
ročník XXXI. číslo 02/2021 Zdarma

Př
et

ék
á 

15
 řá

dk
ů

MAGNET 
Dárek pro Vás

3
Sbírka pro  
Diakonii Broumov SněhulákFEST
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Občas se podaří, že je venku krás-
ná zima, prostě ideální čas si postavit 
sněhuláka. Sněhulák je totiž doslo-
va celosvětová celebrita. Ale znají jej 
jen tam, kde mají sníh. A my to štěstí 
máme, nemusíme jej jen kreslit (ale 
samozřejmě můžeme i všelijak mode-
lovat). Proto jsme u nás vyhlásili Sně-
hulák FEST a byli jsme nadšení, kolik 
kreativců se u nás našlo. Do obecních 
novin jsme zařadily jen ty výtvory, 
které nám byly zaslány před uzávěr-
kou obecních novin, ale sněhuláci neu-
stále přibývají, všechny je tak můžete 
shlédnout na našich webových strán-
kách ve fotogalerii roku 2021. Sněhu-
lákFEST je totiž u nás doslova v plném 
proudu. http://www.kuncicepo.cz/ 
fotogalerie-2021

Michaela Šebelová

Milí sousedé,
v posledních dnech mi dělá vel-

kou radost SněhulákFEST. Jsem moc 
ráda, že se Vás zapojilo tolik. Je ne-
uvěřitelné, kolik nejrůznějších sně-
huláků se nám sešlo. Žádný nebyl 
stejný. Všichni byli krásní. A hlav-
ně v tomto případě přesně platilo, 
že cesta je cíl. 

Věřím, že Vás tvorba sněhuláků 
bavila a že jste si to společně nebo 
i sami užili. A že Vám určitě bylo líto, 
když Vám sněhulák roztál. Ale tako-
vý už je koloběh světa. Nic není věč-
né. Na stranách 12-17 si můžete najít 
toho svého a připomenout si, jak byl 
krásný. A s kým jste ho dělali a jak 
jste se u toho nasmáli. Někteří z Vás 
jste mi přímo psali, že se těšíte, až 
budete v novinách. Tak si svou slávu 
užijte, protože máme tentokrát sku-
tečných celebrit doslova plné noviny 
😊. A nezapomeňte si noviny schovat 
a ukažte svůj výtvor komu můžete. 

Víte, kdo nám zaslal svého sně-
huláka úplně jako první? Byla to 
Viktorka Mazochová. 

A co dalšího v novinách najdete? 
Určitě si nezapomeňte na straně 3 
odlepit magnetku. Loni jsme dostali 
moc pěknou vazbu, že se Vám mag-
net líbil a že jste jej měli celý rok na 
ledničce. Tak jsme jej nechali vyro-
bit znovu, abyste měli informace 
stále aktuální. 

Na stranách 6-10 se zase můžete 
dočíst, co jsme si na letošní rok naplá-
novali. A není toho málo. Tak jsem Vás 
chtěla poprosit, abyste na nás občas 
v dobrém mysleli a drželi nám palce, 
abychom to všechno zvládli. Ono se 
nám bude hned lépe pracovat.

Moc děkuji! Vaše Míša

Slovo starostkySněhulákFEST se vydařil

Erika a Rebeka Magnuskovy – Olaf

Šimon a Vendulka Chýlkovi a Ivanka Kubečková  Více fotografií na str. 12-17
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Obec informuje

Den památky obětí holokaustu při-
pomíná 27. leden 1945, kdy byl osvobo-
zen německý koncentrační tábor Osvě-
tim na jihu Polska. Mezi lety 1940 až 
1945 v Osvětimi zahynulo 1,1 milionu 
lidí, většinou Židů. K vězňům osvětim-
ského tábora patřilo také 50 tisíc čes-
koslovenských občanů, z nichž přeži-
lo asi 6000. Nacisté za druhé světové 
války zavraždili na šest milionů lidí 
židovského původu. Z celého Česko-

slovenska, jehož předválečná židovská 
komunita čítala 350 tisíc lidí, zemřelo 
250 tisíc Židů. (ČTK)

S vazbou na Kunčice pod Ondřejní-
kem se jedná o tyto občany:

Manželé Elsa a Max Schlesingerovi 
byli umučeni asi v roce 1942 v Osvě-
timi. Pan Dolo Bergman byl umučen 
v letech 1944/45 v Terezíně. Paní Gize-
la Bergmanová zahynula při náletech 
v Hamburku. V roce 1943 za zvláštních 

okolností také zahynul velmi známý lé-
kař v Kunčicích p. O. MUDr. Berthold 
Štorch, který již v době 1. světové války 
proslul svoji obětavostí při léčbě Špa-
nělské chřipky a tyfu. Po panu doktoru 
Štorchovi je pojmenován jeden léčebný 
pavilon beskydského rehabilitačního 
centra, bývalá budova porodnice.

Vzpomeňme, prosím, i na ty, jejichž 
jména nejsou nikde uvedena.

Čest jejich památce.  -MŠ-

27. leden - Den památky obětí holokaustu

obec výnos
Bordovice 10 200 Kč
Čeladná 21 789 Kč, 2 Euro
Frenštát p. R. 26 564 Kč
Hukvaldy 18 240 Kč
Kopřivnice - Mniší a Vlčovice 29 387 Kč
Kozlovice 48 273 Kč

obec výnos
Kunčice p. O. 33 651 Kč
Lichnov 24 865 Kč
Tichá 14 841,Kč

Trojanovice 15 099 Kč, 1 Euro,  
40 centů, 50 Lipa

celkem 242 909 Kč

CHARITA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům, 
kteří přispěli na letošní Tříkrálovou sbírku. 

Sbírka probíhala tento rok netradičně. Poprvé za dvacet let koledování nemohli králové vinou pandemie přinést 
dobré zprávy a požehnání osobně. Díky platným omezením tak bylo možné přispět pouze do statických pokladni-
ček nebo prostřednictvím online koledy. Možnost přispět do pokladniček již skončila, online koleda pokračuje dál.

Nyní již máme rozpečetěny všechny pokladničky,
ve kterých se sešlo celkem 242 909,- Kč, z toho 

výnos pokladniček v Kunčicích p.O. činil 33 651,- Kč.

Záměry Charity Frenštát pod Radhoštěm je nadále možné podpořit do 30. 4. 2021 
přímo prostřednictvím online koledy na www.trikralovasbirka.cz, příspěvkem na 
sbírkové konto č.ú.: 66008822/0800 u České spořitelny pod variabilním symbolem 
77708003 nebo platbou přes QR kód. 
Aktuální výnos online kasičky k 28. 1. 2021 činí 79 368,- Kč

Celý výnos nezůstává jenom v naší Charitě, je určen i na další projekty Diecézní Charity, na humanitární pomoc a dal-
ší projekty pomoci organizované Sekretariátem CHČR. Charitě Frenštát pod Radhoštěm zůstává 65 % výnosu této 
sbírky na realizaci záměrů Podpora a rozvoj paliativní péče a Revitalizace vozového parku terénních služeb.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
www.frenstat.charita.cz
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Klimešová Marie 90 let
Chasáková Žofie 86 let
Křenková Zdeňka 83 let
Fojtík Josef 81 let
Maralíková Jiřina 81 let
Doležilek Ivo 75 let
Hrdý Miloslav 65 let
Adamec Libor 65 let
Marek Jiří 65 let

Kempná Darja 60 let
Gvarda Jindřich 60 let
Vedral Petr 60 let
Černochová Jaroslava 60 let
Liška Leoš 60 let

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

Jubilanti únor 2021
Společenská rubrika Rozloučení

V měsíci lednu jsme se naposle-
dy rozloučili s Emilem Hučíkem, 
Martinem Rybářem, Františkem 
Krpcem a Josefem Obdržálkem. 

Dovolte nám vyjádřit všem po-
zůstalým upřímnou soustrast za 
Vaše drahé zesnulé.

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

Zveřejňování jubilantů
Prosíme občany, kteří si nepřejí, aby byla jejich životní jubilea v obecních novinách zveřejňována, aby toto 

PÍSEMNĚ oznámili matrikářce, paní Kristýně Majerkové, pokud tak již dříve neučinili. 
Oznámení je možno doručit osobně, poštou na adresu obecního úřadu (Kunčice p. O. 569) nebo na email:  

kristyna.majerkova@kuncicepo.cz. Kristýna Majerková

Rozloučení a poděkování za práci pro JSDH 
V měsíci lednu 

jsme se na míst-
n í m h ř bi t ově 
rozloučili s dlou-
holetým členem 

JSDH Obce Kunčice pod Ondřejníkem, 
panem Emilem Hučíkem, který začát-
kem letošního roku tragicky zemřel. 
Chtěla bych mu veřejně poděkovat za 
práci, kterou pro obec vykonal a vyjá-

dřit upřímnou soustrast všem po-
zůstalým. Kdo jste jej znali, věnujte 
mu, prosím, tichou vzpomínku. Čest 
jeho památce.  Michaela Šebelová 

 starostka obce

Harmonogram svozu odpadu v roce 2021

Praktické informace k platbám v roce 2021

Horní část obce
4. 2. 27. 5. 16. 9. 

18. 2. 10. 6. 30. 9. 
4. 3. 24. 6. 14. 10. 

18. 3. 8. 7. 28. 10. 
1. 4. 22. 7. 11. 11. 

15. 4. 5. 8. 25. 11. 
29. 4. 19. 8. 9. 12. 
13. 5. 2. 9. 23. 12.

Sběr velkoobjemového odpadu proběhne 27. 3. 2021 a 18. 9. 2021. 
Místní poplatek za odpad je ve výši 600 Kč / osobu a je splatný 31. 7. 2021.
Místní poplatek ze psů je ve výši 180 Kč / psa a je splatný 30. 4. 2021.
Všechny poplatky lze zaplatit převodem na účet obce číslo 
1682010349/0800 + přidělený variabilní symbol. 
Informace k platbám: ivana.reznickova@kuncicepo.cz

www.kuncicepo.cz/obecne-zavazne-vyhlasky
Zálohy na vodné a stočné se platí čtvrtletně v termínech: 
I. čtvrtletí do 25. ledna, II. čtvrtletí do 25. dubna, III. čtvrtletí do 25. července, 
IV. čtvrtletí do 25. října. 
Číslo účtu pro placení záloh za vodné a stočné: 
1735758319/0800 + VS (číslo smlouvy)
Informace k platbám: daniela.kocianova@kuncicepo.cz

Dolní část obce
11. 2. 3. 6. 23. 9. 
25. 2. 17. 6. 7. 10. 
11. 3. 1. 7. 21. 10. 
25. 3. 15. 7. 4. 11. 

