
Milí sousedé,
fotografie na titulní straně jsou 

milou vzpomínkou na krásný před-
vánoční čas, kdy jsme měli možnost 
se setkávat při mnohých společen-
ských událostech. Každý nemůže být 
u všeho, zmíním tedy jen společné 
rozsvěcení Vánočního stromu, úžas-
ný školní jarmark a nezapomenutel-
ný koncert Hany Fialové v rámci fes-
tivalu Souznění. Mnozí odcházeli se 
slzami štěstí v očích, byl to opravdu 
neskutečný a možná neopakovatelný 
zážitek. Jistě i pro dvě talentované 
mladé zpěvačky, Marušku a Johanku, 
jejichž vystoupení si na fotografiích 
také připomínáme.

Se vstupem do nového roku s krás-
ným číslem 2020 bych Vám všem 
chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, 
rodinné pohody, pracovních i osob-
ních úspěchů a v neposlední řadě 
hodně lásky. 

Za nejdůležitější považuji zdraví, 
protože, když jsme zdrávi na těle i na 
duchu, jde všechno ostatní tak nějak 
samo nebo se alespoň dá mnohé ovliv-
nit a vždy se dá všechno vyřešit.

V rámci přání do nového roku mi 
došla jedna zajímavá zpráva, o kte-
rou se nyní s Vámi chci podělit. 
Byl na ní obrázek a v angličtině 
popsaných 10 kroků k tomu, jak 
být šťastný a spokojený (níže se 
tedy dělím a volně překládám)
1. Méně nenávisti, více lásky.
2. Méně obav, více tance.
3. Méně berte, více dávejte.
4. Méně spotřebovávejte, 

více vytvářejte.
5. Méně se mračte, více 

se usmívejte.
6. Méně mluvte, více po-

slouchejte více.

7. Méně strachu, více odvahy.
8. Méně suďte, více akceptujte. 
9. Méně pasivního dívejte, více ak-

tivního dělání
10. Méně si stěžujte, více oceňujte.

Žijeme v době neskutečného blaho-
bytu, a tak často zapomínáme na ty 
úplně základní věci. Bereme je jako 
samozřejmost a vůbec si jich neváží-
me. A pořád jsme s něčím nespoko-
jení a na něco si stěžujeme. Zkusme 
to změnit. Změny se nejlépe přijíma-
jí, když jsou postupné. Tak co kdy-

bychom zkusili každý den dodržet 
alespoň jedno z uvedených deseti 
pravidel.

To, že se naši předkové nemohli 
mít tak dobře jako my, nám připome-
ne například 27. leden, Mezinárodní 
den památky obětí holocaustu. Toto 
téma otevřeme již divadelním před-
stavením Na viděnou, Sbohem… Vět-
šinou jsme byli od ochotnických di-
vadelních spolků zvyklí na komedie 
a lehčí témata. Toto divadlo bude 
trošku jiné, odehraje se i v netradič-
ním uspořádání. Věřím, že téma oce-

níte, i když budeme donuceni 
při něm přemýšlet. Nebo 

právě proto!
A nakonec radostná 

novina. Možná jste si 
všimli, že v letošním 
roce je tomu již 30 let, 
co Obecní úřad v Kun-
čicích pod Ondřejníkem 
vydává Obecní noviny. 

Ano, letošní ročník je 
XXX.! Toto jubileum určitě oslavíme 
rozhovory s těmi, kteří je za ta léta 
připravovali a v některém z dalších 
vydání také připomeneme, jak noviny 
vypadaly a jak postupně měnily svou 
tvář i obsah. 

Vaše Míša

ročník XXX. číslo 01/2020 Zdarma
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Slovo starostky

Akční plán  
rozvoje obce  
na rok 2020

6-7 Senior Taxi 
volejte: 776 241 220 
dovolená 14.2.

Cvičení rodičů  
s dětmi nově v úterý 
17:30-18:30

11 Divadlo 
na Huťařství
18. ledna

13 17
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Ceny vodného a stočného od 1.1.2020    Zálohové platby 
Vodné 33,80 Kč/m3 bez DPH

01.01. – 30.04.2020 – 38,87 Kč/m3  
vč. 15% DPH

01.05. – 31.12.2020 – 37,18 Kč/m3  

vč. 10% DPH

Stočné 43,63 Kč/m3 bez DPH

01.01. – 30.04.2020 – 50,17 Kč/m3 
vč. 15% DPH

01.05. – 31.12.2020 – 47,99 Kč/m3 
vč. 10% DPH

Zálohy na vodné a stočné se pla-
tí čtvrtletně v termínech:

I. čtvrtletí      do 25. ledna
II. čtvrtletí       do 25. dubna
III. čtvrtletí      do 25. července
IV. čtvrtletí      do 25. října
Ing. Ivan Blažek, Ing. Tomáš Hrubiš

jednatelé společnosti

Obec informuje
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Tiskařský šotek nám vymazal všechny "popelnice" z ka-
lendáře. Harmonogram svozu odpadu Vám proto přináší-
me v lednovém vydání obecních novin. Omlouváme se, že 
si letos budete muset do kalendáře popelnice dopsat sami. 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů na rok 2020 zůstává nezměněn ve výši 
504,- Kč/osobu. Splatnost tohoto místního poplatku dle 
OZV č. 6/2019 je do 31. července 2020.

Z důvodu vyšších nákladů poštovného nebudeme opět ro-
zesílat poštovní poukázky. Všechny poplatky je možno uhra-
dit hotově od 20. 1. 2020 v pokladně Obecního úřadu v Kun-
čicích pod Ondřejníkem v úředních hodinách pokladny:

PONDĚLÍ 8:00 - 12:00   13:00 – 16:00 hodin
STŘEDA   8:00 - 12:00   13:00 – 16:00 hodin
nebo převodem na účet obecního úřadu – číslo účtu: 

1682010349/0800 + přidělený variabilní symbol. Po-
kud VS neznáte z minulých let, můžete si o něj napsat na 
emailovou adresu: ivana.reznickova@kuncicepo.cz.

Dodržujte prosím termíny splatností všech místních 
poplatků. Pokud Vám Vaše finanční situace nedovoluje 
poplatky uhradit do termínů splatnosti, máte možnost 
si písemně zažádat o splátkový kalendář.

Datum Část obce Datum Část obce
16. leden dolní 23. leden horní
30. leden dolní 6. únor horní
13. únor dolní 20. únor horní
27. únor dolní 5. březen horní
12. březen dolní 19. březen horní
26. březen dolní 2. duben horní
9. duben dolní 16. duben horní
23. duben dolní 30. duben dolní
7. květen dolní 14. květen horní
21. květen dolní 28. květen horní
4. červen dolní 11. červen horní
18. červen dolní 25. červen horní
2. červenec dolní 9. červenec horní
16. červenec dolní 23. červenec horní
30. červenec dolní 6. srpen horní
13. srpen dolní 20. srpen horní
27. srpen dolní 3. září horní
10. září dolní 17. září horní
24. září dolní 1. říjen horní
8. říjen dolní 15. říjen horní
22. říjen dolní 29. říjen horní
5. listopad dolní 12. listopad horní
19. listopad dolní 26. listopad horní
3. prosinec dolní 10. prosinec horní
17. prosinec dolní 24. prosinec horní
31. prosinec dolní     

Poslanecká sněmovna Parlamentu 
České republiky schválila dne 15. října 
2019 novelu zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů („zákon o místních poplat-
cích“). Mezi nejdůležitější změny patří 
úprava samotného zmocňovacího usta-
novení k vydání obecně závazné vyhláš-
ky (OZV) zavádějící místní poplatek, 
včetně stanovení jejích povinných a fa-
kultativních náležitostí, zrušení míst-
ního poplatku za lázeňský a rekreační 
pobyt a místního poplatku z ubytova-
cí kapacity, zavedení nového místního 
poplatku z pobytu, změna definice po-

platníka a osob, na něž dopadá snížená 
sazba poplatku, u místního poplatku ze 
psů a změna definice poplatníka u míst-
ního poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Určité změny se v různé míře 
dotýkají každého z místních poplatků. 
Výše uvedená skutečnost se pak promí-
tá do nutnosti zrušení či úprav stávají-
cích obecně závazných vyhlášek o míst-
ních poplatcích ze strany obcí tak, aby 
s účinností od 1. ledna 2020 odpovída-
ly změněnému znění zákona o místních 
poplatcích. V této souvislosti Minister-

stvo vnitra doporučilo obcím provedení 
revize jejich obecně závazných vyhlášek 
o místních poplatcích a jejich nezbyt-
ných úprav. Na X. zasedání zastupitel-
stva obce jsme tedy všechny nové OZV 
vydali. Všechny OZV nabyly účinnost 
dne 1. 1. 2020. Podrobně viz. str. 4.

VÝŠE MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZŮ-
STALA NEZMĚNĚNA.
MP ze psů         180 Kč/každého psa
MP z pobytu      15 Kč/noc
MP za odpad   504 Kč/osobu
www.kuncicepo.cz/obecne-zavazne-
-vyhlasky

Harmonogram svozu odpadu v roce 2020 se nemění

Nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
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Jarmila Macurová 94 let
Jiřina Motyková 93 let
Vilém Majerek 90 let
Marie Píchová 85 let
Jozef Baránek 80 let
Ivan Zedníček 75 let
Jiří Kekrt 70 let
Pavel Křenek 70 let

Jozef Stoliga 65 let
Zora Klimšová 65 let
Hana Kaděrová 65 let
Jiřina Čajánková 60 let
Milena Ondrejková 60 let

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

Jubilanti leden 2020
Společenská rubrika Rozloučení

Gratulace jubilantům v roce 2020

V měsíci prosinci jsme se naposle-
dy rozloučili s paní Marií Krhutovou.

V naší obci je již dlouholetou 
tradicí, že navštěvujeme naše nej-
starší jubilanty, 80, 85, 90 nebo 
95leté jubilanty. Ovšem v době 
mobilních telefonů a rušení pev-
ných linek je velmi obtížné sehnat 
kontakt na jubilanta nebo na pří-
buzné a bez předchozí domluvy 
nechceme narušovat soukromí 
občanů nevyžádanou návštěvou. 
Obracíme se proto s prosbou na 
Vás, kteří tato krásná životní ju-
bilea v roce 2020 oslavíte, abyste 

nás (nebo vaši příbuzní) kontak-
tovali.

Jubilanty, kteří v roce 2020 oslaví 
80, 85, 90 nebo 95 let a chtějí osobní 
návštěvu vedení obce a zaměstnan-
ců obecního úřadu s gratulací, pro-
síme, aby se telefonicky nebo osob-
ně spojili s paní Taťánou Holušovou. 

Prosíme tedy občany, kterých se toto 
týká, aby se v daném měsíci, kdy osla-
ví své narozeniny nebo ideálně i dříve, 
spojili s paní Taťánou Holušovou a do-
mluvili se na případné návštěvě nebo 

jen na zaslání gratulace. Pokud nedáte 
souhlas s návštěvou písemně, telefo-
nicky nebo osobně, osobní gratulace 
se neuskuteční. Děkujeme za pocho-
pení a budeme se na Vás těšit.

Telefonovat můžete na tato čísla:
556 843 193 – Taťána Holušová 
nebo  
556 850 154 – sekretariát obec-
ního úřadu

Taťána Holušová, 
matrikářka obecního úřadu 
v Kunčicích pod Ondřejníkem

Vzpomínky

„Odešel, jak si osud přál,  
ale v našich srdcích žije dál“.

Dne 11. ledna 2019  
uběhlo 30 let od úmrtí  

pana Antonína Jadrného.

Vzpomíná manželka Jarmila 
a syn Petr s rodinami.

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

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

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

Zveřejňování jubilantů
Prosíme občany, kteří si nepřejí, aby byla jejich životní jubilea v obec-

ních novinách zveřejňována, aby toto PÍSEMNĚ oznámili matrikářce paní 
Taťáně Holušové, pokud tak již dříve neučinili. 

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

Děkujeme

Vítání občánků
V sobotu 7. prosince jsme v obřad-

ní síni obecního úřadu přivítali nové 
občánky Kunčic pod Ondřejníkem. 
Tentokrát to byli: Pavel Kubela, Voj-
těch Konvička, Lukáš Nikel, Natálie 
Kovalská. Dětem i rodičům přejeme 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Foto: Eva Humpolcová
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Noví členové zastupitelstva obce 
složili slib na začátku jednání:
• pan Ing. Karel Jurek (náhradník za 

pana Ing. Pavla Řezníčka);
• paní Eva Žurková (náhradník za 

pana MUDr. Jana Chovančíka).

