
Vážení spoluobčané, 
první duben, apríl, nás nečeka-

ně přivítal krásným neaprílovým 
počasím. Užili jsme si slunečný ví-
kend, pro přírodu je to však trochu 
předčasné. 

Také duben má svá zajímavá vý-
ročí. Dne 3. 4. 1876 se narodil Tomáš 
Baťa – zakladatel obuvnické firmy 
BAŤA ve Zlíně. Dne 12. 4. 1944 se 
v Kroměříži narodil Karel Kryl – 
československý písničkář a básník, 
hlavní představitel českosloven-
ského protestsongu v letech 1963 
- 1989. Dne 12. 4. 1961 – Sovětský 
kosmonaut Jurij Gagarin jako první 
člověk jednou obletěl zemi. Let trval 
108 minut. 30. duben – pálení čaro-
dějnic – prvopočátek má snad v Kelt-
ské historii, kdy pálením ohňů staří 
Keltové slavili příchod jara, nástup 
nového života v přírodě. V pozdější 
době lidé proti moci čarodějnic za-
palovali na kopcích ohně. Mládenci 
pak házeli směrem k nebi hořící koš-
ťata, aby tak srazili k zemi případ-
nou kolem letící čarodějnici.  

V dubnu také proběhnou již dří-
ve zmíněné velikonoce. Ty zahájí  
10. dubna tzv. Svatý týden. Čekají 
nás tři Velikonoční svátky – 14. 4. – 
Velký pátek, 16. 4. – Velikonoční ne-
děle a 17. 4. – Velikonoční pondělí.

Ještě zmíním útrapy letošní zimy. 
Již dlouho nepamatuji takovou zimu, 
jako letos. Nebyly sice nadměrné 
mrazy ani nadměrné množství sně-
hu. Zima však byla dlouhá, a co nás 
všechny asi trápilo nejvíce, byly ledy, 
hlavně na silnicích a chodnících. 
Před vánocemi 2016 nám zkolabo-
val stařičký obecní posypový vůz. 

(pokračování na str. 2)
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Vzpomínková
slavnost

Obecní úřad 
v Kunčičích pod Ondřejníkem 

Vás srdečně zve 
v pátek 5. května 2017

od 12:30 hod.
na 

VZPOMÍNKOVOU SLAVNOST 
v prostorách před obecním

úřadem u příležitosti
72. výročí osvobození naší

obce a vítězství nad nacismem.

TJ Sokol Kunčice p. O. a ZŠ a MŠ 
K. Svolinského v Kunčicích p. O. 

pořádají 11. ročník  
štafetového běhu

Kunčický ovál

v pátek 5. května 2017  
v 16:30 hod.

v areálu TJ Sokol Kunčice p. O.

složení dvojice
dítě předškolního věku  

+ dospělý
dítě do 15ti let + dospělý  

nebo starší 15 let

Možnost zakoupení malého  
občerstvení.

Srdečně zvou pořadatelé

Veselé Velikonoce



2 04/2017

OBECNÍ NOVINY ročník XXVII., číslo 04/2017 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Vydává Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejní-
kem. Evidenční číslo MK ČR E 12357 • Vychází vždy v prvním týdnu v měsíci • Uzávěrka každého čísla je 25. dne předcházejícího měsíce • Redakce: 
Obecní úřad, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 569 • tel.: 556 850 154, fax: 556 850 171, e-mail: noviny@kuncicepo.cz • Odpovědná redaktorka: 
Michaela Šebelová • Grafické zpracování a tisk: KLEINWÄCHTER holding, Frýdek Místek • Výtisk zdarma • Náklad: 950 ks

Obec informuje

(dokončení ze str. 1)
Náhradní díly již nejsou k dispozi-

ci – sypač dosloužil. Posyp místních 
komunikací byl řešen pomocí trakto-
ru. O to se se zvýšeným nasazením 
skvěle postaral pan Radim Chýlek. Za 
letošní zimu jsme na místní komuni-
kace a chodníky použili cca 100 tun 
posypového materiálu. V předmi-
nulou zimní sezónu to bylo „jen“ cca 
14,5 tun materiálu. 

Pro připomenutí uvádím, že v so-
botu 22. dubna proběhne již tradiční 
a osvědčený Sběr velkoobjemového  
a nebezpečného odpadu v obci.

Začíná jaro a také obec zahájila 
mimo jiné svoji investiční činnost. 
Koncem měsíce března byla v rám-
ci dotačního projektu EFEKT 2016 
ukončena výměna 222 ks starých 
nevyhovujících, většinou rtuťových 
výbojek veřejného osvětlení (pří-
kon cca 125 W) za nová LED svítidla 
(příkon většinou 28 W).  Projekt byl 
prioritně cílen na úsporu elektrické 
energie. V letošním roce se u veřej-
ného osvětlení zaměříme na rekon-
strukci venkovního vedení.

Byla zahájena stavba tří lávek pro 
pěší. Jedná se o přemostění vodních 
toků, jako pokračování chodníků od 
Huťařství podél silnice č. III/48310 
směr obec Tichá. Instalovány budou 
kovové lávky šířky 1,77 m přes Nik-
lův potok – délka lávky 14 m, dále přes 
potok Tichávka – délka lávky 11,6 m 

a přes potok Žlabový – délka lávky  
7,7 m. V současné době probíhá stavba 
železobetonových pilířů pro usazení 
lávek. Samotná instalace lávek bude 
probíhat koncem dubna / začátkem 
května. Lávky budou přivezeny v cel-
ku a pomocí jeřábu budou uloženy na 
opěrné pilíře. Upozorňuji řidiče, že po 
dobu usazování lávek jeřábem na pilíře 
může být silnice směr Tichá na nezbyt-
ně nutnou dobu (vždy cca 2 hodiny)  
z důvodu zajištění bezpečnosti provo-
zu zcela uzavřena. Přesný termín usa-
zování lávek bude oznámen (web obce, 
obecní vývěsky, popř. tabule na před-
mětné komunikaci). Předem děkuji za 
trpělivost a pochopení.

Také byla zahájena další etapa 
obnovy školního areálu – asfaltový 
chodník okolo běžecké dráhy. Při ob-
nově školního areálu probíhají roz-
sáhlé zemní práce, které budou při do-
končení vyžadovat dokonalé zatrav-
nění většiny ploch. Areál bude moci 
být pro veřejnost zprovozněn, až bude 
travní porost dostatečně vzrostlý  
a zakořeněný. O připravenosti areálu 
k používání budeme dále informovat.    

V průběhu března proběhla avizo-
vaná výměna technologické části čer-
pačky pitné vody v horní části obce. 
Dále budeme připravovat výměnu již 
dosluhující technologie vodojemů nad 
BRC Čeladná a nad základní školou.  

Rada obce (zástupce zřizovatele 
školy) zadala zpracování studie roz-

šíření prostor naší základní školy.  
V současné době se škola potýká s ne-
dostatkem prostor pro učebny i dru-
žiny. Byly osloveny čtyři architekto-
nické kanceláře, které zpracují studii 
rozšíření prostor školy na základě 
požadavků vedení školy. Následně 
zastupitelstvo obce za účasti vedení 
školy rozhodne, který z uvedených 
návrhu postoupí do stádia realizace.  

Do poslední fáze před projedná-
ním a schválením zastupitelstvem 
obce vstupuje příprava nového územ-
ního plánu obce. Ten je projednáván  
a zpracováván od roku 2014. V sou-
časné době očekáváme výsledek po-
sledního připomínkového řízení, na 
základě kterého bude stanoven ter-
mín zasedání zastupitelstva obce. 

