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Sbírka Diakonie 
22. 3. – 26. 3. 
viz. únorové vydání

Sběr odpadů 
27. března

Sčítání lidu,  
domů a bytů

4
MasterChef  
Junior

7 10

V návaznosti na vyhlášené omezení 
pohybu jsem požádala pana ministra 
Hamáčka o udělení výjimky. Katastr 
naší obce je velmi rozlehlý a máme blíz-
ko do hor, takže na první pohled by se 
mohlo zdát, že aktuální opatření nám 
nemohou činit žádné potíže. Sousedíme 
se třemi obcemi, které se také nachází 
v okresu Frýdek-Místek, ale velká ob-
last obce sousedí s obcemi Trojanovice, 
Frenštát pod Radhoštem a Tichá, které 
se nachází v okrese Nový Jičín. Dokon-
ce několik našich občanů, kteří bydlí na 
Maralově kopci, nebo na Žuchově bylo 
vlastně nuceno porušit vládní nařízení 
již jen výjezdem z vlastního domu, ne-
boť komunikace před jejich domem se 
nachází v jiném okrese. Hranice okresů 
jsme ale dávno zapomněli.

I co se týče organizace dopravy 
v rámci Moravskoslezského kraje, ne-
jsme zařazeni do oblasti Frýdecko-
-Místecka, ale jsme zařazeni do oblas-
ti Novojičínsko. Kam také jako obec 
přispíváme na dopravu. Proto většina 
autobusových linek spojuje naši obec 
s okresem Nový Jičín. Naši občané se 

tak snáze dostanou autobusem do Fren-
štátu pod Radhoštěm než do Frýdlan-
tu nad Ostravicí. Aktuální opatření tak 
mnohým občanům (zejména starším, 
kteří nemají automobil), stěžuje mož-
nost zajištění nákupu potravin a léků.

Žádala jsem tedy o udělení výjimky 
pro občany naší obce pro vstup na úze-
mí okresu Nový Jičín, za účelem zajiš-
tění nákupů.

Ministerstvo mou žádost během tří 
dnů posoudilo a odpověď mě bohužel 
nepotěšila. Sice formálně umožnili, že 
například je možno beztrestně dojet 
do svých domovů, na druhou stranu si 
vůbec neumím představit situaci, že by 
toto někdo v praxi neumožnil. Výjim-
ka pro zajištění nákupů byla zamítnu-
ta s odůvodněním, že v našem území 
je dostatek jiných možností. Žádost 
i odpověď naleznete na úřední desce. 

Pokud ale opatření opravdu zafun-
gují, tak na druhou stranu se to oprav-
du chvíli vydržet dá. Stále platí, že 
v případě potřeby pomoci s nákupem 
se můžete na nás obrátit.

Michaela Šebelová, starostka obce

Milí sousedé,
březen bývá označován jako mě-

síc knihy, měsíc internetu a také 
jako měsíc čtenářů.

Co takhle si něco přečíst? Čtení 
stimuluje mozek, redukuje stres, 
zvyšuje slovní zásobu, rozšiřuje 
naše vědomosti, zlepší paměť i její 
kapacitu a v neposlední řadě zlep-
šuje koncentraci a soustředění. My-
slím, že to vše se nejen v této době 
velmi hodí. 

Hodně významných dní v březnu 
souvisí se zdravím. 

6.3.  Den jódu
8.3.  Mezinárodní den žen
8.3.  Světový den ledvin
11.3.  Evropský den mozku 
19.3.  Mezinárodní den invalidů
21.3.  Mezinárodní den zdravého 

spánku
22.3.  Světový den vody
24.3.  Světový den horské služby
27.3.  Světový den divadla
28.3.  Den učitelů v ČR

Poslední zmíněné datum souvi-
sí s narozením Jana Ámose Komen-
ského. Naši učitelé se také mnohé-
mu museli za poslední rok naučit. 
Doslova ze dne na den se museli 
adaptovat na režim výuky na dál-
ku. Děkuji tímto všem učitelům naší 
školy za jejich práci. 

Mezinárodní den sester sice při-
padá až na 12. květen a Mezinárod-
ní den lékařů si připomene až 1. říj-
na, ale jsem přesvědčena, že práci 
zdravotníků v poslední době oce-
ňujeme doslova každý den. Držte 
se, děkujeme!

Přeji Vám krásné jarní dny!
Vaše Míša

Slovo starostkyVýjimku pro vycestování do Frenštátu 
pod Radhoštěm jsme nedostali

  Veselé Veselé 
Velikonoce
Velikonoce
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Obec informuje

S ohledem na aktuální situaci, kdy je spolková činnost velmi omezená a doslova není možné plánovat vů-
bec nic, jsme na radě obce rozhodli, že výjimečně budou žádosti o neinvestiční dotaci z rozpočtu obce vyhod-
nocovány průběžně a dle aktuálního stavu. Spolky tedy mohou počkat na dobu, kdy bude jasnější, které akce 
budou moci proběhnout a které ne.

Upozornění pro žadatele jsou ná-
sledující:

• pro podání žádosti / předložení 
vyúčtování dotace použije žadatel 
vzor poskytnutý obcí

• příjemce dotace se podpisem veřej-
noprávní smlouvy zaváže předložit 
poskytovateli dotace vyúčtování 
neinvestiční dotace formou sou-
pisu účetních dokladů s uvedením 
výše částky a účelu platby u jednot-
livých dokladů za rok 2021. Origi-
nály všech účetních dokladů vzta-
hujících se k dotaci příjemce označí 
číslem smlouvy a uvede formulaci 
“Financováno z rozpočtu obce Kun-
čice p. O.” a výši použité dotace v Kč. 
Příjemce dotace předloží vyúčtová-
ní dotace nejpozději do 31. 1. 2022. 
Příjemce dotace společně s vyúč-
továním dotace odevzdá fotoko-
pie všech originálů dokladů (fak-
tura, výpis z účtu, pokladní doklad 
a jiné) a originály výše uvedených 
účetních dokladů současně před-
loží ke kontrole (pro ověření jejich 
platnosti). 