Dne 21.11.2019 zemřel pan Ing. Pa-
vel Řezníček, člen zastupitelstva obce 
Kunčice pod Ondřejníkem. Tímto 
dnem dle § 55 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastu-
pitelstev obcí, v účinném znění, jeho 
mandát zanikl. Prvním náhradníkem 
z kandidátní listiny KDU - ČSL je pan 
Ing. Karel Jurek.  Dle § 56 odst. 1 zá-
kona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí, v účinném znění, 
jeho mandát vznikl dnem následu-
jícím, tedy 22.11.2019. Pavlovi Řez-
níčkovi jsme věnovali vzpomínku již 
v minulých obecních novinách. Ještě 
jednou se mu sluší poděkovat za jeho 
práci pro obec. Těšíme se na spolu-
práci s panem Karlem Jurkem, který 
byl zastupitelem obce již v minulém 
období, nicméně bychom všichni byli 
raději, kdyby tato spolupráce vznikla 
za jiných okolností.

Dne 22. listopadu 2019 podal re-
zignaci na mandát člena zastupitel-
stva obce Kunčice pod Ondřejníkem 
MUDr. Jan Chovančík. Tímto dnem 
mu dle § 55 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastu-
pitelstev obcí, v účinném znění, jeho 
mandát zanikl.  Náhradníkem v po-
řadí z kandidátní listiny KDU - ČSL 
je paní Eva Žurková.  Dle § 56 odst. 1 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí, v účinném znění, 
jí mandát vznikl dnem následujícím, 
tedy v sobotu 23.11.2019. Děkuji panu 
doktoru Chovančíkovi za jeho dlouho-
letou práci v zastupitelstvu obce. Jsme 
velmi rádi, že pan doktor poskytuje 
služby praktického lékaře v naší obci. 
Kvalitní a dostupná zdravotní péče 
v každé obci opravdu není samozřej-
most. Pan doktor často vyjíždí za pa-
cienty domů, i ve večerních hodinách, 
slouží na pohotovosti a tuto náročnou 
práci bylo jistě náročné skloubit s vý-
konem funkce zastupitele obce. Ješ-
tě jednou děkuji a těším se zároveň 
na opětovnou spolupráci s paní Evou 
Žurkovou.

Protože se nám složení zastupitel-
stva obce od začátku volebního ob-
dobí již několikrát obměnilo, zveřej-
ňujeme aktuální seznam zastupitelů, 
včetně funkce, kterou v rámci výborů 
či komisí vykonávají. (seřazeno dle 
abecedy)

Aktuální seznam členů  
zastupitelstva
David Fojtík (KDU - ČSL) – místosta-
rosta obce
Miloslav Hrdý (KSČM) – člen kon- 
trolního výboru
Ing. Karel Jurek (KDU - ČSL) – člen 
komise pro rozvoj obce
Milan Kubín (OBEC - VĚC VEŘEJNÁ) 
– zastupitel obce
R ichard Macura (PRO Zdrav í 
a Sport) – zastupitel obce
Vít Majerek (PRO Zdraví a Sport) – 
člen rady obce
Tomáš Maralík ("Nezávislí 2010") 
– zastupitel obce
Ing. Markéta Menšíková ("Nezávislí 
2010") – členka rady obce
Mgr. Marie Pokludová ("Nezávis-
lí 2010") – členka kulturní komise
Ing. Lumír Poledník (KUNČICE - 
MÍSTO PRO ŽIVOT) – předseda kon-
trolního výboru
Ing. David Strnadel (Naše Beskydy 
–SNK) – předseda finančního výbo-
ru, člen komise životního prostředí
Ing. Zdeněk Strnadel ("Nezávislí 
2010") – předseda komise pro roz-
voj obce
Mgr. Michaela Šebelová ("Nezávislí 
2010") – starostka obce 
Petr Vrlík ("Nezávislí 2010") – člen 
rady obce
Eva Žurková (KDU - ČSL) – zastu-
pitelka obce

Aktuální informace vždy zde: 
http://www.kuncicepo.cz/zastupi-
telstvo-obce

Prodej / koupě pozemků
ZO schválilo prodej pozemku parc. 

č. 381/2 trvalý travní porost o výměře 
51 m² v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem 
do společného jmění manželů BM a BJ, 
oba bytem Kunčice pod Ondřejníkem, 
PSČ 739 13, Kunčice pod Ondřejníkem, 
za cenu 111 Kč/m2, celkově za 5.661 Kč. 
ZO pohlíží na tuto cenu, jako na cenu 
v místě a čase obvyklou. Kupující také 
uhradí veškeré náklady spojené s pře-
vodem vlastnického práva k nemovité 
věci. ZO ukládá starostce obce obsta-
rat vypracování kupní smlouvy a tuto 
smlouvu jménem obce uzavřít.

ZO schválilo koupi pozemku parc. 
č. 2666/1, trvalý travní porost, k.ú. 
Kunčice pod Ondřejníkem o v ý-
měře 1983 m² od paní KJ, bytem  
742 75 Lichnov za kupní cenu ve výši 
456.090 Kč. Jedná se o vypořádání 
majetkových vztahů v okolí vodní ná-
drže. ZO uložilo starostce obce obsta-

rat vypracování kupní smlouvy a tuto 
smlouvu jménem obce uzavřít. 

Zastupitelstvo obce vydalo nové 
obecně závazné vyhlášky o místních 
poplatcích (OZV)

OZV č. 3/2019 o místním po-
platku ze psů. Sazba poplatku ze 
psů může dle zákona o místních po-
platcích činit až 1 500 Kč za kalen-
dářní rok a jednoho psa. U druhého 
a každého dalšího psa může obec 
horní hranici sazby zvýšit až o 50 %. 
My máme pro každého psa schvá-
len nízký poplatek ve výši 180 Kč.

OZV č. 5/2019 o místním po-
platku za užívání veřejného pro-
stranství. Možná sazba poplatku 
za užívání veřejného prostranství 
činí až 10 Kč za každý i započatý 
m2 užívaného veřejného prostran-
ství a každý i započatý den. Za uží-
vání veřejného prostranství k umís-
tění prodejních nebo reklamních 
zařízení, lunaparků a jiných atrak-
cí může obec zvýšit sazbu až na její 
desetinásobek. Obec může stanovit 
poplatek týdenní, měsíční nebo roč-
ní paušální částkou.

Sazba poplatku za každý i za-
počatý m2 a každý i započatý den:
• 10 Kč za umístění dočasných sta-

veb a zařízení sloužících pro po-
skytování služeb

• 10 Kč za umístění dočasných sta-
veb sloužících pro poskytování 
prodeje

• 20 Kč za umístění zařízení slouží-
cích pro poskytování prodeje

• 3 Kč za provádění výkopových 
prací

• 10 Kč za umístění stavebních za-
řízení

• 10 Kč za umístění reklamních za-
řízení

• 3 Kč za umístění skládek
• 1 Kč za vyhrazení trvalého parko-

vacího místa
• 10 Kč za užívání veřejného pro-

stranství pro reklamní akce

Paušální částky za každý i za-
počatý týden:
• 100 Kč za umístění jednotlivého 

zařízení lunaparků, cirkusů a ji-
ných obdobných atrakcí (do 50 m2)

• 300 Kč za umístění jednotlivé-
ho zařízení lunaparků, cirkusů 
a jiných obdobných atrakcí (nad  
50 m2)

Informace z X. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod   Ondřejníkem konaného dne 18. 12. 2019

Bohužel se mi nepodařilo dodržet NEROZDĚLENÍ rámečku na 
dvě strany. Musela bych zmenšit písmo nebo zhustit řádky.
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OZV č. 4/2019 o místním poplat-
ku z pobytu. Sazba poplatku z poby-
tu může dle zákona o místních po-
platcích činit nejvýše 21 Kč. My máme 
navržen poplatek ve výši 15 Kč.

OZV č. 6/2019 o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunál-
ních odpadů. Vyhlášku bylo potřeba 
změnit, aby byla v souladu s noveli-
zovaným zákonem č. 565/1990 Sb.,  
o místních poplatcích, ve znění poz-
dějších předpisů. Jednotlivá ustano-
vení návrhu OZV byla zpracována 
dle doporučeného vzoru a v soula-
du s metodikou Ministerstva vnitra. 
Jednalo se pouze o formalitu, neboť 
zastupitelstvo již na listopadovém 
jednání projevilo vůli, jaká má být 
výše poplatku za odpad a ta zůstává 
v nezměněné výši: 504 Kč. 

ZO rozhodlo o zrušení plánované 
výstavby následujících 6 projektů:
1. Vodovod u vodojemu - k. ú. Čelad-

ná, projekt z roku 2006, projektant 
Ing. Dagmar Kantorová, Čeladná

2. Vodovod Krpec – Kunčice pod Ond-
řejníkem, projekt z roku 2004, pro-
jektant Ing. Petr Jurečka, Projektová 
a inženýrská činnost v oboru vodní-
ho hospodářství

3. Plynovod STL Valašská cesta, Kunči-
ce pod Ondřejníkem, projekt z roku 
2000, projektant Ing. Petr Jurečka, 
Projektová a inženýrská činnost 
v oboru vodního hospodářství

4. Chodník v souběhu s komunikací 
vedoucí k ZŠ K.Svolinského, Kunči-
ce pod Ondřejníkem, projekt z roku 
2009, projektant Ing. arch. Jaroslav 
Kunetek, Zlín

5. Rekonstrukce úřadu Kunčice pod 
Ondřejníkem, projekt z roku 2010, 
projektant Ing. arch. Petr Lichnovský, 
Ostrava-Zábřeh

6. Nové centrum Kunčice pod Ondřejní-
kem, projekt z roku 2010, projektant 
Ing. arch. Petr Lichnovský, Ostrava-
-Zábřeh

s tím, že se jedná o zmařenou investici 
v souhrnné výši 1.146.180 Kč

Máme schválený rozpočet obce
V letošním roce jsme přistoupili na 

základě doporučení Ministerstva fi-
nancí (dále také jen MFČR) k zjednodu-
šené struktuře schvalovaného návrhu 
rozpočtu. Závazné ukazatele rozpočtu 
jsou tak nyní definovány na jednom lis-

tu A4. Byl využit jeden z doporučených 
vzorů MFČR. Informaci o tom, jak byla 
struktura rozpočtu sestavena, získáte 
v podrobném rozpisu příjmů, financo-
vání a výdajů. Tento dostává ZO pou-
ze na vědomí. Změny rozpisu rozpočtu 
jsou v kompetenci starostky a správce 
rozpočtu, budou prováděny pravidelně 
dle vývoje plnění rozpočtu. Nově budou 
na každém ZO / případně RO předkládá-
ny v aktuální podobě na vědomí. Jedná 
se o praktické opatření, které umožní 
pružnější finanční řízení. Neznamená 
to, že by si starostka a správce rozpočtu 
mohli dělat, co chtějí. Rozpočet schvále-
ný v jakékoliv podobě je vždy transpa-
rentně zveřejněn v rozklikávacím roz-
počtu (monitor státní pokladny http://
monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/
detail/00296856 ). Rozpočet je finanč-
ní plán. Vyjadřuje především zajištění 
finančního krytí již přijatých závazků 
dříve stanovených (např. radou nebo 
zastupitelstvem). Změny závazných 
ukazatelů schválených ZO/ RO budou 
stejně jako doposud moci být měněny 
pouze Rozpočtovým opatřením. Také 
máme závazně stanoveny náklady na 
výši jednotlivých oprav a investic (viz. 
dokument Program rozvoje obce „Akční 
plán na rok 2020“, který je s rozpočtem 
pevně spjatý). Pokud bude nutná úpra-
va rozpisu rozpočtu, z důvodu navýše-
ní u položek uvedených v akčním plá-
nu, bude RO a ZO informováno předem. 
Každé realizaci akce předchází schvále-
ní smlouvy v příslušném orgánu obce. 

Schválený rozpočet obce Kunčice 
pod Ondřejníkem na rok 2020: 

příjmy:  50.342.300Kč
výdaje:  55.162.300Kč
financování:  + 4.820.000Kč
ZO také schválilo střednědobý 

výhled rozpočtu obce na roky 2021 
– 2029.

Dotace a příspěvky
ZO schválilo poskytnutí dotace Řím-

skokatolické farnosti Kunčice pod On-
dřejníkem, sídlem Kunčice pod Ond-
řejníkem 22, PSČ 739 13, Kunčice pod 
Ondřejníkem, IČ: 45235481 ve výši  
300. 000 Kč a zároveň schvaluje uzavře-
ní Veřejnoprávní smlouvy č. 19 / 2019 
o poskytnutí této dotace. Jedná se o pří-
spěvek na výměnu stávajícího zabezpe-
čovacího zařízení dřevěného kostela  
sv. Prokopa a Barbory, aby i nadále toto 
zabezpečení mohlo být napojeno na 
pult centralizované ochrany Policie ČR. 
Druhá žádost je o příspěvek na výměnu 
starých lavic za nové do farního kostela  
sv. Maří Magdalény.