V polovině března proběhl dvou-
denní přezkum hospodaření obce za 
rok 2016. Přezkum prováděl odbor 
kontroly Krajského úřadu MSK. Závě-
rečný výrok kontrolní skupiny zněl: 
Při přezkoumání hospodaření za rok 
2016 nebyly zjištěny chyby a nedo-
statky. Zvláště jsme byli pochválení 
za precizně provedenou inventariza-
ci majetku obce za rok 2016. Tímto 
bych chtěl zároveň poděkovat všem, 
kteří se na tomto výborném výsled-
ku jakkoli podíleli, hlavně děkuji na-
šim účetním a inventarizační komisi.

Všem přeji krásné prožití Veliko-
nočních svátků.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Slovo starosty

XV. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice p. O.
Zastupitelstvo obce Kunčice pod 

Ondřejníkem na svém XV. zasedání 
konaném dne 14. 3. 2017

Vzalo na vědomí:
• kontrolu usnesení z XIV. zasedá-

ní zastupitelstva obce konaného  
14. 12. 2016   

• informace o jednáních rady obce
• zprávu o činnosti finančního výbo-

ru
• zprávu o činnosti kontrolního vý-

boru
• stanovisko advokáta k sporné otáz-

ce, zda je společnost HOCHTIEF 

CZ a. s. poplatníkem místního po-
platku za užívání veřejného pro-
stranství při stavbě kanalizace, vý-
chodní část, prováděné v roce 2014  
a 2015, kde konstatuje, že společ-
nost HOCHTIEF CZ a.s. není a neby-
la poplatníkem místního poplatku 
za užívání veřejného prostranství 
při stavbě kanalizace v obci Kun-
čice pod Ondřejníkem, východní  
část

Schválilo:
• program XV. zasedání zastupitel-

stva obce

• dále se nezabývat problematikou 
výběru místního poplatku za uží-
vání veřejného prostranství při 
stavbě kanalizace, východní část, 
prováděné v roce 2014 a 2015

• odměny neuvolněným členům za-
stupitelstva obce v souladu s Přílo-
hou č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 
Sb., s účinností od 1. 4. 2017 takto:

člen zastupitelstva: 399,-Kč
člen rady obce: 1 441,- Kč
předseda výboru zastupitelstva
nebo komise rady obce: 1 242,- Kč

(pokračování na str. 5)
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Vladimír Tkáč  87 let
Ida Mrkvová   85 let
Justin Fajčák   85 let
Irena Vybíralíková  81 let
Milan Černoch  75 let
Miroslava Fajfrová  70 let
Alena Janáčová  70 let
Vojtěch Nikel   70 let

Vladimír Macura  70 let
Jarmila Stružková  65 let
Jiřina Bernovská  65 let
Zdeňka Blažková  65 let
Radim Indrst   65 let

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

Jubilanti duben 2017
Vzpomínky

Poděkování

Vítání občánků

Společenská rubrika

Děkuji tímto MUDr. Františce 
Chovančíkové, MUDr. Janu Chovan-
číkovi a sestřičce Silvě Starečkové 
za obětavý přístup v péči o manžela  

PhDr. Karla Jurka. Rovněž děkuji Cha-
ritě ve Frenštátě pod Radhoštěm za 
vzornou péči. 

Helena Jurková, manželka

V sobotu 1. dubna jsme v obřad-
ní síni obecního úřadu přivítali 
nové občánky Kunčic pod Ondřej-

níkem, tentokrát to byli samí kluci –  
Lukáš Chovančík , Jon Strömme  
a Vincent Werner. Dětem i rodičům 

přejeme hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti.

Foto: Eva Humpolcová

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

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

Dne 26. 3. 2017  
uplynulo 20 let od úmrtí  

paní Anny Rybářové  
a dne 30. 5. 2017  

uplyne 20 let od úmrtí  
pana Jaroslava Rybáře. 

Vzpomínají synové Martin,  
Jaroslav a Andrej  

s rodinami
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Informujeme občany, že kontej-
ner na trávu / resp. bioodpad je 
umístěn vedle garáží pod cestou 
naproti obecního úřadu (nepřetr-
žitě). Děkujeme, že do kontejneru 
neukládáte větve. Jiný odpad (např. 
velkoobjemový, elektroodpad...) 
můžete odložit v době přítomnosti 
pracovníků. 

PONDĚLÍ 15.00 - 18.00
STŘEDA  15.00 - 18.00
SOBOTA 10.00 - 14.00

Provozní doba bude platná od 
3. 5. Do té doby pouze po dohodě  
s pracovníky obce - pan Pavel Kahá-
nek (tel. č. 736 773 945) a pan Lu-
mír Just (tel. č. 734 288 922).

Upozornění

Setkání dříve narozených
Kulturně - sociální komise při 

Obecním úřadu v Kunčicích p. O. usku-
teční v úterý 25. dubna ve 14.00 hod 
v sále restaurace Huťařství  „Setká-
ní dříve narozených.“ Toto pozvání 
se týká občanů, kteří letos dovrší 
65 let (roč. 1952) a pak již VŠECH 

dalších občanů starších ročníků. 
Tito občané se mohou přihlásit nejpoz-
ději do čtvrtku 20. dubna telefonicky 
na tel. č. 556 843 193 u paní Taťány  
Holušové, popř. na tel. č. 556 850 154 
sekretariát OÚ nebo formou návratek, 
tak jak to bylo v letech minulých.

Srdečně zve Kulturně-sociální komise 
obce Kunčice pod Ondřejníkem.

Návratka
Setkání dříve narozených v úterý 25. dubna  

ve 14.00 hod. v sále restaurace Huťařství  v Kunčicích p. O.

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………..

Ročník: …………………………………..………………………………………………………………

Bydliště: ………………………………………………………………………………..………………

....................................................................................................................................

!

Na čtvrtek 20. 4. 
2017 máme naplá-
novanou neobvyklou 
vycházku. Sejdeme 
se v 8.30 hod na za-
stávce Huťařství, od-
jedeme do Frenštátu 

na Kopanou do Pohankového mlýna 
(doprava domluvena). Dozvíme se o 

zpracování pohanky s možným ná-
kupem jejich výrobků. Vstupné 10,- 
Kč. Po necelé hodince se přesuneme 
pár metrů do Staré školy na Kopané. 
Tam nás pozval pan Víťa Stavárek, 
který nás školní budovou provede. 
Budeme mít možnost prohlédnout si 
starý nábytek, školní potřeby, všeli-
jaké zapomenuté věci z dávnější doby 

i takové, které my, senioři, ještě pa-
matujeme. Také budeme mít čas na 
posezení u kávy, čaje… A abychom 
si odšlapali pár jarních kilometrů,  
z Kopané se vydáme klidnou asfal-
tovou cestou do Frenštátu, i poma-
lou chůzí asi půl hodiny na vlak nebo  
autobus.

Za výbor SPV zve Z.K.

Vycházka pro seniory

Diakonie Broumov, sociální družstvo
Více na www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/
broumovdiakonie

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní
• Peří, péřové přikrývky a polštáře
• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
• Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• Nábytek
• Znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční: 18.04. – 21.04.2017, středa od 8.00 do 17.00, úte-
rý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00 v zasedací místnosti obecního úřadu

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 603 287 387



504/2017

(dokončení ze str. 2)
člen výboru zastupitelstva 
nebo komise rady obce: 976,- Kč
příplatek dle počtu 
obyvatel (pro všechny): 200,- Kč

• kumulaci odměn podle následují-
cího vzorce: (člen ZO + člen RO + 
předseda nebo člen výboru či ko-
mise + příplatek podle počtu oby-
vatel)

• mimořádný členský příspěvek obce 
Zájmovému sdružení Frýdlantsko – 
Beskydy na forenzní značení jízd-
ních kol, invalidních vozíků apod. 
ve výši 12 000,- Kč

• dotaci z rozpočtu obce na rok 2017 
pro TJ Sokol Kunčice p. O., z.s. ve 
výši 200 000,- Kč a zároveň schvalu-
je uzavření Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace č. 1/2017 mezi 

obcí Kunčice pod Ondřejníkem a TJ 
Sokol Kunčice pod Ondřejníkem, z.s.

