
Toť otázka, o které na posledním 
zasedání diskutovali zastupitelé obce. 
Asi je zbytečné se nějak dlouze roze-
pisovat, že se jedná o možnosti koupit 
budovu Huťařství, kterou se rozhodl 
současný majitel prodat. V proběhlé 
diskuzi padlo jak ze strany zastupi-
telů, tak občanů, kteří přišli v hojném 
počtu, několik zásadních názorů. 

Názor první - budovu nekupovat, 
a s novým majitelem se následně do-
mluvit na případném využívání sálu na 
Huťařství v podobném duchu, jako to 
fungovalo doposud. Osobně si myslím, 
že pokud budovu koupí nový majitel, jis-
tě bude mít podnikatelský záměr, o kte-
rém si troufnu tvrdit, že to jistě nebude 
provozování hospody ve velkém sálu, 
tak jako to bylo nyní. To by se mu jeho 
investice totiž nejspíš nikdy nevrátila. 

Názor druhý - postavme si spole-
čenský sál nový a nekupujme starý 
barák. Jistě, taky by to bylo řešení. 
Otázkou je, kde si takový sál postavit 
a hlavně za kolik. Nemyslím si, že za 
peníze, za které se Huťařství prodává 
a co by stály případné další opravy (co 
si budeme nalhávat, je to starý barák), 
by se nám podařilo v dnešní době po-

stavit nový sál. Vždyť jenom přístavba 
školy nás vyšla na 30 miliónů.

Názor třetí - když nám to prodá za 
čtyři milióny, tak to kupme. Musím 
říct, že tento názor padal asi nejčastě-
ji. Koupit Huťařství za rozumnou cenu. 
Osobně se k takovému řešení také při-
kláním. Jenomže teď nastává asi ta nej-
těžší část, říct si, co je to rozumná cena. 

Jaká je představa majitele o ceně, se 
může každý přesvědčit na internetu. 
Nutno říci, že na internetu se Huťařství 
nabízí bez vedlejší, samostatně stojící 
budovy. Na zastupitelstvu panovala 
shoda, že pokud by se Huťařství kupo-
valo, tak jedině vcelku, včetně sousední 
budovy. Dále bylo hojně diskutovanou 
otázkou technický stav budovy. Dne 
24. února si celou budovu prohlídnul 
statik. Při jeho prohlídce jsem ho do-
provázel. Dle konstatování statika na 
místě, je v nejhorším stavu z celé bu-
dovy střecha. Ovšem není to tak, že by 
v brzké době spadla, ale díky místnímu 
zatékání, je třeba vyměnit nějaký ten 
trám a ideálně překrýt novou krytinou. 
Zbytek budovy je vzhledem ke svému 
stáří, v přiměřeném stavu. Sklepy jsou 
suché bez plísně, zdi nemají žádné vý-
razné praskliny, kromě napojení staré 
budovy a přístavby. To je však způsobe-
no rozdílným sedáním stavby, a stropy 
nevykazují taky žádné praskliny, které 
by hrozily zřícením. 

Samozřejmě, že zastupitelé se nebu-
dou rozhodovat o koupi či nekoupi na 
základě mých dojmů z prohlídky, ale na 
základě svého vlastního úsudku a ná-
zoru, a třeba také na základě zpráv, vy-
pracovaných statikem, odhadcem, pří-
padně dalšími specialisty.

David Fojtík, místostarosta obce
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Milí sousedé,
úvodníkem v minulém vydání 

jsem chtěla rozproudit veřejnou de-
batu k případné koupi Huťařství. Z re-
akcí, které jsme obdržela na email, 
osobně i na zastupitelstvu soudím, 
že se mi debatu rozproudit podařilo.

Obec je opravdu věc veřejná. Pro-
to jsem ráda, když se veřejně deba-
tuje, diskutuje, hovoří. To nezname-
ná, že spolu musíme vždy všichni 
nutně ve všem souhlasit. 

Jsem ráda, že na zastupitelstvu se 
nám většinově podařilo vést plod-
nou diskusi. Tedy ve více osobách 
jsme hovořili o jednom tématu, na-
šim cílem nebylo rozhodnout, ale zá-
ležitost pečlivě rozebrat z různých 
stránek. Nyní je potřeba shromáž-
dit argumenty a připravit materiál 
pro kvalifikované rozhodnutí zastu-
pitelstva obce. V této věci je opráv-
něno rozhodnout jen a pouze za-
stupitelstvo obce. Nikoliv starostka 
sama. Dle demokratických principů 
rozhoduje většina. V našem případě 
8 osob. Pokud bychom neměli radu 
obce, mohlo by to být dokonce lidí 
méně. Je to moc nebo málo?

Trápí mne agresivita některých 
projevů. Někteří si pletou diskusi 
s polemikou – jejich projev je vylože-
ně konfliktní a snaží se pouze vyvrá-
tit názor druhé strany (tedy jej vůbec 
neposlouchají). Toto je bohužel obec-
ným projevem poslední doby, kdy 
dochází vyloženě k polarizaci spo-
lečnosti. Zvládneme se u nás rozhod-
nout kultivovaně? Já věřím, že ano.

Na závěr Vám s ohledem na téma, 
které hýbe celou společností mno-
hem více, přeji hlavně pevné zdraví. 
A dávejte na sebe pozor! Vaše Míša

Slovo starostky

Bezpečí  
seniorů
17. března

6 Zadržování vody  
v krajině
1. dubna

Pozvánky  
na různé akce

6 Zápis  
do 1. třídy
7. dubna

10-11 14

Koupit, či nekoupit?

( další články k tématu  
"Huťařství" na stranách 7-9) 
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Obec informuje
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Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje
daňovou veřejnost, že Územní pracoviště ve Frýdlantě nad Ostravicí přechází do opti-
malizovaného režimu.

Územní pracoviště ve Frýdlantě nad Ostravicí přešlo od 1. ledna 2020 do optimalizovaného režimu, kdy budou 
služby pro občany omezeny na úřední dny, tj. budou poskytovány v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. 

Kontaktní telefonní čísla (od 22. 1. 2020):
Územní pracoviště ve Frýdku-Místku (ústředna)              558 605 111
Územní pracoviště ve Frýdlantě nad Ostravicí (podatelna)               558 605 100, 558 605 101

Senior Přeprava a přeprava pro osoby  
se zdravotním postižením 
CHARITA FRENŠTÁT p. R. nabízí službu osobní přepravy 

PONDĚLÍ až PÁTEK OD 7:00 DO 
15:00 HODIN

Sazba za 1 km je 10,- Kč. Zá-
jemce platí celkový počet najetých 
kilometrů. Výjezd pracovníka ze 
sídla Charity Frenštát p. R. (Dolní 
504, Frenštát p. R.) k bydlišti zá-
jemce, dále na místo určené zájem-

cem a případnou cestu zpět k bydli-
šti a cestu pracovníka zpět do sídla 
Charity Frenštát p. R.

DOBA ČEKÁNÍ NA KLIENTA (u lé-
kaře, na úřadě apod.) je zpoplatněna 
30,- Kč / 15 min.

Doba čekání zahrnuje i možný do-
provod klienta.

Objednávejte se minimálně  
1 den dopředu pro rezervaci 
auta, a to od pondělí do pátku 
od 7:00 do 14:00 hodin.

Kristýna Majerková

731 141 801

V měsíci březnu zahájí Moravskoslez-
ský kraj ve Frýdlantu nad Ostravicí dů-
ležitou rekonstrukci mostu nacházející 
se nad čtyřproudou silnící č. I/56 a na-
vazujícího mostu nad železniční tratí 
Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí.

Termín opravy je od 2. 3. 2020 do 
30. 11. 2020. V tomto období bude pro-
bíhat úplná uzavírka nadjezdu (mostů) 
pro veškerou dopravu i pro chodce. 
Příjezd i odjezd přes nadjezd nebude 
v uvedeném termínu možný. Příjezd do 
Frýdlantu n. O. bude veden po vyzna-
čených objízdných trasách. Od Frýdku-
-Místku po silnici č. I/56 buď sjezdem 
na obec Baška, a pak po silnici směr 
Pržno, Frýdlant n. O. nebo sjezdem na 
Nové Dědině ve směru Čeladná, Fren-
štát p. R. Sjezd ze silnice č. I/56 ve smě-
ru od Frýdku-Místku na Metylovice, 
Pstruží bude po celou dobu stavby za-
chován a taktéž sjezd z Frýdlantu n. O. 
(z části „Vyhlídka“) na čtyřproudou 
silnici č. I/56 ve směru na Ostravici. 

