděkovat pedagogům 
školy za jejich úsilí, nadšení a zejména 
za práci s dětmi při náročné přípravě 
Vánočního jarmarku. Děkuji také vede-
ní školy, že konání této akce umožnilo. 
Také musím poděkovat všem ochot-
ným rodičům, kteří jakýmkoliv způso-
bem pomohli. Zejména chci ale pochvá-
lit všechny děti, protože byly skvělé – 
ať už jako výrobci, nebo jako prodejci, 
či jako obsluha v restauraci. Že má akce 
smysl, ukázala hojná účast a velmi pří-
jemná atmosféra v celé škole. O peníze 

jde při této akci až na posledním mís-
tě, ale přesto jsou důležité a děkujeme 
všem nakupujícím za podporu dětem 
a škole. Celkem se prodaly výrobky za 
59 132,- Kč. Protože ale jdou peníze ke 
konkrétním třídám., uvádím zde přes-
né částky za jednotlivé třídy:

1. A  –  9 078,- Kč
1. B  –  5 951,- Kč
2. A  –  6 810,- Kč
3. A  –  5 164,- Kč
3. B  –  4 134,- Kč
4. A  –  8 258,- Kč
5. A  –  4 391,- Kč

6. A  –  4 352,- Kč
7. A  – 3 600,- Kč
8. A  –  3 245,- Kč
9. A  –  4 149,- Kč

Dětem k jejich výdělkům blaho-
přejeme a přejeme jim, ať si jich užijí, 
dle svých představ. Např. na školním 
výletu.

Věřím, že v příštím školním roce 
opět Vánoční jarmark společně při-
pravíme.

Ivana Kadlecová, 
předsedkyně SRPDŠ

Poděkování za jarmark

Koupím staré knihy  
a časopisy vydané do 

roku 1948. 
Přijedu, zaplatím.
Tel.: 704 352 670

E-mail:  
miroslav.belunek@seznam.cz

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

Děkujeme fotografům a fotograf-
kám, kteří nám již své fotografie za-
slali. Fotografie jsou opravdu pěkné 
a rádi je využijeme. Někteří si možná 
výzvy v minulých obecních novinách 
nevšimli nebo se teprve chystají něja-
kou tu pěknou fotku poslat. Opravdu 
stačí třeba jedna . Proto výzvu na-
posledy v novinách opakujeme. Ter-
mín prodlužujeme do konce února!

Máte ve svém archivu nějaké pove-
dené fotografie naší obce a jejího oko-
lí? A byli byste ochotní se o tyto své 
„úlovky“ podělit? 

Rádi bychom vytvořili databázi fo-
tografií, které by se daly využít pro 
tvorbu nových pohlednic a různých 
propagačních materiálů obce, včetně 
obecních internetových stránek apod. 
V případě, že se nám podaří nasbírat do-
statečné množství hezkých fotografií, 
pak bychom z těchto fotografií připra-
vili i stolní obecní kalendář na rok 2019.

Pokud byste se do této naší výzvy 
chtěli zapojit, posílejte své fotogra-
fie nebo odkazy na ně do konce úno-
ra 2018 na adresu: obecni.urad@ 
kuncicepo.cz. Ke každé zaslané foto-

grafii prosím připojte, co je na fotogra-
fii zachyceno, datum pořízení a jméno 
autora. V emailu také, prosím, uveďte, 
že souhlasíte s využitím fotografie pro 
potřeby obce (pohlednice, propagační 
materiály, kalendář, web atd.). 

Vámi zaslané snímky budou samo-
zřejmě využity pouze pro potřeby obce 
Kunčice pod Ondřejníkem, vždy s uve-
dením autora / autorky fotografie.

V případě jakýchkoli dotazů ohled-
ně této v ýzv y se můžete obrátit  
na Markétu Menšíkovou (marketa_ 
mensikova@hotmail.com) nebo na 
paní místostarostku Michaelu Šebe-
lovou (mistostarosta@kuncicepo.cz).

Děkujeme Vám za spolupráci a už 
se těšíme na Vaše krásné fotografie!

Markéta Menšíková
Členka rady obce a předsedkyně 

Komise pro cestovní ruch

Poslední výzva pro šikovné fotografy

Letos bude místo Lednového ple-
sání Aprílová diskotéka! Upozor-
ňujeme na změnu - v obecním ka-
lendáři je uveden termín 26. ledna.  
Z organizačních důvodů jsme ale tuto 

akci museli přesunout na 6. dubna  
a uspořádáme tak APRÍLOVOU DIS-
KOTÉKU. Děkujeme za pochopení  
a těšíme se na Vás při našich akcích 
v roce 2018.  Výbor SRPdŠ

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

Stáhněte si naši novou 
OBECNÍ APLIKACI!
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