Pověřilo:
• finanční a kontrolní výbor prove-

dením kontroly neinvestičních do-
tací poskytnutých obcí za rok 2016 
v termínu do 15. 5. 2017 a provede-
ním kontroly hospodaření společ-
nosti Kunčická s.r.o. za roky 2014, 
2015, 2016 ve III. čtvrtletí 2017

• kontrolní výbor provedením kon-
troly nově uzavřených nájemních 
smluv (od 7. 11. 2014 dosud) ve  
IV. čtvrtletí 2017

Usnesení zastupitelstva obce bez 
uvedení osobních údajů jsou ke staže-
ní na webu obce (sekce úřední deska 
nebo levé menu položka usnesení za-
stupitelstva) nebo jsou v plném znění 

k dispozici k nahlédnutí na sekretari-
átu na obecním úřadě.

Občané jsou na každé zasedání ZO 
srdečně zváni. Mohou se tak aktivně 
zapojit do dění v obci a vyjádřit své ná-
zory. Pokud problematika, o kterou se 
občan zajímá, není na programu jed-
nání zastupitelstva obce, může vznést 
dotaz/ podnět v rámci diskuse. Bod 
diskuse je pravidelně zařazen jako 
poslední bod programu zasedání ZO. 
Pokud se nemůžete osobně zúčastnit, 
je možno zasedání ZO sledovat online 
z pohodlí vašeho domova. 

Odkaz najdete v horním horizontál-
ním menu úplně vpravo – „Zastupitel-
stvo online“ http://www.kuncicepo.
cz/zoonline

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

XV. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice p. O.

O čem jednala Rada obce v měsíci březnu
Obnova školního areálu pokračuje

RO projednala a schválila zadávací 
dokumentaci a vyhlášení veřejné za-
kázky malého rozsahu s názvem VZ 
č. 2/2017 – „Obnova školního areálu 
– IV. etapa“. Předmětem této veřejné 
zakázky je dílčí obnova školního are-
álu (IV. etapa), která řeší dostavbu 
asfaltového chodníku, provedení od-
vodnění stávajícího dětského hřiště, 
realizaci dopadové plochy pod ven-
kovním fitness (cvičební prvky a wor-
kout) a upevnění mobiliáře (lavičky,  
stoly).

V termínu byly doručeny 3 nabídky. 
RO rozhodla o vítězi veřejné zakázky, 
kterým je uchazeč s nejnižší nabídko-
vou cenou, společnost MRK pozemní 
práce, s.r.o., Palkovická 2111, 73801 
Frýdek – Místek, Nabídková cena:  
824 068,08 Kč bez DPH, 997 122,38 Kč  
vč. DPH. RO zároveň schválila uza-
v ření Smlouv y o dí lo mezi obcí  
Kunčice pod Ondřejníkem a MRK po-
zemní práce, s.r.o. na realizaci této 
stavby. Výkon technického dozo-
ru stavby bude provádět Ing. Petr 
Stuchlík za cenu 7 000,- Kč bez DPH  
(8 470,- Kč vč. DPH).

Termín ukončení realizace této 
stavby je naplánován na 18. června. 
Věříme, že se podaří obnovený areál 
na prázdniny zpřístupnit veřejnosti. 
V současné době je možno bez ome-
zení používat multifunkční hřiště  
a zpevněnou asfaltovou plochu. Dbej-
te ale, prosím, zvýšené bezpečnosti  
z důvodu vyššího pohybu vozidel stav-
by. Na staveniště platí přísný zákaz 
vstupu.

Parkování před školou a otáčení 
vozidel za školou

RO projednala a schválila zadávací 
dokumentaci a vyhlášení veřejné za-
kázky malého rozsahu s názvem: VZ  
č. 3/2017 - Rozšíření a úprava zpevně-
ných ploch u ZŠ. Předmětem zakázky 
je rozšíření zpevněných ploch, rozší-
ření pochůzích ploch a plochy pro kon-
tejnery na parc. č. 1197/77 (za školou) 
a zasypání již nepoužívané odpadní 
jímky. Předpokládaný termín reali-
zace – květen, červen.

RO projednala a schválila zadávací 
dokumentaci a vyhlášení veřejné za-
kázky malého rozsahu s názvem: VZ  
č. 4/2017 - Rozšíření parkovacích stá-
ní u ZŠ K. Svolinského. Předmětem za-
kázky je rozšíření parkovacích stání 
o ploše cca 200 m2, tj. 14 parkovacích 
míst (před školou).  Předpokládaný 
termín realizace – prázdniny (červe-
nec, srpen).

Tisk obecních novin – navýšení 
nákladu

Místost arostka seznámila RO  
s transformací společnosti Josef Klein- 
wächter, Čajkovského 1511, 738 01 
Frýdek – Místek na KLEINWÄCH-
TER holding s.r.o., Čajkovského 1511,  
738 01 Frýdek-Místek, IČO: 05539528, 
DIČ: CZ05539528. Všechny dříve uza-
vřené smlouvy a jejich dodatky s fir-
mou Josef Kleinwächter přešly od  
1. 2. 2017 na KLEINWÄCHTER hol-
ding s.r.o. RO projednala a schválila 
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne  
22. 7. 2015 mezi obcí Kunčice pod  
Ondřejníkem a firmou KLEINWÄCH-

TER holding s.r.o. Předmětem tohoto 
dodatku je navýšení nákladu obec-
ních novin na 950 ks a změna ceny díla  
s ohledem na navýšení nákladu a změ-
nu sazby DPH.

Žádosti o poskytnutí 
neinvestičních dotací

RO projednala žádosti níže uvede-
ných organizací o neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce na rok 2017 a záro-
veň schválila uzavření veřejnopráv-
ních smluv o poskytnutí těchto dotací.

Název organizace Částka

1. Turistický spolek 
     Kunčice p. O., z.s. 10 000,-Kč
2. SDH Kunčice  
     pod Ondřejníkem 50 000,- Kč
3. Rybářský spolek  
     Ondřejník, z.s.  10 000,- Kč
4. ČSV ZO Kunčice  
     pod Ondřejníkem 15 000,- Kč
5. o.s. Ondřejník  (MTB) 25 000,- Kč 
6. ČSOP ZO 68/01 15 000,- Kč
7. Charita Frýdek-Místek 10 000,- Kč 
8. Charita Frenštát  
     pod Radhoštěm 20 000,- Kč
9. Domov Hortenzie, p.o. 10 000,- Kč

RO schválila poskytnutí daru ve 
výši 1 000,- Kč ZO ČSOP Nový Jičín 
(záchranná stanice Bartošovice), Sva-
zu diabetiků ČR -  územní organizaci 
Frýdlant nad Ostravicí a Městskému 
kulturnímu středisku Frenštát pod 
Radhoštěm na setkání cimbálových 
muzik Valašského království.

(pokračování na str. 6)
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(dokončení ze str. 5)
Podpora kulturních akcí
• Festival Folkování pod Ondřejní-

kem dne 6. 5. 2017: RO projednala 
požadavek hlavního organizátora 
akce pana Miroslava Magnuska ze 
skupiny Galerie na finanční příspě-
vek obce na pořádání festivalu. Byl 
předložen rozpočet akce, který byl 
v celkové výši 42 000,- Kč. Obec fi-
nančně podpoří vystoupení soutěží-
cích kapel a hlavního hosta - skupiny 
Pouta z Pardubic a zajištění zvukaře 
ve výši 28 800,- Kč (plus nájemné, 
náklady na propagaci a OSA). 

