
Vážení spoluobčané. Dnes mám 
hned na úvod zvláštní téma. Psí vý-
kaly. V lednu alespoň jednou napadl 
sníh. Děti se radovaly, že si zaspor-
tují, postaví sněhuláky. My dospě-
lí zase, že bude voda. Bohužel sníh 
dlouho nevydržel, roztál. Mnozí byli 
zklamáni. Mne však nejvíce „dosta-
ly“ právě psí výkaly. Chodník k naší 
škole jich byl plný. Chodník, který 
používají hlavně naše děti nebo vnu-
ci. Asi moc nechceme, aby přinesli 
domů na podrážkách moc nevoní-
cí dáreček. Pracovníci na údržbu 
obce sice chodník uklidili, nemohou 
tam však mít nepřetržitou služ-
bu. Prosím proto všechny majitele 
psů, kteří po svých mazlíčcích ne-
uklízejí, aby se nad sebou zamysleli 
a po svých pejskách začali uklízet. 
K tomu si mohou zdarma vyzved-
nout na obecním úřadě u paní Ivany 
Řezníčkové (pokladna – poplatky) 
speciální soupravu na psí exkre-
menty, která obsahuje sáček a lopat-
ku na jedno použití. Sáček s obsahem 
pak odloží do koše na odpadky nebo 
do popelnice na směsný komunální 
odpad. Tak a zase bude obec o něco 
krásnější. Předem děkuji.

Od 1. ledna 2016 se stal novým 
ředitelem naší základní a mateřské 
školy pan Jaroslav Goj. Panu řediteli 
přeji, aby se mu ve škole dobře pra-
covalo. Jsem přesvědčen, že kon-
kursní komise a rada obce dobře 
vybrala a že také spolupráce školy 
s obcí bude perfektní. Též chci po-
děkovat paní zástupkyní ředitele 
Mgr. Monice Skýpalové za vzorné 
vedení školy v době konkursního 
řízení na nového ředitele školy.

    Tomáš Hrubiš, starosta obce

Nové centrum obce
(přednáška a beseda)
23. 2.

4 Vynášení Mařeny
a velikonoční dílna
13. 3.

5 Divadlo pro děti
„VESELÉ KLAUNICE“
19. 3.

5 Divadlo pro dospělé
„OPONA NAHORU“
19. 3.
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V letošním roce 
se statistická čísla 
této největší dobro-
volnické akce v ČR 
v naší obci opět na-
výšila. A sice:

Počet pokladniček – 12 
Počet dospělých vedoucích skupi-
nek – 10
Počet koledníků – 34
Počet vybraných peněz – 72 272,- Kč

Počet domů, na které vedoucí sku-
pinek posvěcenou křídou napsali pís-
mena K + M + B + nebo latinskou formu 
C + M + B + - nespočítáno…

Víte vůbec, co písmena znamenají?
Písmena se často vykládají jako 

iniciály Tří králů. Původní text však 
zní Christus mansionem benedicat, 
Kristus ať žehná tomuto domu – po 
celý rok, proto se za poslední křížek 
píše letopočet. A jak jsme se dozvědě-

li, mnozí tato písmena využívají jako 
mnemotechnickou pomůcku k tomu, 
co nemají doma zapomenout, a sice – 
klíče, mobil a brýle…

Tříkrálová sbírka má jasně daná pra-
vidla pro rozdělení výtěžku a je konci-
pována tak, že naprostá většina vyko-
ledovaných prostředků (65%) zůstává 
v regionu, kde byly vybrány. Výtěžek je 
pak použit na předem schválené zámě-
ry, kterými v našem regionu jsou:

• Podpora rodin v nouzi
• Rozvoj paliativní péče
Víte o někom ve vašem okolí, kdo 

tuto pomoc potřebuje? Dejte mu kon-
takt na frenštátskou charitu:

Charita Frenštát p.R.
Kostelní 15
Frenštát pod Radhoštěm, 744 01
Tel.: 556 836 937, 556 831 609
http://www.frenstat.charita.cz
E-mail: frenstat@charita.cz

(pokračování na str. 3)

Téměř všichni koledníci společně na bowlingu za odměnu.  Foto: Zuzana Polášková
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V první polovině ledna proběhlo 
vyhodnocení veřejných zakázek č. 8 
a 9/2015.

Veřejná zakázka na „Doplnění 
kanalizace A 30“:

Nabídku podalo 5 irem. Jedna ir-
ma byla komisí pro posouzení a hod-
nocení nabídek vyloučena. Jako nabíd-
ka s nejnižší cenou byla komisí označe-
na nabídka uchazeče: LXM Group a. s., 
Malostranská 579, 742 42, Šenov u No-
vého Jičína, IČ 258 49 832. Nabízená 
cena: 697 000, Kč/ bez DPH.