8. 4. 29. 7. 18. 11. 
22. 4. 12. 8. 2. 12. 

6. 5. 26. 8. 16. 12. 
20. 5. 9. 9. 30. 12.

Rezervací ušetříte čas sobě i zdravotníkům.

Posílá vás lékař nebo hygiena 

na PCR test
na COVID-19?
NEČEKEJTE ZBYTEČNĚ 

V DLOUHÉ FRONTĚ, 
SAMI SI VYBERTE MÍSTO, 

ČAS ODBĚRU
A OBJEDNEJTE SE!

Rezervujte si termín na: 
https://testovani.uzis.cz/
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V roce 2020 jednotka zasahovala 
u 53 událostí, což je oproti minulému 
roku o 9 více.

Vy jížděli jsme: 12x k požáru, 
31x k technické pomoci, 1x k plané-
mu poplachu a 9x k likvidaci bodavé-
ho hmyzu.

Rok 2020 začal ohnivě, hned 4. led-
na, hodinu po půlnoci. Hořela chata 
v půlce Ondřejníku a vzhledem k me-
teorologickým podmínkám – sníh a le-
dovka, nebylo jednoduché se k místu 
události dostat.

V únoru jsme měli 3 události. Dva-
krát jsme odstraňovali spadlé či na-
kloněné stromy na komunikaci a elek-
trické vedení v obci, jednou jsme po-
máhali likvidovat požár na balkóně ve 
Frenštátě p. R.

V březnu jsme zasahovali 3x u tech-
nické pomoci. Odstraňovali jsme 
strom spadlý na rekreační chatu, dále 
strom nakloněný nad elektrickým ve-
dením a nakonec strom spadlý na za-
parkovaný osobní automobil.

V dubnu jsme zasahovali u pěti po-
žárů a jedné technické pomoci, v rám-
ci technické pomoci jsme odstraňovali 
autobaterii z volné přírody po auto-
nehodě. Dále jsme likvidovali požár 
lesa v úpatí Javorníku, požár boudy 
v Tiché, požár plastového kontejneru 
v obci, požár v DPS Frenštát pod Rad-
hoštěm a požár autoservisu a stolár-
ny v bývalém kravínu v Trojanovicích. 

V květnu jsme zasahovali 4x. Nejpr-
ve jsme hasili požár plastových kon-
tejnerů v obci, odstraňovali spadlý 
strom na elektrické vedení, likvidovali 
požár osobního automobilu na benzí-
nové čerpací stanici v obci a na závěr 

měsíce jsme čistili propustek pod ko-
munikací v obci. 

V červnu jsme zasahovali 2x. Likvi-
dovali jsme požár rodinného domu ve 
Frenštátě pod Radhoštěm a odstra-
ňovali strom spadlý na elektrické ve-
dení v obci. 

V červenci jsme vyjížděli k jedné 
technické pomoci, a to odstranění stro-
mu visícího nad komunikací v obci.

V měsíci srpnu jsme zasahovali 9x. 
Likvidovali jsme bodavý hmyz z fasá-
dy mateřské školy horní, z dřevěného 
kostelíku a z chaty v obci. Dále jsme 
pomáhali likvidovat požár kuchyně ve 
Frenštátě p. R., čerpali vodu ze sklepa 
místní DPS a dalších čtyř sklepů ro-
dinných domů v naší obci. 

V září bylo 6 událostí, z toho 1x pla-
ný poplach ve Frenštátě p. R a 5x lik-
vidace bodavého hmyzu v naší obci. 

V říjnu se naší obcí prohnal sil-
ný vítr. Z toho důvodu naše jednot-
ka zasahovala u 10 událostí, jednalo 
se o spadlé nebo nakloněné stromy 
nad rodinné domy, komunikace v obci 
a elektrické vedení. Dále jsme zasaho-
vali u požáru uvnitř rodinného domu 
v Kunčicích, dvakrát jsme pročišťo-
vali propustky pod komunikací v obci 
a jednou likvidovali vosí hnízdo na 
půdě rodinného domu. 

V listopadu jednotka vyjela pouze 
jednou, a to k likvidaci spadlého stro-
mu na dráty veřejného osvětlení na 
horním konci obce.

V posledním měsíci roku jsme za-
sahovali u dvou událostí, byl to spad-
lý strom přes komunikaci v obci a za-
jištění a majetková evakuace chaty, 
ze které silný vítr odnesl střechu na 
přilehlou louku.

V loňském roce si prodloužili od-
bornost a účastnili se on-line školení 
strojníci a velitelé. 

Jednotka byla dovybavena třífá-
zovou centrálou, jedním zásahovým 
oblekem, hadicemi, automatizovaným 
elektrickým defibrilátorem Lifepak 
1000, kyslíkovým resuscitačním pří-
strojem Saturn Oxy Comfort. Každý 
člen výjezdové jednotky byl dovyba-
ven rukavicemi na technické zásahy, 
tričkem a batůžkem na náhradní ob-
lečení a rukavice.  

V loňském roce měla jednotka cel-
kem 19 členů, z toho 5 velitelů druž-
stev a 6 strojníků.

Na závěr bych chtěl všem poděkovat 
za obětavou práci a do letošního roku 
popřát plno úspěchů a především pev-
né zdraví.  Kahánek Miroslav

Velitel JSDH Kunčice p. O.

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky  
SDH Kunčice p. O. za rok 2020
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Diakonie Broumov, sociální družstvo
 

Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

Sbírka se uskuteční 
od 22. března do 26. března 

Pondělí a středa od 8.00 do 17.00 
Úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00 

V zasedací místnosti Obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem 

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH 

Nádobí do krabic 
knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek 

 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
 Čisté koberce, předložky…. 
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 Menší elektrospotřebiče
 Hygienické potřeby, drogistické zboží
 Dětské potřeby (lahvičky, dudlíky...)

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Bližší informace Vám rádi sdělíme: Tel.: 224 317 203, 224 316 800 

Dne 15. prosince 2020 proběhlo za-
sedání Zastupitelstva obce Kunčice 
pod Ondřejníkem, kde byl schválen 
Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2020 
místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů na rok 2021 – ve 
výši 600,- Kč/osobu/rok. Splatnost 
místního poplatku dle OZV č. 1/2020 
je stanovena do 31. července 2021.  

Vzhledem k tomu, že výše poplatku 
za odpad byla od roku 2016 stále stej-
ná a náklady na celý systém odpadu 
vzrůstají, byli jsme nuceni tento popla-

tek zvýšit z původní částky 504,- Kč na 
částku 600,- Kč/osobu/rok, tj. o část-
ku 96,- Kč/osobu/rok – což činí zvý-
šení o 8,- Kč/osobu na měsíc.

Výše a splatnost místního poplatku 
ze psů – na rok 2021 zůstala stejná – 
180,- Kč/pes, splatnost do 30. 4. 2021.

Z důvodu vyšších nákladů poš-
tovného se nebudou poštovní po-
ukázky rozesílat. Všechny poplatky 
je možno uhradit od 25. 1. 2021 v po-
kladně Obecního úřadu v Kunčicích 
pod Ondřejníkem v úředních hodinách 
pokladny (tato je nyní z důvodu vlád-
ních nařízení omezena následovně):

PONDĚLÍ 8:00–10:00  14:00–17:00
STŘEDA  8:00–10:00  14:00–17:00
nebo převodem na účet obecního úřa-
du – číslo účtu: 1682010349/0800 + 
přidělený variabilní symbol. Pokud VS 
neznáte z minulých let, můžete si o něj 
napsat na emailovou adresu: ivana.
reznickova@kuncicepo.cz.

Dodržujte prosím termíny splatnos-
tí těchto poplatků. Pokud Vám Vaše 
finanční situace nedovoluje poplatky 
uhradit do termínů splatnosti, máte 
možnost si písemně – již od měsíce led-
na 2021 - zažádat o splátkový kalendář.

Ivana Řezníčková, poplatky

Místní poplatky v roce 2021 a možnosti jejich platby

PONDĚLÍ a STŘEDA 
8:00-10:00 a 14:00-17:00

UPOZORNĚNÍ – s ohledem na plat-
ná nařízení vlády se mohou úřední 
hodiny pro veřejnost lišit. Ověř-
te si v aktualitách na webu obce, 
na úřední desce nebo telefonicky 

u jednotlivých pracovníků.

Aktuální  
úřední hodiny

Vážení odběratelé pitné vody, 
pokud Vám nepřišla faktura poš-

tou nebo emailem s vyúčtováním 
vodného, popř. stočného za rok 
2020, prosím o nahlášení stavu vo-
doměru na telefonní číslo: 725 506 
902, popř. emailem: daniela.koci-
anova@kuncicepo.cz. Vyúčtování 
potřebujeme provést nejpozději do 
konce měsíce února 2021. 

Za spolupráci předem děkujeme. 
Kociánová Daniela

Správa vodovodů a kanalizací

Vyúčtování 
vodného 

a stočného  
za rok 2020

HLÁŠENÍ OBECNÍHO 
ROZHLASU  

nyní i na webu obce.

Stačí kliknout  
na tento obrázek na 

www.kuncicepo.cz

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

Stáhněte si naši 
OBECNÍ APLIKACI!
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Obec Kunčice pod Ondřejníkem vytvoří obyvatelům příjemné 
prostředí pro život tak, že bude poskytovat standardní služ-

by 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.

V letošním roce navazujeme 
na Program rozvoje obce, který 

jsme si stanovili v minulých letech. 
Akční plán je velmi důležitým dokumen-
tem obce, díky kterému se nám daří řídit 
investice a větší opravy nad rámec běž-
ného provozu obce. Letos jednak dokon-
číme realizaci již započatých staveb, ale 
hlavně zrealizujeme mnoho drobnějších 
i větších projektů, na které jsme v mi-

nulém roce nebo letech připravovali 
projektové dokumentace, vyřizovali 
stavební povolení nebo žádali o dotaci, 
abychom je zvládli zafinancovat. 