• festival Souznění v Kunčicích p.O. 
dne 15.12.2017: Hlavním organizá-
torem tohoto festivalu je pan Zde-
něk Tofel, Ostrava. Místostarostka 
seznámila RO s předpokládaný-
mi náklady obce na tuto akci (cca  
50 000,- Kč), hlavní host Jitka Šu-
ranská TRIO. 

• pořad Valašsko a jeho muzikanti 
– dne 13. 10. 2017: Hlavním orga-
nizátorem bude obec Kunčice p.O. 
Pořad se bude konat u příležitosti 
140. výročí narození Pantáty Pust-
ky (jedná se o pořad souboru Va-
lašský Vojvoda z Kozlovic společ-
ně s Valašským muzeem v přírodě 
z Rožnova pod Radhoštěm). Před-
pokládané náklady budou ve výši 
30 000,-Kč.

• RO projednala a schválila posun ter-
mínu rozsvěcení Vánočního stro-
mu na 8. 12. 2017. Změna termínu 
je navržena s ohledem na kolizi pů-
vodně plánovaného termínu s jinou 
významnou akcí v okolí – Křest kni-
hy „Životadárné údolí“ (proběhne  
v areálu BRC). RO také projednala žá-
dost okrašlovacího spolku Rozhled-
na o podporu formou nákupu výše 
uvedené připravované knihy. RO se 
dohodla, že knihu „Životadárné údo-
lí“ předem objednávat nebude. 

• RO projednala téma na stolní obecní 
kalendář na rok 2018. Do kalendáře 
budou použity obrázky kunčických 
dětí na téma „Čtyři roční období  
v Kunčicích pod Ondřejníkem“. Pod-
klady pro kalendář budou vybrány 
ve spolupráci se základní a mateř-
skou školou.

RO dále projednala a schválila:
• Dodatek č. 6 ke Smlouvě o úhradě 

finančního podílu na pořízení mo-
vitých věcí a služeb s tímto sou-
visejících z projektu Přeshraniční 
spolupráce v regionu Frýdlantsko 
– Horné Kysuce ze dne 20. 5. 2011 
mezi obcí Kunčice pod Ondřejní-

kem a městem Frýdlant nad Ostra-
vicí, Náměstí 3, PSČ 739 11. Před-
mětem tohoto dodatku je uhrazení 
nákladů na administraci a technic-
kou správu komunikačního sys-
tému firmou e-signature, s.r.o. se 
sídlem Zámecké náměstí 41, za rok 
2016 ve výši 21 235,50 Kč;

• program XV. Zasedání Zastupitel-
stva obce Kunčice pod Ondřejní-
kem;

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístě-
ní a provozování kontejnerů ze dne  
21. 5. 2013 mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a TextilEco, a.s., Pa-
lackého 715/15, Praha 1 – Nové 
Město, PSČ 110 00. Předmětem Do-

datku č. 1 je změna sídla společnos-
ti TextilEco;

• Smlouvu o uzavření budoucí smlou-
vy o zřízení věcného břemene č. FM 
10/d/2017/Sk mezi obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem (budoucí opráv-
něný) a Moravskoslezským krajem, 
se sídlem 28. října 117, 702 18 Os-
trava (budoucí povinný). Předmě-
tem smlouvy je budoucí zřízení věc-
ného břemene služebnosti inženýr-
ské sítě, v rámci stavby - Chodník  
k DPS v Kunčicích pod Ondřejníkem 
– vodovod. Předpokládaná výše 
úplaty za zřízení věcného břemene 
bude dle vnitřní směrnice SSMSK  
1 000,- Kč bez DPH;

• zveřejnění záměru č. 1/2017 – zá-
měr obce prodat nemovitost, parc. 
č. KN 2131/10, ostatní plocha v k.ú. 
Kunčice pod Ondřejníkem o výměře 
368m2;

• přijetí čtyř pracovníků na veřej-
ně prospěšné práce (01. 04. 2017- 
31. 03. 2018) s dotací úřadu práce;

• opětovné podání žádosti na rekon-
strukci budovy hasičské zbrojnice 
v rámci Dotačního programu Mi-
nisterstva vnitra – generálního ře-
ditelství hasičského záchranného 
sboru – „Dotace pro jednotky SDH 
obcí na rok 2018“, podprogram 3 – 
stavba požární zbrojnice. Předpo-
kládaný rozsah stavebních prací: ná-
těr střechy, nátěr fasády, generální 
oprava sociálního zařízení (3x WC 
a sprchový kout), doplnění dlažby, 
výměna střešních oken, rekonstruk-
ce věže, nátěr střešních podhledů. 
Předpokládaný objem prací bude  
1 000 000,- Kč (dotace max. 50%).

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce 

Kunčice pod Ondřejníkem

Zápisy a usnesení z jednání rady 
obce naleznete také na webu obce: 
http://www.kuncicepo.cz/zapisy-
-z-ro-2014-2018.

O čem jednala Rada obce v měsíci březnu

Jaro dorazilo i na obecní úřad. Za krás-
né obrázky děkujeme dětem a paní uči-
telkám z mateřské školy „dolní“. Výzdo-
bu pravidelně měníme. Tu Vánoční nám 
zase připravili druháci ze třídy paní uči-
telky Evy Halatové. Jsme sami zvěda-
ví, kdo to bude příště. Ale už se těšíme, 
hned je nám totiž veseleji!

Připomínáme, že místní poplatek 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 
na rok 2017 – ve výši 504,- Kč/oso-
bu - má splatnost do 30. dubna 2017. 

Termín splatnosti místního po-
platku ze psů na rok 2017 je nově 

rovněž 30. dubna 2017 - částka zů-
stala stejná - 180,- Kč/psa.

Pokud Vám Vaše finanční situace 
nedovoluje tento poplatek uhradit 
do termínu splatnosti, máte mož-
nost si písemně zažádat o splátkový 
kalendář.

Ivana Řezníčková, poplatky

Splatnost poplatku za odpad  
a ze psů na rok 2017
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Odevzdávejte opotřebované pneumatiky  
do míst zpětného odběru

Město, ulice Provozovatel místa Povinná osoba         
 zpětného odběru 

Baška, Baška 41 FA Foldyna Jan Seco GROUP a.s.
Frenštát p. R., Školská 1395 PARTNER - IPEX, s.r.o.  TATRA TRUCKS a.s.
Frenštát p. R., U Siberie 960 LIPKA HQ s.r.o. Seco GROUP a.s.
Frýdek-Místek, Beskydská 704 Autodružstvo Frýdek-Místek  Porsche ČR s.r.o.
Frýdek-Místek, Ostravská 264  Auto Kelly a.s. Auto Kelly a.s.
Frýdek-Místek, J. Čapka 2290 Pneuservis ALMA PNEU s.r.o. Pneuservis ALMA PNEU s.r.o.
Frýdek-Místek, Jamnická 348 Pneuservis Hankook Tire ČR s.r.o.
Frýdek-Místek, J. Opletala 684 Pneuservis Hankook Tire ČR s.r.o. 
Kopřivnice, Lubina 16 MSL REJKOL s.r.o. PointS Czech s.r.o.
Kopřivnice, Česká 685 AGROCAR s.r.o. Seco GROUP a.s.
Kopřivnice, Lubina 543 MC Pneu s.r.o. Yokohama Austria GmbH-Pneu
Tichá, Střelniční 488 Dalibor Zatopek PointS Czech s.r.o.
  Yokohama Austria GmbH-Pneu

Občané mají možnost odevzdávat 
zdarma staré a opotřebované pneu-
matiky na kterémkoli místě zpětného 
odběru bez ohledu na značku a nebo 
nákup nových pneumatik. Místa zpět-

ného odběru jsou uvedeny na strán-
kách Ministerstva životního prostře-
dí. Všem, kteří tuto bezplatnou službu 
využívají, děkujeme, že šetří obecní 
peníze, které platíme za odvoz a lik- 

vidaci opotřebovaných pneumatik. 
Seznam nejbližších míst zpětné-
ho odběru pneumatik (uvedeno na 
stránkách Ministerstva ŽP)

Danuše Svobodová, odborný referent

Z recyklovaných  
pneumatik lze  

vyrobit dětská hřiště, 
sportoviště a další  
užitečné výrobky?