RO schválila výběr vítězného ucha-
zeče a rozhodla tak o vítězi veřej-
né zakázky, kterým je irma LXM 
Group a. s., Malostranská 579, 742 42, 
Šenov u Nového Jičína, IČ 258 49 832. 
Zároveň schválila uzavření Smlouvy 
o dílo s touto irmou.

Veřejná zakázky na „Projekt pro 
chodník k DPS“:

Nabídku podaly 3 irmy, všechny 
nabídky splňovaly požadovaná krité-
ria a postoupily do hodnocení. Hodno-
tícím kritériem je cena za dílo 100%. 

Jako nabídka s nejnižší cenou byla ko-
misí označena nabídka uchazeče: STA-
VAS s.r.o., Bohumínská 61, 710 00 Ost-
rava 1, IČ 483 93 304. Nabízená cena: 
145.200,- Kč /vč. DPH. RO schválila 
výběr vítězného uchazeče a rozhodla 
tak o vítězi veřejné zakázky, kterým 
je STAVAS s.r.o., Bohumínská 61, 710 
00 Ostrava 1, IČ 483 93 304.

Vítězný uchazeč však odstoupil, 
nyní tedy probíhá jednání s druhým 
uchazečem v pořadí.

Zápisy a usnesení z jednání rady 
obce naleznete na webu obce www.
kuncicepo.cz. 

Připravila 
Michaela Šebelová, 

místostarostka obce

Stručně z jednání rady obce

Kunčická s.r.o.
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V těchto dnech se provádí odpo-
čet stavu vodoměru k vyúčtování 
vodného a stočného za rok 2015. 
V případě, že Vás ještě nenavštívil 
pracovník, můžete v rámci urychle-
ní vyúčtování, svůj stav nahlásit te-
lefonicky na číslo 725 506 902 paní 
Kociánové, popř. e-mailem: daniela.
kocianova@kuncicepo.cz.

V případě, že Vám při vyúčtová-
ní vznikl přeplatek, můžete si ho do 
30 dnů vyzvednout buď přímo v síd-
le společnosti č.p. 569, nebo požádat 
e-mailem o vrácení na Vámi zaslaný 
účet. Jestliže si přeplatek v této lhůtě 
nevyzvednete, bude Vám přeúčto-
ván na zálohovou platbu rok 2016.

Uvádíme, že dle Smlouvy o do-
dávce vody dle bodu 7. 1. se zálo-
hové platby provádí čtvrtletně, 
v případě, že Vám vyhovuje zasílání 
plateb měsíčně, lze taktéž.

Máte-li pochybnosti o správnosti 
měření, máte právo požádat o jeho 
přezkoušení na základě písemné 
žádosti a provozovatel na zákla-
dě této žádosti zajistí přezkoušení 
vodoměru u subjektu oprávněného 
provádět státní metrologickou kon-
trolu měřidel.

V případě, že údaje vodoměru spl-
ňují požadavky stanovené zvlášt-
ním právním předpisem (zákon 
č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve 
znění zákona č. 119/2000 Sb.), ná-
klady spojené s výměnou a pře-
zkoušením hradí odběratel. 

(pokračování na str. 4)

Díky kotlíkové dotaci můžu  
 v naší obci i já lépe dýchat.

Využijte dotaci až 150 000 Kč na pořízení nového kotle nebo tepelného 
čerpadla a zlepšete životní prostředí v našem kraji ještě dnes.

Dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Je poskytována díky Ministerstvu 
životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho 
instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty 
i zpracování dokumentace. Součástí financování jsou i nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti 
budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy.

Řekněte si o dotaci na svém krajském úřadě:
595 622 355 nebo kotliky@msk.cz

www.lokalni-topeniste.cz
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Růžena Lhotská 96 let
Zdeňka Blažková 89 let
Marie Klimešová 85 let
Vlasta Kubulusová 85 let
Ilona Václavíková 82 let
Žo ie Chasáková 81 let
Marian Šrámek 70 let
Ivo Doležilek 70 let

Josef Šigut 65 let
Miloslav Hrdý  60 let
Josef Michna 60 let
Libor Adamec 60 let
Jiří Marek 60 let

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

V měsíci lednu jsme se naposledy 
rozloučili s paní Ludmilou Langro-
vou a paní Hanou Knapkovou.