Ve směru od obce Ostravice je objízd-
ná trasa na Metylovice a „Vyhlídku“ ve-
dena sjezdem z I/56 na Nové Dědině, 
dále směr Čeladná a přes obec Pstruží.  
Protože je pravděpodobné, že v někte-

rých lokalitách dojde k nárůstu dopravy, 
nabádáme všechny ke zvýšené opatr-
nosti. Prosím, respektujte veškeré do-
pravní pokyny.  Odbor RRaSÚ 

MěÚ Frýdlant nad Ostravicí

Začíná komplexní rekonstrukce mostů  
nad čtyřproudou silnicí a železnicí
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Vilma Hrachová 88 let
Bohuslava Adamcová 88 let
Helena Jurková 85 let
Pavla Gvardová 84 let
Božena Píchová 82 let
Otakar Sládeček 75 let
Jarmila Tkáčová 75 let
Ladislav Motal 70 let

Josef Kopčil 65 let
Jiří Zavadil 65 let
Zdeněk Blabla 60 let
Anna Justová 60 let

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

Jubilanti březen 2020
Společenská rubrika Rozloučení

Vítání občánků

V měsíci únoru jsme se naposle-
dy rozloučili s panem Františkem 
Rudolfem a panem Ladislavem 
Michnou.

V sobotu 15. února 2020 jsme v obřadní síni obecního úřadu přivítali nově 
narozené občánky Kunčic pod Ondřejníkem. 

Jsou to dvojčátka Zuzana a Romana Káňovy, dále David Kanaláš, Jan 
Šupík a Agáta Závodná.

Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Foto: Eva Humpolcová

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

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

Vzpomínky

Dne 20. března 2020  
uplyne 30 let od úmrtí  

paní Lidušky Kunášové.
S láskou vzpomínají  

manžel Jan, syn Jan s rodinou, 
dcera Eva s rodinou
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Krajská hygienická stanice Morav-
skoslezského kraje se sídlem v Ostra-
vě (KHS MSK) vydala obecné dopo-
ručení, jak postupovat při návratu 
z rizikových oblastí Itálie, kterými 
aktuálně jsou: Emilia-Romagna, 
Lombardie, Piedmont a Veneto.
1. Pokud má občan v době pobytu 

nebo po návratu tyto zdravotní po-
tíže: horečku nad 38°C, kašel, duš-
nost, dechovou nedostatečnost, 
AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA  
TELEFONUJE NA:
595 138 118 
(KHS linka ke koronaviru)

595 138 119 
(KHS linka ke koronaviru)

595 138 147 
(KHS linka ke koronaviru)

NEBO
kontaktuje KHS MSK a její územ-
ní pracoviště na telefonních čís-
lech:
• Okres Frýdek-Místek 558 418 

301, 558 418 339, 558 418 316
• Okres Nový Jičín 556 770 384-

386
2. Pracovníci KHS MSK provedou po-

drobné šetření zaměřené na po-
byt v Itálii. Budou se ptát na místo  
a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii 

 účastnil akcí hromadného charak-
teru, případně zda byl v době poby-
tu v kontaktu s osobami majícími 
výše uvedené příznaky onemocně-
ní, nebo s osobou, která onemocněla 
COVID-19.

3. Pokud se vrací z rizikových oblas-
tí Itálie a dalších oblastí uvedených 
na webových stránkách Minister-
stva zdravotnictví ČR, mohou být 
po dohodě s pracovníky KHS MSK 
a ošetřujícím lékařem nařízena ka-
ranténní opatření s pravidelným 
sledováním zdravotního stavu.

4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude pro-
veden odběr na vyšetření onemoc-
nění koronaviry.

5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí 
přítomnost koronaviru, bude oka-
mžitě hospitalizován. (Fakultní ne-
mocnice Ostrava, NsP Havířov, Slez-
ská nemocnice Opava)

6. V ostatních případech (pobyt v Itálii 
mimo rizikové oblasti, případně po-
byt v izolovaných horských středis-
cích) bude doporučen režim sebepo-
zorování zdravotního stavu bez nut-
nosti hospitalizace nebo karantény.

7. U rizikových profesí (zdravotníci, 
pracovníci činní v sociálních služ-
bách či ve školství) bude karan-
ténní opatření vyhodnoceno indi-
viduálně. Karanténní opatření bu-
dou vydána pouze výjimečně, a to 
vzhledem ke konkrétnímu riziku.

Toto doporučení KHS MSK se 
může s ohledem na aktuální epide-
miologickou situaci změnit, respek-
tive zpřísnit. Sledujte níže uvedené 
webové stránky a média.

Doporučení pro zdravotnická 
a sociální zařízení: Vydání zákazu 
návštěv, a to do odvolání.

Doporučení pro školská zaří-
zení: Předání veškerému personá-
lu a žákům.

Pro všechna zařízení, resp. mís-
ta s vysokou koncentrací občanů, 
je doporučen zvýšený hygienický 
režim – dezinfekce a mytí rukou 
i ploch.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Ministerstvo zdravotnictví ČR:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ 
informace-pro-obcany-v-souvislosti- 
-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho- 
-koronaviru-2019_18415_1.html

KHS MSK:
http://www.khsova.cz/

Zdravotní ústav v Ostravě:
https://www.zuova.cz/

Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje:
https://www.msk.cz/cz/ 
zdravotnictvi/informace-o- 
-koronaviru-144974/

Mobilní sběr nebezpečných a vel-
koobjemov ých odpadů proběhne 
dne 28. března 2020 a provedou ho 

pracovníci firmy FCC Česká republi-
ka, s.r.o. spolu s pracovníky údržby  
obce. 

Na těchto stanovištích v uvedené 
době může každý občan nebo vlast-
ník nemovitosti v obci odevzdat ne-
bezpečný odpad: olejové automobilo-
vé filtry, plechovky se zbytky barev, 
autobaterie i s elektrolytem, znečiště-
né láhve a sklo od chemikálií, zbytky 
přípravků na hubení škůdců a postři-
ky, staré kosmetické přípravky, staré 
léky, vyjeté motorové oleje, mořidla 
a rozpouštědla, plastové obaly a ná-
doby od škodlivin, hadry znečištěné 
barvami, oleji a vazelínou, obaly od 
sprejů apod.

Nebezpečný je odpad, který má 
nepříznivé účinky na lidské zdra-
ví a životní prostředí, proto odpad 
přivezte pouze v uvedenou dobu, 
aby jej mohli pracovníci odborné 
firmy od Vás přímo odebrat a ulo-
žit do mobilních kontejnerů a aby 
nezůstával nikde ležet bez dozoru!

(pokračování na str. 5) 

KORONAVIRUS - doporučení k aktuální 
epidemiologické situaci ke dni 04.03.2020

Informace o sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů

Mobilní sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů proběhne dne 
28. března 2020 a provedou ho pracovníci firmy FCC Česká republika, 
s.r.o. spolu s pracovníky údržby obce. 

STANOVIŠTĚ PRO SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ:
•  u autobusové zastávky „U lávky“  8.30 – 9.00 hod.
•  u autobusové zastávky „Kostel“  9.15 – 9.45 hod.
•  u autobusové zastávky „Huťařství“ 10.00 – 10.45 hod.
•  u autobusové zastávky „Rozcestí ČD“ 11.15 – 12.00 hod.

STANOVIŠTĚ PRO SBĚR VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ:
•  u autobusové zastávky „U lávky“ 8.00 – 10.00 hod.
•  u autobusové zastávky „Kostel“ 8.00 – 10.00 hod.
•  u autobusové zastávky „Huťařství“ 8.00 – 11.00 hod.
•  u autobusové zastávky „Rozcestí k ČD“ 8.00 – 12.00 hod.
•  u železničního přejezdu pod ruským kostelíkem 8.00 – 11.00 hod.
•  u vodní nádrže v Kolibách 8.00 – 11.00 hod.
•  Bystré u p. Vlastimila Píchy  8.00 – 10.00 hod.
•  Koliba Tichý pod Stolovou 8.00 – 10.00 hod.
•  sběrné místo v areálu pily 8.00 – 12.00 hod.
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Informace o sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů

Poděkování 
Rádi bychom poděkovali minulému i současnému ve-

dení obce a také zaměstnancům, organizacím a firmám 
za úsilí a ochotu při vybudování vodovodu v části obce 
Kunčice pod Ondřejníkem - Koliby.