Za tímto účelem také zastupitelstvo 
obce schválilo přijetí úvěru od České 
spořitelny a.s. ve výši 20.000.000 Kč 
s možností čerpání od podpisu smlouvy 
do 31.12.2021, s dobou splácení od ledna 
2022 do prosince 2031 (10 let), s měnící 

se výší splátky z důvodu souběhu s dal-
šími závazky obce a pohyblivou úroko-
vou sazbou, která bude konstruována 
takto: 1M PRIBOR + odchylka 0,51 %. 
Úvěr je účelově určen na opravy míst-
ních komunikací ve vlastnictví obce a na 
realizaci investičních akcí dle Programu 
rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Plněním akčního plánu roku 2020 
jsme se podrobně zabývali v prázdnino-
vém dvojčísle obecních novin. O jednot-
livých dotačních projektech také infor-
mujeme na webu obce a také samozřej-
mě všechny smlouvy nad 500.000 Kč 
zveřejňujeme na našem profilu zada-
vatele.

Schválili jsme rozpočet
Na začátku roku jsme se řídili roz-

počtovým provizoriem, ale na lednovém 
zasedání jsme schválili rozpočet obce na 
rok 2021, včetně střednědobého výhle-
du rozpočtu obce na roky 2022-2031.

Rozpočet obce Kunčice pod Ond-
řejníkem na rok 2021: 
příjmy:  50.161.000Kč
výdaje:  79.671.200 Kč
financování:  + 29.510.200 Kč

Neinvestiční příspěvek pro zřízenou 
příspěvkovou organizaci Základní ško-
la a mateřská škola Karla Svolinského, 
Kunčice pod Ondřejníkem byl v rámci 
rozpočtu schválen ve výši 3.200.000 Kč.

Náklady na opravy a udržování 
jsou dle rozpočtu plánovány ve výši 
11.840.200 Kč.

Náklady na realizaci programu roz-
voje obce-akčního plánu na rok 2021 
jsou dle rozpočtu plánovány ve výši 
26.833.700 Kč. 

Schválili jsme neinvestiční dota-
ce pro:
• TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem, 

z. s. ve výši 250.000 Kč na pokrytí 
části nákladů organizace, např. na 
činnost oddílů, cestovné, údržbu 
a opravy fotbalového hřiště, kurtů 
a areálu, elektřina, plyn, vodné.

• Medela-péče o seniory, o. p. s. ve výši 
50.000 Kč. Dotace tvoří spoluúčast 
na dofinancování sociálních služeb 
pro občany obce.

• Římskokatolické farnosti Kunčice 
pod Ondřejníkem ve výši 100.000 Kč 
na pořízení elektrického topení do 

nových lavic v kostele sv. Maří Mag-
dalény. 

• pro Středisko sociálních služeb 
Frýdlant nad Ostravicí, p.o. ve výši 
93.267 Kč na výdaje na provozování 
služby Senior Taxi v roce 2020

Hasičům za jejich práci náleží za-
sloužená odměna

ZO schválilo odměny členům Jed-
notky sboru dobrovolných hasičů Obce 
Kunčice pod Ondřejníkem za hašení 
požárů a záchranné práce při živelních 
pohromách a jiných mimořádných udá-
lostech v mimopracovní době. Celková 
výše odměny je stanovena na základě 
výkazu výjezdů jednotky za období od 
1. 12. 2019 - 30. 11. 2020. 

Děkuji členům výjezdové jednotky 
za jejich příkladnou práci nejen pro 
naši obec.

Kvůli rostoucí nákladům na svoz 
odpadu jsme zvýšili místní popla-
tek za odpad

ZO vydalo Obecně závaznou vyhláš-
ku Obce Kunčice pod Ondřejníkem 

č. 1/2020 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování odpadu. Místní poplatek za od-
pad byl stanoven na 600 Kč. Podrobné 
informace na str. 5. 

Pro zajímavost uvádím tabulku ceny 
místního poplatku za odpad, kterou 
obec Kunčice pod Ondřejníkem držela 
dlouhou dobu velmi nízko.

Přehled poplatků za jednotlivé roky, 
výše poplatku od roku 2007 byla 
prakticky pořád okolo 500 Kč/rok:

Rok Poplatek

2020 504 Kč

2019 504 Kč

2018 504 Kč

2017 504 Kč

2016 504 Kč

2015 540 Kč

2014 540 Kč

2013 540 Kč

Rok Poplatek

2012 492 Kč

2011 492 Kč

2010 492 Kč

2009 492 Kč

2008 492 Kč

2007 492 Kč

2006 444 Kč

2005 400 Kč

Informace z prosincového a lednového zasedání 
Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem

Podrobné informace o činnosti naleznete na našem webu: www.kuncicepo.cz
Dokumenty na elektronické úřední desce, kde také naleznete schválený roz-
počet a všechna schválená rozpočtová opatření, a to i zpětně: 
http://www.kuncicepo.cz/uredni-deska
Anonymizovaná usnesení ZO naleznete přehledně také zde:
http://www.kuncicepo.cz/usneseni-zastupitelstva-2018-2022
Anonymizovaná usnesení RO naleznete přehledně také zde:
http://www.kuncicepo.cz/zapisy-z-ro-2018-2022
Rozklikávací rozpočet na tzv. monitoru státní pokladny: 
https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00296856/prehled

Připravila Michaela Šebelová, starostka obce

Zastupitelstvo obce schválilo ambiciózní AKČNÍ PLÁN NA ROK 2021 

VIZE
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Nové centrum obce na základě vítězného návrhu urbanisticko – architektonické  
soutěže "Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem"
1. etapa 

Předmětem této etapy je revitali-
zace prostoru před obecním úřadem 
a vybudování parkoviště. V listopadu 
2020 bylo získáno stavebního povole-
ní (všechny potřebné dokumenty jsme 
k tomuto začali vyřizovat již v dubnu 
2019). Aktuálně sledujeme dotační vý-
zvy na veřejná prostranství a možnost 
dotace na retenční nádrž – projekt Hos-
podaření se srážkovými vodami v in-
travilánu, obec Kunčice pod Ondřejní-
kem – Obecní úřad. Odhad nákladů rea-
lizace celé první etapy je 10-15 mil. Kč. 
V letošním roce se ale srealizací tohoto 
projektu nepočítá. S ohledem na plat-
nost stavebního povolení, ale bude nej-
později příští rok nutné stavbu zahájit 
a například začít vybudováním parko-
viště za obecním úřadem. 

2. etapa
V loňském roce jsme avizovali, že 

opravíme prodejnu Hruška. Nechali 
jsme proto zpracovat architektonickou 
studii od WMA architects na Udržovací 

práce prodejny potravin. Předpokláda-
né náklady na zvažované nutné opra-
vy jsou okolo 3,0 mil. Kč. Jen výměna 
oken a vstupních dveří dle rozpočtu 
i cenové nabídky vychází na 0,5 mil. Kč. 
Vzhledem k návrhu akčního plánu na 
výstavbu nové prodejny potravin se 
vstupem soukromého investora, kdy 
předpoklad zahájení prací je do 2 let, 
by bylo neúčelné na tak krátkou dobu 
finance obce na opravu objektu vyna-
ložit, a proto se všechny další příprav-
né práce zastavily. Soustředíme se nyní 
na vybudování nového obchodu. Věří-
me, že se nám podaří najít spolehlivého 
partnera, abychom se konečně dočkali 
moderního obchodu, který v naší obci 
citelně chybí. 

Předmětem druhé etapy bude návrh 
řešení vymezeného území jižně od bu-
dovy obecního úřadu. Jedná se o řeše-
ní centrálního veřejného prostranství, 
úpravu místní komunikace, návrh pro-
dejny potravin a komerčního objektu 
včetně navazujících zpevněných a do-
pravních ploch.

Přece jenom ale již letos alespoň 
s něčím začneme

Dva sloupy veřejného osvětlení 
(před obecním úřadem a za prodej-
nou potravin) zmizí. Kabel bude umís-
těn v zemi. Realizace přeložky těchto 
dvou sloupů veřejného osvětlení, která 
je nutná pro obě etapy budování cen-
tra, bude provedena v letošním roce. 
Investorem stavby je společnost ČEZ 
Distribuce za finanční spoluúčasti 
obce ve výši 800.000 Kč. 

Součástí stavby jsou dvě lávky pro pěší.

Jedná se o původní výkres dle soutěže, který nyní bude potřeba rozpracovat. A de-
tailně dořešit. Obrázek je tedy spíše ilustrační, zejména v dopravním řešení oče-
káváme změny. Území je členěno na stavební objekty:
SO 01 - Prodejna potravin
SO 02 - Komerční objekt 
SO 03 - Parkovací plochy a navazující 
zpevněné plochy prodejny potravin
SO 04 - Zpevněné pochůzí plochy ve vaz-
bě na obchodní objekty

SO 05 - Zastávka + navazující zpevněné 
plochy
SO 06 - Centrální veřejné prostranství 
+ navazující parkové úpravy
SO 07 - Úpravy místní komunikace

Chodník k DPS a související 
infrastruktura

V letošním roce dokončíme stavbu, 
na kterou jsme dlouho čekali. 

Celkové předpokládané náklady na 
chodník zahrnuté do letošního roz-
počtu 6.565.000Kč. Na část chodní-
ku od Huťařství k benzínové pumpě 
obdržíme dotaci Státního fondu do-
pravní infrastruktury. Na část nákla-
dů 2. etapy chodníku jsme požádali 
o dotaci Moravskoslezský kraj. 

Náklady na vybudování vodovodu 
Parmovice jsou ve výši 644.000 Kč.

Náklady na napojení lokality Par-
movice na kanalizaci jsou ve výši 
3.969.000 Kč.
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Budování zázemí pro knihovnu, společenská místnost 
pro setkávání matek s dětmi, seniorů a dalších

Na tento projekt máme v rozpoč-
tu obce vyčleněno 600.000 Kč. Máme 
uzavřenu smlouvu na poskytnutí do-
tace z Programu rozvoje venkova, 
přes MAS Frýdlantsko – Beskydy. 
Z dotace plánujeme pořídit datapro-

jektor s příslušenstvím, nakoupit re-
gály na knihy a provést rekonstruk-
ci prostor (bývalé ordinace lékařů) 
- opravu podlahy, elektroinstalace 
a opravu WC. Nejpozději v létě musí-
me mít hotovo.

Výstavba vodovodů
V této oblasti jsme pro letošní rok 

připravili 3 projekty.