• v případě žádosti o dotaci na soci-
ální služby bude tato poskytnuta 
v souladu s doporučením krajské-
ho úřadu Moravskoslezského kra-
je. Poskytovatel dotace přistoupí 
k pověření Moravskoslezského kra-
je a finanční prostředky budou po-
skytnuty jako vyrovnávací platba 
dle podmínek pověření. 

• uzavřené veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace nad 50 000 Kč 
musí být v souladu se zákonem zve-
řejněny.

Vzory formulářů žádostí a vyúčto-
vání, včetně veřejnoprávních smluv 
zůstávají stejné jako v minulých le-
tech.

Informace jsou zveřejněny také na 
webu obce.

http://www.kuncicepo.cz/dotace-z-
-rozpoctu-obce

Informace k individuálním dotacím z rozpočtu obce

Koho jsme podpořili v loňském roce:
Název spolku – veřejnoprávní smlouva částka Kč 
TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem, z.s. 300 000,00
Římskokatolická farnost Kunčice pod Ondřejníkem 300 000,00
Český svaz včelařů 10 000,00
Red Volley 40 000,00
Sbor dobrovolných hasičů Kunčice pod Ondřejníkem 15 000,00
Charita Frenštát pod Radhoštěm 30 000,00
ZO ČSOP 68/01 25 000,00
ZO ČSOP Skalka 25 000,00
O-RUNNAŘI 15 000,00
Turistický spolek Kunčice pod Ondřejníkem 12 000,00
OSKAR 5 000,00
Domov Hortenzie 20 000,00
Rybářský spolek Ondřejník 10 000,00
Andělé stromu života 20 000,00
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. 6 046,00
Medela-péče o seniory o.p.s. 50 000,00
Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 50 000,00
Vyplaceno v roce 2020 933 046,00

Název spolku – darovací smlouva částka Kč 
Rybáři Frenštát 5 000,00
ZO ČSOP 70/02 NJ 3 000,00
ŽIRAFA Integrované centrum 3 000,00
Muzejní a vlastivědná společnost 2 000,00
Vyplaceno v roce 2020 13 000,00

V letošním roce jsme prozatím schválili tyto žádosti:
Název spolku – veřejnoprávní smlouva částka Kč 
TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem , z.s. 250 000,00
Mendela-péče o seniory o.p.s. 50 000,00
Římskokatolická farnost Kunčice pod Ondřejníkem 100 000,00
Zatím vyplaceno v roce 2021 400 000,00

Děkujeme všem spolkům, že vykonávají své záslužné aktivity. Bez úsilí, nasa-
zení a práce mnoha lidí, by to prostě vůbec nešlo. Jsme rádi, že Vás tady máme 
a rádi Vás ve Vaší činnosti podpoříme, jak jen to bude možné. 

Michaela Šebelová, starostka obce
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Adamcová Bohuslava 89 let
Hrachová Vilma 89 let
Jurková Helena 86 let
Gvardová Pavla 85 let
Píchová Božena 83 let
Švec Čeněk 80 let
Kokeš František 80 let
Vašendová Marie 75 let

Jurková Marie 70 let
Mazal Řehoř 70 let
Graf Tomáš 70 let
Sůček Zdeněk 60 let
Kubečková Milena 60 let

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

Jubilanti březen 2021
Společenská rubrika Rozloučení

V měsíci únoru jsme se napo-
sledy rozloučili s panem Emilem 
Kociánem, Zdeňkem Blablou, Ja-
roslavem Bjačkem, Radomírem 
Poláčkem , Zdeňkou Káňovou 
a Jaroslavem Čuntou.

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

 * 
* *

 * 
* *

 * 
* *

 * 
* *

 * 
* *

 * 
* 

Čtyři granto-
vé projekty Na-
dace ČEZ už jsou 
opět otevřené 
pro příjem žá-
dos t í ,  celkem 

jich letos nadace otevře šest. Vloni 
podpořila v Moravskoslezském kra-
ji rekordní počet projektů – na více 
než 240 prospěšných aktivit přispě-
la bezmála 15 milionů korun. Více 
než třetina darovaných prostředků 
šla na zmírnění dopadů epidemie co-
vid-19, ať už se jednalo o nákup dez-
infekčních prostředků, nemocniční-
ho vybavení nebo podporu hasičů, 
domovů pro seniory a škol. Rekord-
ní byl rovněž zájem o grant Stromy 
a o nový program zaměřený na roz-
voj neziskových organizací. 

Největší firemní nadace v České re-
publice má za sebou velmi rušný rok. 
Ostré tempo ale nasadila i letos: hned 
na začátku roku spustila dva granto-
vé programy, v únoru otevřela další 
dva a poslední dvojici chystá na začá-
tek března. 

„Loni jsme v Moravskoslezském kra-
ji směřovali více než třetinu financí na 
pomoc proti epidemii covid-19. V rám-
ci rychlé krizové pomoci jsme podpoři-
li nákup dezinfekčních prostředků, šití 
roušek, rozvozy léků nebo jídel zrani-
telným skupinám obyvatel. Další peníze 
směřovaly na vybavení do nemocnic, ale 

také hasičům, na podporu on-line výuky 
nebo na zmírnění izolace klientů v do-
movech pro seniory,“ vyjmenovává ře-
ditelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. 