Za spokojené občany Leona a Radek Píchovi

Množství odevzdaného 
odpadu v roce 2019 
Nebezpečný odpad
0,128 t 200 114 kyseliny
0,54 t 200 126 olej, tuk
4,31 t 200 127 barva, lepidla, pryskyřice  
0,017 t 200 132 jiná nepoužitelná léčiva 
 neuvedená pod číslem 200 131 

Tříděný odpad  
51,7542 t 200 139 plasty
60,5542 t 200 101 papír a lepenka
67,8395 t 200 102 sklo
0,92 t 160 103 pneumatiky (ostatní tříděný odpad)

Velkoobjemový odpad
149,9 t 200 307 velkoobjemový odpad

Směsný komunální odpad
735,8774 t 200 301 směsný komunální odpad

V rámci zpětného odběru bylo odebráno a předáno 
k druhotnému využití:
0,751 t elektrospotřebiče (ELEKTROWIN)
11,809 t elektrospotřebiče (ASEKOL)
0,55 t   oleje 
7,581 t textil Danuše Svobodová, pracovník OÚ

Provozní doba  
sběrného místa 

Sběrné místo komunálních odpadů obce Kunčice 
pod Ondřejníkem se nachází v areálu Pily Kunčice p. O. 
čp. 803, kontaktní telefon 734 288 922. Sběrné místo 
je zároveň i místem zpětného odběru odpadů.

Zahájení provozu sběrného místa je od 28. března 
2020, ukončení provozu je naplánováno na 31. října 
2020.

Do sběrného místa je možno odevzdávat velkoobje-
mové odpady, vysloužilé elektrospotřebiče všech veli-
kostí, baterie, zářivky, osvětlovací tělesa a tříděný od-
pad – plastové obaly ve žlutých pytlích, papír a kartony, 
sklo a železný šrot.

Nabídka sběru obalových  
plastů do pytlů

Z důvodů velké produkce plastových obalů a neu-
stálého stavu přeplněných kontejnerů na plasty nabí-
zíme možnost odevzdávat plastové obaly ve velkých  
plastových pytlích přímo do sběrného místa. Sběrné mís-
to je v areálu Pily Kunčice p. O. čp. 803, provozní doba je 
uvedená výše nebo na stránkách obce www.kuncicepo.cz

Pytle na plastové obaly si je možné vyzvednout na 
Obecním úřadu Kunčice pod Ondřejníkem u p. Svobo-
dové nebo přímo ve sběrném místě. 

(dokončení ze str. 4) 
Na těchto stanovištích v uvedené 

době může každý občan nebo vlastník 
nemovitosti v obci odevzdat velkoob-
jemový odpad - odpad z běžného pro-
vozu, který nelze uložit do popelnice: 
matrace, části nábytku, WC mísy, umy-
vadla, koberce, linolea, kočárky apod.

Na daná stanoviště přivážejte pro-
sím velkoobjemový odpad až od vy-
značené doby, tj. od 8.00 hodin do doby 
uvedené u jednotlivých stanovišť. Po 
uvedené době již odpad na stanoviště 
nevozte, uložit tento odpad pak může-
te v provozní dobu do sběrného místa 
čp. 803 (areál Pily Kunčice p. O.), které 
bude otevřeno od 28. 3. 2020. 

Informace ke sběru 
železného šrotu 

Sběr železného šrotu proběhne sou-
běžně se sběrem nebezpečných a vel-
koobjemových odpadů v sobotu 28. 
března 2020. Sběr provedou členové 

SDH Kunčice pod Ondřejníkem. Odvoz 
železného šrotu je možné individuálně 
projednat na tel. 721 831 980.

Železný šrot nebude vykupován, od-
voz bude proveden zdarma. Veškerý 
nepotřebný železný šrot mohou občané 
uložit k místním komunikacím, odkud 
bude naložen a odvezen. Sběrné vozi-
dlo bude projíždět po těchto trasách:
•  od křižovatky u nemocnice, kolem 

dřevěného kostelíku k prodejně 
pod Stolovou a zpět kolem dřevě-
ného kostelíku k hranicím obce Če-
ladná a zpět k penzionu Karolína, 
dále kolem transformátoru až pod 
les nad penzion Jurášek, 

•  od penziónu Karolína přes Koli-
by k hospůdce na Maralově kopci, 
zpět k železničnímu přejezdu kolem 
apartmánového domu Relax, odtud 
přes autobusovou točnu k nádraží 
ČD, dále pak okolo hospůdky Na ko-
pečku po Valašské cestě k penziónu 
VK, k obecnímu úřadu a jeho okolí, 

•  po silnici II/483 od nemocnice po 
Tichou, od autobusové zastávky 
"U lávky", zpět po pravé straně po-
toka Tichávka, přes Rakovec na 
Frenštát p. R. a zpět přes Humbarek 
okolo mateřské školy ke kostelu.

Vážení občané a vlastníci rekreač-
ních chat,

využijte, prosím, mobilního sběru 
nebezpečných a velkoobjemových od-
padů a sběru železného šrotu k jarní-
mu úklidu a nepřistavujte je v průbě-
hu roku ke kontejnerům na komu-
nální odpad, kam nepatří. V případě, 
že nestihnete mobilní sběr, můžete 
v průběhu roku přivézt tyto odpady 
v provozní dobu do sběrného mís-
ta čp. 803. 

Děkuji všem, kteří přispějí k zlep-
šení čistoty a ochraně životního pro-
středí v naší obci. 

Danuše Svobodová, pracovník OÚ

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA:
Pondělí  15.00 – 17.00 hod.
Středa  15.00 – 17.00 hod.
Pátek   15.00 – 17.00 hod.
Sobota  10.00 – 12.00 hod.
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01.04.2020  
9:00 
ZADRŽOVÁNÍ  
VODY  
V KRAJINĚ 
SEMINÁŘ:  
V posledních letech se sucho a problémy 
související s nedostatkem vody nevyhýbají ani 
horským oblastem, tedy ani Moravskoslezským 
Beskydům. Místní musí mnohdy vodu dovážet 
ze vzdálených zdrojů a dále s ní šetřit, jak jen to 
je možné. Jsou to situace, na které bychom si 
neměli zvykat, měli bychom se naučit jim 
efektivně předcházet a osvojit si, jak s vodou 
lépe hospodařit. Seminář na téma „Zadržování 
vody v krajině“ Vám může odpovědět na mnohé 
Vaše otázky z této oblasti. Je určen pro zástupce 
veřejné správy, odborné a široké veřejnosti a je 
pro všechny účastníky zdarma. Registrace 
nutná do 23.03.2020. 

Není Vám život 
v obci lhostejný? 

──── 
Trápí Vás sucho?  

 ──── 
Chtěli byste vědět 
jak zadržet vodu ve 

Vaší krajině, ve 
Vaší obci? 

Přihlaste se na 
seminář! 

MÍSTO POŘÁDÁNÍ 
SEMINÁŘE
: Zasedací místnost MÚ 

Frýdlant nad Ostravicí, 
Hlavní 139 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 

Ing. Martin Václavík 

Zadržování vody 
v krajině 

Jiří Michalisko 

Malé vodní stavby  
– zadržení vody 

v krajině

REGISTRACE
: 

MAS Frýdlantsko – Beskydy 
Čeladná 713 

malouskova@masfb.cz 
tel. 736 242  410 

Senior Point Frýdlant n. Ostr. 
ve spolupráci se 

Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. 

Vás srdečně zve na přednášku 

BEZPEČÍ SENIORŮ 
NEKALÉ A MANIPULATIVNÍ TECHNIKY 

PRODEJCŮ  
A JAK SE JIM BRÁNIT 

V ÚTERÝ 17. 3. 2020 OD 9 HODIN 
V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU KUNČICE P. O. 