Vážení občané, rok 2015 je úspěšně 
za námi. Pro zajímavost uvádím pře-
hled událostí na úseku matriky a evi-
dence obyvatel naší obce za rok 2015: 
• narodilo se 23 dětí (16 dívek, 

7 chlapců)
• zemřelo 34 občanů
• bylo uzavřeno 33 sňatků (7 v ob-

řadní síni, 24 mimo obřadní síň 
a 2 sňatky církevní)

• k trvalému pobytu se přihlásilo 
86 občanů

• odhlásilo se 69 občanů 
• stěhování v obci – 18 občanů
• 9 občanům byl zrušen trvalý pobyt 

úřední cestou
• bylo provedeno 371 ověření podpi-

sů a listin
• bylo provedeno 9 zápisů o uznání 

otcovství

• 4 x jsme přivítali v obřadní síni 
narozené občánky

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

• počet občanů starších 80-ti let 
je 96

• celkový počet obyvatel k 1.1.2016 
– 2320 občanů

Taťána Holušová, 
matrika

Dopracovaly pilné ruce, utich-
lo navždy předobré srdce. Očima 
se už nepodívá, teď klidným spán-
kem odpočívá.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, 
kdo ji miloval, vzpomíná dál.....

S hlubok ý m zármut kem 
oznamujeme, že nás dne 4. 1. 
2016 ve věku nedožitých 78 let 
navždy opustila naše milovaná 
manželka, maminka, babička, 
paní Hanka Knapková.

Děkujeme všem za projevenou 
soustrast.

Za zarmoucenou rodinu man-
žel Oldřich, synové Jaromír a Petr 
s rodinou.

Jubilanti únor 2016

Matrika a evidence obyvatel v r. 2015

RozloučeníSpolečenská rubrika

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

Tříkrálová sbírka 2016 u nás
(pokračování ze str. 1)

Výsledky Tříkrálové sbírky 2016 
v oblasti působnosti Charity Fren-
štát pod Radhoštěm
Trojanovice    4.215,- Kč
Kunčice p.O.   72.272,- Kč
Frenštát p.R.   9.060,- Kč
Vlčovice   18.130,- Kč + 50 centů
Mniší   25.950,- Kč 
 + 3 EUR, 20 centů
Bordovice   23.156,- Kč
Čeladná   27.166,- Kč
Tichá    46.203,- Kč
Lichnov   59.387,- + 5 EUR
Hukvaldy   59.173,- Kč
Kozlovice   83.689,- Kč
Celkem   428.401,- Kč  
 + 8 EUR a 70 centů

Charita Frenštát pod Radhoštěm 
děkuje všem za podporu!

Poznámka jednoho z vedoucích 
skupinek:

Mottem sbírky je: Každá koruna po-
máhá! Zdá se mi, že tady jde o ty pení-
ze až jako druhé v řadě. Vnímám je jako 
příjemný vedlejší produkt obnovené 
křesťanské tradice. Tříkrálové koledo-
vání také přispívá dobrým vzájemným 
sousedským vztahům.

A další dodává:
Navíc má koledování i výchovný vý-

znam pro všechny zúčastněné děti.

Myslíme si, že akce má smysl. A tě-
šíme se na další rok.

Foto: archiv manželů McNee

čívá
lo srdce, zůs

miloval, vzpomíná

hlub k ý
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Kunčická s.r.o.Jmenování velitele jednotky sboru 
dobrovolných hasičů

dTest: Pozor na neoprávněný odběr energií

(pokračování ze str. 2)
V případě, že údaje vodoměru ne-

splňují některý z požadavků stanove-
ných zvláštním právním předpisem, 
vodoměr se považuje za nefunkční 
a náklady spojené s jeho výměnou 
a přezkoušením hradí provozovatel.

V této souvislosti si Vás dovolu-
jeme požádat, abyste si namátkově 
kontrolovali stav vodoměru.

Jelikož se vyskytly první případy 
vodoměrů popraskaných mrazem, 
žádáme Vás laskavě o řádné zabez-
pečení vodoměrů, aby nevznikly 
škody na majetku nejen Vám, ale 
i ztráty naší společnosti. 

Ing. Tomáš Hrubiš, 
jednatel společnosti

V minulých Obecních novinách jsme 
informovali o odvolání Ing. Vojtěcha 
Kahánka z funkce velitele jednotky 
sboru dobrovolných hasičů (JSDH) 
obce Kunčice pod Ondřejníkem na 
jeho žádost. Na valné hromadě Sbo-
ru dobrovolných hasičů v obci dne 
9. ledna 2016 byl jednohlasně do této 
funkce navržen pan Miroslav Kahá-
nek. Jeho návrh do funkce velitele 
také doporučil Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje. Na 
základě uvedených podkladů jmeno-
val starosta obce Tomáš Hrubiš dne 
29. ledna 2016 pana Miroslava Kahán-
ka do funkce velitele JSDH obce Kun-
čice pod Ondřejníkem s účinností od 

1. února 2016 na dobu neurčitou, po-
kud bude splňovat podmínky odbor-
né způsobilosti pro výkon této funkce. 
Velitel jednotky odpovídá za činnost 
jednotky starostovi obce a ve spolu-
práci se starostou obce zabezpečuje 
akceschopnost jednotky a odbornou 
přípravu členů jednotky.