I letos poběží šest grantových pro-
gramů. Podpora regionů zaměřená 
na charitu, kulturu, zdravotnictví, 
sport i ekologii, a podpora výstavby 
a obnovy Oranžových hřišť jsou ote-
vřeny celoročně. Jen Oranžových hřišť 
má nadace na kontě po celé republi-
ce přes 600 za 388 milionů korun. Už 
dávno se přitom nestaví jen dětská 
a sportovní – obce mají čím dál větší 
zájem také o workoutová či seniorská. 
Od začátku února mohou obce, ško-
ly, hasiči, skauti i další spolky žádat 
o podporu na výsadbu zeleně v rám-
ci grantu Stromy, který za dobu své-
ho trvání vrátil do české krajiny přes 
100 000 stromů. Rovněž od února je 
možné podávat granty do programu 
Oranžový přechod zaměřeného na 
zvýšení bezpečnosti přechodů pro 
chodce. Od roku 2013 jich Nadace ČEZ 
pomohla lépe osvětlit přes 170.

Loni také nadace odstartovala nový 
grantový program Neziskovky, určený 
na podporu rozvoje a profesionalizaci 
českého neziskového sektoru. „Pilotní 
grantové řízení vzbudilo obrovský zájem 
– během jednoho měsíce dorazilo přes 
260 žádostí, nadace vyhověla 54 z nich 
částkou 4,6 milionu korun. Na základě 
pozitivního ohlasu proto Neziskovky 

opět vyhlásíme letos v březnu,“ říká Zi-
ková. Moravskoslezské organizace byly 
v rámci Česka nejaktivnější, získaly na 
svůj rozvoj přes 1,2 milionu korun. 

Nadace ani letos nezapomene na 
lidi, kterým nepřál osud, a na podzim 
spustí tradiční charitativní projekt 
Plníme přání, do něhož osoby v těžké 
životní situaci doporučují samotní za-
městnanci Skupiny ČEZ. Těm jsou ur-
čeny i zaměstnanecké granty, změře-
né na podporu neziskových organizací 
v České republice, na jejichž činnosti 
se aktivně podílejí právě zaměstnanci 
Skupiny ČEZ. 

Nadace ČEZ Přehled všech aktuál- 
ních grantových řízení i pravidla pro  
podání žádostí jsou k dispozici na 
webových stránkách Nadace ČEZ 
(www.nadacecez.cz). 

Grantová řízení Nadace ČEZ 2021
Grantové řízení Příjem žádostí 
Oranžové hřiště celoročně
Podpora regionů celoročně
Stromy 1. 2. – 26. 2. 2021
Oranžový  
přechod 1. 2. – 30. 4. 2021

Neziskovky 1. 3. – 26. 3. 2021
Zaměstnanecké 
granty 1. 3. – 31. 3. 2021

Vladislav Sobol, mluvčí ČEZ

Nadace ČEZ vyhlásila granty na rok 2021. V loňském 
covidovém roce podpořila v Moravskoslezském kraji 
rekordní počet projektů

PŘEHLED GRANTOVÝCH PROGRAMŮ
NADACE ČEZ 2021
V roce 2021 budeme opět podporovat energii lidí, kteří pomáhají měnit život okolo sebe k lepšímu.

www.nadacecez.cz JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

PODPORA REGIONŮ

Podpora sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit v celé ČR

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

celoročně
právnické osoby v ČR 
není stanovena

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ

Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

celoročně
právnické osoby v ČR 
2 000 000 Kč

STROMY

Podpora liniové výsadby stromů – především nových a obnovovaných alejí a stromořadí
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

1. 2. – 26. 2. 2021; 1. 6. – 30.7. 2021
právnické osoby v ČR
150 000 Kč

ORANŽOVÝ PŘECHOD 

 Podpora osvětlování přechodů pro chodce

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

1. 2. – 30. 4. 2021
města a obce v ČR
120 000 Kč

ZAMĚSTNANECKÉ GRANTY 
Podpora neziskových organizací, ve kterých se dobrovolně 
angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 

MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

1. 3. – 31. 3. 2021
 neziskové organizace, ve kterých se dobrovolně 
angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR
30 000 Kč

Podrobnosti ke všem grantovým řízením a informace o našich dalších projektech a 
aktivitách najdete na www.nadacecez.cz.

Tým Nadace ČEZ

NEZISKOVKY
Podpora rozvoje a profesionalizace neziskových organizací ve službách 
přímé sociální péče podle § 34 zákona o soc. službách

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 

MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

1. 3. – 26. 3. 2021
neziskové organizace poskytující služby
přímé péče v sociální oblasti
200 000 Kč

PŘEHLED GRANTOVÝCH PROGRAMŮ
NADACE ČEZ 2021
V roce 2021 budeme opět podporovat energii lidí, kteří pomáhají měnit život okolo sebe k lepšímu.

www.nadacecez.cz JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

PODPORA REGIONŮ

Podpora sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit v celé ČR

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

celoročně
právnické osoby v ČR 
není stanovena

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ

Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

celoročně
právnické osoby v ČR 
2 000 000 Kč

STROMY

Podpora liniové výsadby stromů – především nových a obnovovaných alejí a stromořadí
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

1. 2. – 26. 2. 2021; 1. 6. – 30.7. 2021
právnické osoby v ČR
150 000 Kč

ORANŽOVÝ PŘECHOD 

 Podpora osvětlování přechodů pro chodce

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

1. 2. – 30. 4. 2021
města a obce v ČR
120 000 Kč

ZAMĚSTNANECKÉ GRANTY 
Podpora neziskových organizací, ve kterých se dobrovolně 
angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 

MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

1. 3. – 31. 3. 2021
 neziskové organizace, ve kterých se dobrovolně 
angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR
30 000 Kč

Podrobnosti ke všem grantovým řízením a informace o našich dalších projektech a 
aktivitách najdete na www.nadacecez.cz.