1. Kunčice pod Ondřejníkem, napo-
jení oblasti IV. - Bystré na OOV
Za tímto poněkud krkolomným ná-

zvem se skrývá napojení lokality za 
nádražím, Maraláku a Bystrého na 
Ostravský oblastní vodovod. Protože 
vodojem na Bystrém přestal kapacit-
ně stačit, je potřeba propojit dva vodo-
vodní systémy, které jsou v obci provo-
zovány. Vybudujeme 476,50 m propo-
jovacího vodovodního potrubí a malou 
automatickou čerpací stanici, která 
zajistí vytlačení pitné vody do oblasti 

s vyšší nadmořskou výškou. Stanice 
bude osazena dvěma celonerezový-
mi čerpadly, jejichž provoz bude řízen 
střídavě přes tlakovou nádrž a rozva-
děč s řídicí jednotkou se signalizací. 
Současně s propojením bude také re-
alizováno prodloužení vodovodního 
řadu směrem pod bytovým domem 
Relax v délce 236 m, pro zásobování 
pitnou vodou rodinných domů v této 
oblasti. Na část této akce jsme podali 
žádost o dotaci z Národního progra-
mu Životní prostředí, kdy max. výše 
dotace je 3.000.000 Kč. Předpokláda-
né náklady jsou ve výši 5.300.000 Kč. 
Protože se jedná o životně důležitou 
infrastrukturu obce, stavbu postaví-
me, i kdyby nám dotace nevyšla.

2. Vodovodní řad u likérky. 
Jedná se o výstavbu nového vodo-

vodu. V rámci stavby bude položeno 
vodovodní potrubí v profilu DN 80 
z polyetylénu v celkové délce 177 m, 
napojené na stávající vodovodní řad 
DN 150. Na akci jsme v rozpočtu obce 
vyčlenili 600.000 Kč 

3. Vodovod Parmovice. 
Tato stavba se realizuje současně 

s chodníkem k DPS.

Sběr a separace odpadů
Zapojili jsme se do dvou společných 

projektů několika obcí, které by nám 
měly pomoci v problematice odpa-
dového hospodářství. Realizátorem 
obou projektů je Sdružení měst a obcí 
východní Moravy ze Zlína.

Zvýšení materiálového využití od-
padů v obcích Moravskoslezského 
kraje I.

V rámci projektu obec nakoupí 
45 kusů kontejnerů (3x15 papír, sklo, 
plasty) na separovaný odpad o ob-
jemu 1100 l. Předpokládané nákla-
dy obce na projekt jsou odhadovány 

na 70.000 Kč. Dotace přislíbena – 
126. výzva OPŽP.

Předcházení vzniku odpadů 
v obcích Moravskoslezského kraje I.

Předmětem projektu za naši obec 
bude pořízení 100 ks kompostérů 
o min. objemu 1000 l. Kompostéry by 
byly přiděleny objektům, na které se 
nedostalo v předchozích projektech 
a také novostavbám. 

Projekt bude realizován pouze 
v případě přidělení dotace (OPŽP). 
Spoluúčast obce je odhadována 
50.000 Kč

Staráme se  
o obecní majetek
Rozvoj a péče o areál TJ Sokol

Oblasti údržby areálu pro tento 
rok byly navrženy po konzultaci se 
zástupci TJ Sokol Kunčice pod On-
dřejníkem, z.s. Spolek má budovu 
č.p. 760 a přilehlý areál v dlouhodo-
bém užívání.

V letošním roce jsme si na tyto 
opravy vyčlenili z obecního rozpočtu 
310.000 Kč  (nad rámec neinvestiční 
dotace pro TJ) a předpokládáme, že 
opravíme oplocení, antuku, vyčistí-
me fasádu, opravíme lavičky v are-
álu, nadstřešíme nouzový východ, 
vybudujeme místo na bio odpad (trá-
vy z fotbalového hřiště opravdu není 
málo), dle možností se provedou úpra-
vy po vybudování běžecké dráhy, do-
skočiště, tréninkového hřiště. Také 
by bylo moc fajn, kdyby konečně zase 
podpora sportu přišla i shora, v po-
sledních letech byly dotace v této ob-
lasti téměř minimální.

Rekonstrukce objektu požární 
zbrojnice 

Na letošní rok jsme si naplánovali 
generální opravu sociálních zaříze-
ní (2. NP), opravu podlahy v gará-
ži (1.NP), komplexní opravu fasády 
a střechy věže sušárny hadic, včetně 
malby vnitřních omítek, opravu so-
klu, komplexní opravu fasády (ose-
kání a výměnu keramického obkladu, 
nátěr fasády), opravu střechy budovy 
(výměnu výplní otvorů – 4x střešní 
okno, očištění a nátěr plechové stře-
chy).

Na tyto opravy bychom měli obdr-
žet dotaci z Ministerstva vnitra, ge-
nerálního ředitelství Hasičského zá-
chranného sboru, kdy celkové před-
pokládané způsobilé výdaje jsou ve 
výši 1.050.502 Kč a dotace je ve výši 
50 %. Zbytek nákladů budeme hradit 
z rozpočtu obce a také bychom chtě-
li využít dotace Moravskoslezského 
kraje, která by za tímto účelem měla 
být vypsána.

Opravy místních komunikací
Pro opravy místních komunika-

cí (MK) do dalších let bude stanoven 
plán oprav, který bude vycházet z pa-
sportu MK, z jejich důležitosti, stavu 
a frekvence využití (dopravní vytíže-
nost). Případně se zohlednění další 
podstatné skutečnosti.  

Předpoklad vyhotovení plánu je 
03/2021. Na opravy v rozpočtu le-
tošního roku počítáme s částkou 
7.000.000 Kč.

Obec Kunčice pod Ondřejníkem prostřednictvím dotace z Operačního 
programu životní prostředí (OPŽP) pořídila v roce 2013 550 ks kompo-
stérů o objemu 910 l a v roce 2014 pak 600 ks kompostérů o objemu 675 l.
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Péče o budovu a areál školy 
a školky

Přestože se v posledních letech 
o budovu základní školy opravdu sta-
ráme, stále je v původní budově ZŠ, 
která je 40 let stará, co opravovat. Na 
tyto opravy počítáme v rozpočtu le-
tošního roku s částkou 1.000.000 Kč. 
Počítáme s výměnou radiátorů, v roce 
2020 bylo vyměněno 32 ks radiátorů 
v 3. NP za cenu 340.000 Kč, letos by-
chom chtěli vyměnit radiátory v 2. NP. 
Dále chceme opravit litinové svody 
ve školní jídelně a v dalších částech 
budovy školy (např. kabinetech) jsou 
původní litinové vnitřní dešťové svo-
dy, kdy dochází k jejich praskání a ne-
žádoucímu zatékání do budovy. Dále 
je potřeba opravit sedlou kanalizaci 
školní jídelny.

Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského, 
Kunčice pod Ondřejníkem

Předmětem tohoto projektu budou 
tři hlavní okruhy: 
1. Rekonstrukce vzduchotechni-

ky (včetně rekuperační jednotky) 
a hloubková sanitace a rekonstruk-
ce stropu, včetně výměny elektro-
instalace a osvětlení.

2. Oprava podlahy a odpadů v kuchy-
ni školní jídelny, včetně nového po-
vrchu.

3. Pořízení nového vybavení do škol-
ní kuchyně.

Zejména stav původní vzducho-
techniky (VZT) ve školní kuchyni je 
doslova havarijní. VZT je zcela ne-
funkční, tah je minimální a ohřev 
vzduchu vůbec nefunguje, proto na 
zaměstnance školní kuchyně na-
prosto nevhodným způsobem táhne 
a VZT není tedy skoro vůbec možné 
používat. VZT také nevyhovuje stá-
vajícím hygienickým požadavkům 
(např. dnes musí být vše nerezové), 
navíc nebyla funkčně upravena na 
později dokoupené vybavení – např. 
konvektomat (čímž dochází k poško-
zování budovy – vlhkost, plísně). Dále 
odpady jsou ve školní kuchyni také 
původní – litinové, dochází k jejich 
častému praskání a zatékání, a také 
spád kanalizace není funkční. Škola 
sama provedla mnohé důležité opra-
vy v zázemí školní kuchyně. Do školní 
kuchyně byl pořízen nový nerezový 
nábytek / vybavení, jsou vyměněna 
okna a nové obložení stěn, ale dal-
ší rekonstrukci již není možné jak 
z hlediska funkčnosti a bezpečnosti 

dále odkládat. ZO schválilo na svém 
posledním zasedání tento projek-
tový záměr a uložilo radě obce, sta-
rostce obce a místostarostovi obce, 
aby zajistili podání žádosti o dotaci 
na akci „Rekonstrukce školní kuchy-
ně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského, Kunčice pod Ondřejní-
kem“, přednostně na Ministerstvo 
financí, Program 29822 Akce finan-
cované z rozhodnutí Poslanecké sně-
movny Parlamentu a vlády ČR, pod-
program: Podpora rozvoje a obnovy 
materiálně technické základny regi-
onálního školství v působnosti obcí. 
Pokud bychom dotaci nedostali, měli 
bychom finance na rekonstrukci VZT 
nalézt v rozpočtové rezervě již v le-
tošním roce.

Nový automobil na údržbu obce 
– BONETTI – je V AKCI doslova 
každý den

V tištěné podobě jej můžete získat 
na obecním úřadě. 

Připravila Michaela Šebelová, 
starostka obce

Celý dokument program 
rozvoje obce – Akční plán 
na rok 2021, který je dale-

ko detailnější a obsahuje i mnohé 
„drobnější“ akce naleznete ke sta-
žení na webu obce: http://www.
kuncicepo.cz/rozvoj-obce-aktual
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Naše knihovna je pravidelně záso-
bovaná knihami, které nám poskytuje 
Městská knihovna ve Frýdku-Místku.  
Mezi knihami jsou jak žhavé novinky, 
tak i reedice osvědčených titulů. 

Najdete u nás také nádherné vlas-
tivědné publikace: "Osady a samoty 
zadních hor" anebo "O lidech v Besky-
dech" či knihu z našeho bezprostřed-
ního sousedství "O vile Anežce". 

Mimo krásnou literaturu máme 
i spoustu odborných titulů. - Chcete 
stavět krb? Přijďte k nám a nahlédněte 
do výpravné publikace "Krby". - Trpíte 
nespavostí? - I na tento neduh máme od-

bornou příručku. - Nevíte, co jsou "fake 
news"? I o nich se u nás můžete poučit. 