ZO schválilo poskytnutí neinves-
tiční dotace TJ Sokol Kunčice pod On-
dřejníkem, z. s., sídlem Kunčice pod 
Ondřejníkem č. p. 759, 739 13 Kunčice 
pod Ondřejníkem, IČ 60803657, ve výši 
300.000 Kč na pokrytí části nákladů 
organizace a zároveň schvaluje uzavře-
ní Veřejnoprávní smlouvy č. 20 / 2019 
o poskytnutí této dotace. Jedná se o pří-
spěvek na pokrytí částí nákladů na čin-
nost oddílů, cestovné, údržbu a opravy 
fotbalového hřiště, kurtů a areálu, úhra-
da nákladů za elektřinu, plyn, vodné.

ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlou-
vě č. 02235/2019/RRC o spolupráci při 
realizaci projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ 
mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a Moravskoslezským krajem. Předmě-
tem dodatku je navýšení závazku obce 
poskytnout příspěvek na spolufinanco-
vání výměny kotlů konečných uživatelů 
v celkové výši 160.000 Kč tak, aby moh-
ly být podpořeny všechny žádosti z naší 
obce (celkem 32).

ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce 
na rok 2020 pro Středisko sociálních 
služeb Frýdlant nad Ostravicí, p.o. ve 
výši 95.267 Kč (neinvestiční příspěvek 
určený na výdaje na provozování služ-
by Senior Taxi v roce 2020) a zároveň 
schvaluje uzavření Smlouvy o poskyt-
nutí příspěvku.

ZO schválilo odměny členům jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů Kunčice 
pod Ondřejníkem za hašení požárů a zá-
chranné práce při živelních pohromách 
a jiných mimořádných událostech v mi-
mopracovní době.

Získali jsme výhodnou půjčku ze 
Státního fondu životního prostředí

ZO schválilo přijetí podpory for-
mou zápůjčky ve výši 522.542,20 Kč  
a 422.304,30 Kč od Státního fondu ži-
votního prostředí České republiky, 
se sídlem Kaplanova 1931/1, Chodov,  
148 00 Praha, IČO 00020729, v rámci 
Operačního programu Životní prostře-
dí na snížení energetické náročnosti 
veřejných budov na zajištění financo-
vání projektu 5.1 a) a 5.1 b) ZŠ Kunčice 
p.O. – energetické úspory tělocvičny na 
základě Rozhodnutí Ministra životního 
prostředí č. 19000675 a č. 19000665  ze 
dne 15. listopadu 2019 a schválilo uza-
vření smlouvy o poskytnutí podpory 
z Fondu se Státním fondem životního 
prostředí České republiky, se sídlem 
Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Pra-
ha, IČO 00020729, kdy výše čtvrtletních 
splátek činí 13.063,56 Kč 10.557,61 Kč  
a úroky v roce 2020 činí 1.675,40 Kč 
a 1.354,01 Kč. (pokračování na str. 7) 

Informace z X. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod   Ondřejníkem konaného dne 18. 12. 2019
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Akční plán na rok 2020
Schválený plán vychází ze strategické vize obce defino-

vané v Programu rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem 
na období 2016-2020. Byl zpracován na základě pracovní-
ho jednání členů finančního výboru, rady obce a členů ko-
mise pro rozvoj obce dne 16.10.2019 a na základě pracov-
ního jednání zastupitelstva obce dne 12.11.2019. Všechny 
investice a opravy uvedené v dokumentu Program rozvoje 
obce: Akční plán rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem 
na rok 2020 jsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2020 (V do-
kumentu, který je zveřejněn na webu obce je vždy uve-
dena položka rozpisu rozpočtu u každého projektového 

záměru (PAR/POL)). Jedná se o živý dokument, jehož pl-
nění a provázanost s rozpočtem obce je průběžně vyhod-
nocováno a v případě potřeby bude plán aktualizován.

STRATEGICKÁ VIZE
Obec Kunčice pod Ondřejníkem vytvoří obyvatelům 

příjemné prostředí pro život tak, že bude poskytovat 
standardní služby odpovídající současné době, přičemž 
bude zachován vesnický ráz obce a její přírodní krásy, 
aby stálo za to ji navštívit a bylo pýchou v ní bydlet.

PROJEKTY K REALIZACI V ROCE 2020
Chodník k bytovému domu – směrem na Frenštát 
p.R. ( I. etapa – část Huťařství – benzinová pumpa), 
doplňková infrastruktura – vodovody, kanalizace
 - Celkové předpokládané náklady – 5,5 mil. Kč
 - Spoluúčast obce = 995.000 Kč 
 - Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) 
= 4.505.000 Kč – v případě získání dotace

 - Náklady na vybudování vodovodu Parmovice – 
800.000 Kč

 - Náklady na kanalizaci (položení potrubí do výkopu) 
– 200.000 Kč

 - O realizaci a financování bude rozhodnuto na základě 
rozhodnutí SFDI o dotaci.

Úprava interiéru obecního úřadu (nové kanceláře 
pro účetní obce v přízemí, malá zasedací místnost)
 - Rozpočet obce 200.000 Kč (odhad) 
 - Popis: jedná se o pořízení nového nábytku do dvou kan-
celáří pro účetní v přízemí – vedle obřadní síně. V případě 
malé zasedací místnosti se spíše jedná o obnovu původ-
ního účelu využívání této místnosti, poté, co se knihovna 
přestěhuje do přízemí OÚ. V maximální míře se využije 
stávající vybavení.

Centrum obce  - 1. etapa
 - Rozpočet obce  v roce 2020 – dokončení projektu a získání 
stavebního povolení (náklady 400.000 Kč)

 - Realizace veřejné zakázky na 1. část (parkování mezi 
obecním úřadem a bytovým domem) (odhad nákladů 
5.000.000 Kč) 

 - Realizace přeložky VO ČEZ – odhad nákladů dle ČEZ – 
800 000 Kč

Úprava zahrady u budovy mateřské školy „dolní“ 
(ZŠ a MŠ Karla Svolinského)
 - Rozpočet obce (15%), 85% dotace SFŽP – v ý-
zva č. 7/2019 Přírodní zahrady (max. výše dotace 
500.000 Kč)

 - Celkové náklady projektu, včetně spoluúčasti –  
750 000 Kč

Vybavení Galerie Karla Svolinského
 - Rozpočet obce, 500 000 Kč

Budování a údržba infrastruktury (místní komuni-
kace - MK, odvodnění komunikací, osvětlení, vodo-
vod, kanalizace, internet…)
 - Rozpočet obce 
 - Oprava místní komunikace: úsek po dokončení rozší-
ření kanalizace – MK u Cochlarů – 1,5 mil. 

 - Oprava místní komunikace: úsek „na rozdílném“ spo-
lečně s Trojanovicemi – odhad 1,0 mil. Kč

 - Akutní oprava – úsek bude specifikován v průběhu 
roku – 1,5 mil. 

 - Zábradlí okolo Tichávky v dolní části obce (u p. Čaján-
ka) – 170 000 Kč 

Pozn.: Pro opravy místních komunikací do dalších let 
bude stanoven plán oprav, který bude vycházet z důleži-
tosti MK dle pasportu MK, ze stavu MK, z frekvence její-
ho využití (dopravní vytíženost), případně ze zohlednění 
dalších podstatných skutečností.

Sběrné místo v obci (na pile) – pokračování v pří-
pravě, zastřešení kontejnerů, budování zázemí pro 
údržbu obce
Úprava míst pro kontejnery (v roce 2020 alespoň 
2 -3 další místa)
 - Rozpočet obce 100.000 Kč (odhad) – na úpravu míst 
pro kontejnery

Revitalizace “Rotundy“ – oprava střechy
 - Rozpočet obce  
(odhad nákladů 500.000 Kč)

Generální oprava střechy obecního úřadu = nátěr 
části budovy nad zasedací místností, byty a lékaři
 - Rozpočet obce  
(odhad nákladů 100.000 Kč)

Budování zázemí pro knihovnu, společenská míst-
nost pro setkávání matek s dětmi, seniorů a dalších
 - Rozpočet obce – odhad nákladů 300.000 Kč, dota-
ce MAS Frýdlanstko – Beskydy  z Programu rozvoje 
venkova
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PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA V ROCE 2020
Revitalizace veřejného prostoru před budovou ná-
draží (P+R) – příprava studie
S ohledem na rekonstrukci budovy žel. st.
 - Rozpočet obce – cenová nabídka Ing. arch. Martina Ma-
terny na urbanisticko-architektonickou studii prosto-
ru před nádražím je ve výši cca 140.000 Kč

Vodovod pod Skalkou (napojení objektů, které jsou 
doposud zásobovány z provozně souvisejícího vo-
dovodu pod BRC)
 - Financování bude stanoveno

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
• Příspěvek občanům na „Kotlíkové dotace“ – MSK  

160 000 Kč 

BEZPEČNOST DOPRAVY
• stavební úpravy BUS točny u dolního hřbitova – pro-

jekt i realizace 2020, cílem je dále snížení rychlosti při 
průjezdu křižovatkou (na oba projekty stavebních úprav 
v návrhu rozpočtu 300 000 Kč)

• studie stavebních úprav na II/ 483 u zastávky rozcestí 
k nádraží - vybudování místa pro přecházení – 2020 
projektová příprava, 2021 realizace (na oba projekty 
stavebních úprav v návrhu rozpočtu 300 000 Kč)

• nákup 4 ks radarů se čtením rychlosti (2 ks rovný úsek 
u rozcestí k nádraží v obou směrech, 2 ks na dolním 
konci – „u Mikalů“ v obou směrech) – realizace 2020, 
200 000 Kč 

• umístění retardérů v lokalitě pod Stolovou (k diskusi)
• studie výstavby chodníků na dolním konci (1. úsek od 

Humbarku směrem na Frenštát p.R., 2. úsek – od kos-
tela směrem na Tichou) – pozn. v rozpočtu prozatím 
zahrnuto není, je možno čerpat z rezervy

ÚDRŽBA OBCE – priority nad rámec běžné údržby
• Nákup automobilu na údržbu obce na leasing. Parame-

try vozidla budou v rámci pracovní skupiny ještě na-
staveny, mělo by se jednat o nosič kontejnerů. Byl dis-
kutován způsob financování. Panuje shoda, že vozidlo 

bude zakoupeno na leasing s nulovým vkladem a del-
ší dobou splácení. (odhad nákladů na splátky v roce 
2020 600.000 Kč) 

• Chodník k urnovému háji – 150 000 Kč 
• Autobusové zastávky – postupná úprava, pozn. v roz-

počtu prozatím zahrnuto není, je možno čerpat z rezervy
• Nátěr budovy prodejny Hruška – 100 000 Kč 
• Výsadba květin po obci – 335 000 Kč 
• Oprava stavidla horní nádrže na žabáku – pozn. 

v rámci návrhu rozpočtu zahrnuto v běžné údržbě
• Čištění spodní nádrže na žabáku – pozn. v rámci ná-

vrhu rozpočtu zahrnuto v běžné údržbě
• Zpevnění opěrné zdi u Niklů (pod areálem školy) – 

100 000 Kč 
• Oprava sociálního zařízení v hasičárně (návrh roz-

počtu JSDH) – 140 000 Kč 

POZEMKY (odhad celkových nákladů na výkup pozem-
ků pod plánovanými investicemi– 1.000.000 Kč)  

• Věcná břemena – v souvislosti s budování infrastruk-
tury (vodovody, kanalizace)

• Výkupy pozemků pod chodníkem k DPS
• Výkupy pozemků v okolí vodních nádrží
• Vynětí z lesa pod místními komunikacemi

Projekty zařazené do MAP vzdělávání ORP Frý-
dlant nad Ostravicí:
• Úprava zahrady u budovy mateřské školy „dolní“ (ZŠ 

a MŠ Karla Svolinského) – v případě získání dotace bude 
realizace v roce 2020

• Venkovní učebna na zahradě mateřské školy „dolní“ 
(ZŠ a MŠ Karla Svolinského)

• Altán pro venkovní výuku – Obnova školního areálu 
v Kunčicích pod Ondřejníkem – VI. etapa

• Konektivita a zabezpečení kamerovým systémem ZŠ 
a MŠ Karla Svolinského

Mgr. Michaela Šebelová, starostka obce
David Fojtík, místostarosta obce

Ing. Zdeněk Strnadel, předseda komise pro rozvoj obce
Ing. David Strnadel, předseda finančního výboru

V plném znění dostupné na webu obce:
http://www.kuncicepo.cz/rozvoj-obce-aktual

(dokončení ze str. 5)
Tato půjčka je pro obec velice výhod-

ná: zvýhodněná fixní úroková sazba je 
ve výši 0,45 % p. a. 