Tým Nadace ČEZ

NEZISKOVKY
Podpora rozvoje a profesionalizace neziskových organizací ve službách 
přímé sociální péče podle § 34 zákona o soc. službách

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 

MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

1. 3. – 26. 3. 2021
neziskové organizace poskytující služby
přímé péče v sociální oblasti
200 000 Kč

PŘEHLED GRANTOVÝCH PROGRAMŮ
NADACE ČEZ 2021
V roce 2021 budeme opět podporovat energii lidí, kteří pomáhají měnit život okolo sebe k lepšímu.
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Podpora sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit v celé ČR

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

celoročně
právnické osoby v ČR 
není stanovena

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ

Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
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právnické osoby v ČR 
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STROMY

Podpora liniové výsadby stromů – především nových a obnovovaných alejí a stromořadí
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MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

1. 2. – 26. 2. 2021; 1. 6. – 30.7. 2021
právnické osoby v ČR
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ORANŽOVÝ PŘECHOD 

 Podpora osvětlování přechodů pro chodce
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Z důvodů velké produkce plastových obalů a neustálého stavu přeplněných kontejnerů na plasty nabízíme mož-
nost odevzdávat plastové obaly ve velkých plastových pytlích přímo do sběrného místa. Sběrné místo je v areálu 
Pily Kunčice p. O. čp. 803, provozní doba je uvedená v článku výše nebo na stránkách obce www.kuncicepo.cz

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

Nabídka sběru obalových plastů do pytlů

Mobilní sběr nebezpečných a vel-
koobjemov ých odpadů proběhne 
v sobotu dne 27. března 2021 a pro-
vedou ho pracovníci firmy FCC Česká 
republika, s.r.o. spolu s pracovníky 
údržby obce.

Na těchto stanovištích v uvedené 
době může každý občan nebo vlastník 
nemovitosti v obci odevzdat nebez-
pečný odpad: olejové automobilové 
filtry, plechovky se zbytky barev, au-
tobaterie 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 od-
pad přivezte pouze v uvedenou 
dobu, aby jej mohli pracovníci od-
borné firmy od Vás přímo odebrat 
a uložit do mobilních kontejnerů 
a aby nezůstával nikde ležet bez  
dozoru!

Na těchto stanovištích v uvedené 
době může každý občan nebo vlast-
ník nemovitosti v obci odevzdat vel-
koobjemový odpad - odpad z běžné-
ho provozu, který nelze uložit do po-
pelnice: matrace, části nábytku, WC 
mísy, umyvadla, koberce, linolea, ko-
čárky 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 29. 3. 2021.  

Informace ke sběru 
železného šrotu 

Sběr železného šrotu proběhne 
souběžně se sběrem nebezpečných 
a velkoobjemových odpadů v sobotu 
27. března 2021. Sběr provedou členo-
vé TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem. 
Odvoz železného šrotu je možné indivi-
duálně projednat na tel. 731 925 081.

Železný šrot nebude vykupován, 
odvoz bude proveden zdarma. Veš-

kerý nepotřebný železný šrot mohou 
občané uložit k místním komunika-
cím, odkud bude naložen a odvezen. 
Sběrné vozidlo 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 penzionu 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 penzionu 
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 sbě-
ru nebezpečných a velkoobjemo-
vých odpadů a sběru železného šro-
tu k jarnímu úklidu a nepřistavujte 
je v průběhu roku ke kontejnerům 
na komunální odpad, kam nepat-
ří. V případě, že nestihnete mobilní 
sběr, můžete v průběhu roku při-
vézt tyto odpady v provozní dobu 
do sběrného místa čp. 803. 

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

Danuše Svobodová, pracovník OÚ

Informace o sběru nebezpečných  
a velkoobjemových odpadů

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.

PO BŘEZENÚT ST ČT PÁ SO NE
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Množství odevzdaného odpadu  
v roce 2020 
Nebezpečný odpad
0,04 t  150 110 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
0,005 t 200 114 kyseliny
0,01 t  200 119 pesticidy
0,42 t 200 126 olej, tuk
2,53 t 200 127 barva, lepidla, pryskyřice  
0,002 t 200 132 jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200 131

Tříděný odpad  
62,9936 t 200 139 plasty
72,6155 t 200 101 papír a lepenka
82,7104 t 200 102 sklo
0,46 t 160 103 pneumatiky (ostatní tříděný odpad)
4,59 t 200 110 oděvy
0,487 t 200 125 jedlý olej a tuk

Velkoobjemový odpad
118,3 t 200 307 velkoobjemový odpad

Směsný komunální odpad
778,2245 t 200 301 směsný komunální odpad

V rámci zpětného odběru bylo odebráno a předáno k druhotnému využití:
13,64 t elektrospotřebiče +zářivky (ASEKOL)
1,394 t drobné elektrospotřebiče (ELEKTROWIN)
0,19 t světelné zdroje (EKOLAMP)
 Danuše Svobodová, pracovník OÚ

Provozní doba  
sběrného místa 

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

Zahájení provozu sběrného 
místa je od 29. března 2021, ukon-
čení provozu je naplánováno na 
30. října 2021.

Do sběrného místa je možno ode-
vzdávat velkoobjemové odpady, vy-
sloužilé elektrospotřebiče všech 
velikostí, baterie, zářivky, osvětlo-
vací tělesa a tříděný odpad – plas-
tové obaly ve žlutých pytlích, papír 
a kartony, sklo a železný šrot!

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.

Během čtvrtku 11. 2. 2021 hasiči 
vyprošťovali v Kunčicích pod Ond-
řejníkem (okres Frýdek-Místek) z pří-
kopu nebezpečně nakloněný náklad-
ní automobil s těžkým kontejnerem, 
plným železného šrotu.

Zasahovaly zde dvě jednotky HZS 
MSK – ze stanic Kopřivnice a Ostra-
va-Zábřeh, odkud mj. přijel automo-
bilový jeřáb Demag/Terex a mobilní 

kontejnerová dílna. Ihned po příjez-
du museli hasiči zajistit vozidlo v pří-
kopu stabilizačními tyčemi Paratech 
proti převrácení a celý náklad ně-
kolika pásy přikurtovat k náklad-
nímu vozidlu. Nehoda se obešla bez  
zranění.

Text a foto: por. Mgr. Petr Kůdela,  
tiskový mluvčí

HZS Moravskoslezského kraje

V Kunčicích pod Ondřejníkem vyprošťovali 
hasiči automobil s kontejnerem, pomáhal jim jeřáb
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HLÁŠENÍ OBECNÍHO 
ROZHLASU  

nyní i na webu obce.