Přednášku povede a na vaše dotazy zodpoví zkušený 
lektor Sdružení obrany spotřebitelů 

Moravy a Slezska z. s. 

Vstup zdarma 

Senior Point Frýdlant n. Ostr. 
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V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU KUNČICE P. O. 

Přednášku povede a na vaše dotazy zodpoví zkušený 
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Moravy a Slezska z. s. 

Vstup zdarma 

Senior Point Frýdlant n. Ostr. 
ve spolupráci se 

Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. 

Vás srdečně zve na přednášku 

BEZPEČÍ SENIORŮ 
NEKALÉ A MANIPULATIVNÍ TECHNIKY 

PRODEJCŮ  
A JAK SE JIM BRÁNIT 

V ÚTERÝ 17. 3. 2020 OD 9 HODIN 
V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU KUNČICE P. O. 

Přednášku povede a na vaše dotazy zodpoví zkušený 
lektor Sdružení obrany spotřebitelů 

Moravy a Slezska z. s. 

Vstup zdarma 

27 seniorů z naší obce si v šes-
ti pondělních lekcích v prostorách 
obecního úřadu procvičilo svou pa-
měť, koncentraci i představivost na 
kurzu „Hrátky s pamětí“. Pod ve-
dením skvělé trenérky paměti, paní 
magistry Marie Göttlicherové, si zá-
bavnou formou osvojili techniky za-
pamatování, procvičovali mozkové 
závity a splnili nejednu domácí úlo-
hu. K dispozici měli procvičovací lis-
ty a spoustu nových informací, jak 
trénovat svou paměť. Dosáhli i tak 

vysoké mety, jako je nákupní seznam 
o třiceti položkách. Účastníci vychá-
zeli z každé lekce s úsměvem a nabití 

novými znalostmi, které jistě zúročí 
v běžném životě. Kristýna Majerková

Foto: Daniela Kociánová

Nejstarší účastnici Hrátek s pamětí bylo přes osmdesát!

Poděkování 
Dovolte nám poděkovat za možnost zúčastnit se kurzu hrátky s pamětí. 

Velké poděkování patří paní trenérce paměti Marii Göttlicherové, která nás 
celým kurzem provázela a naučila nás spoustu nových „fíglů“ jak si paměť 
cvičit. Rádi bychom také poděkovali paní Daniele Kociánové za přípravu 
perfektního zázemí. Za všechny spokojené účastníky ZK
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Téma, které Vás zajímá - případná koupě Huťařství

Jak jistě víte, 19. února se konalo 
zasedání zastupitelstva obce, jehož 
jediným tématem byla případná kou-
pě Huťařství a přilehlých pozemků. 
Jsem ráda, že občany toto téma zajímá, 
což dokládá hojná účast na zasedá-
ní (cca 20 občanů, přičemž normálně 
chodí tak dva), online se dívalo dalších 
cca 60 osob (běžně okolo 10).

Na zasedání jsem byla vyzvána, 
abych téma Huťařství zařadila do mi-
mořádného vydání obecních novin. 
Protože byl ještě týden do uzávěrky, 
rozhodla jsem se zařadit toto téma do 
březnových obecních novin.

Hned 20. února jsem napsala všem 
členům zastupitelstva obce tento 
email:

Vážení zastupitelé,
máte-li zájem se veřejně vyjádřit 

v obecních novinách k včera debatova-
nému tématu – Návrh na koupi Huťař-
ství, zašlete mi Váš názor / článek nej-
později do středy 26. února.

Věřím, že všechny názory, ať už jsou 
jakékoliv, budou napsány kultivovanou 
a slušnou formou.

Téma Huťařství bude na základě 
podnětu pana Kubína zařazeno do břez-
nového vydání obecních novin. 

S pozdravem, Michaela Šebelová

Protože diskuse byla bouřlivá, oče-
kávala jsem, že i ti, kteří jsou proti pří-
padné koupit, této možnosti využijí 
a se svým názorem se veřejně podělí. 
Bohužel jsem obdržela pouze dvě od-
povědi. Obě jsou spíše kladné. Ostatní 
názory tedy bohužel zůstanou proza-
tím bez zveřejnění.

Zveřejňuji tedy alespoň názory ob-
čanů, které mi přišly na email. (viz. 
box Názory občanů na str. 8)

Přehled přijatých usnesení z XI. Zasedání 
zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 
konaného dne 19.02.2020

ZO shledalo veřejný zájem na  pří-
padném nabytí hmotných nemovi-
tých věcí zapsaných na listu vlast-
nictví 2521 v k.ú. Kunčice pod Ond-
řejníkem do vlastnictví obce Kunčice 
pod Ondřejníkem za účelem zajištění 
prostor pro pořádání společenských 
a kulturních akcí, zajištění prostor 
pro podnikání a zajištění nájemní-
ho bydlení a pověřuje starostku obce 
jednáním s obchodní společností 
U Malířů s.r.o., sídlem Kunčice pod 
Ondřejníkem č.p. 70, 739 13 Kunči-
ce pod Ondřejníkem, IČ: 25673513 
za účelem zjištění podmínek naby-
tí hmotných nemovitých věcí za-
psaných na listu vlastnictví 2521 
v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem do 
vlastnictví obce Kunčice pod Ond-
řejníkem a aby výsledek těchto jed-
nání předložila Zastupitelstvu obce  
Kunčice pod Ondřejníkem k roz-
hodnutí.

ZO uložilo finančnímu výboru, ve 
spolupráci s účetní obce a starostkou 
obce, připravit návrh financování pří-
padné koupě a následné revitalizace 
hmotných nemovitých věcí zapsaných 
na listu vlastnictví 2521 v k.ú. Kun-
čice pod Ondřejníkem do vlastnictví 
obce Kunčice pod Ondřejníkem nebo 
obchodní společnosti U Malířů s.r.o., 
sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 
č.p. 70, 739 13 Kunčice pod Ondřej-
níkem, IČ: 25673513.

ZO uložilo radě obce, starostce obce 
a místostarostovi obce, aby zajistili po-
dání žádosti o dotaci na akci „Nájemní 
byty v obci Kunčice pod Ondřejníkem“, 
přednostně na Ministerstvo finan-
cí, Program 29822 Akce financované 
z rozhodnutí Poslanecké sněmovny 
Parlamentu a vlády ČR, podprogram: 
298D2230 - Podpora výstavby, obnovy 
a provozování komunální infrastruk-
tury, výzva: VPS- 2 2 3 -2 – 2020.

Proč si myslím, že je rozumné  
Huťařství a související pozemky 
koupit

Jedná se o strategické pozemky 
v centru obce. V objektu Huťařství 
jsou dva až tři prostory pro podni-
kání, 5 menších bytů pro nájemní 
bydlení a společenský sál. V tzv. hos-
podářské budově jsou další dva byty 
pro nájemní bydlení, s možností re-
konstrukce na další bytovou jednot-
ku nebo prostory pro podnikání, skla-
dové prostory. 

Vazba na Program rozvoje obce:
Plán rozvoje obce je zveřejněn 

a k prostudování zde: http://www. 
kuncicepo.cz/rozvoj-obce-aktual

Huťařství je provázáno se čtyřmi ze 
šesti strategických oblastí

Strategická oblast 1
ÚZEMNÍ ROZVOJ  
A INFRASTRUKTURA
•  oblast zahrnuje problematiku 

územního plánování, technické 
a dopravní infrastruktury, infor-
mačních a správních služeb, zlepše-
ní fyzického prostředí obce, zlepše-
ní podmínek v rámci bydlení a ob-
čanské vybavenosti.

Strategická oblast 2
CESTOVNÍ RUCH, KULTURA 
A VNĚJŠÍ VZTAHY
•  součástí této oblasti je problemati-

ka podpory cestovního ruchu a pro-
pagace obce (využití jejího potenci-
álu jako turisticky atraktivní loka-
lity regionu), rozvoj cyklistických 
a pěších stezek, rozvoj kulturních 
aktivit, podpora spolkového života 
v obci, ochrana a péče o historické 
a kulturní hodnoty. Oblast se za-
bývá také rozvojem vnějších vzta-
hů obce, např. efektivní spoluprací 
v mikroregionu, turistické oblasti. 