Základní škola má novou zřizova-
cí listinu

ZO vydalo novou zřizovací listinu 
příspěvkové organizace Obce Kunčice 
pod Ondřejníkem, Základní školy a ma-
teřské školy Karla Svolinského, Kunči-
ce pod Ondřejníkem, se sídlem Kunčice 
pod Ondřejníkem 626, 739 13 Kunčice 
pod Ondřejníkem, IČO 64120473, s účin-
ností od 1. ledna 2020. Hlavní účel, pro 
který se příspěvková organizace zři-
zuje, je zajištění činností v působnosti 
zřizovatele v oblasti školství dle záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-

kladním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v účinném znění. 

Předmět činnosti odpovídající vyme-
zení hlavního účelu příspěvkové orga-
nizace je výkon činnosti mateřské ško-
ly, základní školy, zařízení pro zájmové 
vzdělávání žáků (školní družina) a zaří-
zení školního stravování (školní jídelna 
a školní jídelna – výdejna).

Zřizovatel předal příspěvkové orga-
nizaci do výpůjčky nemovité věci a čás-
ti nemovitých věci dle Smlouvy o vý-
půjčce nemovitých věcí ve znění jejích 
pozdějších dodatků. Zřizovatel předal 
příspěvkové organizaci do výpůjčky 
majetek dle Smlouvy o užívání vyba-
vení odborných učeben, dle Smlouvy 
o užívání osobního automobilu a dle 

Smlouvy o užívání zázemí pro mimo-
školní aktivity.

Podrobné informace o činnosti na-
leznete na našem webu. Dokumenty 
na elektronické úřední desce, kde také 
naleznete všechna schválená rozpočto-
vá opatření.

http://www.kuncicepo.cz/uredni-
-deska.

Anonymizovaná usnesení ZO nalez-
nete přehledně také zde:

http://www.kuncicepo.cz/usneseni-
-zastupitelstva-2018-2022

Anonymizovaná usnesení RO nalez-
nete přehledně také zde:

http://www.kuncicepo.cz/zapisy-z-
-ro-2018-2022

Připravila Mgr. Michaela Šebelová, 
starostka obce

Informace z X. zasedání Zastupitelstva obce...
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V měsíci lednu 2020 budou na třech 
stanovištích pro tříděný odpad při-
staveny nové kontejnery na drobný 
elektroodpad a baterie v provedení 
s bubnovým vhozem pro elektrozaří-
zení a schránkou na baterie a akumu-
látory, které by mělo zabránit vykrá-
dání obsahu a nepořádku na stano-
višti.  Přistavení a pravidelný vývoz 
bude zajišťovat firma ASEKOL a.s. 
Kontejnery budou umístěny na stano-
višti u prodejny potravin u Huťařství, 
u železničního přejezdu pod ruským 
kostelíkem a u rotundy u kostela. 

SBĚR OLEJE
Sběr olejů a tuků z domácnosti je 

v současné době prováděn formou 
odevzdávání oleje v plastových nádo-
bách do prostor garáží budovy obec-
ního úřadu nebo do sběrného mís-
ta. Nově budou na třech stanovištích 
přistaveny popelnice o objemu 240 l, 
do kterých bude možné plastové láh-
ve s kuchyňským olejem vložit. Odvoz 
olejů a tuků z domácnosti bude zajiš-
ťovat firma TRAFIN OIL, a.s. Popelnice 
budou umístěny u obecního úřadu, na 
stanovišti tříděných odpadů u bytové-
ho domu čp. 564 a u železničního pře-
jezdu pod ruským kostelíkem. 

TŘÍDĚNÝ ODPAD
Společnost EKO-KOM nedávno zve-

řejnila výsledky výtěžnosti odpadu po 
komoditách. Z její analýzy vyplývá, že 
v roce 2018 byly Kunčice pod Ondřej-
níkem v přepočtu kilogramů odpadu 
na obyvatele a rok nad průměrem Mo-
ravskoslezského kraje a dokonce i nad 
průměrem České republiky. Na tomto 
skvělém výsledku se nejvíc podíle-
lo vytříděné sklo, kde jsme byli mezi 
nejlepšími  Moravskoslezském kraji. 

Připravujeme rozšíření stanovišť 
na tříděný odpad (sklo, papír plast) 

o 15 stanovišť, aby se rozšířila sběr-
ná síť a zmenšila vzdálenost mezi sta-
novišti. Děkujeme všem občanům, 
kteří poctivě třídí komunální od-
pad a tím snižují množství odpadu, 
které se ukládá na skládku komu-
nálního odpadu. 

V roce 2019 byly ze stanovišť 
u hlavní silnice staženy černé kon-
tejnery na komunální odpad z důvo-
du navážení velkého množství komu-
nálního odpadu z podnikatelské čin-
nosti subjektů se sídlem i mimo naši 
obec. Podnikatelské subjekty, které 
mají sídlo v obci a chtějí využívat 
odpadový systém obce, musejí mít 
s obcí uzavřenou smlouvu o vyu-
žívání systému stanoveného obcí  
pro nakládání s komunálním od-
padem. 

RECYKLACE MÁ SMYSL
Skoro každý 

z nás již dnes 
vnímá jako sa-
m o z ř e j m o s t 
recyklaci skla, 
p a p í r u  n e b o 
plast ů . Méně 
zažité máme, 

že stejně tak by tomu mělo být i u 
elektrozařízení, i když toto tvrzení 
neplatí na sto procent. Starou prač-
ku, televizi nebo ledničku bychom 
se asi do popelnice vyhodit nepo-
koušeli. U velkých elektrospotře-
bičů nezaváháme a odvezeme je do 
nejbližšího sběrného dvora. Ale ji-
nak tomu je u tak běžných věcí den-
ní potřeby, jako jsou úsporné žárov-
ky, fény či holicí strojky. Ty se do 
popelnice před domem vejdou bez 
nejmenších problémů, tak proč pro 
ně hledat speciální sběrné místo? 
Navíc je nevyhazujeme každý den, 
tak proč si přidělávat práci? 

Ložiska nerostných surovin se po-
stupně vyčerpávají, řada z nich se na-
chází na nepřístupných místech, kde 
by jejich těžba byla nejen časově, ale 
především finančně velmi náročná. 
Nezbývá než začít s přírodními zdroji 
šetřit a recyklovat suroviny ze starých 
elektrospotřebičů. 

Díky recyklaci lze využít mnoho 
materiálů – kovy včetně vzácných, 
plasty či sklo. Kromě využitelných 
surovin však obsahují elektrozaříze-
ní také různé škodlivé látky, které se 
díky ekologické recyklaci nedostanou 
do životního prostředí. 

Recyklace má smysl, pomozte 
nám chránit přírodu v naší obci 
a nevyhazujte elektrozařízení do 
směsného odpadu.

V naší obci můžete vysloužilá elek-
trozařízení odevzdat ve sběrném mís-
tě – čp. 803 (Pila Kunčice). V letním 
období duben-říjen je sběrné místo 
otevřeno Po, St od 15-18 hod, So od  
10-12 hod, v zimním období je sběrné 
místo uzavřeno. Světelné zdroje pak 
můžete zanést také do malé sběrné 
nádoby, která je umístěna v budově 
obecního úřadu u vstupu k lékařům. 

Zpětný odběr světelných zdrojů 
a dalších elektrozařízení pro naši obec 
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, 
který v České republice funguje již od 
roku 2005. Vytváří síť sběrných míst 
a plně hradí přepravu sběrných kon-
tejnerů do recyklační firmy i samot-
nou recyklaci. Díky tomu ušetříme 
finanční prostředky, které bychom 
jinak museli zaplatit za recyklaci ne-
bezpečných odpadů. 

Více  se  o  problematice  nakládání 
s nefunkčními světelnými zdroji a další-
mi elektrozařízeními dočtete na www.
ekolamp.cz.

Danuše Svobodová

Kontejnery na drobný elektroodpad a baterie
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Web místní akční skupiny 
představuje podpořené  
projekty 

V průběhu dvou let, kdy Místní akč-
ní skupina Frýdlantsko – Beskydy, z.s. 
(MAS) zahájila první dotační výzvy, 
podpořila přes 50 projektů o celko-
vé finanční částce téměř 60 mil. Kč, 
a to na území 12 obcí našeho mikro-
regionu. Díky MAS si tak zemědělci 
a ostatní podnikatelé mohli nakou-
pit potřebná vybavení, školy vybavit 
své učebny, obce postavit či zrekon-
struovat chodníky a nakoupit lesní 
technologii. Na konci roku 2019 se 
nám podařilo podpořit i tři projekty 
věnující se sociálním službám. Rozvoj 
regionu tak dostává na úrovni MAS 
Frýdlantsko - Beskydy konečně prak-
tické příklady a využití. Projekty, kte-
ré jsou již zrealizované, prezentujeme 
na našich webových stránkách www.
masfb.cz (konkrétně v sekci podpo-

řené projekty), kde se můžete dozvě-
dět, kdo jsou naši příjemci, na území 
kterých obcí své projekty realizují 
a především co si z dotace pořídili. 
Rovněž zde naleznete podpořené pro-
jekty v rámci mapy našich členských  
obcí.

V roce 2020 budeme opět 
podporovat zemědělce,  
ale i občanskou vybavenost

Co nás čeká v roce 2020? Je toho 
spousta a o některých dotacích jsme 
Vás již informovali v prosincovém čís-
le. Nově pro Vás připravujeme další 
výzvu v rámci Programu rozvoje ven-
kova, která bude zaměřena nejenom 
na zemědělské podnikatele, ale nově 
i na podporu občanské vybavenosti 

(veřejná prostranství v obcích, hasiči, 
mateřské a základní školy a v nepo-
slední řadě kulturní a spolková zaří-
zení včetně knihoven). Příjem žádostí 
o dotace bude probíhat v měsíci úno-
ru. V tomto měsíci bude zorganizo-
ván i seminář pro žadatele, abychom 
Vás s podmínkami výzvy důkladně 
seznámili. Pro zemědělské projekty 
máme připraveno 1,3 mil. Kč a pro 
občanskou vybavenost 3,6 mil. Kč. 
Pro více informací doporučujeme 
sledovat naše webové stránky. Po-
tenciální zájemci o dotaci, neváhejte 
se obrátit na naši kancelář s žádos-
tí o konzultaci již v průběhu měsíce  
ledna. 

Ing. Zuzana Pavlisková, 
Manažer MAS 

Frýdlantsko – Beskydy, z. s.

MAS Frýdlantsko – Beskydy, z. s.
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Finanční úřad pro 
Moravskoslezský kraj 
upozorňuje daňovou 
veřejnost, že Územní 
pracoviště ve Frýdlan-

tě nad Ostravicí přechází od ledna 
2020 do optimalizovaného režimu.

Územní pracoviště ve Frýdlantě 
nad Ostravicí přechází od 1. ledna 
2020 do optimalizovaného režimu, 
kdy budou služby pro občany omezeny 
na úřední dny, tj. budou poskytová-
ny v pondělí a ve středu od 8:00 do 
17:00 hodin. Budou je zajišťovat dva 
zaměstnanci Finančního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj. Jedná se zejmé-
na o služby související s podáváním 
dokumentů adresovaných finanční 
správě (poskytování letáků, tiskopisů, 
drobných rad, konzultací a informací 
potřebných pro jejich účinné podání). 

Optimalizaci provozu pracoviště 
odůvodňuje trend neustále rostou-
cí elektronizace Finanční správy ČR. 
Veřejnost již standardně využívá elek-
tronické služby poskytované Finanční 

správou ČR a elektronickou komuni-
kaci. Využitím elektronických služeb, 
elektronické komunikace a elektro-
nicky zveřejněných informací občané 
stále častěji nahrazují dřívější osobní 
kontakt s úředníkem.

V období podávání daňových při-
znání, případně v jiných aktuálně dů-
ležitých obdobích, je Finanční úřad 
pro Moravskoslezský kraj připraven 
personálně posílit optimalizované 
územní pracoviště nebo rozšířit úřed-
ní dny tak, aby byly zajištěny služby 
zvýšenému počtu daňových poplat-
níků, kteří ho navštíví v souvislosti 
s podáním daňového přiznání nebo 
z jiného důvodu v rámci správy daní. 

Územní pracoviště ve Frýdlantě 
nad Ostravicí bylo již dnes ve většině 
svých činností podřízeno pracovišti 
okresnímu, a to Územnímu pracoviš-
ti ve Frýdku-Místku, které převezme 
dosavadní spravované agendy a bude 
od 16. ledna 2020 plnohodnotně vy-
konávat správu daní daňových sub-
jektů spravovaných do 15. ledna 2020 

na Územním pracovišti ve Frýdlantě 
nad Ostravicí. Od uvedeného data pro-
to budou spisy daňových subjektů 
přemístěny na Územní pracoviště ve 
Frýdku-Místku, Na Poříčí 3208, 738 01 
Frýdek-Místek. 