Odstupujícímu veliteli JSDH panu 
Ing. Vojtěchu Kahánkovi děkuji za jeho 
práci a přínos pro kunčické hasiče 
v této funkci. Nově jmenovanému ve-
liteli JSDH naší obce přeji úspěšné ve-
dení kunčických hasičů a co nejméně 
mimořádných událostí. Těším se na 
vzájemnou spolupráci.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Když se řekne ne-
oprávněný odběr ener-
gie, vybaví se vám mož-
ná nelegální dílny ode-
bírající neoprávněně 
elektřinu ve velkém. 
Neoprávněným odběra-
telem se však neúmysl-
ně můžete stát i vy. Sta-
čí, když si zapomenete 

pohlídat platby za energie nebo si 
nevšimnete, že vaše měřící zaříze-
ní má porušenou plombu. 

Neoprávněný je podle energetické-
ho zákona odběr energie bez uzavřené 
smlouvy o dodávkách nebo v případě 
opakovaného neplnění platebních po-
vinností. A dále pokud k němu dochází 
bez měřícího zařízení nebo se závadou 
na měřícím zařízení.

„I když máte smlouvu řádně uza-
vřenou a za energii poctivě platíte, 
může se stát, že se nevědomě neo-
právněného odběru dopustíte, pokud 
bude měřící zařízení poškozené, a to 
i bez vašeho zavinění. Za stav měřícího 

zařízení odpovídá totiž odběratel bez 
ohledu na skutečnost, jak k poškození 
došlo. Platí to i v situaci, kdy je měřící 
zařízení na veřejně přístupném místě 
a může jej poškodit kdokoli,“ vysvět-
luje Lukáš Zelený, vedoucí právního 
oddělní dTestu.

V souvislosti s neoprávněným od-
běrem elektřiny a plynu se můžete do-
pustit i přestupku, za který se v praxi 
ukládají pokuty v řádech tisíců korun, 
je možné však uložit pokutu až do výše 
100 000 korun.  (pokračování na str. 5)

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK. 
Sklad Trojanovice – Bystré. 

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

Telefon: 603 315 738.

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 
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dTest: Pozor na neoprávněný odběr energií
(pokračování ze str. 4)

V krajním případě by mohl být ne-
oprávněný odběr energie považován 
za krádež dle trestního zákoníku, za 
kterou hrozí v základní sazbě trest od-
nětí svobody až na dva roky. Násled-
kem neoprávněného odběru energie 
může být přerušení dodávek, doda-
vatel po vás ale především může po-
žadovat peněžitou náhradu a její výše 
vás může nemile překvapit.

Odběratel je povinen nahradit do-
davateli škodu za neoprávněně ode-
branou energii a uhradit mu náklady 
spojené se zjišťováním neoprávněné-
ho odběru. Pokud se skutečná výše 
neoprávněného odběru nedá zjistit 
a odběratel s dodavatelem se nedo-
hodnou, určuje se výše náhrady po-
dle zvláštních vyhlášek. „Dodavatel 
tak může při výpočtu náhrady vy-
cházet ze spotřeby spotřebičů insta-

lovaných v místě odběru, ale vyhlášky 
umožňují dodavateli stanovit náhra-
du i na základě maximálně technicky 
možného odběru, který může být až 
jedenáctinásobně vyšší než běžná re-
álná spotřeba,“ upozorňuje Lukáš Ze-
lený.

Energetický regulační úřad připou-
ští, že dodavatelé někdy účelově vyu-
žívají náhradní výpočet dle vyhlášek 
místo skutečného zjišťování výše od-
běru, aby náhradu maximalizovali. 
Ústavní soud nedávno v souvislosti 
s neoprávněným odběrem elektřiny, 
který se dá však vztáhnout i na odběr 
ostatních energií, uvedl, že je na sou-
du, zda a jak vyčíslí výši náhrady. Pro 
výpočet nemusí vůbec použít vyhláš-
ky, ale může vzít například v úvahu 
předchozí historii spotřeby energie.

Předejít neoprávněnému odběru 
lze především hlídáním smluvních 

závazků vůči dodavateli. Kontrolujte 
tedy, zda včas a ve správné výši platí-
te zálohy a nedoplatky z vyúčtování. 
Sledovat byste měli i své měřící zaří-
zení a o jeho poškození informovat do-
davatele. Měřící zařízení by mělo být 
zabezpečeno proti poškození přimě-
řeně k místu, kde se nachází. Pokud 
je umístěné na chodbě domu či před 
domem, je možné jej zabezpečit skříň-
kou s průhledítkem. V případě, že pro-
najímáte byt či dům, převeďte raději 
energie na nájemníka, jinak následky 
za případný neoprávněný odběr ener-
gií ponesete vy.