Kam s použitými pneumatikami?
Věděli jste, že…

Pneumatiky  
lze ekologicky  
zlikvidovat či  
recyklovat pro 
další využití?

Zakoupením  
pneumatiky  
automaticky  

zaplatíte 
za její recyklaci?

Sběrný dvůr či  
dokonce černá skládka  
nejsou ta pravá místa  

pro odevzdání použitých 
pneumatik!

Společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma 
a dle podmínek zpětného odběru. Odevzdáním v naší síti se vaše pneumatika dostane do správných 

rukou a je garantována její 100% likvidace.

Více informací na www.eltma.cz.

bez vazby na nákup zboží či služeb bez ohledu na značku pneumatik bezplatně

Odevzdávejte použité pneumatiky
na místa zpětného odběru

Seznam sběrných míst najdete na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz.

Zpětný odběr se provádí:

Informujeme Vás, že na webu 
naší obce jsme aktualizovali, pří-
padně nově vytvořili tyto odkazy:

Noviny mikroregion jsou nově ke 
stažení v elektronické podobě zde:
http://www.kuncicepo.cz/ 
mikroregion

Informace týkající se ztracených 
a nalezených psů na území naší 
obce naleznete zde:
http://www.kuncicepo.cz/
ztraceni-psi

Zajímavé, užitečné a aktuální in-
formace hasičského záchranného 
sboru se dozvíte zde:
http://www.kuncicepo.cz/ 
informace-hzs

Pravidelně pro vás také aktuali-
zujeme informace o široké proble-
matice životního prostředí: 
http://www.kuncicepo.cz/ 
zivotni-prostredi

-MŠ-

Novinky  
z webu obce
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Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů  
a sběr železného šrotu

V sobotu 22. dubna 2017 proběh-
ne v naší obci sběr nebezpečných, 
velkoobjemových odpadů a železné-
ho šrotu. 

Sběr nebezpečných odpadů pro-
vede firma FCC Česká republika, s.r.o., 
provozovna Ostrava,  Frýdecká 740, 
739 32 pošta Vratimov,   na následují-
cích stanovištích:
-  u autobusové zastávky „U lávky“ 

od 8.30 do 9.00 hodin
-  u autobusové zastávky „Kostel“  

od 9.15 do 9.45 hodin
-  u autobusové zastávky 
 „Huťařství“ 
 od 10.00 do 10.45 hodin
-  u autobusové zastávky 
 „Rozcestí ČD“ 
 od 11.15 do 12.00 hodin

V uvedené době bude moci kaž-
dý občan nebo vlastník nemovitosti  
v obci odevzdat na tomto místě k likvi-
daci následující odpady: olejové auto-
mobilové filtry, plechovky se zbytky 
barev, autobaterie i s elektrolytem, 
znečištěné láhve a sklo od chemikálií, 
zbytky přípravků na hubení škůdců  
a postřiky, staré kosmetické příprav-
ky, staré léky, vyjeté motorové ole-
je, mořidla a rozpouštědla, plastové 
obaly a nádoby od škodlivin, hadry 
znečištěné barvami, oleji a vazelínou, 
obaly od sprejů. 

Při odvozu nebezpečného odpadu 
bude odvezen i elektroodpad, kte-
rý bude odvezen do místa zpětného 
odběru. Jedná se o televizory, videa, 
DVD, reproduktory, počítače, kopír-
ky, rádiomagnetofony, discmany, fo-
toaparáty, zesilovače, elektrické hu-
dební nástroje, skenery, telefonní 
ústředny, mobilní telefony, vysílačky, 
svítidla, elektronické hračky, video-
hry, lékařské přístroje, apod.  Všech-
ny elektrospotřebiče musí být úplné, 
aby mohly být odebrány zdarma jako 
elektroodpad.

Elektrospotřebiče třídy 1,2,6 - 
chladničky, mrazničky, pračky, sušič-
ky, myčky nádobí, sporáky, trouby, mi-
krovlnné trouby, vysavače, žehličky, 
topinkovače, fritovací hrnce, elektric-
ké nože, kávovary, holící strojky, budí-
ky, ventilátory, vysoušeče vlasů, vr-
tačky, pily, šicí stroje, svářečky, elek-
trické sekačky a zářivky odevzdejte  
v sobotu 22. dubna 2017 od 8 do  
12 hod do sběrného místa obce, 
které je v areálu pily Kunčice p. O.  
čp. 803 (vedle Ziků) - kontakt 736 
773 945, 734 288 922.

Upozornění!
Nebezpečný odpad vozte prosím 

na stanoviště pouze v uvedenou 
dobu, aby jej mohli pracovníci od-
borné firmy od Vás přímo odebrat!  

Velkoobjemové odpady, které ne-
lze uložit do běžných popelnic na do-
movní odpad, budou sbírány rovněž  
v sobotu dne 22. dubna 2017.

Do přistavených kontejnerů je mož-
no bezplatně uložit např. matrace, čás-
ti nábytku, WC mísy, umyvadla, kober-
ce, linolea, kočárky a pod.

Do kontejnerů nesmí být ukládán 
stavební a demoliční odpad, skleněné 
střepy, papír, drobný plast, tráva, vět-
ve stromů, uhynulá zvířata, jiný orga-
nický odpad a běžný domovní odpad.

U každého sběrného místa bude 
pověřený pracovník, který v případě 
potřeby upřesní skladbu ukládaného 
odpadu. Respektujte prosím jeho po-
kyny. Kontejnery na velkoobjemový 
odpad budou v sobotu 22. dubna 2017 
rozmístěny na následujících stanovi-
štích pouze v níže uvedených časech:
1.  u autobusové zastávky "U lávky"
 8 - 10 hod.
2.  u autobusové zastávky „Kostel“
 8 - 10 hod.
3.  u autobusové zastávky 
 „Huťařství“
 8 - 11 hod.
4.  u autobusové zastávky 
 „Rozcestí k ČD“ 
 8 - 12 hod.
5.  u železničního přejezdu 
 pod ruským kostelíkem
 8 - 11 hod.
6.  u vodní nádrže v Kolibách
 8 - 11 hod.
7.  Bystré u p. Vlastimila Píchy
 8 - 10 hod.
    Na tomto stanovišti budou kontej-

nery přistaveny vždy pouze při jar-
ním sběru!!!!!

8.  Koliba Tichý pod Stolovou
 8 - 10 hod.

Upozornění!
Na daná stanoviště přivážejte 

prosím velkoobjemový odpad až od 
vyznačené doby, tj. od 8.00 hodin do 
doby uvedené u jednotlivých stano-
višť. Po uvedené době již odpad na 
stanoviště nevozte, nebude možné 
jej pak odvézt!  

Sběr železného šrotu proběhne 
souběžně se sběrem nebezpečných  
a velkoobjemových odpadů v sobotu 

22. dubna 2017. Sběr provedou členové 
TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem. Že-
lezný šrot nebude vykupován, odvoz 
bude proveden zdarma. Veškerý ne-
potřebný 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 domu  
p. Běčáka čp. 100, p. Oprštěného 
čp. 500 k penzionu Karolína, dále 
kolem transformátoru až pod les  
k p. Syrovátkovi. 