Výjimkou bude správa daně z ne-
movitých věcí, která bude na Územ-
ním pracovišti ve Frýdlantě nad Os-
travicí vykonávána plnohodnotně až 
do konce ledna 2020.

Kontaktní telefonní čísla (od  
16. 1. 2020):
Územní pracoviště ve Frýdku-Míst-
ku (ústředna) 558 605 111
Územní pracoviště ve Frýdlantě nad 
Ostravicí (podatelna)  558 605 200 
 558 605 201
Územní pracoviště ve Frýdlantě 
nad Ostravicí (správce daně z ne-
movitých věcí do 31. 1. 2020) 

558 605 205

Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje

Komíny a kouøovody
Bezpeèný provoz komínù, kouøovodù a spotøebièù paliv

Hasièský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje 
Výškovická 40
700 30 Ostrava-Zábøeh

Všeobecnì

Provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující 
z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, 
jestliže se èištìní, kontrola a revize spalinové cesty 
provádí zpùsobem podle zákona è. 133/1985 Sb., 
o požární ochranì, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Lhùty èištìní a kontrol, zpùsob èištìní spalinové 
cesty a zpùsob kontroly spalinové cesty stanoví 
provádìcí právní pøedpis (vyhláška è. 34/2016 Sb., 
o èištìní, kontrole a revizi spalinové cesty).

Fyzická osoba je povinna poèínat si tak, aby pøi 
provozu komínù a spotøebièù paliv nedocházelo ke 
vzniku požáru!

Zanedbaná údržba komína, kouøovodu a spotøebièe 
paliv, nebo i malé neèistoty v komínì mohou snadno 
zpùsobit velké nepøíjemnosti. A� již dlouhodobé 
žhnutí a následné plamenné hoøení, nebo otravu 
obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým.

Abyste pøedešli tìmto nepøíjemnostem, dodržujte 
základní pravidla:

instalujte a používejte pouze schválené typy 
spotøebièù paliv,

dodržujte návod výrobce, popø. návod technicky 
nebo funkènì srovnatelného druhu a typu spotøebièe,

�

�

Obecné zásady

�

�

�

�

objednejte si kominickou firmu a umožnìte ji 
provést kontrolu a èištìní spalinových cest a spot-
øebièù paliv,

zajistìte volný pøístup ke komínùm a jejich èistícím 
zaøízením,

odstraòte závady zjištìné pøi kontrole nebo èištìní 
spalinové cesty a spotøebièe paliv (do doby od-
stranìní závad nepoužívejte spalinové cesty 
a spotøebièe paliv),

pøed zahájením topné sezóny peèlivì zkontrolujte 
øádné upevnìní kouøovodu a zda není spotøebiè 
paliv nebo kouøovod poškozený.

�

�

�

Kontrolu pøíp. èištìní spalinové cesty provádí 
osoba, která je držitelem živnostenského opráv-
nìní v oboru kominictví (dále jen „oprávnìná 
osoba“).

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím 
vyèištìní, posouzením, zda napø. stav odpovídá 
technickým požadavkùm, zda provoz spalinové 
cesty zajistí, aby byly spaliny bezpeènì odvedeny 
do ovzduší, zajištìní volného a bezpeèného pøís-
tupu ke spalinové cestì a k jejím vymetacím 
a vybíracím otvorùm atd.

Èištìní spalinové cesty se provádí odstranìním 
pevných látek, usazenin a neèistot ze spalinové 
cesty a jejích komponentù.

Kontrola a èištìní spalinové cesty

U spotøebièù na pevná paliva do jmenovitého výkonu 
50 kW vèetnì lze provádìt èištìní používané spa-
linové cesty svépomocí. 

Oprávnìná osoba pøedá objednateli služby neprod-
lenì, nejpozdìji do 10 pracovních dnù ode dne 
provedení èištìní nebo kontroly spalinové cesty, 
písemnou zprávu o provedeném èištìní nebo 
kontrole spalinové cesty. Pokud právnická nebo 
podnikající fyzická osoba provede èištìní spalinové 
cesty svépomocí, uèiní o tom písemný záznam.

Hasièský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
však i pøesto doporuèuje spolehnout se

na odborníky – oprávnìné osoby.

Vysvìtlivky a výjimky:

Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové 
cesty po dobu nepøesahující v souètu 6 mìsícù 
v kalendáøním roce.

Spalinová cesta pro odvod spalin od spotøe-
bièe na pevná paliva sloužícího k pøípravì 
pokrmù jako poskytované stravovací služby se 
èistí a kontroluje nejménì jedenkrát za dva 
mìsíce.

Ve stavbì pro rodinnou rekreaci se èištìní provádí 
nejménì jedenkrát roènì a kontrola nejménì 
jedenkrát za dva roky.

Spalinová cesta pro odvod spalin od konden-
zaèního spotøebièe na plynná paliva se èistí a kon-
troluje nejménì jedenkrát za dva roky.

�

�

�

�

Lhùty èištìní a kontrol spalinové cesty

2. díl
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Jednotka HZS Moravskoslezského 
kraje ze stanice Frýdek-Místek spo-
lu s čtyřmi jednotkami dobrovolných 
hasičů – z Kunčic pod Ondřejníkem, 
Frýdlantu nad Ostravicí, Frenštátu 
pod Radhoštěm a Čeladné, zasahovala 
v noci z pátku na sobotu v Kunčicích 
pod Ondřejníkem u požáru menší dře-
věné myslivecké chaty s podkrovím, 
která měla půdorys asi 6 × 6 metrů. 
Zásah jim ztěžovala špatně přístup-
ná cesta k chatě, byla úzká a zledo-
vatělá. Místostarosta obce zajišťoval 
operativně posyp příjezdové komuni-
kace, která se běžně nesype, protože 
se nejedná o příjezdovou komunikaci 

k žádným rodinným domům a není 
v pasportu místních komunikací. 
Předběžná škoda byla odhadnuta na 
500 tisíc korun. Už při příjezdu hasičů 
dřevěný objekt s podkrovím vydatně 
hořel a měl propadlou střechu. Hasi-
či se zaměřili na ochranu sousedního 
objektu a přilehlého lesa. Oheň dostali 
pod kontrolu za devět minut, pak po-
kračovali v dohašování. Požár se obe-
šel bez zranění.

Na základě informací pana 
por. Mgr. Petr Kůdely, 
tiskového mluvčího 

HZS Moravskoslezského kraje 
připravila Kristýna Majerková

Středisko sociálních služeb města 
Frýdlant nad Ostravicí provozuje od 
1. ledna 2019 po dohodě s 6 obcemi 
službu Senior Taxi. Do projektu se 
spolu s námi zapojily tyto obce, Če-
ladná, Janovice, Pržno, Pstruží a Sta-
ré Hamry. 

Tato služba je určená:
• občanům seniorům 70+ s trvalým 

bydlištěm v naší obci
• osobám v nepříznivé sociální situ-

aci v důsledku zdravotního stavu, 
kteří jsou držiteli průkazu TP, ZTP, 
ZTP/P ve věku 40+ s trvalým byd-
lištěm v naší obci 

• v případě potřeby je možné se do-
hodnout na vystavení průkazky 
i pro osoby mladší, důležitá je po-
třebnost služby

Jak jste službu využívali v roce 2019 
se můžete dočíst v tabulce.

Protože jste se službou spokojeni, 
budete ji moci využívat i v roce 2020.

Požár myslivecké chaty v Kunčicích pod Ondřejníkem

Senior Taxi pokračuje i v roce 2020
Vývoj jízd senior taxi Kunčice p. O.

počet jízd  
(klientů)

ujeto km  
s klienty

ujeto km  
režijně

neuspokojeno 
klientů

Leden 2 65 36 0

Únor 7 240 107,5 0

Březen 10 179 148 0

Duben 4 21 52 0

Květen 8 95 126 0

Červen 7 81 80 0

Červenec 5 117 83 0

Srpen 6 146 90 0

Září 7 121 112 0

Říjen 12 174 259 0

Listopad 10 89 153 0

Prosinec 10 137 156 0

Celkem za rok 2019 88 1465 1402,5 0

Celkem vydaných průkazů: 34

INFORMACE PRO UŽIVATELE SENIOR TAXI:
Dne 14. února 2020 bude řidička Senior Taxi čerpat dovolenou.! !

Stolní kalendář na rok 2020 je již k vyzvednutí 
Krásný stolní pohlednicový kalendář na rok 2020 je již k vyzvednutí na 

obecním úřadě. Přijďte si jej, prosím, vyzvednout kdykoliv v úředních hodi-
nách. Letos máme navíc minikalendářík pro každého do vyčerpání zásob:).

OPĚT DÁVÁME ZDARMA KALENDÁŘ DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI.

KALENDÁŘ SI TAKÉ MŮŽETE ZAKOUPIT ZA 60,- Kč. (do vyprodání zásob)

776 241 220
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Jsme si vědomi nepříjemné skuteč-
nosti, která se dotkla každodenního 
života mnohých občanů (denně nám 
voláte a chodíte si stěžovat i osobně).  
Jedná se o zrušení mnohých autobuso-
vých linek. Objednatelem autobusové 
dopravy je Krajský úřad Moravsko-
slezského kraje, obec přispívá pouze 
malou částkou na základě smlouvy 
s krajem. Ke zrušení autobusových li-
nek jsme se neměli možnost vyjádřit, 
pouze nám byla oznámena se změnou 
jízdních řádů. 

Odeslali jsme proto na Odbor do-
pravy a chytrého regionu, Oddělení 
dopravy krajského úřadu níže uve-
denou společnou žádost obcí Tichá 
a Kunčice pod Ondřejníkem o obnovu 
zrušené autobusové linky 657 v 9:16 
z Frenštátu pod Radhoštěm-U škol, do 
Kunčic pod Ondřejníkem-Točna.

„S novým jízdním řádem, platným od 
15.12.2019 došlo k rušení několika au-
tobusových spojů v obcích Tichá a Kun-
čice pod Ondřejníkem. Jako důvod byla 
uvedena malá vytíženost. 
Bohužel  zrušením  linky 657 v  čase 

9:16 z Frenštátu p.R. došlo k význam-
nému omezení dopravní obslužnosti ze-
jména starších občanů okolo zastávek 
Tichá-U mostu, Kunčice p.O.-Hučadlo, 
Kunčice  p.O.-U  lávky,  kteří  využívali 

tento  spoj při návratu domů od  léka-
ře z Frenštátu p.R. Náhradní spoj, kte-
rý mohou využít k návratu domů jede 
až v 10:56. 
Při zpáteční jízdě v 10:45 ze zastáv-

ky Kunčice p.O.-Točna tento spoj využí-
vali občané,  vracející  se z  rehabilitací 
v Beskydském rehabilitačním centru. 
Náhradní  spoj,  který mohou momen-
tálně využít jede až ve 12:05.
Z  důvodu  zachování  dopravní  ob-

služnosti zejména starších občanů, žá-
dáme o znovuzavedení linky 657 v čase 
9:16  z  Frenštátu  pod  Radhoštěm-U 
škol, do Kunčice pod Ondřejníkem-Toč-
na a zpět.“

Také řešíme s dopravcem nevhod-
nou velikost označníků autobusových 
zastávek. Nejhorší situace je u Hospůd-
ky na Kopečku, na zastávce, Holubjan-
ky (směrem na Tichou), kde jízdní řád 
nepřečte ani dospělý vysoký člověk. 
Bylo nám slíbenou, že zde bude osazen 
jiný, nižší označník. Na ostatních mís-
tech bude stávající potisk na plasto-
vých podkladech posunut níže. Pokud 
byste i přesto zaznamenali další nelo-
gická umístění, dejte nám to, prosím, 
vědět. Ideálně emailem s fotografií. 

Děkujeme za pochopení,
Michaela Šebelová 

a David Fojtík

Kultura a spolkový život

Poslední v ycház-
ka pro seniory 2019 
byla vlastně mikuláš-
ská. Od pivovaru Ogar 
jsme šli do areálu TJ 
Sokol, kde nás čekalo 
výborné teplé občers-

tvení. Odtud jsme pokračovali výlet-
ním krokem do restaurace Huťařství. 
Paní Z. Křenková zhodnotila naše ce-
loroční akce pro seniory za rok 2019. 
Jako překvapení nám představila 
paní Milenu Vaculovou, která nás se-
známila se svým koníčkem: fotogra-
fování. Její fotky můžete vidět např. 
v kunčickém kalendáři, nebo i v po-
časí v čt jako i-reportér. Po vydat-
ném obědě následovala mikulášská 
tombola, kterou jsme si sami připra-
vili. Byla to opět bezva akce s hojným 
počtem účastníků!!!