Stačí přijít, zaregistrovat se a za po-
platek padesáti korun si může půjčo-

vat knížky po celý rok. Vždy v pondělí 
a středu od 14-17 hodin. 

A vaše děti? Existuje stránka Minis-
terstva školství České republiky s ná-
zvem " Čtení pomáhá." Na ní naleznete 
doporučené knihy pro děti. Některé 
z těchto knih najdete i v naší knihovně. 
Anebo je pro vás bezplatně zapůjčíme 
v knihovně ve Frenštátě p. R. 

Kniha je potěšení ne povinnost. 
Přijďte se o tom přesvědčit. Rádi vás 
uvidíme.

Vaše knihovnice
Marie Starnovská 

a Radmila Zemanová

Knihovna
Kultura a spolkový život

Jak a proč jsme nekoupili Huťařství
V loňském roce hýbalo naší obcí 

téma zvažované koupě objektu v cen-
tru obce – Huťařství. K tématu se vy-
jádřilo, nejrůznějšími kanály, mnoho 
občanů. Někteří byli kategoricky pro-
ti, někteří byli pro koupi, jiní si zcela 
logicky kladli otázku „proč?“ a sami 
přemýšleli nad výhodami či nevýho-
dami případné koupě. Psali jste nám 
maily. Oslovovali jste nás na ulici. Pta-
li jste se. Diskutovali. Přesvědčovali. 
Navrhovali jste například uspořádá-
ní referenda. Téma znělo ve veřejném 
prostoru poměrně silně. I účast na za-
stupitelstvu obce, které k tomuto té-
matu bylo svoláno, byla nebývalá. To 
je fajn, tak to má být. Občané se mají 
zapojit do dění obce, a nejen pasivně 
přihlížet. Zpětně se omlouvám všem, 
kterým jsem nestihla na jejich emaily 
odpovědět. Také Vám všem dlužíme 
informaci, jak to celé dopadlo. I když 
věřím, že tamtamy spolehlivě duní 
a všichni to přece již vědí. 

Podrobně jsme se touto záležitostí 
zabývali na únorovém zasedání, kde 
byla vyzdvihována především vaz-
ba na urbanisticko-architektonickou 
soutěž Nové centrum v Kunčicích pod 
Ondřejníkem (připomínalo se zadání 
soutěže a zapojení veřejnosti do pří-
pravy zadání). Při zadávání soutěže 
se s tímto objektem v centru počítalo, 
počítalo se s využitím sálu a zázemí, 
proto nebyla navrhována žádná no-
vostavba s tímto účelem. Obec tedy 
aktuálně nepřipravuje výstavbu kul-
turního sálu. Vlastní ale objekty, kde 
je možné některé akce pořádat (napří-
klad velký sál galerie Karla Svolinské-
ho v nové přístavbě školy, diskutuje se 
o využití Sokolovny). 

ZO v únoru shledalo veřejný zájem 
na případném nabytí Huťařství za 

účelem zajištění prostor pro pořádání 
společenských a kulturních akcí, zajiš-
tění prostor pro podnikání a zajištění 
nájemního bydlení a pověřilo starost-
ku obce jednáním s majitelem objek-
tu za účelem zjištění podmínek nabytí 
hmotných nemovitých věcí zapsaných 
na listu vlastnictví 2521 v k.ú. Kunčice 
pod Ondřejníkem do vlastnictví obce 
Kunčice pod Ondřejníkem a aby výsle-
dek těchto jednání předložila Zastu-
pitelstvu obce Kunčice pod Ondřejní-
kem k rozhodnutí.

Dne 13. 3. 2020 proběhlo v kance-
láři starostky obce jednání, kterého 
se zúčastnili všichni členové finanč-
ního výboru (David Strnadel, Blan-
ka Přečková, Jiří Mikala), starostka 
obce a tři zástupci majitele objektu. 
Proběhla diskuse o ceně, ale ke sho-
dě nedošlo. Byla dohodnuta fyzická 
prohlídka objektu, ke které v důsled-
ku vládních opatření (pandemie ko-
ronaviru) nakonec nedošlo. Na jed-
nání finančního výboru dne 30. 10. 
jsme se shodli, že situace není dobrá 
a investice do oprav objektu by obec 
nadměrně zatížily.

Obec dále ustoupila od realizace 
projektu „Nájemní byty v obci Kunči-
ce pod Ondřejníkem“, na MFČR byla 
zaslána informace, že projekt nebu-
deme realizovat. Připravili jsme se 
tak o možnost získání dotace. Při pro-
jednávání návrhu Programu rozvoje 
obce, akčního plánu na rok 2021 jsme 
již tento projekt do plánu nezařadili. 

Situace se od února významně změ-
nila. Je nejasná budoucnost financo-
vání obcí. 

Zastupitelstvo obce se po zralé úva-
ze a jednáních nakonec rozhodlo ob-
jekt nekoupit. Nevýhody převážily nad 
výhodami. Jedná se o důležitou stavbu 

v centru obce, s významnou historií 
a bylo by úžasné, kdyby obec mohla 
ovlivnit budoucnost této stavby. Nut-
ně potřebujeme prostory pro pořádání 
společenských a kulturních akcí. Jenže 
finanční náklady na pořízení objektu, 
jeho nutnou přestavbu a následný pro-
voz (když opomenu veškerou admini-
strativu) byly pro nás bohužel příliš 
vysoké. Vždyť i na infrastrukturní 
investice jsme schválili přijetí úvěru 
ve výši 20.000.000 Kč.

Na závěr pro přehlednost uvádím, 
o jakých usneseních zastupitelé obce 
v prosinci hlasovali:

Návrh usnesení:
ZO schvaluje koupi hmotných ne-

movitých věcí zapsaných na listu 
vlastnictví 2521 v k.ú. Kunčice pod 
Ondřejníkem do vlastnictví obce Kun-
čice pod Ondřejníkem za cenu ve výši 
10.500.000 Kč. 

ZO schvaluje nabytí 100% podílu ve 
společnosti U malířů s.r.o., se sídlem 
č. p. 70, 739 13 Kunčice pod Ondřejní-
kem, IČO 25673513. 

Ani jeden návrh nebyl schválen, 
usnesení nebyla přijata. Nikdo ze za-
stupitelů obce nebyl pro. 

Konec příběhu. 

Za sebe doplním, že doufám, že se 
rekonstrukce objektu podaří soukro-
mému investorovi, že budova nebude 
chátrat a že obec si i nadále bude moci 
sál na Huťařství pronajímat a zaži-
jeme tam spolu mnoho krásný kon-
certů, divadel, setkání, plesů, na kte-
ré budeme později často vzpomínat. 
Přeji si to a držím zainteresovaným 
osobám palce.

Michaela Šebelová
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TJ Sokol Kunčice pod Ondřej-
níkem pořádá pravidelné cvi-
čební jednotky po celý rok pro 
všechny věkové kategorie. Úče-
lem projektu je podpora rozvoje 
sportu a pravidelných sportov-
ních aktivit v obci Kunčice pod 
Ondřejníkem. Realizací projektu 
dojde k zakoupení sportovního 
vybavení a gymnastického náči-
ní. Tyto sportovní pomůcky budou 
při svých pravidelných cvičebních 
jednotkách využívat rodiče s dět-
mi, mladší a starší žáci a žákyně, fotba-
listé všech věkových kategorií v rámci 

pohybové průpravy. Dále dospělí vo-
lejbalisté a také ženy seniorky. TJ So-

kol také pořádá pravidelné akce 
pro širokou veřejnost. Z projektu 
bude hrazeno nářadí a pomůcky 
do tělocvičny. 

Cíl: 70 000 Kč.
Cíl pro náš projekt byl již do-

sažen, děkujeme všem, kteří se 
zapojili. O realizaci projektu Vás 
budeme informovat v některém 
z příštích vydání obecních novin.

Pohyb je ale zdravý a stále je 
pro koho se hýbat (nejen pro své 
zdraví 😊). A PROTO - STÁHNĚ-

TE SI APLIKACI EPP A POMÁHEJTE 
POHYBEM I NADÁLE.

TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem dostane  
dotaci od nadace ČEZ

Milý turisto,
tento způsob zimy zdá se nám býti 

poněkud nešťastným. Vzhledem k ne-
dostatku jiných možností se stále větší 
část obyvatelstva rozhodla přesunout 
své aktivity do hor. 

V Beskydech se už tak exponovaná 
místa stávají ještě exponovanějšími.

Abychom si dobrý pocit z hor ucho-
vali všichni – tedy vy, návštěvníci, ale 
i my, kteří zde trvale žijeme a staráme 
se o Vaši bezpečnost a pohodlí, chtěli 
bychom vás oslovit s několika rada-
mi, které nám snad pomůžou k tomu, 
aby Beskydy zůstaly krásné i pro dal-
ší generace:

No stress: chovejme se k sobě sluš-
ně. Přišli jsme si hory užít a není tře-
ba se na nich na nikoho mračit. Prostý 
pozdrav “Ahoj” vždy pomůže prolomit 
ledy a ukázat, že máš pohodu.

Pokud se nechceš mačkat jako v de-
monstraci, vyber si nějakou méně na-

vštěvovanou trasu. Sice si neuděláš 
selfie na Lysé ani před Libušínem, ale 
užiješ si klidnou přírodu, kvůli které 
se do Beskyd jezdí. Tipy na taková mís-
ta najdeš na pomedvedichtlapkach.cz 
nebo beskydyportal.cz. 

K turistickému výletu patří vlak, 
to je jasné jako facka. A bus vás za-
veze i tam, kde autem málokdy za-
parkuješ. Těch pár metrů na nádraží 
snadno zvládneš. A pokud nemůžeš 
vlakem a busem, využij k parková-
ní místa k tomu určená. Jsou označe-
na symbolem P. Najdeš je třeba tady:  
https://www.pomedvedichtlapkach.
cz/parkovani/. Nestojí za to zapar-
kovat někomu na pozemku, nebo  
blokovat průjezd těm, kteří tě v ho-
rách můžou dostat z maléru, a ještě 
se bát, že tě bude po návratu u auta 
čekat bloček s pokutou. V CHKO je do-
voleno parkování jen na vyhrazených 
místech.