Strategická oblast 3
PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ
•  tato oblast zahrnuje problematiku 

hospodářské orientace obce a pod-
poru malého a středního podnikání.

Strategická oblast 6
ŠKOLSTVÍ A VOLNÝ ČAS
• oblast zahrnuje hlavně problematiku 

školního vzdělávání v obci, zejména 
optimalizaci podmínek pro vzdělává-
ní dětí. Dále pak mimoškolní výcho-
vu a rozvoj podmínek pro trávení 
volného času nejen dětí a mládeže, 
ale všech obyvatel obce.  

(pokračování na str. 9) 
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Panel Ing. arch. Martina Materny, vítězný návrh urbanisticko – architektonické soutěže 
Nové centrum obce v Kunčicích pod Ondřejníkem

pozemky  
k případné  

koupi

pozemky  
v majetku

obce

Přišel i názor proti koupi Huťařství. Pisatel si nepřál, 
aby jeho jméno bylo uveřejněno v obecních novinách. Jmé-
no tedy neuvádíme. Protože se ale jedná o názor, který 
může sdílet větší množství osob a podobné argumenty 
padaly i na zastupitelstvu obce, tak jej v rámci transpa-
rentnosti jako příspěvek do celoobecní diskuse k tomuto 
tématu zveřejňujeme.

Dobrý den, vážená paní starostko,
dovolujeme si vyjádřit náš společný názor a rozhodnutí, 

že zakoupení objektu Huťařství, není správné, nerentabilní  
a ekonomicky neudržitelné. Za uvedenou částku k zakoupení 
je možno postavit zcela nový a moderní objekt nezatížen špat-
ným technickým stavem. Investice je možno využívat daleko 
lépe, ekonomičtěji a k blahu všech občanů. Nemůžeme využí-
vat k akcím obce stávající objekty? Děkuji Vám a prosím berte 
v potaz náš názor. Není ojedinělý.  (redakčně kráceno) 

Huťařství 21.1.2019
Huťařství stojí dlouhá léta uprostřed vesnice
Co pamatuji byla hospoda v oblibě velice
Chodilo se tam na pivo i na bály
Po čase to noví majitelé do rukou vzali
Celou budovu po svém překopali 
A stálí hosté nad starou vesnickou hospodou zaplakali
Dříve při vstupu do „šenku“ na stěnách pěkné bylo malování
Po levé straně, velké kamna na uhlí s přikládání
Dřevěný strop a uprostřed silný železný trám
U stolu jsem neseděl nikdy bez řečí a sám
V odděleném sále bývaly různé zábavy a bály
Stěny hospody, ty by o tom jistě povídaly
Není to, jak to bývalo dřív
Je tam někde zakopaný pes

Hosté si našli v jiných hospodách místa
A na Huťařství už se do stolu netříská

Ivo Doležilek
(redakčně upravila a zkrátila Kristýna Majerková)

Dobrý den. Po přečtení únorových obecních novin, nevím, 
jestli jsem první, který se vyjadřuji emailem ke koupi Huťař-
ství. Již jsem dvakrát poslal básničky o Huťařství. A byl bych 
rád, kdyby ho obec koupila, a zřídila z něj kulturní dům s re-
staurací a jinými funkčními prostorami. Vy jistě víte po po-
radě, jak tuto stavbu znovu oživit, a nenecháte ji na pospas 
například na vetešnický obchod.  Ivo Doležilek

Sezení zastupitelů k Huťařství 20.2.2020
Sledoval jsem doma, ON-LINE zasedání zastupitelů
No, pro mě to bylo zajímavé, věru
V prvé chvíli jsem byl pro koupi Huťařství
Ale po argumentech zastupitelů a vysvětlení, jak celkově 
budova vypadá
Můj názor na koupi Huťařství upadá
Nechci dávat peníze do ,,historické ruiny“
Historická je, má dávné dějiny, datum, kdy vznikla
Ale nějak všem údržba budovy celkově unikla
Jak již bylo jasně řečeno na veřejnost
Stálo by to všechno peněz dost
Dejte rozum, ZASTUPITELÉ OBCE, dohromady
Na obecním pozemku udělejte nové základy
A postavte nový, pro obec krásný „barák“
Ať je v Kunčicích bezproblémový „kulturák“
Tak se rozhodněte rozumně
Rozhodujete pro občany a taky pro mě

Ivo Doležilek
(redakčně upravila a zkrátila Kristýna Majerková)

Vaše názory

koupí Huťařství by došlo  
k logickému a funkčnímu  

propojení centra obce

1. etapa připravovaná 
k realizaci na podzim 2020 a na  

jaře 2021: revitalizace prostoru před 
obecním úřadem a vybudování  

parkoviště mezi úřadem  
a bytovým domem

pozemky v majetku obce, 
mimo pozemek parc. č. st. 1539, který 

je v majetku Společenství vlastníků pro 
dům čp. 585, 586, 587 v Kunčicích 

pod Ondřejníkem

uvažovaná  
výstavba bytových domů  

(dlouhodobý horizont)

plánovaná budova nového  
obchodu (uvažovaná 2. etapa, 

horizont minimálně 5 let)
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(dokončení ze str. 7)
Vazba na kulturní, spolkový a spo-
lečenský život v obci:

Přehled pravidelně pořádaných 
akcí majících vazbu na Huťařství
• Plesy, zábavy, párty
• Festival Souznění a další koncerty
• Vynášení Mařeny – Velikonoční díl-

na (CM Ondřejníček)
• Setkání dříve narozených
• Rozsvěcení Vánočního stromu
• Pravidelná divadelní představení – 

pro dospělé 18x, pro děti 13x, školní 
divadelní představení – 3x

Vazba na urbanisticko-architekto-
nickou soutěž Nové centrum v Kun-
čicích pod Ondřejníkem – viz. str. 8

Před zadáním soutěže se dělal roz-
sáhlý průzkum mezi občany, i tehdy Hu-
ťařství bylo téma, cituji: nedostatečný 
sál pro společensko- kulturní akce je 
pociťován jako nedostatek, ale z větši-
ny rozhovorů vyplývá, že přestože sál 
Huťařství není ideální (kapacita, sou-
kromý vlastník), má své kvality (histo-
rický ráz, akustika) a není tudíž žádoucí 
budovat sál nový, financovaný z obec-
ních zdrojů. Klíčovým je v tomto ohle-
du faktor pokud možno oboustranně 

výhodné a dlouhodobé spolupráce obce 
s Huťařstvím. Riziko ztráty sálu z důvo-
du uzavření Huťařství je vnímáno jako 
významné.  Pro intenzivní a přirozené 
využívání centra obce je důležitá dobrá 
koordinace akcí odehrávajících se v Hu-
ťařství, škole, případně na nové návsi. 

Názory občanů byly vzaty v po-
taz a soutěžící z nich měli vycházet.

Zastupitelstvo obce definovalo sta-
vební program soutěže o návrh na 
svém pracovního jednání v dubnu 2017.

Přítomní zastupitelé se tehdy shod-
li na těchto šesti bodech stavebního 
programu soutěže o návrh:
• obchod potravin a další drobné 

služby
• parkování
• venkovní shromažďovací místo
• klidová zóna (zeleň)
• byty pro seniory
• malometrážní byty

Při zadávání architektonické sou-
těže se tedy počítalo s dosavadním 
způsobem využití objektu Huťařství. 

Zastupitelstvo tehdy vyjádřilo vůli, 
že není nutné budovat sál nový. Jistě by 

toto byla možnost, ale je možné takto 
zásadní strategická rozhodnutí měnit 
každý rok?

pod r obně zde:  ht t p://w w w. 
kuncicepo.cz/nove-centrum-obce

JAKÁ JE TEDY VIZE FUNGOVÁNÍ 
HUTAŘSTVÍ???
• pořádání společenských a kultur-

ních akcí obce, spolků a občanů ve 
společenském sále

• pronájem prostor pro podnikání 
(3-4 jednotky)

• nájemní bydlení (7 až 8 malomet-
rážních bytových jednotek)

Není navrhováno, aby obec začala 
provozovat restauraci.  Není navrhová-
no, že obec bude zaměstnávat číšníky/ 
servírky, kuchaře / kuchařky a provoz-
ní. Samozřejmě by se obec snažila najít 
provozovatele restaurace, třeba v men-
ším / původním výčepu, tak aby byl ob-
jekt maximálně využit a byl by tak i za-
jištěn catering pro pořádané akce. Chce-
me, aby to tady žilo. Chceme žít spolu a 
ne vedle sebe. Zapojte se do dění a přijď-
te například na nějakou akci nebo na 
některé další zasedání zastupitelstva.