Za SPV Jana Mončková

Poslední výlet seniorů v roce 2019

Zrušení autobusových linek a nevhodné velikosti 
označníků autobusových zastávek
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V úterý 10. prosince se v Penzionu Ju-
rášek uskutečnila přednáška a prezen-
tace bezpečné jízdy pro kunčické a če-
ladenské seniory, kterou organizovalo 
centrum bezpečné jízdy LIBROS v Ostra-
vě. Od 10 hodin byli senioři školeni v no-
vinkách z oblasti legislativy, probírala se 
defenzivní a bezpečná jízda, školitel se 
také věnoval první pomoci a preventiv-

ním prohlídkám řidičů vyššího věku. Za-
jímavé povídání bylo prokládáno filmo-
vými ukázkami. Účastníci si také mohli 
prohlédnout nové typy automobilů, na-
příklad na hybridní nebo elektro pohon. 
V poledne se podával dobrý oběd a káva 
zdarma, každý účastník dostal příruč-
ku pro absolventy vzdělávacího progra-
mu „Jedu s dobou“. Akce se účastnilo asi  

30 seniorů. Všichni si téma, formu pre-
zentace i krásné prostředí penzionu Ju-
rášek moc pochvalovali.

Velké poděkování patří organi-
zátorům akce, personálu Penzionu 
Jurášek a panu Ing. Janu Hellerovi.

Kristýna Majerková

V e  s t ř e d u  
4. prosince jsme 
se spolu s dětmi 
a rodiči z našeho 
cvičení „Rodičů 
s dětmi“ setkali 

netradičně v Hospůdce Na Kopečku. Sto-
ly se prohýbaly pod tíhou dobrot a děti 
s napětím očekávaly, co se bude dít. Ně-
které z nich už tušily, že se dneska cvičit 
nebude. A taky že ano. Otevřely se dveře 
a vešel Mikuláš s veselým čertem a hod-
ným andílkem. Děti se statečně držely, 

některé z nich sice plakaly a slibovaly, že 
už zlobit nebudou, dobrotivý Mikuláš je 
utěšil, anděl setřel slzičku a všichni do-
stali balíček jako odměnu za své výkony, 
ať už v podobě básničky nebo písničky.

Velké poděkování patří personálu 
Hospůdky Na Kopečku a paní Simoně 
Macurové za perfektní občerstvení, 
vstřícnost a podmínky, Mikuláši, andě-
lovi i čertovi, že nás navštívili a dětem, 
rodičům a našim tetám cvičitelkám.

ZA SPV „Cvičení rodičů s dětmi“ 
Kristýna Majerková

Jedu s dobou

Cvičení rodičů s dětmi – I k nám přišel Mikuláš…

Změna cvičení
Milí rodiče, 

dovolujeme si Vás upozornit, že 
od tohoto roku, bude probíhat pra-
videlné cvičení s dětmi vždy v úte-
rý a to od 17:30 do 18:30 hodin. Za-
čali jsme již 7. ledna. Srdečně zveme!

ZA SPV „Cvičení rodičů s dětmi“ 
Kristýna Majerková

S příchodem nových modelů vlast-
nictví pro bytová družstva, která 
vznikala v souladu se změnou celko-
vých společenských poměrů za po-
sledních 30. let od revoluce, které jsme 
si loni připomněli, si náš bytový dům 
o 27 b. j. zvolil model společenství 
vlastníků jednotek.

Je to model 27 zprivatizovaných by-
tových jednotek do jedné právnické oso-
by, pod jedním IČO, se společným účtem.

Od vzniku tohoto společenství je 
vlastníkům jednotek představován ten-
to model i s nemalým ohledem na spo-
lečné vlastnictví i nebytových prostor. 
Tím je posílen pocit vlastnictví celého 
domu, který představuje poměrně znač-
ný majetek. Co je však důležitější je to, že 
samotné vlastnictví způsobuje i posílení 
pocitu odpovědnosti za tento majetek. 

Odpovědnosti se o něj starat, udržovat 
jej a rozmnožovat.

V souladu s výše popsaným jsme po 
privatizaci provedli rozsáhlou revitali-
zaci celého domu.

Zateplení s využitím programu „Zele-
ná úsporám“, výměnu oken. Pro zlepšení 
klimatu v blízkém okolí domu jsme se, 
zrušením kotelny na tuhá paliva a pře-
chodem na samostatné topení plynem 
v jednotlivých bytových jednotkách, ak-
tivně přihlásili ke snižování škodlivých 
emisí v okolí domu i v Kunčicích p. O.

Dříve nájemníci, dnes vlastníci, jsou 
si vědomi výhod sdružených finančních 
prostředků a učí se s nimi investičně na-
kládat. V souladu s tímto trendem vlast-
níci na svém shromáždění, které je pro 
jiné právnické osoby valnou hromadou, 
rozhodli o zbudování vlastního FIT cen-

tra pro své členy. K tomu byl využit pro-
stor bývalé uhelny.

Záměr se podařilo v krátké době zre-
alizovat. Potvrdilo se, že když se tzv. 
„táhne za jeden provaz“, má myšlenka 
kolektivního bydlení i kolektivního in-
vestování nadále budoucnost.

Nestor kunčické tělovýchovy, žijící le-
genda a dlouhodobý propagátor cviče-
ní, pamětník, Vilém Majerek, má tímto 
našim počinem své následovatele. Pro-
tože „pravidelně cvičit, znamená déle 
a kvalitněji žít.

Přikládáme několik záběrů, z kte-
rých je zřejmé, že i vybudováním dět-
ského koutku ve „FITku“, který umožní 
dětem „být u toho“, myslíme na zdraví 
a sportovní návyky, které se posunou 
do následujících generací.

Za výbor SVJ Křenek Pavel, předseda

Společenství vlastníků pro dům 585 – 587  
má nové FITcentrum

www.jedusdobou.cz
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V pátek 6. prosince se rozsvítily 
oči všem dětem, které s úžasem sle-
dovaly tradiční rozsvěcení vánoční-
ho stromu, tentokrát před obecním 
úřadem. Nemalou radost jim udělal 
krásně svítící sněhulák, dospělé zase 
potěšil a zahřál svařák, který byl všem 
k dispozici.

Mikuláš s čerty přinesl dětem drob-
né dárečky a všude vládla příjemná 
předvánoční atmosféra.

Slavnostní představení připravi-
ly děti společně se svými učitelkami. 
A že bylo v sále Restaurace Huťařství 
i před obecním úřadem „narváno“! 
Nádherný program, ať už v podání di-
vadelního představení dětí z MŠ „Škol-

ní“ pod vedením paní učitelky Aran-
ky Barešové, hudebního představení 
dětí z MŠ „Dolní“ pod vedením paní 

učitelky Jany Klimkové, nebo našeho 
školního sboru pod vedením paní Ma-
rie Kahánkové, rozněžnil nejednoho 
z nás. Dětem se vystoupení opravdu 
povedlo a nám nezbývá než poděko-
vat vedení obce za povedenou akci, 
všem učitelkám a ostatním pomoc-
níkům za přípravu krásného vystou-
pení, a také personálu restaurace Hu-
ťařství. Je hezké, že máme možnost se 
v předvánočním shonu na chvíli za-
stavit a vychutnat si vystoupení „na-
šich“ dětí, popovídat si s přáteli, vypít 
„svařáček“ a „nasát“ tu pravou vánoč-
ní atmosféru.

Kristýna Majerková
Foto: Filip Konvička

Rozsvěcení vánočního stromu
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Nejhezčí vánoční 
dárek nám, trenér-
kám, daly naše volej-
balové děti. 17.12.2019 
jsme se opět zúčastnili 
Vánočního turnaje ve 

volejbale a krásně se nám dařilo.
Vybojovali jsme jednu zlatou a dvě 

stříbrné medaile a hlavní cena byly 
poháry, kde se bojovalo za celou školu.

Naše děti z Kunčic bojovaly a pora-
zily všechny školy, a proto získaly prv-
ní místo a pro školu vybojovaly

ZLATÝ POHÁR
Děti děkujeme a blahopřejeme
vaše trenérky Renča a Simča

Simona Macurová

V neděli, dne 5. 1. 
2020 se uskutečnila 
akce Kunčický čtyř-
lístek. 

Za krásného zim-
ního počasí přišlo 

podpořit akci celkem 41 občanů, kteří 
přispěli částkou 2.010 Kč. Tato částka 
bude opět využita na podporu aktivit 
v naší obci. 

Většina občanů se vydala na pro-
cházku okolo naší obce, po příchodu 
zpět k obecnímu úřadu dostali všich-
ni drobnou upomínku.

Děkujeme všem, kteří se zúčast-
nili. 

Za výbor turistického spolku 
Rostislav Hurník

ZLATO JE DOMA !!!

Z činnosti turistického spolku Kunčice p. O.
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Mládežnický fotbal v Kunčicích se 
stále rozrůstá, nyní máme 32 aktivně 
hrajících chlapců. V nové sezóně jsme 
do mistrovských utkání přihlásili dvě 
mládežnická družstva, starší příprav-
ku a starší žáky. Chtěli bychom při-
hlásit více mužstev, nicméně k tomu 
potřebujeme více trenérů nebo spíše 
lidí, kteří by byli ochotní vyplnit svůj 
volný čas něčím užitečným a předávat 
své zkušenosti dalším dětem.

Výsledky utkání starší přípravky 
(2009 a mladší) 

Utkání Výsledek
Kunčice – Štramberk B 2:12
Tichá – Kunčice 13:0
Kunčice – Trojanovice 
Bystré

2:11

Kunčice – Frenštát B 2:4
Trojanovice Bystré  
– Kunčice 

13:1

Štramberk B – Kunčice 8:1
Kunčice – Tichá 2:11
Frenštát B – Kunčice 0:7

Výsledky utkání starších žáků 
(2008 a starší) 

Utkání Výsledek
Lichnov – Kunčice 2:3
Kunčice – Vlčovice – Mniší 0:10

Kunčice – Jeseník n. O. 0:14
Příbor – Kunčice 9:0
Kunčice – Mořkov 0:9
Trojanovice Bystré  
– Kunčice 

10:0

Kunčice – Nový Jičín B 0:10
Veřovice – Kunčice 5:0
Kunčice – Fulnek 0:14
Odry – Kunčice 10:0

Výsledky v tabulce neodpovídají 
snaživosti chlapců na hřišti. Zkuste si 
někdy udělat čas a přijít podpořit mla-
dé začínající fotbalisty a přesvědčit se 
o tom, že i když prohrají, tak na hřišti 
nechají veškerou svou sílu. 

Tréninky začnou 13. 1. 2020 
St. Přípravka – každé pondělí od 

15:30 do 17:00 tělocvična TJ sokol
St. Žáci – každý čtvrtek od 16:00 do 

17:30 tělocvična TJ sokol

Děkujeme firmě RV style za zakou-
pení nové sady dresů a zároveň po-
děkování patří všem rodičům za spo-
lupráci. 

Více informací naleznete na webo-
vých stránkách obce v sekci Spolky 
a sdružení záložka Fotbal.

Muži
V letních měsících jsme obnovili 

spolupráci s obcí Liptaň, kde jsme se 
zúčastnili memoriálu pana Josefa Řez-
níčka. Na oplátku jsme pozvali borce 
z Liptaně k nám na sportovní odpole-
dne k 10. výročí otevření nové tělo-
cvičny u sokolovny. 

Mužská okresní soutěž byla slou-
čena s okresním přeborem a rozděle-
na na okresní přebor Frýdecko a Tři-
necko. 

Výsledky utkání mužů
Utkání Výsledek
Baška – Kunčice 2:0
Kunčice – Nošovice 4:4
Janovice – Kunčice 8:0
Palkovice – Kunčice 9:1
Kunčice – Chlebovice 5:1
Metylovice – Kunčice 1:1
Kunčice – Pržno 2:3
Kunčice – Hukvaldy 1:3
Kunčice – Baška 0:7
Nošovice – Kunčice 8:1
Kunčice – Janovice 0:7
Pržno – Kunčice 1:1
Kunčice – Palkovice 1:4

Matěj Rybář

Fotbal podzim 2019

18. 01. 2020 Divadelní představení „NA VIDĚNOU, 
SBOHEM...“ (Restaurace Huťařství)

08. 03. 2020 Dětský karneval

28.03. 2020 Sběr velkoobjemové odpadu

29.03. 2020 Vynášení Mařeny (CM Ondřejníček)

Podrobnosti ke všem akcím budou postupně zveřejňovány na 
webu obce www.kuncicepo.cz a samozřejmě také na plakátech.