Možnost získat nižší ceny a vý-
hodnější podmínky dodávek energií 
nabízí hromadná změna dodavatelů 
elektřiny a plynu pořádaná spotřebi-
telskou organizací dTest. Bližší infor-
mace je možné najít na www.ChciVy-
hodnejsiEnergie.cz.

Kultura a spolkový život

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESELÉ KLAUNICE – Cirkus trochu jinak 

 

sobota 19. března 2016 od 10:00 
Předprodej u paní Daniely Kociánové na obecním úřadě od 15. února.  

Cena vstupenek: děti zdarma, dospělí: 50,-Kč. Sál otevřen od 09:30. 

Všechny děti i dospěláky 
srdečně zveme na

VYNÁŠENÍ MAŘENY
na Smrtnou neděli 13. března 

od 15.30 hod.
Sraz na hřišti za školou.

Společným průvodem vyneseme zimu a přivítáme jaro. 
Po skončení průvodu se koná v restauraci Na Huťařství 

velikonoční dílna spojená s jarními zvyky. 
S sebou vyfouklá vajíčka na zdobení. 

Během programu vystoupí CM Ondřejníček 
a Jožka Goláň – vítěz soutěže o nejlepšího tanečníka 

odzemku na Valašku.
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Vážení občané,
dovolte, abych Vám dodatečně popřál v novém 

roce 2016 jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví a po-
hody a v neposlední řadě radost z Vašich dětí a našich 
žáků, kteří navštěvují ZŠ a MŠ v Kunčicích pod Ond-
řejníkem.

Od 1. ledna 2016 jsem byl jmenován Radou obce 
Kunčice pod Ondřejníkem novým ředitelem školy.

Byl bych rád, kdyby se mi podařilo, abyste se školou a zároveň mateřskou 
školou byli pod mým vedením spokojeni.

Těším se na spolupráci se všemi, kteří se školou chtějí spolupracovat.

Jaroslav Goj, ředitel ZŠ a MŠ Karla Svolinského 
Kunčice pod Ondřejníkem

13.3.2016 Vynášení Mařeny (CM Ondřejníček)
19.3.2016 10:00  Veselé klaunice (Cirkus jinak – představení pro děti)
19.3.2015 18:00  Opona nahoru (Divadlo Devítka Ostrava)
20.3.2016 Dětský karneval (SRPdŠ) – ve školní tělocvičně, od 15:00 
22.3.2016 Velikonoční vajičko ASPV – v sokolovně
16.4.2015 Divadlo: Hmyz a jiná havěť (Ochotnický spolek Malenovický)

Pr v ní lednov ý t ýden se dět i 
z I. stupně zúčastnily lyžařského kur-
zu, nazvaného Lyžujeme se Sluníčkem, 
který probíhal v odpoledních hodi-
nách v lyžařském areálu Bílá. Celkem 
jezdilo 28 dětí, převážná část z prv-
ních tříd. Každý den malí lyžaři byli 
na svahu dvě vyučovací hodiny, mezi 
kterými byla přestávka na svačinu 
a chvilku odpočinku. Děti byly rozdě-
leny do skupin podle svých lyžařských 
dovedností. V letošním roce jsme měli 
dvě děti, které na lyžích ještě vůbec 
nestály a v pátek na konci týdne po-
slední lyžovačku zakončily na kotvě 
na jižní sjezdovce. 

(pokračování na str. 7)

Úvodní slovo

Akce, které nás čekají:

Lyžujeme 
se Sluníčkem

Ze života školy a školky

Podrobnosti k dětskému kar-
nevalu, Velikonočními vajíčku 
a k dubnovému divadelnímu 
představení uvedeme v příštích 
Obecních novinách, budou zve-
řejněny na webu obce a samo-
zřejmě také na plakátech.
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(pokračování ze str. 6)
Lyžaři v lepších skupinkách se zdo-

konalovali na jižní sjezdovce v lyžař-

ském stylu - jízda v hadovi, paralel-
ní oblouk, přívrat za pomoci padáku 
apod. V poslední vyučovací hodině 

proběhly na svahu závody, na které 
se přijeli podívat i rodiče a mohli sami 
posoudit, co jejich děti dokáží a jak se 
vylepšily. O toto lyžování je na ško-
lách velký zájem, proto jsme rádi, že 
v příštím roce máme přislíbený stejný 
termín. Více informací bude vyvěšeno 
na nástěnce ve škole na přelomu září-
-října. I když si děti musely celý týden 
plnit i své běžné školní povinnosti, na 
lyžování se moc těšily a příští rok jis-
tě pojedou zas. Zároveň bychom chtě-
ly poděkovat rodičům, kteří nám po-
máhali, za jejich vstřícnost a aktivitu.