Michaela Šebelová, starostka obce

Co by obci případná koupě Huťařství dala  
nebo naopak vzala?

Pravděpodobně všichni jsme zazna-
menali, že po letech je Huťařství zno-
vu na prodej. 

Myslím, že není mnoho těch, kterým 
je úplně jedno, co s ním bude dál. 

S ohledem na to, jak je budova Hu-
ťařství s historií Kunčic spjatá a jakou 
strategickou polohu v centru obce má, 
by bylo velkou chybou se o této záleži-
tosti nebavit.

Zastupitelé na minulém jednání ZO 
dali vedení obce mandát k tomu, vést 
se současným majitelem jednání o pod-
mínkách případné koupě budovy Hu-
ťařství a přilehlých pozemků a nemo-
vitosti. Nejsme tedy ve fázi, kdy říkáme: 
kupujeme, ale ve fázi: vážně koupi zva-
žujeme. Vedení obce bude tedy s maji-
telem jednat a má za úkol výsledky jed-
nání předložit zastupitelům k dalšímu 
posouzení.

Je tedy pořád prostor a čas přemýš-
let nad tím, co by obci případná koupě 
Huťařství dala nebo naopak vzala.

Osobně si myslím, že by obec Huťař-
ství koupit měla.

Huťařství je s Kunčicemi historicky 
spjaté, leží na strategickém místě pří-
mo v centru obce u hlavní komunikace, 
odehrávala se zde velká část kulturního 
a společenského života, nachází se zde 

jediný společenský sál. Pokud by Kunči-
ce ztratily možnost užívat tento prostor, 
tak nemáme v současné chvíli náhradu. 
I pokud by do budoucna měl vzniknout 
třeba úplně nový společenský sál, byla 
by to otázka minimálně 5-6 let a trou-
fám si říct, že několika desítek milionů. 
A do té doby by byl společenský život 
v Kunčicích výrazně omezen. Naproti 
tomu je jasné, že i opravy a údržba Hu-
ťařství by nás taky něco stály (není ov-
šem pravda, že je Huťařství v havarij-
ním stavu a na spadnutí, tak jak někteří 
zastupitelé a občané líčí).

Pokud by Huťařství koupil někdo jiný 
než obec (developer, soukromý inves-
tor) neměla by obec žádnou možnost 
ovlivnit, jakým způsobem a k čemu by 
byly budovy a přilehlé pozemky užívá-
ny. V tomto já vidím, největší riziko. Je 
možné, že by Huťařství koupil někdo, 
kdo by provozoval restauraci, obchody 
aj. a vše by fungovalo ke všeobecné spo-
kojenosti. Nebo by se z něj také mohl stát 
třeba sklad, nebo ubytovna, nebo prostě 
něco jiného, co by se nám, zvlášť v cent-
ru obce, nezamlouvalo vůbec.

Huťařství ve své současné podobě 
má navíc podlé mého tu výhodu, že 
to není pouze jednoúčelová budova, 
ale existují zde i další prostory určené 

pro podnikání a také celkem 7 malo-
metrážních bytů. Koupě těchto nemo-
vitostí by tak obci umožnila podpořit 
rozvoj drobného podnikání a rozšířila 
by možnosti obce v nabídce dostupné-
ho nájemního bydlení.

Důležitá je samozřejmě finanční 
stránka celé věci.

Vždy je v zájmu kupce (ať už je jím 
obec nebo kdokoli jiný) koupit co nej-
výhodněji. Zároveň ale ani prodávající 
nechce prodělat.

Zaslechla jsem různé částky, za kte-
ré by se prý dalo uvažovat Huťařství 
koupit. Mělo by to být 3, 6, 10 nebo 
12 milionů??

Nevím, já beru v úvahu např. toto:
• jen cena pozemků při současných 

cenách by byla cca 5,5 milionu;
• současná prodejní cena bytu 1+kk 

v blízkém okolí (např. Frenštát p. R., 
Kopřivnice) okolo 1 milionu;

• jakou cenu má riziko, že Huťařství 
koupí někdo, kdo ho bude užívat způ-
sobem, který se obci nebude líbit?

Při uvažování o přijatelné ceně za 
Huťařství bychom se také každý mohli 
zeptat sami sebe, za kolik bychom byli 
ochotní prodat svůj dům/pozemky?

Markéta Menšíková, členka rady obce
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Kultura a spolkový život

Náš sbor oslavil v roce 2019 121 let 
od svého založení. Členská základna 
čítá 86 členů, z toho 38 mužů, 29 žen 
a 19 dětí.

Jako každoročně jsme se podíleli na 
pořádání kulturního a společenského 
života nejen ve sboru, v naši obci, ale 
i v okrsku ,,SMRK“, jehož jsme členem.

Rok jsme zahájili návštěvami val-
ných hromad našeho okrsku, a to na 
Ostravici, Čeladné a Starých Hamrech 
a samozřejmě se zúčastnili i valné hro-
mady okrsku, jehož starostou je náš 
člen, pan Pavel Kahánek.

Na první výborové schůzi se zpra-
coval plán práce na celý rok, a hned 
bylo jasné, že to bude opět rok pra-
covní a opět mnoho hodin prožijeme 
společně v naší velké hasičské rodině.  

V sobotu 23. března proběhlo v Sed-
lišti Shromáždění představitelů sborů 
dobrovolných hasičů okresu Frýdek – 
Místek, kde náš sbor pravidelně zastu-
pují starosta sboru a starosta okrsku.  

Na konci března jsme společně 
s ostatními hasiči okrsku zorganizo-
vali pro děti i dospělé hasičský pruho-
vaný karneval. Všichni přišli ve velmi 
nápaditých maskách a v kulturním 
domě na Starých Hamrech se rozje-
la bezvadná zábava. K té samozřejmě 
patří tanec, hry, soutěže, tombola, a do 
toho všeho se zapojili malí i dospělí 
hasiči. Všichni se úžasně bavili a pro-
žili spolu krásné sobotní odpoledne. 

Květen jsme začali brigádou u hasi-
čárny a stavěním máje. Zúčastnili se 
okrskové soutěže v požárním sportu, 
která se konala na Čeladné, kde jsme 
se umístili na 3. místě. V neděli 5. květ-
na jsme šli společně na mši svatou 
za našeho patrona svatého Floriána 
a všechny žijící i zemřelé hasiče. Násle-
dovala společná snídaně v hasičárně. 
Toho dne zástupci našeho sboru ještě 
navštívili sousední sbor v Kozlovicích 
a společně s nimi oslavili 110. výročí 
založení jejich hasičského sboru. 

10. května jsme pořádali 12. ročník 
noční soutěže „O KUNČICKÝ POHÁR“. 
Tentokrát se z důvodu přestavby školy 
konala u hasičárny. I přes změnu tra-
tě se soutěže zúčastnilo 31 družstev 
a všichni byli velmi spokojeni.

Na konci měsíce května jsme spo-
lečně poseděli u vaječiny u příležitosti 
kácení máje.

V červenci před kunčickou poutí 
jsme pro spoluobčany uspořádali ta-

neční zábavu, kdy k tanci a poslechu 
hrál Manet band.

Koncem srpna jsme vyrazili na ,,Han-
ka kap“. Jde o vzpomínkovou akci, na 
které si připomínáme Hanku a ostatní 
zemřelé členy. Tentokrát jsme akci za-
končili v penzionu Ondřejník, kde jsme 
si poměřili síly v ruských kuželkách.

Začátkem září proběhl Den obce, 
kde jsme se prezentovali zajištěním 
občerstvení pro hosty i účinkující 
společně s ostatními složkami v obci.