-  Od Penziónu Karolína přes Koliby 
k hospůdce na Maralovém kopci, 
zpět k železničnímu přejezdu ko-
lem Štůralů čp. 599. Odtud přes au-
tobusovou točnu k nádraží ČD, dále 
pak okolo hospůdky Na kopečku po 
Valašské cestě k penziónu Václava 
Krkošky, k obecnímu úřadu a jeho 
okolí. 

-  Sběrné vozidlo bude dále projíždět 
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. po p.  Slaninu a zpět 
přes Humbarek okolo mateřské 
školy  ke kostelu.

Upozornění!
Na sběrná místa pro sběr želez-

ného šrotu ukládejte prosím pouze 
železný šrot. Železný šrot dávejte 
pokud možno k silnici až v sobo-
tu ráno. 

Vážení občané a vlastníci re- 
kreačních chat,

využijte, prosím, hromadného sběru 
nebezpečných a velkoobjemových od-
padů k jarnímu úklidu a nepřistavujte 
je v průběhu roku ke kontejnerům na 
komunální odpad, kam nepatří. Do kon-
tejnerů na komunální odpad nepatří 
ani elektrospotřebiče, baterie, zářivky, 
osvětlovací tělesa, náplně do tiskáren, 
čistý textil, oděvy, plechovky a další 
odpady, které je možné zpětně odebrat  
a znovu použít jako suroviny – nezne-
čištěný papír, plasty, sklo, kartony, 
kovy, oleje z domácnosti a pneumatiky.

Velké elektrospotřebiče - můžete 
předávat během celého roku po doho-
dě s pracovníky OÚ do sběrného mís-
ta obce, které je v areálu pily Kunčice  
p. O. čp. 803 (vedle Ziků) - kontakt 
736 773 945, 734 288 922.   

(pokračování na str. 9)
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Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů  
a sběr železného šrotu

Forenzní značení
Zájmové sdružení obcí Mikroregi-

onu Frýdlantsko-Beskydy připravilo, 
ve spolupráci s MP Frýdek-Místek a za 
podpory Ministerstva vnitra, v rámci 
prevence kriminality, forenzní znače-
ní jízdních kol, elektrokol a invalidních 
vozíků. Projekt pomáhá řešit krádeže 
jízdních kol v mikroregionu a to jejich 
forenzním označením a evidováním v 
národním registru. Někteří občané se 
s forenzním značením již možná setka-
li a to v okolních větších městech, kde 
se díky tomuto systému daří snižovat 
počet odcizených kol. Forenzní identi-
fikační značení (FIZ), nazýváno také 
syntetická DNA, je metoda ochrany ma-
jetku, která má především preventiv-
ní účinky. Co je to FIZ? Samotné FIZ je 
složeno z roztoku lepidla a mikroteček 
s unikátním identifikačním kódem. Mi-
krotečky jsou tak malé, že nejsou pou-
hým okem viditelné a celý roztok je po 
zaschnutí na předmětu navíc průhled-
ný. Označená místa ani mikrotečky tak 
nejsou vidět. Značení je rozeznatelné až 
pod UV světlem. Značení je velmi odol-
né jak proti povětrnostním vlivům, tak 
také proti mechanickému poškození, 
nemohou je poškodit ani kyseliny nebo 
soli. Výhodou této metody je, že nepo-
škozuje předmět, na který je roztok 
nanášen. Metoda má především pre-
ventivní účinky, pachatel je často od 
krádeže odrazen již varovnou samo-
lepkou, která se při značení na předmět 
nalepí. Odolnost značení proti poško-
zení znemožňuje další používání odci-
zených předmětů a evidence předmě-
tů v národním registru zvyšuje riziko 
dopadení pachatele a omezuje prodej 
odcizených předmětů.

V roce 2016 značilo a registrova-
lo jízdní kola již 26 měst. V národním 
registru REFIZ je v současné době 
zaregistrováno více než 10.000 jízd-
ních kol, přičemž odcizených je pou-
hých 58.

Značení v obcích mikroregionu 
bude probíhat ve dvou kolech, na jaře 
a na podzim. Začneme dne 26.4.2017 
ve Frýdlantě nad Ostravicí a poté bu-
deme postupně, vždy v sobotu, pokra-
čovat ve všech obcích mikroregionu. 
Konkrétní rozpisy termínů najdete  
v tabulce, místo značení upřesní každá 
obec samostatně, nejčastěji budou vy-
užívány prostory hasičské zbrojnice. 
Na webu http://mikroregion.rese-
rvanto.cz/ je možné si zarezervovat 
také konkrétní čas. Pokud by Vám ne-
vyhovoval termín značení ve vaší obci, 
můžete přijet a nechat si označit své 
jízdní kolo v kterékoli jiné obci mik-
roregionu. Žádné poplatky za značení 
se neplatí, služba je zcela zdarma, není 
ani důležité místo trvalého bydliště.

Samotné značení probíhá tak, že 
občané přímo na místě nejprve vyplní 
formulář, kde je uveden majitel jízdní-
ho kola, jeho identifikační a kontaktní 
údaje. Zkontroluje se doklad o nabytí 
kola. Pokud tento doklad někdo nemá, 
na místě vyplní čestné prohlášení  
o nabytí. Poté si kolo převezmou stráž-
níci Městské police F-M, kolo si nafotí, 
a popíší všechny jeho součásti včetně 
výrobního čísla. Pak se na několik míst 
nanáší roztok s mikrotečkami. Nako-
nec dostane majitel samolepku, kterou 
si kolo označí na viditelném místě, aby 
případného zloděje odradil od krá-
deže. Celé značení jednoho kola trvá 
zhruba 10 minut. Roztok je nutné na-
nášet na čistá místa, proto je nezbytně 
nutné kolo před značením řádně očis-
tit a to i na místech hůře dostupných 
(spodní část rámu, všechny sváry atd.) 
Po značení je nutné nechat roztok za-
schnout a to 24 hodin, je proto vhodné 
na kole hned neodjíždět, ale jít raději 
pěšky, v případě špatného počasí, by 
se mohlo nezaschlé značení poško-
dit. Důležitým upozorněním je, že se 
bude značit ve venkovních prostorách 

a je možné, že v případě nepříznivého 
počasí bude termín značení přeložen. 
Občanům budou tyto informace včas 
sděleny místním obecním úřadem. 
Omezením je již jen „vlhké“ počasí, 
protože neumožňuje, aby disperzní 
nosič pořádně zaschnul a značení se 
může znehodnotit.

Značení je pro všechny občany 
zdarma, svá jízdní kola si mohou ne-
chat označit také chataři a chalupáři 
nebo turisté.

Na závěr shrnutí co vzít sebou – dů-
kladně očištěné pojízdné jízdní kolo, 
občanský průkaz a doklad o nabytí 
(např. účtenku, fakturu, záruční list 
apod). Prosíme občany, aby k označe-
ní jízdních kol nevozili kola nepojízd-
ná, zastaralá nebo poškozená, značení 
těchto kol je zbytečné a nákladné. Pro 
podrobné informace můžete kontak-
tovat Ing. B. Manďáková Radová, tel. 
558 412 556, email: investice.vedouci 
@obec-ostravice.cz.

Termíny značení, vždy sobota 
9:00 - 17:00, místo - suterén obec-
ního úřadu (garáže)

TERMÍN 
JARO

TERMÍN 
PODZIM

Kunčice pod 
Ondřejníkem 27.5. 30.9.

(dokončení ze str. 8)
Drobný elektroodpad můžete bě-

hem celého roku odevzdávat do kon-
tejnerů na elektroodpad na stanoviš-
tích u kostela, u Huťařství, na rozcestí 
ČD a u železničního přejezdu pod rus-
kým kostelíčkem.

Baterie, zářivky a osvětlovací tě-
lesa ukládejte do sběrných boxů v bu-
dově obecního úřadu a prodejny Hruš-
ka u Huťařství. 