Markéta Macurová 
a Martina Lorencová, 

organizátorky

V pátek 8. ledna 2016 navštívily 
děti z 1. A své bývalé paní učitelky 
a kamarády v dolní mateřské škol-
ce. Jako správní tři králové putovali 
prvňáčci pěšky a do školky dorazili 
s tříkrálovou koledou. A věřte nebo ne, 
vykoledovali si výborné vafle se šle-
hačkou! Ve školce prozkoumali nové 
hračky, zahráli si hry v kruhu a na-
konec si společně se svými mladšími 
kamarády vyrobili královskou koru-
nu z papíru. 

Všem dětem a především paním 
učitelkám a zaměstnancům školky 
moc děkujeme za vlídné přijetí, milou 
atmosféru a úžasné „vaflování“. 

Mgr. Ivona Hrubišová

Lyžujeme se Sluníčkem

Prvňáčci ve školce
(Foto: Archiv školy)
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Letošní plesání pořádané tradičně 
SRPdŠ se vrátilo nejen na Huťařství 
(protože jej sdružení rodičů a přátel ško-
ly uspořádalo společně se členy spolku 
Tradice v Kunčicích) ale také o třicet let 
zpět do let osmdesátých. Tomuto odpo-
vídalo oblečení mnohých návštěvníků, 
tak výzdoba sálu, tombola a také taneč-
ní vystoupení, které si pod vedením Mar-
tina Matýska připravily děti navštěvu-

jící ve škole taneční kroužek. Předvedli 
přehled diskotékových tanců od sedm-
desátých let po současnost. Vystoupil 
také mladý nadějný pár Dominik Mylek 
a Nikol Honcnejmanová, který zatan-

čil bezchybnou sambu a tanec cha-cha. 
Retro nádech mělo také vystoupení ta-
neční skupiny z Kopřivnice. Lednové ple-
sání se opravdu vydařilo a těšíme se na 
další akce SRPdŠ. -MŠ-

Co se děje v okolí

OBRAZY RODIČOVSTVÍ
Výstava k 20. výročí 
Dne rodiny.
Vernisáž výstavy úterý 16. úno-
ra 2016 v 17.00 hodin ve výstavní 
síni Muzea ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm.
Výstavu pořádá Město Frenštát p. R.
Výstava potrvá do 17. března 2016.

ČTVRTEČNÍCI: INVAZE V NAŠÍ 
PŘIRODĚ
Problematika nepůvodních 
druhů rostlin a živočichů 
vyskytujících se v České 
republice.

Přednáší Mgr. Petra Mičková a Mgr. Mar-
kéta Máchová, odborné pracovnice Mu-
zea Novojičínska.
Ve čtvrtek 11. února 2016 v 17.00 hodin. 
Podkroví Muzea ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. Vstupné: 30,- Kč.

ANI LIŠKA, ANI VLK
Šakal obecný a další psovité 
šelmy v naší přírodě – program 
pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ.
Žáci si detailně prohlédnou dermo-
plastické preparáty šakala obecné-
ho, vlka, lišky obecné a psíka mýva-
lovitého a seznámí se s jejich biologií 
i ekologií. 

Program nabízíme ve třech varian-
tách - pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ.
Termín: 2. - 26. února 2016 (v čase 
otevírací doby mimo neděli)
Vstupné: 30,- Kč
Účast na programu rezervujte na
tel. 553034040
e-mail: muzeumfrenstat@muze-
umnj.cz

Otevírací doba:
úterý - pátek 
 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle   9.00 – 15.00
sobota zavřeno
www.muzeum-frenstat.cz

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy

Foto: Bohuslav Pavliska
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Na tři stovky návštěvníků zaplnily 
v sobotu 9. ledna 2016 prostor kos-
tela sv. Jana Křtitele. Tradiční tříkrá-
lový koncert, který pořádá Muzejní 
a vlastivědná společnost ve Frenštátě 
pod Radhoštěm ve spolupráci s míst-
ním muzeem, se těšil velkému zájmu 
publika. V hodinovém vystoupení za-

zpívali mladí zpěváci a hudebníci ze 
souborů Ondřejníček z Kunčic pod 
Ondřejníkem a Valášek z Kozlovic. 
Slovem a hrou na píšťalu program 
doplnil Marian Friedl, na dudy zahrál 
Vlastimil Bjaček. Výtěžek z koncertu 
ve výši 7174,- Kč byl věnován Charitě 
Frenštát p. R. Martin Trubač

24. 6. 2014 byl v Hukovicích na No-
vojičínsku zastřelena samice šakala 
obecného.  Poté, co byl zaznamenán 
na Vizovické vrchovině a v okolí Ždá-
nického lesa, jde o další prokázaný vý-

skyt šakala na Moravě. Tělo šelmy zís-
kalo Muzeum Novojičínska, p. o., takže 
od loňského roku jsou jeho zoologické 
sbírky obohaceny i o dermoplastický 
model šakala.