Akce, které nás čekají
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Ze života školy a školky

Toto a mnohé jiné dovednosti z ma-
teřského jazyka si vyzkoušelo několik 
žáků z 8. a 9. třídy ve středu 27. listo-
padu. Psali další, v pořadí již 46. ročník 
OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE. Nej-
lepší výsledky ve školním kole v této 

zajímavé jazykové soutěži prokázala 
žákyně 9. třídy, Lucie Polášková. K do-
saženému úspěchu jí blahopřeji a již 
v brzké době se začneme pilně připra-
vovat do okresního kola této soutěže, 
které pořádá tradičně frýdlantské ví-

celeté gymnázium. Přeji Lucce, aby 
opět dosáhla co nejlepších výsledků 
v oboru mluvnice i při psaní slohové-
ho cvičení a tím vzorně reprezentova-
la naši školu.

Mgr. M. Kahánková, učitelka ČJ

Výuka poslední školní den před 
vánočními prázdninami byla již tra-
dičně zpestřena. Žáci celé školy si za 
hudebního doprovodu M. Kahánkové 
společně při svíčkách zazpívali něko-
lik známých koled a vstřebávali navo-
zenou vánoční atmosféru. Poté se celý 
druhý stupeň přesunul do svých tříd, 
ve kterých proběhly vánoční besídky. 

Jak je již u nás na škole zvykem, 
druhou část posledního školního dne 

v roce 2019 strávil druhý stupeň v tě-
locvičně, kde se uskutečnilo několik 
sportovních klání. Někteří žáci soutě-
žili v přeskoku přes švihadlo, někteří 
hráli turnaj v přehazované, jiní zase 
ve florbale. 

Na prvním místě se 134 skoky/min. 
se umístila Lenka Madryová. Přehazo-
vanou vyhrálo družstvo složené z Bed-
nárkové A., Davidové T., Konvičkové 
K., Strachoty T., Vávry M., Zábojové K.

Tým Grohman M., Káňa D., Kle-
páč P., Látal F., Pšenicová K. vyhrál 
florbal. Žáci si mohli ještě vyzkoušet 
stezku ruce – nohy, kterou nejrychleji 
a správně absolvovala v čase 14 vteřin 
L. Madryová.

Všichni sportovci si odnesli sladkou 
odměnu, která byla pořízena z darů 
škole.

Mgr. L. Golová
Foto: Jiří Klouda

Budou naše děti a vnoučata znát významy frazémů, 
pořekadel a přísloví?

Vánoční turnaj 2. stupně

NA VIDĚNOU, SBOHEM… sobota 18. ledna od 19:00 

Představení je velmi komorní. Počet míst je omezen na 50 diváků. 
V případě vyprodání večerního představení se v případě zájmu odehraje odpolední 

představení v 17:00. Na místě tentokrát nebude možné pravděpodobně lístky dokoupit.

Předprodej u paní Daniely Kociánové na OÚ. Cena vstupenek: 100 KČ, Sál otevřen vždy 30 min předem.
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Žáci 2., 3. A a 3. B třídy se 10. pro-
since 2019 vypravili na zajímavou 
exkurzi do výrobny svíček UNIPAR 

v Rožnově pod Radhoštěm. Děti se na 
návštěvu svíčkárny moc těšily a taky 
si ji náležitě užily. 

Hned po příjezdu se nás ujala milá 
paní recepční, průvodkyně a proda-
vačka v jedné osobě a ukázala nám 
celý výrobní proces svíček. Kromě 
jiného se děti dozvěděly, jakého pů-
vodu je "prášek", z něhož se svíčky 
v UNIPARU vyrábí a že ne každá svíč-
ka je "zdravá", některé totiž vytváří 
škodlivé zplodiny. Děti si prohlédly 
rozmanité druhy výrobků, vyzkou-
šely si barvení svíček a některé z nich 
využily možnosti zakoupit si nějakou 
pozornost v obchůdku, který je sou-
částí výrobny.

Právě k tomuto předvánočnímu ob-
dobí se pěkná a kvalitní svíčka určitě 
hodí, proto návštěvu výrobny svíček 
UNIPAR nebo obchůdku určitě dopo-
ručujeme.

Mgr. Leona Píchová
Foto: Jiří Klouda

V rámci programu školní družiny 
jsme v měsíci listopadu do ,,Křesla 
pro hosta“ pozvali rodiče, kteří pra-
cují v oboru zdravotnictví. Tato akce 
byla pro děti velmi zajímavá a přínos-
ná, a tak jsme se s kolegyněmi rozhod-
ly pozvat další osobnost z řad rodičů 
našich žáků. Naše pozvání tentokrát 
přijala paní Jana Látalová, MVDr. 
Vzhledem k tomu, že paní Látalová 
působí jako veterinární lékařka, po-
jaly jsme její návštěvu jako preven-
tivní prohlídku domácích mazlíčků. 
Děti si v tento den mohly do družiny 
k veterinární kontrole přinést své 
zvířátko či oblíbeného plyšáčka. Se-
šli se nám zde králíčci, křečci a měli 
jsme zde i vodní želvu. Paní doktorka 
nám nejdříve popsala, co obnáší její 
náročná práce, a poté nám předved-
la vyšetření kotěte. Přivezla s sebou 
i mnoho nástrojů, které při těchto 
vyšetřeních používá ve své ordina-
ci. Děti byly velmi zvídavé, a tak ne-
chybělo mnoho dotazů. Na závěr se 
paní veterinářka věnovala prohlíd-
kám přinesených mazlíčků. Naštěstí 

na žádném z nich neshledala znaky 
nějakých potíží, a tak děti odcházely 
s dobrým pocitem, že všichni mazlíčci 
jsou v pořádku, a že o ně dobře pečují. 
Ještě jednou bychom chtěli touto ces-
tou všichni paní veterinářce poděko-
vat za její návštěvu a budeme se těšit 
někdy příště. 

Bc. Kateřina Gajdzioková 
Andrea Stašicová

Po skončení besedy byly děti plné 
dojmů, a tak ty starší, z oddělení Dráč-
ků a Klokanů napsaly:

•  Bylo  to  fajn. Moc  se mi  to  líbilo. 
A  hodně  jsem  se  toho  dozvěděla. 
Například,  že  se  veterináři  starají 
o  výživu  zvířat a o  jejich  zdraví  – 
vyšetřují a léčí je třeba léky, injek-
cemi nebo i operují. Také, že psi mají 
v létě v uších semínka trávy. A zdra-
vý králík se pozná tak, že mu chutná 
potrava a má kulaté bobky. Musí mít 
rovné  řezáky, aby mohl dobře  jíst. 
Králík si je brousí o dřevěné klacíky. 
Když má morče v srsti černé bobky, 
tak má blechy.

Adéla S.

•  Moc se mi líbila kočka a vůbec všech-
na zvířátka.  Kočka může mít teplý 
čumák, když je horko a když je zima, 
má ho studený.      

Barbora C.

•  Paní  veterinářka povídala o  zvířa-
tech a tom, co máme dělat a co ne. 
Ukazovala nám nástroje,  které  se 
používají v ordinaci a  jak se s nimi 

pracuje. Kontroluje,  jestli  zvířátka 
nemají klíšťata.  Jiří M.

•  Paní veterinářka byla moc milá.   
František K.

•  Líbilo se mi, že jsem si mohla pohla-
dit zvířátko.   Lenka P.

•  Když zvířeti slzí oči, tak se mu dají 
kapky do očí. Normální teplota koč-
ky je 38-39 stupňů. 

Karolína.H.

•  Paní doktorka byla moc milá. Líbi-
lo se mi, jak odpovídala na otázky. 
Všichni jsme měli spoustu dotazů na 
to, co se zvířátky máme a nemáme 
dělat. A od  teďka budu každý den 
u  svého  zvířátka kontrolovat  jeho 
bobky kvůli zdraví.

Ondřej Š.,

•  Na poslech srdíčka se používá ste-
toskop. Dozvěděla  jsem  se,  jak  vy-
padá kočka a pes přes rentgen. Moc 
se mi líbil kocourek Michal. Blechu 
poznáme tak, že prohrábneme srst 
a vidíme černé válečky. Když kočku 
nebo psa srazí auto anebo mají hni-
savou ránu, musí se operovat nebo 
dostanou  léky. Když  je  zvíře  staré 
a nemocné a trápí se bolestmi, vět-
šinou se uspí a musí se usmrtit, aby 
se netrápilo. Paní veterinářka byla 
moc hodná a trpělivě nám odpoví-
dala na všechny otázky.

Veronika B.

Ivana Myslikovjanová

Exkurze ve výrobně svíček UNIPAR

Křeslo pro hosta ve školní družině opět obsazeno
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V úterý 3. 12. 2019 odpoledne naše 
škola praskala ve švech. Ožila nejen 
žáky, rodiči, zaměstnanci školy, ale i dal-
šími návštěvníky, kteří se přišli podívat 
na vánoční jarmark a zpříjemnit si tak 
začátek adventu. 

Ve vánočně nazdobených třídách 
zněly koledy, v každé z nich si návštěv-
níci mohli prohlédnout a nakoupit vý-
robky, které vyráběli žáci se svými uči-
teli v hodinách výtvarné výchovy, v pra-
covních činnostech, v hodinách vaření 
či odpoledních vánočních dílnách. Žáci 
prodávali také výrobky, které vyrábě-
li doma se svými rodiči nebo prarodiči. 
A bylo se na co dívat – vánoční ozdoby 

z různých materiálů, cukroví i jiné dob-
roty, šperky, hračky, dekorativní i prak-
tické předměty, vánoční přání, adventní 
kalendáře, výrobky z keramiky, ze dře-
va, textilu, včelího vosku, papíru ...

Návštěvníci také s chutí využili po-
hoštění v jídelně školy, které si připravi-
li žáci 9. třídy. A měli se co otáčet - bylo 
stále plno.

Rekordní byl nejen počet výrobků, 
ale i počet návštěvníků. Rekordní byl 
i výtěžek z jarmarku, který každá třída 
využije podle svého - na výlet, na kultur-
ní či vzdělávací akce, na odměny, apod.

Pořádání vánočního jarmarku není 
na každé škole samozřejmostí, proto 
si velký dík zaslouží především všich-
ni učitelé, kteří se svými žáky vytvořili 

skvělou předvánoční atmosféru, nazdo-
bili a připravili třídy a prostory školy. Na 
výzdobě se podílely také děti a paní vy-
chovatelky ze školní družiny.  Děkujeme 
rodičům a prarodičům za dárky, spolku 
OSKAR a OÚ za materiální podporu.

Mgr. Leona Píchová
Foto: Jiří Klouda

V pátek 6. prosince 2019, jako již 
tradičně, obcházel školu Mikuláš 
s čerty a anděly. Postupně prošli prv-
ním i druhým stupněm, zlobivé děti 
pokárali a hodným dali perníček. V ně-
kterých třídách však nenadělili nic, 
protože děti byly drzé a nechtěly ani 
zpívat. Tyto třídy asi příští rok Miku-
láš s čerty nenavštíví.

Po ukončení nadílky se v tělocvičně 
uskutečnila soutěž ve skoku přes švi-
hadlo za 1 minutu pro žáky 1. stupně, 
ČERTOVSKÉ SKÁKÁNÍ. Výkony soutě-
žících počítali čerti. Čertovské skákání 
bylo rozděleno na dvě části – 1. až 3. tří-
da a 4. a 5. třída. Prvňáčci statečně bo-
jovali a nejlepší výkon byl krásných 63 
skoků. Mezi druháky a třeťáky měl vítěz 

jen o jeden skok více než druhý v pořadí! 
Maximum bylo 140 skoků. V kategorii 
4. a 5. tříd vítězka naskákala 167 sko-
ků. Čerti taky zkusili skákat, nejlepší 

výkon byl 195 přeskoků za minutu. Na 
každého účastníka soutěže pak čekala 
sladká odměna. Mgr. Petra Švrčková

Foto: Jiří Klouda

Vánoční jarmark

Mikuláš s čerty a čertovské skákání
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Vánoce a adventní období jsou ma-
gickým časem, který poodkrývá mno-
há tajemství. Lidé dodržují nejrůznější 
tradice, k nimž se řadí zejména stro-
jení vánočního stromku, stavění bet-
lému, dávání vánočních dárků, které 
ale samozřejmě nosí Ježíšek , zpívá-
ní koled či pečení vánočního cukroví, 
ale také Mikulášská nadílka. Vánoční 
čas u nás začal už poslední listopado-
vý týden, kdy se u nás rozvoněl anýz, 
skořice, badyán, hřebíček a med. Děti 
válely, vykrajovaly a ochutnávaly me-
dové perníčky, které si jako vždy, z vel-
ké části kuchtily samy. 