Náplně do tiskáren, tonery uklá-

dejte do sběrných boxů v budově obec-
ního úřadu.

Použité oleje z domácnosti v plas-
tových nádobách odevzdávejte v ga-
ráži budovy obecního úřadu, použité 
oleje v plastových nádobách.

Textil a oděvy můžete během ce-
lého roku odevzdávat do kontejnerů 
na textil na stanovištích u kostela,  
u Huťařství, na rozcestí ČD.

Plechovky, kovová víčka ze skle-
nic, hliníková víčka z jogurtů uklá-

dejte do kontejnerů na plasty (žlutá 
barva)

Kartonové krabice od mléka  
a džusů ukládejte do kontejnerů na 
papír (modrá barva)

Pneumatiky – místa zpětného od-
běru pneumatik byla uvedena v břez-
nových obecních novinách.

Předem děkuji všem, kteří takto 
přispějí k zlepšení čistoty a ochraně 
životního prostředí v naší obci.

Danuše Svobodová, pracovník OÚ

Vážení odběratelé vody, dovo-
lujeme si Vás upozornit, že se blíží 
termín splatnosti zálohy za vod-
né a stočné za II. čtvrtletí, a to do  
25. 04. 2017. 

Ing. Tomáš Hrubiš, 
jednatel společnosti

Kunčická s.r.o. 
Zálohové platby za 
vodné a stočné 2017
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Prosba k pamětníkům v Čeladné, v Kunčicích  
pod Ondřejníkem a v okolí

Požáry v přírodním prostředí

V tomto roce si připomeneme  
115 let od založení lázní Skalka, od 
roku 1902 označovaných „Lázně Skal-
ka Bad – Velké Kunčice pod Radhoštěm 
– Morava“. Koncem listopadu by měla 
vyjít kniha s názvem ŽIVOTADÁRNÉ 
ÚDOLÍ s podtitulkem Od lázní Skalka 
k Beskydskému rehabilitačnímu cent-
ru 1902-2017. Samozřejmě, že k his-
torii patří i existence čeladenské ne-

mocnice (a porodnice) v druhé polo-
vině minulého století. Autorský tým 
se obrací na občany Čeladné, Kunčic 
pod Ondřejníkem, případně na pa-
mětníky z okolních obcí, s prosbou  
o zapůjčení archivních materiálů (tex-
tů, fotografií, novinových výstřižků, 
dopisů aj.), pokud takové materiály 
se někde v rodinných albech či archi-
vech nacházejí. Jedná se především  

o období 1902 a dále, až do roku 2000. 
Cokoli v tomto případě může být za-
jímavé. Zapůjčené materiály vrátíme 
obratem, samozřejmě nepoškozené  
a jména spolupracovníků (budou-li 
souhlasit) uvedeme v knize. 

Děkujeme za případnou pomoc. 
Kontakt: Petr Andrle, mobil 724 100 
646; tel.: 558 431 835; ondrejnikroz-
hledna@seznam.cz.

Požáry, které vznikají v přírodním 
prostředí, jsou spojeny většinou s ne-
dbalostním jednáním člověka, který si 
kolikrát ani neuvědomuje, jak snadno 
se může i malý oheň v otevřeném pro-
storu vymknout kontrole. Jedná se pře-
devším o spalování hořlavých látek na 
volném prostranství, zakládaní ohňů 
v přírodním prostředí či vypalování 
suchých porostů, ale také o kouření.

Málokdo si uvědomuje, že během 
krátké chvíle může dojít například vli-
vem poryvu větru k rozšíření ohně, kte-
ré bude dále nekontrolovatelné a vznik-
lý požár může ohrozit zdraví či život 
člověka a také jeho majetek. I obyčejný 
nedopalek od cigarety může způsobit 
požár, který může mít neblahé následky. 

K požárům v přírodním prostředí 
dochází nejčastěji v jarních měsících, 
kdy každý uklízí po zimě na zahradě  
a spaluje shrabané listí, větve a další 
přírodní materiály. Dále je velký ná-
růst těchto požárů v letních měsících, 
kdy v posledních letech převládají hor-
ká a suchá léta. Vlivem dlouhodobých 
vysokých teplot a minima srážek jsou  
v přírodním prostředí ideální podmínky 
pro vznik požáru. V letních měsících se 
k příčinám vzniků požárů také připoju-
je provádění žňových prací, při kterých 
dochází každoročně k velkému množ-
ství požáru a také k vysokým škodám.

Podle zákona č. 133/1985 Sb.,  
o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů je každý povinen počínat 
si tak, aby nezavdal příčinu ke vzni-
ku požáru, neohrozil život a zdraví 
osob, zvířata a majetek; při zdolává-
ní požárů, živelních pohrom a jiných 
mimořádných událostí je povinen po-
skytovat přiměřenou osobní pomoc, 
nevystaví-li tím vážnému nebezpečí 
nebo ohrožení sebe nebo osoby blíz-
ké anebo nebrání-li mu v tom důležitá 
okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. 
Každý by si měl tedy počínat tak, aby 
jeho jednáním nevznikla příčina ke 
vzniku požáru a nedošlo k ohrožení 

zdraví či života člověka, zvířat a ško-
dám na majetku. V případě porušení 
tohoto ustanovení hrozí podle zákona 
o požární ochraně občanům pokuta ve 
výši až 25 000 Kč, firmám může být 
udělena sankce až do výše 500 000 Kč. 

Pálení lze předem ohlásit
Při spalování hořlavých látek na vol-

ném prostranství ukládá zákon o po-
žární ochraně povinnost učinit odpo-
vídající opatření proti vzniku a šíření 
požáru. Laicky řečeno, udělat vše pro-
to, aby se spalování nevymklo kontro-
le a nedošlo ke vzniku požáru. Firmy 
jsou navíc povinny každé spalování 
hořlavých látek na volném prostran-
ství předem oznámit příslušnému Ha-
sičskému záchrannému sboru kraje 
(HZS kraje). Toto hlášení lze provést 
pomocí formuláře „Evidence pále-
ní“ na internetových stránkách htt-
ps://paleni.izscr.cz/. Pomocí tohoto 
formuláře lze bez jakékoliv registrace 
nahlásit místo pálení a odpovědnou 
osobu. Nahlásit takové pálení může  
i každý občan a měl by tak učinit, po-
kud se chystá spalovat větší množství 
přírodních materiálů nebo bude místo 
pálení umístěno v zastavěné oblasti,  
v blízkosti lesa nebo například v cha-
tové oblasti. Pokud takové pálení neo-
hlásí, vystavuje se riziku, že si někdo 
z okolí bude myslet, že se jedná o po-
žár a ohlásí to na příslušné operační  
a informační středisko HZS kraje. Ope-
rační středisko pak bude dále postu-
povat standardním postupem a vyšle 
na místo příslušné jednotky požární 
ochrany. Po příjezdu jednotek na mís-
to události pak dojde ke zjištění, že se 
jedná o neohlášené kontrolované pá-
lení a událost bude překvalifikována 
na planý poplach. Pro občana, který je 
odpovědný za prováděné pálení to pak 
v lepším případě znamená poučení od 
velitele zásahu či vyšetřovatele příčin 
požáru, v horším případě může dojít  
i na udělení pokuty. V případě, že by  

občan předem nahlásil pálení na pří-
slušné operační středisko a následně 
někdo z okolí nahlásil požár v udané lo-
kalitě, operační středisko nejprve kon-
taktuje občana, který provádí pálení. 
Operační středisko si tak ověří, zda se 
jedná o požár nebo jde o pálení, které 
bylo předem občanem nahlášeno. Tím 
se předejde případnému výjezdu jed-
notek k neohlášenému pálení. V přípa-
dě, že by občan, který provádí pálení, 
například nezvedl telefon při ověřo-
vání události operačním střediskem, 
bude operační středisko postupovat 
standardním způsobem a vyšle na mís-
to ohlášené události příslušné jednotky 
požární ochrany.