V měsíci únoru 2016 bude vyprepa-
rovaný šakal (spolu s termoplastický-
mi modely vlka, lišky obecné a psíka 
mývalovitého) zapůjčen do našeho 
muzea. Představíme tak veřejnosti 
čtyři psovité šelmy, s nimiž se můžeme 
setkat v naší přírodě. Pro školy jsme 
při této příležitosti připravili program 
Ani liška, ani vlk. Ve třech variantách  
(pro MŠ, ZŠ a SŠ) způsobem odpoví-
dajícím věku žáků přibližuje biologii 
a ekologii všech výše zmíněných zví-
řat. Účast na programu je možno za-
rezervovat prostřednictvím e-mailu: 
martin.trubac@muzeumnj.cz nebo 
telefonicky: 553034040.

Problematice pronikání nepůvod-
ních druhů na naše území bude věno-
váno i únorové čtvrtečnické setkání. 
Dne 11. února 2016 v 17 hodin v pod-
kroví muzea se koná přednáška Inva-
ze v naší přírodě, v rámci které budou 
přednášet odborné pracovnice Mu-
zea Novojičínska Mgr. Petra Mičková 
a Mgr. Markéta Máchová.

Více informací na www.muzeum-
-frenstat.cz Martin Trubač

Tradiční tříkrálový koncert se těšil velkému zájmu

Ani liška, ani vlk
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Myšlenka stavby Rozhledny na vr-
cholu Skalka je stará více než 110 let. 
8. února roku 1903 se konala ustavují-
cí valná hromada „Okrašlovacího a za-
lesňovacího spolku pro Velké Kunčice, 
Čeladnou a okolí“. Již o tři roky později, 
v červenci roku 1906, se v tisku obje-
vil tento článek:

Okrašlovací spolek pro Velké Kunči-
ce, Čeladnou a okolí konal 29. červen-
ce 1906 valnou hromadu v lázních na 
„Skalce“. Předsedou zvolen opětovně 
p. MUDr. Jan May. Okrašlovací spolek 
vstoupí ve spojení s Pohorskou jednotou 
Radhošť ve Frenštátě a odborem klubu 
českých turistů v M. Ostravě za účelem 
označování cest a zřízení rozhleden na 
vhodných místech.

A to bylo možná impulsem k tomu, 
aby o vánočních svátcích roku 1906 
doktor May zkoncipoval dopis cent-
rálnímu ředitelství knížecích arcibis-
kupských statků v Olomouci (odeslán 
25. ledna 1907) s žádostí, aby spolku 
byla povolena stavba rozhledny na 
Skalce (Ondřejníku) s tím, zda by ten-
to záměr nemohla správa statků pod-
pořit materiálně (dřevo) a upravit pěší 
stezku na „temeno Ondřejníka“. Jan 
May v dopise doslova píše: „…důsledek 
sportu turistického bude tím utěšenější, 
čím více bude pečováno o to, aby cizinec 
turista, který sem přijde, našel tu veške-
ré pohodlí a ochotu, s jakou se potkává 
v krajích jiných turisticky známých, a za 
tím účelem utvořil se právě okrašlova-
cí spolek náš, jehož přední úlohou jest, 
aby úpravou cest, zalesňováním atd. 
pobyt turistům zpříjemnil a tím i celé 
okolí hmotně povznesl… proto se řadí 
na první místo umožnění, aby na temeni 
Ondřejníka postavena byla rozhledna…“

Jak to dopadlo, víme. Sám tehdejší 
arcibiskup František Saleský Bauer 
přislíbil velkomyslnou pomoc arci-
biskupství. Jenže dr. May po osobní 
rodinné tragédii odešel i s rodinou do 
Prahy a záměr postavit rozhlednu se 
postupně vytratil. 