Stačí kliknout  
na tento obrázek na 

www.kuncicepo.cz

Chcete mít info o dění v obci?

Æ Stáhněte si 
aplikaci...

Æ Přihlaste se u místostarosty  
k odběru SMS!

V poslední době si řada z nás uvědo-
mila hodnotu vypěstované zeleniny na 
své zahrádce nebo čerstvě utrhnutého 
ovoce. Lidé již pochopili jisté spojitosti 
s životním prostředím a jak je důleži-
tá půda, která je pro některé zdrojem 
obživy, a hlavně základem pro pěs-
tování plodin, které nutně potřebuje 
každý z nás.

Pojem krajová odrůda se může vy-
světlit poměrně snadno. Je to tako-
vá odrůda, jejíž vznik a rozšíření má 
velice blízko s určitou (specifickou) 
oblastí našeho území. Naproti tomu, 
stará odrůda je pojem dosti neurčitý. 
Většinou si pod tím můžeme před-
stavit odrůdu odedávna pěstovanou, 
kterou známe ze zahrady po babičce. 
Někteří však tvrdí, že stará odrůda 
je přímo spojená s určitou historií 
ovocnářství. Není však určený rok, 
od kdy považujeme ovocné druhy za  
„Staré“.

Proč bychom měli takové  
odrůdy chránit a znovu šířit?

Jedná se o dědictví se zvláštní při-
danou hodnotou. Strom v krajině plní 
celou řadu funkcí. Ovocné stromy jich 
mají hned několik. Meliorační, stromy 
sázíme z části jako větrolamy a mají 
taky protierozní charakter. Hygienic-
kou, protože svými izolačními vlast-
nostmi působí jako protihluková bari-
éra a snižuje prašnost. Stromy, které 
vysazujeme, značně ovlivňují mikro-
klima v regionu, ve kterém rostou. 
Dále můžeme zmínit i estetiku vůči 
okolní krajině. Nalézáme u nich hod-
noty kulturní i historické. Pěstování 
určitých odrůd v konkrétních oblas-
tech lze vnímat jako tradici, dědic-
tví po našich předcích. Pak je tu také 
hodnota biologická. Staré a krajové 
odrůdy lze totiž vnímat jako zdroj ne-
přeberného bohatství genů. Není také 
toto součást obrazu tradičního venko-
va a kulturního dědictví?

Do popředí zájmu se dostávají od-
růdy ovoce, které v našich zahradách 
a sadech rostly již před mnoha de-
sítkami let. Čím dál častěji slyšíme 
o místech, kde proběhla výsadba těch-
to odrůd.

Jaký je důvod, abychom i nadále vy-
sazovali tyto odrůdy?

Proč se přestaly pěstovat?

Proč vysazovat staré  
a krajové odrůdy?

Důvodů se najde více než dost. 
Jsou osvědčené v místních podmín-
kách, mají široké spektrum uplat-
nění, můžeme je vysazovat do alejí, 
sadů, ale i zahrad. Pěstujeme je ve vyš-
ších kmenných tvarech. Dále je to vari-
abilita, každý plod má u dané odrůdy 
svou specifickou barvu, vůni, a hlavně 
originální chuť. I v dřívějších dobách 
se ovocné stromy pěstovaly pro jejích 
plody a všestranné využití. Neslouži-
ly jen k přímé spotřebě a skladování. 
Ty nevzhledné se použily na výborný 
mošt, při větším množství k výrobě 
pálenky. Používaly se k sušení, k vý-
robě kompotů, džemů, k pečení ko-
láčů, bramborových placků. O to vše 
bychom chtěli přijít? Mimo jiné, i za-
chování co nejširšího genofondu pro 
další rozmnožování, je velice důležité.  

Přicházíme o ně?
V dnešní, moderní době, jsou nové 

odrůdy šlechtěny dle požadavků vel-
kých pěstitelů. Tito pěstitelé vyžadu-
jí kultivary, které budou co nejdříve 
v plodnosti, nejlépe kdyby vyrůstaly 
bez jakýchkoli chorob a škůdců. A navíc 
aby plodnost byla pravidelná a vydat-
ná. V dnešních intenzivních výsadbách 
se průměrný výnos pohybuje mezi cca 
40–60 t/ha (závisí na odrůdě a mnoha 
dalších faktorech). Rovněž musí splňo-
vat tvrdá kritéria na transport, či ma-
nipulaci. Nemluvě o co nejdelší sklado-
vatelnosti v řízené atmosféře. Ano, je 
to možné! Tyto sady však vyžadují in-
tenzivní péči. Tzv. druhá strana mince. 
Nejčastěji se pěstují jádroviny, zejména 
jabloně. Ty jsou pěstované na slabších 
podnožích, které vyžadují oporu. Ne-
smí chybět automatické zavlažování, 
sítě proti kroupám, ale taky ptákům. 
Příkmenné pásy musí být udržovány 
v bezplevelném stavu. V sadech se po-
užívá bio ochrana, systém signalizace, 
feromonové lapače. K opylení jsou na-
sazovaní čmeláci. A teď se vrátím ke 

krajovým a starým odrůdám. Tyto, na 
rozdíl od těch intenzivních, nemají tak 
vysoké nároky na půdu, živiny a klima-
tické podmínky. Jsou podstatné pro 
drobné pěstitele a pro všechny ty, kte-
ří si chtějí vypěstovat ovoce jednak pro 
sebe, ale i pro celou rodinu. A přitom je 
v podstatě jedno, zda ovoce pěstují pro 
přímý konzum, skladování nebo k vý-
robě pálenky.

Aktuální výzva
Ve spolupráci s předními odborníky 

oboru Ovocnářství se poohlížíme po 
jakékoliv snaze z řad běžných občanů 
o určení, byť i jen jediného stromu, 
který mají na své zahradě. K určení 
odrůdy nám stačí pořízení několika 
fotografií a darovaní jednoho průměr-
ného plodu při sklizni letošní úrody.