Do této provoněné mateřské ško-
ly k nám i letos opět zavítala paní 
Mgr. Kristýna Jurková Babincová 
s přednáškou o školní zralosti. Moc jí 
za to děkujeme, bylo to opět velmi pří-
nosné. Doufáme, že nejen pro nás, ale 
i pro rodiče, kteří měli zájem se dozvě-
dět, jak být svým dětem nápomocní 
a v čem je podporovat pro zdárný ná-
stup do základní školy.

V prvním adventním týdnu děti jely 
na vystoupení s názvem „Vánoce s ka-
marády“ ve Frenštátě pod Radhoštěm. 
Také se konalo už každoroční vánoč-
ní tvoření rodičů s dětmi. Vyráběly 
se malé vánoční stromečky, svíčky ze 
včelího vosku, nebo voskové ozdoby na 
stromeček. Atmosféra byla jako vždy 
velice příjemná, tvořilo se, povídalo 
a našlo se i něco dobrého na zub v po-
době vynikající buchty, za kterou dě-
kujeme naší školní jídelně, ta nás nikdy 
nezklame a vždy nám ochotně připraví 
na takovéto akce výborné pohoštění. 
Závěrem týdne děti v mateřské škole 
navštívil Mikuláš s čertem a andělem, 
některé děti měly ze začátku obavy, 
ale nakonec se osmělily a padly i velice 
zvídavé otázky, my už třeba teď mimo 
jiné víme, co jedí čerti…  Večer děti 
vystoupily na Huťařství při příležitosti 
rozsvícení vánočního stromku, kde, ač 
to bylo velmi hektické a vše okolo ne-
bylo zrovna tak, jak by být mělo, to děti 
neodradilo a myslím, že si celé své vy-
stoupení užily, daly do toho vše a byly 
spokojené a to je to nejdůležitější. 

V druhém adventním týdnu se opět 
peklo, mateřskou školu provonělo li-
necké cukroví a vanilkové rohlíčky. 
Děti válely, vykrajovaly a obalovaly 
rohlíčky v cukru jako o život. Ani se 
jim nedivím, všude to krásně vonělo 
a všichni jsme se už nemohli dočkat té 
nejdůležitější části…a tou je ochutná-
vání. Proto všem šla práce krásně od 
ruky, a ještě před obědem si mohly děti 
smlsnout první várku těch nejlepších 
rohlíčků a lineckého, jaké kdy jedly. 

Ono je fakt, že od maminky jsou jistě 
ještě lepší, ale zase, co si člověk udělá 
sám a přiloží ruku k dílu, to přece jen 
chutná tak nějak jinak. No a po takovém 
výkonu jsme si všichni zasloužili odpo-
činek, sedli jsme do autobusu a vyra-
zili na výlet. Zavítali jsme do Rožnova 
pod Radhoštěm na Valašskou dědinu, 
kde měli připravený krásný edukační 
program o Vánocích za starých časů. 
Děti zpívaly koledy ve staré škole za 
doprovodu houslí, viděly, jak se zdobi-
ly perníčky, pekly vánočky, vyráběly 
svíčky, lilo olovo, vyráběly podkovy … 
no prostě, jak se kdysi žilo, a ač to bylo 
skromné, že to i tak bylo hezké. Lidé si 
víc zakládali na tom, že jsou spolu a ten 
spěch a materiálno kolem vlastně ne-
bylo až tak důležité.

Třetí adventní týden se naposledy 
rozvoněla naše škola po citronové kuře 
a kynutém těstě. Vánočky nám krásně 
kynuly a my jsme si mezi tím zpívali ko-
ledy na poslední vánoční koncert v kos-
tele. Doufáme, že se Vám líbil. Děti se 
jako vždy snažily ze všech sil, aby všem 
ukázaly, že jsou velice šikovné, a i když 
to mnohdy nemají jednoduché, vezmě-
te si, dva takové velké koncerty za se-
bou, tak to zvládnou. Za to mají snad ne-
jen můj obrovský obdiv. No, a aby děti 
viděly, jak až můžou jít v muzicírování 
dál, tak jsme navštívili tradiční vánoční 
koncert ZUŠ ve Frenštátě pod Radhoš-
těm. Opět nás nezklamal a potěšil ne-
jen na poslech, ale i na pohled, a hlavně 
zahřál u srdce, když jsme viděli naše 

bývalé žáky, jak tančí, nebo zpívají už 
na „velkém“ podiu. Věřte, že v naší pro-
fesi, alespoň pro mě, není nic lepšího 
než vidět úspěch žáka. Koncem týdne 
jsme s dětmi oslavili „Školkový Štědrý 
den“, přišla k nám návštěva ze základ-
ní školy, kde nám žáci sedmé třídy pod 
vedením paní učitelky Mgr. Kahánkové 
zahráli nádherné vánoční představení. 
Pak už jsme si slavnostně nastrojili ce-
lou třídu, stoly, a dokonce přišel i Ježí-
šek. Myslím, že každý si pod stromeč-
kem našel to své. Na konci týdne jsme 
přivítali velkou návštěvu, přišla k nám 
do mateřské školy paní starostka a pa-
nem místostarostou, popřát dětem do 
nového roku. Všechny děti z toho měly 
veliký den a byly z návštěvy nadšené. 
Bylo to opravdu velice příjemné a dou-
fáme, že k nám zase brzy přijdou.

Čtvrtý adventní týden, až do 5. led-
na, byla mateřská škola uzavřená. Ale 
věřím, že to byl pro děti ten nejkrás-
nější čas z celého adventu. Byly doma 
u svých rodin. Co může být pro ně víc? 
Doufám, že jste si tento čas naplno užili, 
měli čas se v tom shonu zastavit a as-
poň na chvíli se zase na tuto krásnou 
dobu dívat očima Vašich dětí. Do roku 
2020 všem přejeme mnoho úspěchů, 
pevné zdraví a hlavně hodně lásky, 
pochopení a tolerance. No a my v ma-
teřské škole se už moc těšíme, až to 
v tom novém roce s dětmi zase pořád-
ně rozjedeme. 

Za MŠ „Dolní“ napsala 
paní učitelka Bc. Jana Klimková

MŠ „Dolní“ – Vánoční čas plný akce, ale i pohody



2101/2020

Já zprávu vám teď přicházím dát, 
že slavný den přichází. A vůle zlá bude 
navěky spát, ať mír nás doprovází. Už 
vyšla hvězda betlémská a na cestu 
nám září, ať cesta naše pozemská je 
plná šťastných tváří. Šťastné a veselé, 
ať naše hvězda svítí a tisíc let ať ne-
zhasíná pro děti našich dětí… Takové 

bylo závěrečné přání, kterým společ-
ně zakončily hodinový program letoš-
ního předvánočního koncertu kunčic-
ké děti v kostele sv. M. Magdalény. Pak 
jsme už jen společně odzpívali 3 nej-
známější koledy spolu s velmi počet-
ným publikem. 

Připojujeme se tedy i my, zaměst-
nanci základní školy, k přání dětí – 
šťastné a veselé a do nového roku 
2020 hlavně pevné zdraví, spokoje-
nost, rodinnou pohodu a taky trochu 
toho štěstíčka.

Mgr. M. Kahánková
Foto: Jiří Klouda 

Šťastné a veselé…
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To byl nejčastější dotaz sedmá-
ků po ukončení krátké předvánoč-

ní divadelní hry se zpěvy „Daj Bůh 
ščestí, milí páni…“, kterou odehráli  

18. 12. dopoledne pro mateřskou ško-
lu a v podvečer pro své rodiče a hos-
ty. V sále na Huťařství si na vlastní 
kůži vyzkoušeli, zda to jsou opravdu 
„prkna, která znamenají svět“. Jejich 
nadšená reakce je o tom asi přesvěd-
čila, protože ze sebe vydali maximum 
a v budoucnu by chtěli zase něco no-
vého nacvičit, a to i přes to, že se vše 
museli naučit zpaměti. Děkuji všem 
„sedmáckým“ hercům za jejich výkon, 
rodičům, kteří si našli čas v předvá-
nočním shonu a přišli své děti podpo-
řit, a všem, kteří nám pomohli vytvo-
řit příjemnou atmosféru.

Velké poděkování patří manželům 
Ivetě a Milanu Pilmajerovým za je-
jich ochotu a vstřícnost, protože nám 
mimo pracovní den otevřeli a připra-
vili sál na Huťařství.

Mgr. M. Kahánková
Foto: Jiří Klouda

ZŠ a MŠ Karla Svolinského, 
Kunčice pod Ondřejníkem a ČSOP 
- Skalka v Kunčicích pod Ondřej-
níkem vyhlašuje výtvarnou soutěž

ZIMA NA DĚDINĚ
Soutěž je určena dětem z mateř-

ských škol, žákům I. a II. stupně zá-
kladních škol z Kunčic pod Ondřej-
níkem a okolí.

Téma: výtvarné zpracování živo-
ta lidí na vesnici v zimě, vzpomínka 
na vánoční svátky, cesta koledníků, 
příroda a živočichové, zimní sporty…

Technika: kresba, malba, grafika, 
kombinované techniky, počítačová 
grafika, kolektivní práce

Formát: A4, A3, A2

Soutěžní kategorie:
I. mateřské školy
II. žáci 1. a 2. ročníku
III. žáci 3. až 5. ročníku
IV. žáci II. stupně
V. kolektivní práce

Označení práce: soutěžní kate-
gorie, jméno autora, věk, třída, název 
práce, technika, adresa školy, jméno 
pedagoga

Obrázky zasílejte nebo odevzdej-
te na adresu: Eva Halatová, ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského, 626, Kunčice pod 
Ondřejníkem, 739 13

Uzávěrka pro zaslání: 13. 3. 2020. 
Výsledky budou známy na interneto-

vé adrese http: /www.csop-skalka.
wz.cz./ a na webu naší školy. Auto-
ři vítězných prací budou odměněni 
věcnými cenami. Práce se nevracejí.

Vernisáž s udílením cen proběh-
ne 23. 3. 2020.

Zasílatel soutěžních prací posky-
tuje vyhlašovateli soutěže díla se 
souhlasem autorů k jejich užití při 
expozici, výzdobě a propagaci. Nej-
lepší díla budou v měsících dubnu  
a květnu vystavena v GKS v Kunči-
cích pod Ondřejníkem.

Kontakty:   
Eva Halatová, e-mail: halatova@

zskuncice.cz
David Fojtík, 732 723 222

Budeme hrát ještě někdy?

Výtvarná soutěž pro děti – ZIMA NA DĚDINĚ

Co se děje v okolí

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
PÁSLI OVCE VALAŠI
Výstava lidových betlémů ze sbírek muzea. 
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 16. února 2020.

POLOLETÍ V MUZEU
Program pro žáky základních a středních škol.
Komentovaná prohlídka stálých expozic, beseda Aj, ta 
sláva zbojnická, dílna šikovných rukou, střelba na lase-
rové střelnici.

V pátek 31. ledna 2020 od 9.30 – 12.00 hodin.
Vstupné: 30,- Kč děti a senioři, 50,- Kč dospělí.

MUZEUM VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM DĚKU-
JE SVÝM PŘÁTELŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM ZA PŘÍZEŇ 
A PŘEJE VŠEM DOBRÝ ROK 2020

Otevírací doba:
úterý – pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 15.00
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PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

nebo špalky (rovnané) od 30 cm délky.  
Možnost dovozu odběrateli.

Telefon: 603 315 738

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

více informací na tel.: +420 556 850 154
a e-mail: noviny@kuncicepo.cz

ZDE MŮŽE BÝT VAŠE REKLAMA

VODA , TOPENÍ , PLYN , KOTLÍKOVÉ DOTACE 

REVIZE KOTLŮ TUHÝCH PALIV 

mobil : 777 223 224 

www.instamal.cz 

BOBOFFKA - Bobová dráha Čeladná
Hledáme pracovníky na HPP:
Obsluha bobové dráhy a údržba areálu
Požadujeme: min. 18 let věku, chuť pracovat, spolehlivost, 
odpovědnost a schopnost komunikovat s lidmi.
• Velmi dobré platební podmínky
• Nástup ihned nebo od května
• Krátký / dlouhý týden

Obsluha pokladny a bufetu
Požadujeme: min. 18 let věku, časovou flexibilitu, 
základní znalost práce s PC a příjemné vystupování. 
• Velmi dobré platební podmínky
• Nástup ihned nebo od května
• Krátký / dlouhý týden

Hledáme brigádníky:
Obsluha bobové dráhy
Obsluha bufetu
Požadujeme: chuť pracovat, časovou flexibilitu, 
spolehlivost, odpovědnost, schopnost komunikovat 
s lidmi, příjemné vystupování.
• Práce přes týden, o víkendu či o prázdninách
• Nástup ihned

Kontakt: info@boboffka.cz