Ať už si plánuješ cestu k otevře-
nému okénku někoho z těch, kteří se 
ti postarají o občerstvení (najdeš je 
na www.pomedvedichtlapkach.cz/ 
beskydhost-uzijte-si-beskydy/ a u nás 
v Kunčicích pod Ondřejníkem mají ote-
vřená okénka v restauraci Skalka, pi-
vovaru OGAR, restauraci MARALÁK, 
Hospůdce Na Kopečku nebo bývá 
otevřené okénko v Kolibě pod Sto-
lovou), nebo si proviant neseš z domu, 
nezapomeň po sobě uklidit. V bato-
hu se vždy najde trochu místa, kde si 
můžeš odpadky schovat a vyhodit je 
doma. Určitě nechceš najít les plný pa-
pírových kapesníků a odpadků, až zase 
přijdeš příště.

Celé devatero doporučení pro med-
vědí tlapky najdeš tady.

Díky ti, turisto, že si bereš tato slova 
k srdci. Rádi tě v Beskydech zase potká-
me. Starostové obcí pod Lysou horou 
a okolo Ondřejníku a Spolek Beskydhost.

Otevřený dopis turistům
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SněhulákFEST

Kopcovi – sněhová královna

Ondra + Zdeňka Holušovi Team MenšíkPatricie Ema Kadúchová Team Menšík

ŠD 1.A Sněhulák – Vítek Letní sněhulák – Nicolas a Vanessa Černochovi Tři králové – Štěpánek Řezníček

Vendula Pálková Verunka Fojtíková – váza
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Team Menšík

Lukáš a Matyáš Vyvialovi

Emma Moravcová

Dorota Fajkusová a Natalie Macurová Kristýna, Eliška a Robin Zábojovi – sněhuláci ze Žuchova

ŠD 1.A Mikiňák Vítka, Robina, Marka Team Menšík

Viki Mazochová Sven a Samuel Hansliánovi

Petr, Barbora a Jonášek Václavíkovi Jan Bojko – bitva sněhuláků
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Neznámý sněhulák na Ondřejníku

Verunka Fojtíková – zvířátko

Šimonek Moškoř – kareta obrovská

Dalibor, Martina, Anastázie a Karin 
Špačková Adam Bartók Šebelovi – Sobolovi

Kulhánkovic sněhulák Jirka Cochlar

Verunka Fojtíková – ryba

Team Menšík
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Laura Macurová 
a Monika Zbořilová

Veronika Bojková – Harry Potter

Jaroslava Fojtíková Johanka Byrtusová Adéla Skýpalová – králík

Terezka Čajánková Anička a Zorka Martinkovy

Barborka Čajánková Amálka Strnadlová
Amálka, Markéta, Michal 
a Vladimír Marcolovi

Šimon a Vendulka Chýlkovi a Ivanka Kubečková ŠD 1.A Robinův traktor
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Jakub Ryšánek

Matěj Havel

Michaela Šebelová – SněhulákFEST probíhá i v kanceláři starostky obce
Steli, Natálka a Pavlík Macurovi 
– Minecraft

Veronika Mičulková – želvička ŠD 1.A Sněhulák – Vašík

Patrik, Roman a Ema Tománkovi – Snížek Jakub Ryšánek
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Adélka a Honzík Bílí

Šití sněhuláčci – prvňáčků ze ŠD

Eliška Třeštíková

Lukášek Nikel Eliška Třeštíková a bunkr

Daneček Kaděra – Den poté! Markéta Menšíková

Robin, Vašek, Matěj, Paťa, Monika, Andrea

Adélka a Honzík Bílí Adélka Czernínová
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Ostravská univerzita vysílala první 
díl pořadu FactumOU. Ve spletitých in-
formacích ohledně očkování proti co-
vidu-19 si už díky této video diskusi 
udělalo pořádek přes 25 tisíc diváků.

Na záplavu dotazů, které od lidí při-
šly přes sociální sítě, odpovídal rektor 
Ostravské univerzity Jan Lata, epide-
miolog a děkan Lékařské fakulty OU 
Rastislav Maďar a ředitel Fakultní ne-
mocnice Ostrava Jiří Havrlant.

Diskusi Ostravská univerzita vysí-
lala nejen na svých sociálních sítích, 
ale paralelně také na kanálech 35 měst 
a institucí napříč krajem. Zapojily se 
obce, nemocnice i knihovny a kulturní 
organizace. Živě tak vysílání sledovali 
například fanoušci Moravské zemské 
knihovny, Fakultní nemocnice Ostra-
va, nemocnice Havířov, města Ostra-
vy, Frýdku-Místku, Ligy proti rakovině 
v Praze, ale i obcí jako jsou Zbyslavice 
nebo Chlebičov. „Toto propojení institucí 
je pro nás nebývalá zkušenost. Byli jsme 
mile překvapeni, jak i menším obcím 
nebo kulturním organizacím záleží na 
boji s dezinformacemi, které se ohledně 
tématu očkování šíří. Díky této spoluprá-
ci sledovalo naše živé vysílání o 12 tisíc 
diváků více, než bychom zajistili pomoci 
našich kanálů,“ říká tisková mluvčí OU 
Lucie Fremrová.

„Debata byla velmi profesionální, 
a i pro laickou veřejnost srozumitelná 
a hodně přínosná. Jsem rád, že jsme se 
mohli zapojit,” vyjádřil se ke čtvrteč-
nímu pořadu Karel Balcar, ředitel K3 
Bohumín, organizace, která stream 
vysílala na svém kanálu. Komunikač-
ní síť institucí bude univerzita určitě 
rozvíjet a dál s ní pracovat.

Pokračovat také budeme v dalších 
diskuzích o aktuálních problémech 
týkajících se nejen Moravskoslezské-
ho kraje. Sami diváci si psali o téma-
ta jako jsou dezinformace, hybridní 

hrozby, ovzduší, kanál Dunaj-Odra-
-Labe nebo ekologická katastrofa na 
řece Bečvě.

„Je vidět, že lidé, kteří si chtějí na 
základě faktů udělat vlastní názor na 
aktuální témata, o perspektivu od-
borníků stojí. Na Ostravské univer-
zitě je mnoho vědců, kteří umí srozu-
mitelně vysvětlovat složité problémy 
a rádi se do veřejné debaty zapojí,“ 
říká rektor univerzity Jan Lata s tím, že 
pořad FactumOU je jedním ze způsobů, 
jak může univerzita naplňovat svou tzv. 
třetí roli – společenskou angažovanost 
a pomoc regionu a místní komunitě.

A na co se diváci odborníků ve 
FactumOU: Očkování proti covidu-19 
ptali?
• Zajímalo je například, jaká je jistota, 

že nebude mít vakcína vedlejší účin-
ky v budoucnu.

• Jaké jsou mezi jednotlivými vakcí-
nami rozdíly,

• jestli mají mít obavy z mRNA vakcín 
nebo,

• jestli se mohou vakcíny navzájem 
kombinovat.

Hosté pořadu zvládli odpovědět na 
více než čtyřicet velmi častých i spe-
cifických nebo kontroverzních otázek. 
Jejich odpovědi si můžete poslechnout 
na záznamu vysílání, který je k dispo-
zici na YouTube i Facebooku univerzity.

https://www.youtube.com/user/ 
OstravskaUniverzita

h t t p s ://c s - c z . f a c e b o o k . c o m / 
ostravska.univerzita

Pozvánky na další díly pořadu bu-
deme také zveřejňovat na našem obec-
ním webu.

Zdroj: Magazín Ostravské univerzity 
OU@live, Michaela Davidová, 26. 1. 2021

Jak mohli vědci vyvinout vakcínu tak rychle? 
Nejčastější otázky o očkování zodpověděli odborníci
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Fototoulky Davida Šrubaře
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Text tohoto článku se 
věnuje jedněm z nej-
zranitelnějších účast-
níků silničního pro-

voz u,  a  t o dět em . 
Doprava se stala neod-

myslitelnou součástí našich životů, 
proto je důležité seznámit děti s růz-
nými dopravními situacemi již v útlém 
věku a takto ochránit jejich zdraví. 
V souvislosti se školním rokem čekají 
děti jarní prázdniny, budou mít více 
času pohybovat se venku, proto připo-
meňme pravidla bezpečného chování 
v silničním provozu.

Dítě jako chodec 
• děti by měly vědět, jak a kde se 

správně přechází přes silnici, 
a také, že i na přechodu pro chod-
ce musí být ostražité, je důležité se 
rozhlédnout, navázat s řidičem oční 
kontakt

• naučte děti vnímat zvuky na ulici, 
seznamte je s různými druhy do-
pravních prostředků, jejich význa-
mem a jak mohou být nebezpečné

• ověřte, zda děti správně rozpoznají 
barevnou signalizaci na semaforu

• při hře s autíčky můžete dětem 
ukázat, jak může být dlouhá brzd-
ná dráha vozidel jedoucích různou 
rychlostí

Dítě jako spolujezdec
• vždy používejte ve vozidle správný 

zádržný systém pro své dítě
• sdělte mu, co se stane, když se ne-

připoutá bezpečnostním pásem
• informujte jej, jak správně nastupo-

vat do vozidla a vystupovat z něj
• a proč nemá za jízdy vyrušovat ři-

diče

Jak naučit děti pravidlům silnič-
ního provozu?

Zodpovědní rodiče jsou tím nejlep-
ším příkladem. Už v předškolním věku 
děti velmi rychle postřehnou, jak se 
správně orientovat v dopravním pro-
středí, bude tak pro ně v budoucnu 
mnohem jednodušší zachovat se bez-
pečně v závislosti na vzniklé situaci. 
Dávejte také pozor, ať nejste vlastním 

dětem špatným příkladem. Děti samo-
zřejmě vnímají i nesprávné chování, 
které vidí u dospělých a mohou ho na-
podobovat. Vyvarujte se proto napří-
klad přecházení vozovky na červenou, 
nesprávnému přecházení přes silnici 
či přejíždění plné čáry.

Při společných procházkách vyu-
žívej různých nastalých situací a dí-
těti vysvětlete, jak se v nich zacho-
vat a jaké jsou povinnosti chodce. 
Při pozorování ostatních lidí můžete 
s dítětem zhodnotit, zda se v silnič-
ním provozu chovají správně, popř. 
co dělají špatně. Sledujte semafory 
pro chodce i vozidla, nechtě dítě po-
psat význam jednotlivých barev. Na 
bezpečném místě naučte dítě ovládat 
správnou techniku jízdy na kole či od-
rážedle, naučte je správně používat 
cyklistickou přilbu. Formou hry ukaž-
te dítěti řešení různých dopravních  
situací.