Naším společným cílem je ve spo-
lupráci s některou obcí vysadit „Geno-
fondový sad“, který bude zpřístupněn 
pro veřejnost a bude sloužit jako vý-
ukový materiál týkající se široké pale-
ty jádrovin, a to nejen hrušní a jabloní, 
ale i kdouloní. Peckoviny nezůstanou 
pozadu. Ideální pro aktivity základ-
ních a středních škol, nebo pro všech-
ny občany okolních obcí jako poradce 
pro výběr vhodné odrůdy pro svou 
zahrádku.

V souvislosti s tímto projektem 
probíhá i mapování starých a krajo-
vých odrůd na zdejším území. Nyní mi 
dovolte požádat Vás o pomoc. Pokud 
máte na své zahradě, nebo víte, že ně-
kdo kolem Vás má na pozemku starou 
nebo krajovou odrůdu, obzvlášť pak 
z jádrovin, neváhejte mě kontaktovat 
na stanislav.poppek@seznam.cz. Infor-
mace o Vaších stromech budou zakom-
ponovány do Diplomové práce na Za-
hradnické fakultě Mendelovy univer-
zitě v Brně. Strom může být v jakékoli 
kondici, kmenným tvaru. Pokud jste si 
jisti odrůdou, budeme rádi. V případě, 
že odrůda nebude určená, budeme se 
snažit, za pomocí pomologických vo-
dítek, ji určit.

Přispějte i Vy k záchraně starých 
a krajových odrůd!

Stanislav Poppek
Mobil: 737 882 471

Hledáme staré a krajové odrůdy
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Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání 
lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zá-
kona č. 89/1995 Sb., o státní statistické služ-
bě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů 
(dále jen „sčítání“).

Rozhodným okamžikem sčítání je půl-
noc z pátku 26. března 2021 na sobotu 
27. března 2021. Fyzická osoba podléhající 
sčítání je povinna poskytnout zákonem poža-
dované údaje. Sčítání je primárně navrženo 
jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s další-
mi osobami. Sčítání podléhá:
a)  každá fyzická osoba, která má v rozhodný 

okamžik na území České republiky trvalý 
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, 
nebo které byl na území České republiky 
udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana,

b)  každá další fyzická osoba, která je na úze-
mí České republiky v rozhodný okamžik pří-
tomna,

c)  každý dům (i neobydlený) a každý byt (i ne-
obydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na 
cizince, kteří jsou v České republice na dobu 
kratší než 90 dnů (například turisté), a na ci-
zince požívající diplomatické výsady a imunity.

Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho 
přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění 
výsledků zabezpečuje

Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). 
Úřad pro potřeby sčítání přebírá údaje z in-
formačních systémů veřejné správy podle pa-
ragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení 
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem te-
rénních prací a ústředními správními úřady 
uvedenými v zákoně.

Obecní úřad zveřejní způsobem v místě 
obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů 
před rozhodným okamžikem tento dokument, 
seznam standardních sčítacích obvodů v obci 
včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čís-
la průkazů sčítacích komisařů, kteří budou 
v jednotlivých sčítacích obvodech sčítání za-
jišťovat, včetně telefonního spojení na bezplat-
nou informační linku sčítání a oficiální interne-
tové adresy sčítání.

Sčítání osob se provede poskytnutím údajů 
jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou 
osobou. Tou je každá plně svéprávná fyzická 
osoba podléhající sčítání.

Za fyzickou osobu, která není plně svépráv-
ná, poskytne údaje její zákonný zástupce nebo 
opatrovník, případně jiná osoba oprávněná 
za ni jednat podle občanského zákoníku. Sčítá-
ní lidu, domů a bytů se provádí vyplněním sčíta-
cího formuláře pro domácnost. Údaje o domu 
a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neo-
bydleného bytu vlastník domu nebo správce.

Povinná osoba poskytne údaje jejich zápi-
sem do sčítacího formuláře buď v elektronické 

podobě při online sčítání od 27. března 2021 
do 9. dubna 2021, nebo následně při terén-
ním došetření.

Terénní došetření provádějí v jednotlivých 
sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní 
podle zákona. Sčítací komisař se při výkonu 
své funkce prokazuje průkazem sčítacího ko-
misaře, případně na požádání povinné osoby 
též svým občanským průkazem nebo cestov-
ním dokladem.

Při terénním došetření sčítací komisař předá 
členu domácnosti, osobě žijící mimo domác-
nost, popřípadě vlastníku zařízení, které ne-
tvoří samostatný sčítací obvod, sčítací formu-
lář v listinné podobě v předem oznámeném 
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad 
je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

Člen domácnosti, osoba žijící mimo do-
mácnost nebo vlastník zařízení, které netvoří 
samostatný sčítací obvod, odevzdá vyplněný 
sčítací formulář v odpovědní obálce na poště 
nebo jej vhozením do poštovní schránky ode-
šle zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo 
jej doručí na kontaktní místo sčítání, nejpozději 
do 11. května 2021.

Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu pro-
dloužit.

Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zá-
konem, nařízením o evropské statistice, GDPR 
a dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí 
být použity pro jiné než statistické účely. Sčíta-
cí komisaři, stejně jako všechny osoby, které se 
v souvislosti se zpracováním výsledků sezná-
mí s individuálními nebo osobními údaji, jsou 
povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost 
mlčenlivosti je časově neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny 
občany, aby odpovědným vyplněním 
sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému 
provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D. 
předseda Českého statistického úřadu

BEZPEČNĚ, ONLINE,  
RAZ DVA.

SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ  
27. BŘEZNA 2021.

Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamži-

kem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 
2021 má každý možnost sečíst se online pro-
střednictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou povinnost od 
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat lis-
tinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři.