14. září se uskutečnilo I. setkání ha-
sičských praporů Moravskoslezského 
kraje. To proběhlo ve Frýdku-Místku. 
Setkání začalo mší svatou v Bazilice 
minor Navštívení Panny Marie. Poté 
se všichni přesunuli ve slavnostním 
průvodu na Zámecké náměstí, kde byl 
slavnostní nástup. Po něm jsme prapo-
ry přenesli do areálu Muzea Beskyd, 
kde byly vystaveny. Na náměstí byla 
též vystavena hasičská technika od 
historické až po současnou. 

Koncem září jsme u hasičské zbrojni-
ce pořádali další ročník vyhlášené sou-
těže KUNČICKÁ BEČKA. Tato soutěž je 
rozdělena do dvou stejně zajímavých 

částí. Dopoledne si změřili síly žáci v kla-
sickém požárním útoku s vodou, odpo-
ledne pak dospělí při netradiční soutěži. 
Dětské soutěže se zúčastnilo 30 druž-
stev, dospělácké 10 družstev, a nakonec 
se představily 2 „sranda týmy“.

V listopadu jsme se odměnili za ce-
loroční práci a vyrazili jsme na bow-
ling a večeři do Frýdlantu.

Na 27. listopadu se nám nahlásila 
okresní kontrolní a revizní komise 
na kontrolu účetnictví, majetku a ve-
dení našeho sboru. Závěr komise zněl: 
,,Při kontrole nebyly shledány žád-
né závady, účetnictví je vedeno řád-
ně a poctivě“.

V závěru roku jsme provedli malou 
změnu. Místo každoročního výšlapu 
jsme se sešli v hasičárně na vánočním 
posezení rodin s dětmi. Pro děti byl 
připraven hrací koutek a pro všechny 
výborné občerstvení.

Na závěr patří poděkování všem 
členům sboru za jejich práci, rodi-
nám za trpělivost a všem občanům 
Kunčic p. O. za přízeň a spolupráci.

Za SDH Kunčice p. O.
Tomáš Maralík starosta sboru

Zpráva o činnosti SDH Kunčice pod Ondřejníkem  
za rok 2019

VELIKONOČNÍ VAJÍČKO 
Srdečně zveme všechny sportovní příznivce  

na ukázku cvičení a soutěže pro děti o velikonoční vajíčko.  

Tato akce se bude konat v úterý 7. 4. 2020 v 16.00 hodin  
v tělocvičně TJ Sokol Kunčice p. O. 

Možnost zakoupení malého  
občerstvení.

Srdečně zvou cvičitelé  
a výbor SPV Kunčice p. O.
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17.03.2020  Bezpečí seniorů – přednáška

28.03.2020 Sběr velkoobjemové odpadu (obec)

29.03.2020 Vynášení Mařeny (CM Ondřejníček)

07.04.2020 Velikonoční vajíčko (SPV)

07.04.2020 Zápis do první třídy  
(ZŠ Karla Svolinského)

14.04.2020 Náhradní termín zápisu do první třídy 
(ZŠ Karla Svolinského)

17.04.2020  Divadlo na Huťařství – od 19:30

25.04.2020 Splatnost záloh za II. čtvrtletí – vodné 
a stočné (Kunčická s.r.o.)

30.04.2020 Splatnost místního poplatku ze psů 
(obec)

05.05.2020 Pietní akt k výročí osvobození obce 
(obec)

05.05.2020 Kunčický ovál (SPV)

08.05.2020 Noční soutěž o Kunčický pohár (SDH)

23.05.2020 Kunčický pochod – Po stopách  
partyzánů (Turistický spolek KpO)

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

Akce, které nás čekají

Všechny děti i dospěláky srdečně zveme na

VYNÁŠENÍ MAŘENY
na Smrtnou neděli 29. března od 15.30

Sraz na hřišti za školou

Společným průvodem vyneseme zimu a přivítáme jaro. 
Po skončení průvodu se bude v sále na Huťařství konat 
velikonoční dílna spojená s jarními zvyky (zdobení vajíček, 
perníčků, výroba pomlázek, tvůrčí aktivity, ochutnávka 
velikonočních dobrot). S sebou vyfouklá vajíčka na 

zdobení. K poslechu hraje Ondřejníček.

 

Pořádá CM Ondřejníček

Milena Vaculová 
srdečně zve na výstavu fotografií 

  

Krajem mého srdce 
 

 

 

Galerie Lara 
Beskydské rehabilitační centrum Čeladná 

21. února – 1. dubna 2020 
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Ze života školy a školky

Ve středu 5. února proběhlo ve 
Frýdku-Místku okresní kolo v pře-
hazované 4. a 5. tříd. Naši školu re-
prezentovali žáci obou pátých tříd, 
družstva musela být smíšená a ve hře 
musely být vždy dvě dívky. Naše děv-
čata zvládla velmi tvrdou hru soupe-
řů a skvěle spoluhráčům přihrávala 
na smeče.

Soutěž se hrála ve dvou skupinách. 
Naše družstvo se probojovalo až do 
finále, v němž po velkém boji v tříse-
tové bitvě prohrálo o dva body. Do 
krajského kola postupuje bohužel 
pouze vítěz, přesto našim páťákům 
děkujeme za výborný sportovní vý-
kon a vzornou reprezentaci školy.  
V příštím roce snad budeme úspěš-
nější.

text a foto 
Mgr. Petra Švrčková

Přehazovaná

Marušku Glistovou, reprezentující 
ostravský taneční klub Trend, vídáme 
pravidelně na stupních vítězů Mist-
rovství republiky v latinsko-americ-
kých tancích.

O jejím titulu Mistra republiky v ka-
tegorii Junior za rok 2017 jsme v Obec-
ních novinách již dříve informovali. 
V roce 2019 se s novým partnerem 
stali na Mistrovství republiky druhým 
nejúspěšnějším párem, kdy vytančili 

ve své kategorii Junior bronzovou me-
daili, v kategorii do 21 let stříbrnou 
a úspěch završili v klubové soutěži 
zlatou pro Trend Ostrava.

Do roku 2020 vstoupili na mistrov-
ství republiky 1. 2. 2020 zlatou medai-
lí, kterou vytančili tentokrát ve vyšší 
kategorii Mládež.

Sedmihodinový taneční maratón 
završili v kategorii do 21 let bronzo-
vou medailí.

Tímto umístěním se kvalifikovali 
na mistrovství světa a Evropy. Ta ab-
solvují v letošním létě po náročných 
tanečních kempech a soutěžích napříč 
Evropou (Belgie, Slovinsko, Francie, 
Španělsko, Portugalsko).

Na této cestě jí především přejeme 
pevné zdraví a radost z dosažených 
úspěchů.

Za realizační tým, 
nejbližší rodina

Rodačka z Kunčic vybojovala nominaci  
na mistrovství světa a Evropy
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Dne 10. 2. navštívili žáci 1. A, 1. B 
a 2. třídy Beskydské divadlo v Novém 
Jičíně, kde zhlédli příhody malé holčič-
ky Áji a jejího kamaráda maxipsa Fíka. 
Jak z malého pejska vyroste velký pes 
Fík a z malého dobrodružství se stane 
velké? A že je to pes neobyčejný? A kte-
rý pes se ve škole naučí psát a počítat? 
Nebo dojde páníčkovi pro pivo či do-
stane angažmá v cirkusu? Viděli jste 
někdy psa, který řídí auto?

Pro mnohé děti to byl nevšední spo-
lečenský zážitek, příběh se jim moc líbil 
a určitě se k němu vrátí i ve výtvarné 
výchově.

Jarmila Mecová, Ivona Hrubišová, 
Eva Halatová

Stejně jako předchozí léta, také letoš-
ní začátek roku nebyl pro snowboarďá-
ky a lyžaře 2. stupně naší školy jiný.

V termínu od 19. do 24. ledna jsme 
zařízli hrany lyží i snowboardu do 
manšestru sjezdovky Mezivodí. Kurzu 
se zúčastnilo 18 snowboardistů a 25 ly-

žařů, někteří zkušení již po čtvrté, jiní 
se na svah postavili prvně. Jelikož nám 
přálo počasí, mrazík spolu s paprsky 
slunce jako by vysypaly třpytivý prach 
po celém širém okolí. Všichni si týden 
na kurzu užívali, poctivě trénovali, 
zdokonalovali se a připravovali se na 

závěrečný slalom. Středeční odpoledne 
již tradičně patřilo procházce na Bílou, 
kde jsme se zahřáli teplým ovocným 
čajem. Ve čtvrtek nastal den D a od-
poledne to bylo tady - tolik očekávaný 
závod ve slalomu. Soutěžilo se ve čty-
řech kategoriích: lyžaři chlapci a dívky 
a snowboardisté začátečníci a pokroči-
lí. Závod dokončili všichni, včetně těch, 
kteří prkna, ať už jedno nebo dvě, na 
své nohy připevnili poprvé. 