Krajské ředitelství
 Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová

vrchní inspektor oddělení prevence

Chraňte majetek svůj i svých souse-
dům… K eliminaci majetkové trestné 
činnosti připomínáme informace pre-
ventivního rázu, díky kterým můžete 
předejít nechtěnému a nezákonnému 
vniknutí do Vašeho obydlí.

A jak tedy zodpovědně přistupovat 
k základním organizačním opatře-
ním, která nevyžadují žádné finanč-
ní náklady?

• Pokud odcházíte z domu, a nemusí 
se nutně jednat o dlouhodobou zá-
ležitost, ujistěte se, že jsou všechna 
okna uzavřena a uzamkněte všech-
ny vstupní dveře. Klíče neschová-
vejte do květináče nebo pod rohož-
ku. Doporučujeme uzamykání dveří 
nebo mít tyto opatřeny tzv. koulí, 
i když se doma nacházíte. Policie 
České republiky řešila případy, kdy 
pachatel odcizil věci z domu i v pří-
tomnosti obyvatel.

• V okolí domu nenechávejte žádné 
pohozené předměty, které by mohl 
pachatel použít k nezákonnému 
vniknutí do obydlí (žebřík, nářadí 
aj.). Nevytvářejte pachatelům pod-
mínky k vloupání.

• Významné může být i kvalitní 
osvětlení před objektem, což může 
v některých případech potencionál-

ního pachatele odradit. Hustý po-
rost před vstupními dveřmi nebo 
v blízkosti zdí, umožní pachateli 
pracovat skrytě.

• Před cizími lidmi se zbytečně ne-
chlubte, jak moc cenné věci vlastní-
te. Pakliže vlastníte cenné věci, zvaž-
te možnost zabudovaného trezoru 
nebo si cennosti uložte do bankovní-
ho sejfu. Pořiďte fotografie cenností 
a poznamenejte si sériová čísla.

• Pokud se přece jen stane, že Vám 
pachatel vnikne do rodinného 
domu, ihned volejte linku 158. Ur-
čitě není rozumné do domu vstupo-
vat, pachatel se může nacházet stále 
v objektu. Rovněž můžete znehod-
notit důležité stopy, které jsou ne-
zbytné při následném vyšetřování.

• Při Vaší déletrvající nepřítomnosti 
(aktuálně např. jarní prázdninový 
pobyt ve Vašich rekreačních objek-
tech) požádejte rodinného přísluš-
níka nebo souseda, kterému důvě-
řujete, aby občas vybral poštovní 
schránku, pozaléval květiny, vy-
táhl rolety nebo žaluzie. Nabudíte 
dojem, že byt není opuštěný. Dnes si 
lze již opatřit cenově dostupné digi-
tální spínací hodiny, které v nasta-
vených  intervalech rozsvítí světla, 
televizi, rádio apod. O svém odjez-

du se zbytečně nikomu nesvěřujte 
a už vůbec ne na sociálních sítích.  
Pachatelé jsou čím dál více sofis-
tikovanější a z fotografií umístě-
ných na internetu, získají informa-
ce o cennostech, které v domě nebo 
bytě máte a samozřejmě i orientace 
v prostoru jim mnohé usnadní.

Jedním z nástrojů prevence majet-
kové trestné činnosti výše uvedené-
ho charakteru je projekt Policie České 
republiky a Ministerstva vnitra Čes-
ké republiky s názvem: ZABEZPEČTE 
SE! CHRAŇTE MAJETEK SOBĚ I SVÝM 
SOUSEDŮM. Zde mohou občané vyu-
žít mobilní aplikaci s názvem „Zabez-
pečte se!“

Detailnější informace: https://
www.stopvloupani.cz/, neboť existují 
i další eventuality. Dále též viz https://
www.policie.cz/clanek/evropsky-
-den-proti-vloupani-roku-2020.aspx. 

Videospoty k popsanému tématu: 
https://www.youtube.com/watch? 
v=9zrKBfu_-3I
https://www.youtube.com/watch? 
v=o5TFljItx68

Krajské ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje

por. Bc. Martina Jablońská
komisař oddělení prevence

Bezpečnost dětí v silničním provozu 

Zabezpečte své domovy!
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Pro většinu z nás je pojem rodi-
na něco naprosto běžného. Jsou však 
děti, které na život v opravdové a dob-
ře fungující rodině stále čekají. Jen 
v našem kraji je takových dětí více jak 
500. Přitom rok od roku klesá počet 
zájemců o náhradní rodinnou péči - 
osob, které jsou ochotny přijmout do 
své péče dítě jiných rodičů a stát se 
pro takové dítě jeho náhradní rodi-
nou. V roce 2019 bylo přijato v celém 
kraji jen 67 žádostí o pěstounskou 
péči, 15 žádostí o pěstounskou péči 
na přechodnou dobu a 49 žádostí 
o osvojení dítěte. Ani rok 2020 nepři-
nesl změnu k lepšímu a počet zájem-
ců o náhradní rodinnou péči se stále 
snižuje. Pro spoustu dětí to znamená, 
že nemají šanci žít v rodině. Proto hle-
dáme zájemce o náhradní rodinnou 
péči, především pěstouny.

Jaké jsou formy náhradní rodin-
né péče? 

Náhradní rodinná péče má v Mo-
ravskoslezském kraji dlouholetou 
tradici, a to ve všech jejích formách – 
osvojení (adopce), pěstounská péče 
a poručenská péče. Jsou do ní svě-
řovány např. děti rodičů, kteří jsou 
nemocní, nejsou schopni zajistit péči 
o své dítě, ocitli se v tíživé životní si-
tuaci, jsou pro dítě nebezpeční nebo 
si delší dobu nevytváří vhodné pod-
mínky k převzetí dítěte do své péče. 

Existuje také pěstounská péče na 
přechodnou dobu. Je to krátkodobá 
pěstounská péče, která trvá v roz-
sahu maximálně jednoho roku. Díky 
pěstounské péči na přechodnou dobu 
se daří zajistit péči v náhradním ro-
dinném prostředí především dětem 
útlého věku a předejít tak jejich umís-
tění do ústavního zařízení. 

Co ale potom, když původní ro-
dina dítě zpět ani po roce nemůže 
převzít a nemáme dostatek pěs-
tounů? Mají tyto děti jít do ústav-
ní výchovy?

Proto hledáme náhradní rodiny. 
Potřebujeme pěstouny nejen pro 
malé děti, ale také pro děti mladšího 
a staršího školního věku, pro souro-
zenecké skupiny, děti jiného etnika, 
děti s výchovnými problémy a také 
děti se speciálními potřebami, tedy 
pro děti vyžadující specifický vý-
chovný přístup.

Jaké jsou děti, které potřebují 
náhradní rodinnou péči? 

Děti, které přichází do náhradní 
rodinné péče, mají stejné potřeby 
a tužby jako děti vyrůstající ve vlast-
ní rodině. Většina z nich však v prů-
běhu svého dětství zažívala velké těž-
kosti a jejich potřeby nebyly naplně-
ny v dostatečné míře tak, jak by bylo 
pro jejich zdárný vývoj žádoucí. Tyto 
děti často vyrůstaly v neastabilním 
prostředí a nepocítily dostatek lásky 
a podpory ve vlastní rodině. Pěstoun-
ská péče může pro tyto děti znamenat 
šanci, jak vše napravit.  

Kdo se může stát pěstounem?
Pěstounem může být skoro každý. 

Měl by to být především slušný člo-
věk (manželský pár nebo jednotli-
vec), rodinný typ, trpělivý, tolerant-
ní a v dobré zdravotní kondici, který 
chce pomoci dětem, které to potře-
bují. Pěstoun musí být týmovým hrá-
čem, vstřícný spolupráci a otevřený 
novým věcem. 

Proč se stát náhradním rodičem 
- pěstounem? 

Náhradní rodiče: 
• dají šanci dětem vyrůstat v rodin-

ném prostředí
• konají užitečnou věc, pomáhají dě-

tem, které to potřebují
• učí dítě mít někoho rád, zpět do-

stávají radost a lásku
• pomáhají dítě rozvíjet, jsou svěd-

ky jeho pokroku a připraví jej na 
budoucí život

• získávají cenné zkušenosti, odbor-
né znalosti, učí se být trpělivými 

• žijí aktivní život plný zážitků, po-
znají nové přátele 

• a v neposlední řadě prožijí s dětmi 
plno veselých chvilek, které oboha-
tí jejich život

A zde jsou pro inspiraci krátké 
příběhy těch, kteří se již náhradní-
mi rodiči – pěstouny - stali:

Bydlíme v malé vesnici, na samotě. 
Končila mi rodičovská dovolená a já ře-
šila, co bude dál. Neuměla jsem si před-
stavit, že budu denně vozit dítě auto-
busem do školky, později do školy v jiné 
obci a přitom zvládat ještě své zaměst-
nání, ze kterého bych se vracela večer 
domů. To jsem pro svou rodinu nechtě-
la. Vždy jsme si přáli více dětí, ale další 
dítě jsem už mít nemohla. Přijali jsme 
tedy děti jiných rodičů a stali se pěstou-
ny. Nyní máme už dvě děti v pěstounské 
péči, mohla jsem zůstat v domácnos-
ti a nemusím denně dojíždět za prací. 
Máme velkou rodinu a myslím, že jsme 
všichni šťastní. (Jana P., 35 let)  

Vždy jsem chtěla pomoci dětem, kte-
ré nemají vlastní rodinu, ale měla jsem 
vlastní děti a manžela. Děti dospěly, žijí 
v zahraničí a manžel zemřel. Najednou 
se mi vše změnilo. Vzpomněla jsem si na 
svůj sen a stala se pěstounkou. Chtěla 
jsem pomoci dítěti, které nemá tako-
vou šanci dostat se do rodiny a přijala 
jsem dítě lehce mentálně i tělesně po-
stižené. Měla jsem z toho samozřejmě 
obavy, ale vše jsem za podpory odbor-
níků a doprovázející organizace zvlád-
la. Dítě s mentálním postižením je dítě 
jako každé jiné, snad jen, že potřebuje 
větší podporu. A tělesné postižení? Že 
špatně chodí? Ale zvládá to!  A já vlast-
ně také. (Anežka Z., 44 let)  

Kde získat podrobnější informa-
ce k náhradní rodinné péči?