Vzhledem k současné epidemické situaci 
připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou 

a hlavní hygieničkou České republiky distribuci 
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde 
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce 
formulářů do domácností bude probíhat po-
dobně, jako nyní probíhá doručování dopo-
ručených poštovních zásilek, při dodržování 
přísných hygienických pravidel (ochranné po-
můcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně 
venku, minimalizace doby kontaktu). Z toho-
to důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat 
s vyplňováním formulářů.

V případě potřeby se však můžete obrátit 
na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formu-
láře bude možné odeslat v předtištěné obál-
ce prostřednictvím schránek České pošty nebo 
odevzdat na cca 800 kontaktních místech 
České pošty (vybrané pobočky). Odeslání 
bude zdarma.

Kontaktní místa budou provozována za 
zvýšených hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny oso-

by, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý 
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na 
území ČR.

Sečíst se musí každá taková osoba, bez 
ohledu na místo skutečného pobytu, věk, své-
právnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 
18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a po-
dobně provádí sečtení jejich zákonný zástup-
ce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. 
Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v roz-
hodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo 
cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vy-

braných pobočkách České pošty a všech kraj-
ských správách Českého statistického úřadu. 
Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání 
a jsou také místy, na kterých lze získat nebo 
odevzdat listinné formuláře.

Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veške-

ré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu 
s příslušnými právními předpisy a používá-
ny jsou maximálně zabezpečené informač-
ní systémy.

Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například 

při přípravě programů bydlení, rozvoji infra-
struktury nebo plánování lepší dostupnosti slu-
žeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují 
činnost veřejné správy, podnikatelské záměry 
i směřování výzkumných či vědeckých praco-
višť a v konečném důsledku ovlivňují život kaž- 
dého z nás.

Podrobnější informace naleznete 
na webu www.scitani.cz.

 Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v  České republice na dobu kratší než 90  dnů 
(například turisté), a  na cizince požívající diplomatické 
výsady a imunity.

 Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, pro-
vedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje 
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby 
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy 
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení 
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací 
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

 Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem 
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů 
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla 
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých 
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního 
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální 
internetové adresy sčítání.

 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-
pisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je 
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. 
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne 
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně 

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského 
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním 
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu 
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání 
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně 
při terénním došetření.

 Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvo- 
dech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací 
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem 
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby 
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

 Při terénním došetření sčítací komisař předá členu 
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě 
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném 
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle 
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo 
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce 
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle 
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí 
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. 
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, 
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními 
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než sta-
tistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, 
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí 
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich 
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově 
neomezená.

 Český statistický úřad žádá všechny občany, aby 
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

www.scitani.cz
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Ze života školy a školky

Ve čtvrtek 18. února jsme si s dětmi 
v MŠ dolní pořádně zaskotačili. Na ten-
to den byl vyhlášen Karnevalový rej. 
Vstup pouze v maskách! Děti si hned 
začaly vymýšlet své karnevalové kos-
týmy. Ti starší sami vyráběli nejrůz-
nější škrabošky a masky. Vybarvovali 
je, zdobili, stříhali a lepili. Dětská fan-
tazie neznala mezí. Paní učitelky po-
mohly s výzdobou třídy a naše mamin-

ky nám donesly všelijaké dobroty na 
karnevalovou hostinu. Rej mohl začít!

Od samého rána vcházely do naší 
školky princezny, víly, včelky, motýl-
ci, zvířátka, ale také piráti, indiáni, 
superhrdinové a pohádkové bytosti. 
Následoval maratón tanečků s ba-
lónky v doprovodu diskotékových 
písní a kroků. Nechyběl ani koutek 
s malováním na obličej a samozřej-

mě i s občerstvením. Celé karnevalo-
vé dopoledne se nám velice vydařilo. 
Děti i paní učitelky se bavily, tančily, 
rejdily, smály, tak jak to má na pořád-
ném karnevalu být. Děkujeme všem 
maminkám za výborné slané i sladké 
dobroty i ovoce.

Těšíme se zase někdy na příští kar-
neval.

Děti z MŠ dolní a paní učitelky

Karneval v MŠ dolní
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I my v našich družinách jsme využi-
li bohaté sněhové nadílky k tomu, aby-
chom si společně užili zimní radovánky. 
Děti nejvíce bavily závody na bobech 
a lopatách a vlastně ježdění na čemkoliv 
😊, také jsme postavili mnoho zajíma-
vých a originálních sněhuláčků a díky 
odhrnování sněhu na zadním parkovi-
šti si děti mohly postavit iglú. Vyzkou-
šeli jsme si malování barvami do sněhu 
a nechali jsme zmrznout různé materi-

ály na okenním parapetu. Když nám po-
časí moc nepřálo, ani to nás nezastavilo 
v naší činnosti a řádili jsme v družinách. 
Na chvíli jsme si odpočinuli od sáňková-
ní a mohli jsme se zamyslet se nad tím, 
jak zachytit všechny krásy zimní dnů 
v rámci výtvarné a pracovní výchovy. 
Témata se nám nabízela už při samot-
ném pohledu do kalendáře. Pomine-
me-li vánoční svátky a s nimi spojené 
přípravy, už tady máme Tři krále, pro 

které jsme vyrobili papírové koruny. 
Vodovými barvami jsme namalovali 
různé podoby zimní krajiny a vyrobili 
jsme si malé sněhuláčky. 

Ještě v těchto dnech se nám paní 
Zima předvádí v celé své kráse. Děku-
jeme jí za to, že jsme si ji mohli dosyta 
užít a pomalu vyhlížíme příchod prv-
ních jarních dnů. Těšíme se na další 
nápady pro tvůrčí činnosti.

Bc. Kateřina Gajdzioková

Naše družinky
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Ve dnech 17. - 28. 2. 2021 pro-
běhla mezi žáky 3. A, 4. A a 5. A 
třídy dobrovolná kuchařská sou-
těž na dálku s názvem „Master-
Chef Junior“. 