Tehdejší iniciativy okrašlovací-
ho spolku se snaží oživit Okrašlova-
cí spolek Rozhledna založený v roce 
2010, který se prohlásil za pokračova-
tele původního okrašlovacího spolku 
z roku 1903. A tím na sebe převzal 
úkol dokončit mnohé, co Jan May ne-
stihl. Myšlenku rozhledny si dal nový 
spolek dokonce do názvu. K prvním 
iniciativám spolku, jehož kolektivní-
mi členy jsou také obce Čeladná, Kun-
čice pod Ondřejníkem a Pstruží, patři-
lo zorganizování ankety mezi občany 
z okolí Ondřejníku - o tom, zda roz-
hlednu ano, jak by mohla vypadat 

a také jak by se mohla jmenovat. V létě 
2010 vyplnilo dotazníky ankety přes  
300 občanů. 94% z nich řeklo jedno-
značné ano výstavbě rozhledny, vět-
šina navrhovala její výšku takovou, 
aby se Skalka stala další beskydskou 
tisícovkou. Velice potěšitelné bylo 
(a je) to, že 78% dotázaných projevilo 
ochotu stavbu rozhledny osobně fi-
nančně podpořit. Zajímavé byly i návr-
hy na pojmenování rozhledny. Nejvíce 
hlasů získaly názvy Skalka, Ondřejka 
a Ondráška. Přišlo ještě dalších dva-
cet návrhů na pojmenování rozhledny. 
V roce 2011 začal Okrašlovací spolek 
Rozhledna organizovat dnes již tradič-
ní „Májové pochody“ na Skalku, pře-
devším proto, aby se na tento záměr 
nezapomnělo. Při prvním pochodu 
v roce 2011 byl na nejvyšším vrcholu 
Ondřejníka uložen symbolicky i zá-
kladní kámen budoucí rozhledny.

Ono totiž bylo nutno po roce 2010 
s aktivitami vedoucími ke stavbě roz-
hledny posečkat. Dle zákona o církev-
ních restitucích nemohly Lesy České 
republiky pozemky ani prodávat či 
pronajímat, bylo nutno vyčkat na řeše-
ní dle zákona. Dle něj převzalo v roce 
2015 biskupství ostravsko-opavské 
podstatnou část bývalých arcibiskup-
ských lesů, na základě čehož vedení 
Okrašlovacího spolku Rozhledna spo-
lu s vedením BRC Čeladná a v součin-
nosti s kolektivními členy spolku jed-
nalo s vedením biskupství o možnosti 
postavení rozhledny na Skalce. 

Díky vstřícnému postoji vedení bis-
kupství, včetně osobního zájmu bisku-
pa Mons. Františka Lobkowicze, jsou 
nyní splněny všechny potřebné právní 
podmínky, aby mohly následovat dal-

ší správní akty, jakými jsou územní 
rozhodnutí, stavební povolení a vý-
běrové řízení na dodavatele stavby. 
Projekt rozhledny již předtím zdarma 
vypracoval člen okrašlovacího spolku 
Ing. Petr Lichnovský (viz obr.).

Nyní se organizátoři obrátí i na ob-
čany s žádostí o podporu financování 
stavby rozhledny. Stejnou měrou by 
se na jejím financování mohly podílet 
i obce, v jejichž pomyslném katastrál-
ním středu by rozhledna měla stát. Při 
posledních jednáních se objevil ještě 
další možný název – rozhledna by se 
mohla jmenovat Biskupská. Spojovala 
by tak symbolicky historické a součas-
né úsilí těch, kteří o rozhledně snili, 
a těch, kteří se budou snažit, aby se 
nová rozhledna stala symbolem na-
šeho regionu. O její kulturní i ekono-
mické prospěšnosti netřeba pochy-
bovat.

Kdy tedy bude rozhledna na Skalce 
stát? Technické a právní předpoklady 
její výstavby nejsou sice zcela vyřeše-
ny, avšak dá se říci, že jejich realizace 
je na dobré cestě. A finanční zajiště-
ní? To bude skutečně věcí nás všech. 
Pokud by chtěl někdo slyšet nějaký 
termín – možné je všechno a jistě ne-
jsme o nic horší než naši předkové 
(a Pražané), kteří postavili rozhlednu 
na Petříně v neuvěřitelně krátké době 
pět měsíců a šest dnů 

Jak zní to přísloví o tom, že „Když 
se chce…“? V lednu 2017 uplyne 
110 let od dne odeslání onoho dopisu 
MUDr. Jana Maye na olomoucké arci-
biskupství. Bylo by nejen symbolické, 
ale i žádoucí a pěkné, v roce 2017 roz-
hlednu na Skalce otevřít. 

Petr Andrle

Rozhledna na Skalce by se letos mohla začít stavět
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Masáže 
Jolana Bartoníčková

Nabízím rekondiční celotělové masáže v útulném 
prostředí mé malé masérny v Kunčicích 

pod Ondřejníkem. 

Pracuji podle individuální potřeby klienta 
každý den od 8 do 20 hodin.

Cena masáže 350,-/h.

Můžete také využít zakázkové ši  , opravy 
a úpravy oděvů, výměny zipů atp.

Mou tvorbu najdete také na www.potvor.cz 
a také na  Facebooku - Jolana Bartoníčková 

a Lolo-krea  vní ši  .

                                       Tel.: 777 952 347
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