I když zatím jen přemýšlíte o tom, že 
byste se mohli stát náhradními rodiči, 
neváhejte se obrátit na Bc. Kateřinu 
Illésovou, soc. pracovnici pro ná-
hradní rodinnou péči odboru sociál-
ních věcí Městského úřadu Frýdlant 
nad Ostravicí, ul. Hlavní 139, kance-
lář č. 120, která Vám ráda poskytne 
podrobnější informace nebo zodpoví 
Vaše dotazy. Můžete jí jen zatelefono-
vat na tel. č. 558 604 179, napsat na  
e-mail: killesova@frydlantno.cz nebo si 
domluvit osobní schůzku. Základní in-
formace k pěstounské péči najdete také 
na stránkách kampaně Dejme dětem 
rodinu: www.dejmedetemrodinu.cz.

Co je to náhradní rodinná péče?

Pěstounská péče
Kdo je to pěstoun?

Chcete pomoci dětem, které nemohou vyrůstat ve své rodině, 
jste zdraví, aktivní a otevření zážitkům a novým zkušenostem?

Možná jste to právě Vy!

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče, kdy pěstoun o dítě 
osobně pečuje, zajišťuje jeho běžné záležitosti a potřeby, protože dítě nemůže 
být vychováváno svou původní rodinou. Dítě přitom neztrácí kontakt se svou 
biologickou rodinou. Pěstoun poskytuje láskyplnou péči, domov a bezpečí dětem, 
které neměly tak šťastný start do života, jako ostatní děti. 

Alenka (7 let) vyrůstala ve své rodině. Doma byly hádky, tatínek pil alkohol 
a nakonec od nich odešel. Maminka byla nemocná. Její nemoc se postupně 
zhoršila tak, že už nemohla Alenku dál vychovávat. 

Nakonec byla svěřena do pěstounské péče Martina 
a Pavly. Přechod do náhradní rodiny nebyl snadný. 
Pěstouni měli ještě své vlastní děti Kubu (16 let) a Sáru 
(12 let). Alenka si musela zvyknout na spoustu nových 
věcí, tak jako si pěstouni i jejich děti museli zvyknout 
na Alenku.  Nyní už je Alenka v pěstounské rodině 
spokojená. Pěstouni jí mají rádi, poradí jí a pomohou, má 
u nich svůj domov, pokojík i hračky. Také se pravidelně 
setkává se svou maminkou.
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V roce 1638 nařídil císař Ferdi-
nand III. Zemskému hejtmanovi hra-
běti Salmovi, aby nechal odvést sto 
mužů do ochranného sboru „Věrných 
Valachů“. Přitom ho důrazně nabádal, 
aby při formování sboru dával pozor 
a rozeznával Valachy věrné a spoleh-
livé od nespolehlivých. 

Hlavní povinností portášů bylo po-
tírání zločinnosti a zbojnictví. Když 
ustalo loupežnictví, věnovali se por-
táši všeobecnému policejnímu do-
hledu, v pozdější době vodili zločin-
ce a doprovázeli oddíly vojáků, kteří 
mašírovali do války. Zločince, který 
se vzpouzel, mohli i zabít. Za to por-
táš odpovídal jen svým nadřízeným, 
ne soudu. 

Od začátku spadalo rozhodování 
ve věcech portášů císaři. Když se situ-
ace v zemi uklidnila, byl sbor rozpuš-
těn, ale jakmile se zločinnost zvedla 
nebo hrozily vpády, byl znova zřizo-
ván. Císař se sboru nakonec zbavil 
s odkazem, že je to orgán spíše zem-
ský než císařský.  Moravský zemský 
sněm potom svolával nebo rozpou-
štěl sbor portášů podle uvážení až 
do roku 1717, kdy bylo rozhodnuto, 
že portáši budou fungovat jako stálý 
bezpečnostní sbor a bude mít stálou 
vnitřní organizaci. Sbor byl rozdělen 
na desátnictva podél velké části mo-
ravsko -slovenské hranice. Nejvyšším 

představitelem sboru byl Lajtnant, 
neboli poručík, pod kterého ještě spa-
dal Feldbáb, neboli šikovatel.

Sídla desátnictev se měnila, nej-
stabilnější však bylo na Čeladné, 
dále například ve Valašské Bystřici, 
na Hutisku nebo ve Velkých Karlovi-
cích. Z blízkého okolí jsou ve spisech 
uvedeni portáši, kteří pocházeli z Če-
ladné, Kunčic, Tiché, Frenštátu, Lich-

nova Kozlovic, Metylovic, Palkovic, 
Hukvald.

Zajímavá byla výzbroj portášů. No-
sili krátkou ručnici, obušek čili valaš-
ku, někteří krátké šavle, přes rameno 
sajdák na chleba nebo provazy na sva-
zování zločinců. Dále měli polní flašku 
(čutoru) a nosili také toulec na prach 
a olovo. Oblékali se do obyčejného 
místního kroje, aby splývali s ostat-
ními. Odznaky své hodnosti nenosili, 
protože se navzájem znali. Roku 1830 
pak byli portáši zrušeni, protože už 
stáli zemskou kasu hodně peněz.

Čas novodobých portášů nastal až 
v roce 2002, kdy se skupina chlapů 
z Valašska domluvila na tom, že by 
bylo pěkné znovuobnovit portášskou 
tradici a připomenout lidem místní 
bohatou historii a tak byl roku 2003 
znovu postaven Valašský sbor por-
tášský, který má hlavní sídlo ve Valaš-
ské Bystřici spolu se stejnojmenným 
desátnictvem. Dále funguje desátnic-
tvo Čeladénské a Rusavské. Sbor čítá 
nyní okolo 45 členů.

Nynějším posláním valašského sbo-
ru portášského je zachovávání tradic, 
můžete nás tak potkat na horských 
pěšinách a různých kulturních či folk-
lórních akcích. Pokud jsou mezi Vámi 
takoví, kterým se toto období histo-
rie zdejšího kraje líbí, budeme rádi, 
pokud se k nám přidáte. Kontaktovat 
nás můžete na e-mailové adrese por-
tasi.celadna@email.cz a více si o his-
torii portášů a o nás, můžete přečíst 
na www.portasi.cz Lukáš Kollárik

Portáši – starobylá stráž místního kraje
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Specialista na výrobu a renovaci pomníků

      www.kamenictviburda.cz 774 889 261

Renovace starších terasových pomníků

Nabízíme Vám profesionální služby za velmi příznivé ceny
• Zakázková výroba žulových pomníků klasických i originálních tvarů a barev
• Rekonstrukce stávajících pomníků
• Broušení terasových pomníků bezprašnou technologií přímo na místě

s aplikací impregnačních nátěrů
• Sekání a opravy písma (zlacení, stříbření, stínování a barvení)
• Pomníkové doplňky: lampy, vázy, vitríny (nerezové, bronzové, žulové)
• Kopání a betonování základů, veškeré betonářské práce kolem pomníků
• Likvidace a odvoz stávajících pomníků

Využijte 20% slevu na sjednané zakázky na rok 2021

Průběh sjednání zakázky
• Přijďte za námi na uvedený hřbitov 

(viz. zadní strana letáčku)
• Konzultace v místě realizace 

• Výroba a montáž hrobů na zakázku
• Odborné renovace a opravy stávajících pomníků
• Strojní broušení terasových pomníků bezprašnou tech. přímo na místě
• Sekání a opravy písma (zlacení, stříbření a barvení)
• Pomníkové doplňky všech druhů (nerezové, bronzové, žulové)
• Zhotovení nových betonových základů
• Likvidace a odvoz stávajících hrobů

Využijte 20% SLEVU na sjednané zakázky na rok 2021

ZAVOLEJTE – PŘIJEDEME – ZAMĚŘÍME – PORADÍME

HOSPŮDKA  
NA KOPEČKU 

nabízí 

domácí velikonoční cukroví 
... linecké, kokosové, marcipánové,  

karamelové, čokoládové,  
…a spoustu dalších… 

Cena včetně balného … 470,- / 1 kg 
Objednávky přijímáme do 15. 3. 2021 
na tel. čísle 606 389 774, 724 399 919 

HOSPŮDKA NA KOPEČKU 
Kunčice pod Ondřejníkem    

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry nebo špalky  

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

Telefon: 603 315 738
* * *

ČESKÝ JAZYK
Připravím na jednotné přijímací zkoušky na osmi-, šesti-, 
čtyřletá gymnázia. Pracuji s Cermat testy a s příručkami 

s přehledem učiva, doplněné speciálními testy.

Mgr. Marie Starnovská, 
E-mail: starnovska.marie@seznam.cz

Mobil: 737 037 468 
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Textu bylo méně, trochu jsem zvětšila řádkování, aby vyplnil obě strany

Obrázek by se hodil, ale nevím, jaký máte na mysli.
V příloze jsem nenašla.

DeCarbon
ČIŠTĚNÍ MOTORU VODÍKEM

NIŽŠÍ SPOTŘEBA PALIVA
Díky dekarbonizaci klesne spotřeba
paliva až na výrobní hodnoty.

SNÍŽENÍ KOUŘIVOSTI
Toto oceníte především na STK
a přispějete tak k lepšímu ovzduší.

SNÍŽENÍ SERVISNÍCH NÁKLADŮ
Odstraněním karbonu předejdete
výměně mnohdy velmi drahých dílů.

HLADKÝ CHOD MOTORU
Vyčištěním usazenin se zlepší
celkový projev a chod motoru.

REAKCE NA PLYN
Citelně poznáte zlepšenou reakci
při sešlápnutí akceleračního pedálu.

NAVRÁCENÍ VÝKONU
Odstraněním karbonu se vrátí
výkon vozidla na tovární hodnoty.

VSTŘIKOVAČE DIESELOVÉ
VENTILY
KATALYZÁTORY

Co dekarbonizace umí?

Výhody dekarbonizace

Proces dekarbonizace zbaví během 60 minut motor a jeho součásti všech uhlíkových usazenin.
Dekarbonizace je vhodná jak pro benzínové tak naftové motory a bez demontáže vyčistí:

VSTŘIKOVAČE BENZÍNOVÉ
LAMBDASONDY
ZAPALOVACÍ SVÍČKY

TURBODMYCHADLA
FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC
PÍSTNÍ KROUŽKY

Představujeme novou službu

Nainstalujte si mobilní aplikaci pro
online rezervaci a správu služeb

MŮJ SERVIS app

www.pneuzatopek.cz

AGROCAR s.r.o., Pod Šenkem 2046, 744 01 Frenštát p. R.

+420 556 802 752 / 777 881 116, info@agrocar.cz

Výprodej skladových zásob

fréz

sněhových