Nad šení k ucha ř i 
- amatéři se utkali 
mezi sebou v jednot-
livých třídách o prven-
ství v tzv. „food pla-
tingu“, tedy v aranž-
má pokrmu na talíři. 
Mladším dětem moh-
li s přípravou pokrmu 
pomáhat rodiče nebo 
starší sourozenci, ale prezentace jídla 
na talíři byla jen jejich úkolem. Páťá-
ci měli za úkol připravit i naaranžo-
vat jednoduchý pokrm úplně sami na 
téma Jednohubky. 

Chuť vždy ohodnotila domácí po-
rota složená z členů rodiny. Estetic-
kou stránku této soutěže hodnotila 
na dálku učitelka VV a PČ v těchto tří-
dách Mgr. Petra Mertová. Žáci posílali 
fotografie svých originálně naaranžo-
vaných jídel a v každé třídě postoupila 
na balkón finálová skupina, ze které 
byl zvolen vítěz! 

Ve 3. A se do finálové troj-
ky probojovaly Eliška Zábo-

jová se svými „Zvířátky na ta-
líři“, Timea Kabátová s „Ježeč-

ky“ a Kateřina Hrubišová 
s „Myškami“. 

MasterChefem Ju-
nior 3. A se stala Ka-
čenka se svým origi-
nálním aranžmá na 
dřevěném prkýnku. 
Gratulujeme! 

Ve IV. A se do finále 
probojovala Marie Meli-

cherová s „Dortem pro maminku“, Petr 
Horák s „ Muchomůrkami“ a Jan Bojko 
s „Jednohubkami“. 

MasterChefem Junior IV. A se stal 
Péťa s jeho aranžmá téměř reálných 
hříbků v přírodě. Gratulujeme! 

Ve třídě V. A se soutěže zúčastnilo 
14 dětí a do finále postoupila čtveři-
ce nejzajímavějších pokrmů. Těžké 
rozhodování probíhalo mezi pokrmy 
„Loďky na vlnách“ Adama Vávry, „Va-
lentýnské veganské avokádové chle-
bíčky“ Elišky Balcárkové, „Palačinko-

vá kukadla“ Ondřeje Davida a „Motýli“ 
Matěje Havla. 

MasterChefem Junior V. A se stala 
Eliška se svým téměř profesionálním 
„food platingem“. Gratulujeme!

,,MasterChef Junior” ZŠ a MŠ Karla Svolinského, 
Kunčice pod Ondřejníkem

Vítězné „Myšky“ Kateřiny Hrubišové

Marie Melicherová Timea Kabátová

Vítězné „Muchomůrky“ Petra Horáka

Vítězné „Valentýnské veganské avokádové chlebíčky“ Elišky 
Balcárkové
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DOUČÍM MATEMATIKU ZÁKLADNÍ  
I STŘEDNÍ ŠKOLY. 

Připravím na přijímací zkoušky a k maturitě.

Mobil: 737 156 985

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

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

Telefon: 603 315 738

O víkendu 13. - 14. února při bruslení u Žabáku  
ZTRACENÉ černé rukavice zn. Marmot. 

Odměna nálezci!

Volejte: 602 774 352

MANŽELSKÝ PÁR KOUPÍ STAVEBNÍ 
POZEMEK NEBO RODINNÝ DŮM 

k rekonstrukci. Platba v hotovosti. 

Nabídky na tel.: 603 111 528

Galerie Karla Svolinského
Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

Děkujeme všem účastníkům soutěže a úžasným kucha-
řům za účast a všechny chválíme za téměř profesionální 
prezentace svého kuchařského umění! Byli jste báječní!
 Mgr. Petra Mertová

Svítící plastika od Kurta Gebauera stále ne-
trpělivě vyhlíží návštěvníky, nicméně zce-

la nezahálíme a právě v těchto dnech 
pro Vás připravujeme nové webové strán-
ky naší galerie a také první pořad z cyk-

lu Obluda v ga-
ler ii . V pr v ním 
díle přijde umě-
ní k Vám domů. 
Budete moci spo-
lu s námi krea-
tivně tvořit, např. 
Ptáčka z říše fan-
tazie. Zveřejně-
ní připravujeme 
na konec března. 
Sledujte aktuali-
ty na webu obce. 

P o d r o b -
nosti také 
v příštím 
v y d á n í 
obecních 
novin.

Adam Vávra

Eliška Zábojová Matěj Havel Ondřej David

Jan Bojko
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Hledám pro sebe klidný pozemek  
vhodný pro stavbu rodinného domu  

v Kunčicích p. O. 

Případně nějaký starší dům  
vhodný k rekonstrukci. 

Rád se přijedu na místo podívat  
a domluvíme detaily.

Volejte 602 703 840

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.

Dekarbonizace
motoru

sleva
500,- Kč

Geometrie
náprav

sleva
200,- Kč

Dezinfekce
klimatizace

sleva
250,- Kč

3x slevový kupón jako dárek za nákup sady pneumatik

Platnost kupónu je 12 měsíců od nákupu

pneuzatopek.cz

Veškeré zemní a výkopové práce
Kontejnerová doprava
Demolice
Vodovody, kanalizace, el. přípojky

Základové desky
Opěrné zdi, zámkové dlažby
Retenční nádrže, bazény, ČOV
Rodinné domy, ploty

PUJČ SI BAGR

ZEMNÍ A STAVEBNÍ
PRÁCE

603 258 729 
734 593 186

))

Msgs Stav Stavební
ee--mmaaiill::  mmssggssssttaavv@@sseezznnaamm..cczz

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VIBRAČNÍ DESKA

lžíce 20,40,90
svahová naklápěcí lžíce

ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
MS&GS STAV s.r.o.

603 258 729 
734 593 186

)

Msgs Stav Stavební
email: msgsstav@seznam.cz

MS&GS STAV s.r.o.

MS&GS STAV s.r.o.