I letošní ročník jsme v pátek dopole-
dne zakončili maškarním sjezdem, na 
němž se sešla spousta vtipných masek. 
Celý kurz byl moc fajn, musíme poděko-
vat všem instruktorům za jejich starost 
a snahu žáky zdokonalovat a něco při-
učit, a také žákům za kázeň a píli. V ne-
poslední řadě patří pochvala personálu 
a zejména kuchyni penzionu Ledovec. 
Všichni nás celý týden rozmazlovali 
dobrotami doslova na přání.

Tak snad zase za rok, přátelé :)
Mgr. Tereza Jalůvková

Návštěva divadla – Maxipes Fík

Board & ski 2020
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... bylo by pro mne zřejmě jednodu-
ché vyřešit i nejtěžší úkol okresního 
kola Olympiády v českém jazyce – pou-
žít 8 různých tvarů slova  „jenž“ v pěti 
větách. Kouzelnou lampičku však ne-
vlastním ani já, ani nikdo z celkem 
42 soutěžících, proto jsem tento úkol 
řešila tak, jak nejlépe jsem dovedla.

Zkrátit recept tak, aby v něm byly 
jen podstatné informace, to pro mne 
bylo hračkou.

Také téma slohové práce mi sedlo. 
Protože ráda a hodně čtu, vytanula mi 
na mysl spousta myšlenek, které jsem 
po svém seřadila do vět slohového cvi-
čení - soutěžní slohové práce.

Soutěž proběhla 23. ledna ve frý-
dlantském gymnáziu, a od tohoto dne 
jsem netrpělivě očekávala mail s vý-
sledkovou listinou…

Takto nám líčila soutěžící Lucie Po-
lášková, žákyně 9. třídy naší školy, své 
zážitky ze soutěžního klání, jemuž 
předcházela příprava ve škole i pročí-
tání několika velmi zdařilých slohových 
prací z minulých let této olympiády.

S velkým potěšením jsme si na vý-
sledkové listině přečetli, že se naše 
Lucka umístila na 9.-11. místě (sou-
těžící měli shodný počet bodů s těmi, 
kteří se umístili na 5.-8. místě).

Milá Lucko, patří Ti nejen gratula-
ce, ale také poděkování za vzornou 
reprezentaci školy i naší obce. Přeji 
Ti v příštím školním roce na střední 
škole spoustu pěkných i lepších vý-
sledků a také mnoho úspěchů v osob-
ním životě.

Mgr. Marie Kahánková

Ve středu 5. 2. 2020 proběhlo škol-
ní kolo biologické olympiády kate-
gorie D. 

Tématem letošního již 54. ročníku 
biologické olympiády je „Těžký život 
ve vodě“.

Zúčastnilo se ho 9 žáků z 6. a 7. roč-
níku. Školní kolo se skládalo z testo-
vých otázek, poznávání rostlin a živo-
čichů a praktického úkolu - pozorování 
povrchového napětí vody.

Mezi nejúspěšnější řešitele patřili 
Jakub Nikel, Jolana Madryová a Lukáš 
Ryšánek. Tito žáci také postupují do 
okresního kola soutěže, které se bude 
konat ve Frýdku-Místku. 

Mgr. Blanka Zemánková

„Kdybych měla 
Aladinovu 
lampu… “

Okresní kolo biologické olympiády

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

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

Telefon: 603 315 738

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

ZŠ a MŠ Karla Svolinského Kunčice pod Ondřejníkem 

Vás srdečně zve 

na 

 ZÁPIS 
do 1. třídy 

pro školní rok 2020/2021 

v úterý 7. dubna 2020 
od 14:00 do 17:00 hod. v budově školy. 

Náhradní termín 14. dubna 2020 od 14:00 hod. 

S sebou:     občanský průkaz, rodný list dítěte, 
popř. předem vyplněné tiskopisy 

Kunčice pod Ondřejníkem 626, tel. 556 850 184, email: zs@zskuncice.cz 

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

Stáhněte si naši 
OBECNÍ APLIKACI!
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Dne 13. 2. 2020 proběhl za účasti 
6 škol na ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Os-
travicí florbalový turnaj žáků 4. - 5. tříd. 
Tentokrát se našim chlapcům velmi da-
řilo a umístili se na 3. místě.

Vedoucí týmu měl tentokrát větší 
štěstí při losování a našimi soupeři 
byli ZŠ Ostravice a ZŠ Janovice, které 

jsme porazili 2:0 a 4:1. V semifinále 
jsme narazili na vítěze turnaje ZŠ Ko-
menského, s nimiž jsme prohráli až 
v prodloužení 2:1. O třetí místo jsme se 
znovu utkali se ZŠ Ostravice. Nejprve 
jsme prohrávali 2:1, ale po velkém boji 
jsme výsledek otočili v náš prospěch, 
a nakonec jsme vyhráli 3:2. 

Školu a obec vzorně reprezentovali 
Jan Macura (7), Filip Šigut (1), Daniel 
Mikulka (1), Mikuláš Nikel (1), Lukáš 
Jahnický, Šimon Kovalčík, Adam Běčák 
a brankář Sven Hanslián.

Jaroslav Goj, vedoucí týmu, 
uč. TV a ředitel školy

Nejlepší florbalový výsledek této sezony!

Co se děje v okolí Inzerce

Muzeum ve Frenštátě p. R. 
– výstavy a programy
PETR HELBICH 90
Výstava fotografií k příležitosti životního jubilea 
autora.
Vernisáž výstavy čtvrtek 12. března 2020 v 17.00 hodin ve 
výstavní síni Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. V rámci 
vernisáže udělí Nadace E. Parmy a B. Parmové cenu TEM-
PORA významné osobnosti regionu. Výstava potrvá do 
26. dubna 2020.

ČTVRTEČNÍCI: BROUCI NA JANÍČKOVĚ VRCHU
Společenstvo epigeických brouků a jeho proměny 
v letech 2002 a 2019.
Přednáší Mgr. Martin Trubač. Ve čtvrtek 26. března 2020 
v 17.00 hodin. Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoš-
těm. Vstupné: 30,- Kč.

NESEMY MAŘENU
Interaktivní program pro žáky MŠ a ZŠ.
Proč se na Smrtnou neděli vynášela Mařena? Co se jedlo na 
Škaredou středu? Pomlázka, tatar nebo žíla? Žáci se inter-
aktivní formou seznámí, jak v minulosti prožívali lidé Veli-
konoce a přípravu na ně. Součástí programu je i praktická 
část (výroba papírových velikonočních ozdob). 23. března - 
8. dubna 2020. Vstupné: 30,- Kč. Účast na programu rezervuj-
te na tel. 553 034 040, e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz

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

nabízí 

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

karamelové, čokoládové,  
…a spoustu dalších… 

Cena včetně balného … 450,- / 1 kg 
Objednávky přijímáme do 20. 3. 2020 
na tel. čísle 606 389 774, 724 399 919 

HOSPŮDKA NA KOPEČKU 
Kunčice pod Ondřejníkem    

 

VODA	•	TOPENÍ	•	PLYN	•	KOTLÍKOVÉ	DOTACE	

REVIZE	KOTLŮ	TUHÝCH	PALIV	

mobil:	777	223	224	

www.instamal.cz	

T&T Beauty Salon 

Facebook:  T&T Beauty salon  Web:  www.tt‐salon.cz 
Adresa: Kunčice pod Ondřejníkem 331, 739 13 

Nabízíme:  
• Kosmetické služby
• Prodlužování řas
• Kadeřnické služby
• Přístrojová pedikúra

Kontakty: 
Kosmetika a prodl. řas 
Tereza Palánová 
Tel.: +420 774 156 123 

Pedikúra a kadeřnictví 
Tereza Šenková 
Tel.: +420 732 202 296 