Hasiči na základě posledních zjiš-
tění z požárů v přírodním prostředí 
vyzývají všechny občany, aby dbali 
při jakémkoliv rozdělávání otevřené-
ho ohně v přírodním prostředí všeo-
becných zásad pro rozdělávání ohně. 
Dále vyzývají všechny občany, aby na 
svých procházkách po lukách a lesích 
neodhazovali nedopalky cigaret, jeli-
kož každoročně vznikají stovky po-
žárů právě od odhozených nedopal-
ků cigaret. Postupujte při rozdělávání 
každého ohně tak, aby z Vámi rozdě-
laného ohně nemohl vzniknout požár  
a nemohlo dojít k újmě na zdraví osob, 
zvířat či škodám na majetku.

Informace jsou přístupné taky na 
webu obce: http://www.kuncicepo.
cz/informace-hzs. 

Ing. Marek Cochlar
Velitel družstva JSDH Kunčice p. O.
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Spolek dobrovolně nedobrovolných herců a

Obec Kunčice pod Ondřejníkem Vás zvou na pohádku,

podle „Čarodějnické pohádky” Pavla Doležala

pátek 12. května 2017
od 18.00 hodin

sál na Huťařství

Cena vstupenek: 50,- Kč.
Předprodej vstupenek

na Obecním úřadě

u paní Daniely Kociánové

od 18. dubna 2017

Jste srdečně zváni.

Těšíme se na Vás!

Čarodejnice

na vdávání
ˇ

Dne  13. 5. 2017  od 10 hodin v restauraci Huťařství

sál otevřen od 9:30
Vstupné 50,- Kč/ osobu, děti do 6 let ZDARMA.
Předprodej vstupenek od 18. dubna, u paní Daniely Kociánové  
na obecním úřadě.

Zveme všechny děti i dospělé  
na interaktivní pohádku

TĚŠÍME SE NA VÁS !

Co se stane, když je bačovi na salaši  
smutno a rozhodne se, že se pobaví  
na úkor druhých? O tom nám zahrají  
a zazpívají pěkně po beskydsku muzikanti  
z frenštátské kapely RukyNaDudy. Bude 
se trúbit na salašovku, hrát na ochlebky, 
gajdy, píšťaly, vzduchem budou lítat obušky 
a možná se i vystřelí z flinty! Ale hlavně 
bude legrace a nakonec se třeba i něco  
dozvíte o životě v Beskydech.

O BAČOVI, KTERÝ  
FALEŠNĚ TRÚBIL

FOLKOVÁNÍ
 POD ONDŘEJNÍKEM
9. rOčNÍK sOutěžNÍhO huDEbNÍhO FEstiVaLu

Dne 6.5. 2017 od 16.00 hodin 
Letošní soutěžící hudební skupiny:

trb – Ostrava, Fukanec - Nové město nad Metují, 
Wind - havířov, Naopak – Dobříš, česká Lípa,
h – Qartet - třebíč

Po soutěži, vystoupí domácí skupina GaLEriE.

hlavní host festivalu -skupina POuta (Pardubice)  
vystoupí na závěr akce (cca od 20 hod.)

vstupné dobrovolné!
Pořádá hudební skupina Galerie za finanční podpory 
Obce Kunčice pod Ondřejníkem.

1. května 2017 
Okrašlovací spolek Rozhledna se sídlem v Čeladné se svými kolektivními 
členy, obcemi Čeladná, Kunčice pod Ondřejníkem a Pstruží, zve všechny 

občany z okolí Ondřejníku a příznivce na v pořadí již 
 
 

 
 

V  roce 2011 jsme na tomto nevyšším vrcholu Ondřejníku umístili základní kámen 
budoucí rozhledny. Od té doby probíhala legislativní jednání, jejichž výsledkem je 
souhlas vlastníka pozemku se stavbou rozhledny v takové podobě, pro kterou se 

vyslovili občané v anketě uspořádané v témže roce. A jak bude vypadat? Viz vpravo. 
 

Sraz na Skalce je dne 1. května 2017 okolo 12.00 hod. 
 

Trasy nejsou předem určeny, cestu si volí každý podle svých možností. 
Drobné občerstvení, včetně opékání špekáčků a čepovaného piva, bude 
zajištěno na vrcholu, pokud to dovolí stav počasí a přístupových cest. 

 

Zveme srdečně všechny májové poutníky: občany obcí pod Ondřejníkem, školní 
mládež i mládež dospělejší, rodiče dětí, pedagogy, sportovce, hasiče, členy Klubu 

českých turistů, klienty a zaměstnance Beskydského rehabilitačního centra 
 a každého, kdo má rád přírodu a Beskydy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Přijďte strávit první májový den pohledem na krásné přírodní scenérie, 
které nás obklopují. A také přátelskými debatami po cestě tam i zpět a na vrcholu. 

Kultura a spolkový život
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Dětský karneval 2017

Maškarní karneval pro děti se jako 
každý rok vydařil. Plná tělocvična dětí 
plnila úkoly, za splněný úkol dostaly 
děti nálepku a za pět nálepek dostali 
balíček. Těch bylo vydáno 115! Stejný 
počet věnečků donesla na zub paní 
Běčáková, které tímto moc děkujeme, 
stejně jako dalším maminkám, které 
upekly buchty, koláče, karnevalové 
muffiny nebo třeba něco slaného. Pří-
jemně nás potěšilo, že tentokrát přišlo 
v maskách i mnoho dospělých. 

Letos jsme po letech vytáhli laťku,  
i když tentokrát „jen“ jako jeden z úko-
lů. Nově jsme ale na karneval pozvali 

jako „dýdžeje“ Martina Matýska, kte-
rého děti spíše znají jako trenéra ta-
neční školy. A tak se také stalo – měli 
jsme tancujícího dýdžeje! Karneval 
nám zpestřil moderním tancem Ha-
ppy, sestavou na píseň Bruno Marse  
a pro starší a pokročilé jsme si zopako-
vali Makarenu (ale zrychlenou).

No a na závěr zase sněžilo! Jak to 
vtipně glosoval jeden kluk přímo na 
karnevale, který doslova řekl: „Před-
pokládám, že z toho velkého černého 
pytle budou zase na konci padat ty pa-
pírové koule!“ Předpokládal správně. 
A byla to zase legrace.

Zároveň bychom Vás chtěli infor-
movat, že koncem března byla dokon-
čena povinná přeregistrace na spolek 
a ze Sdružení rodičů se stal Spolek ro-
dičů a přátel dětí školy při Základ-
ní a mateřské škole Karla Svolin-
ského, Kunčice pod Ondřejníkem. 
Zkratka je naštěstí pořád stejná –  
SRPDŠ  . Stejné budou i akce, kte-
ré plánujeme pořádat – tou nejbližší 
bude 3. června tradiční DĚTSKÝ DEN. 
Již teď se na Vás těšíme!

Michaela Šebelová
Foto: Monika Skýpalová

zve všechny příznivce turistiky a cykloturistiky na 
jarní setkání, s opékáním v lomu u Solárky (Ondřejník). 
Akce se koná v sobotu 22.4.2017. Odchod od autobu-
sové zastávky Huťařství v Kunčicích pod Ondřejníkem  
v 9:00 hod., pro ostatní sraz v lomu v 11:30 hod.

Turistický spolek Kunčice 
pod Ondřejníkem
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ONDŘEJNICKÝ 
kros run 2017
závod v přespolním běhu

Pořadatel: MTB Ondřejník Kunčice p.O.

Datum konání: neděle 14.5.2017
Místo:  areál TJ Sokol Kunčice p.O.
  (u fotbalového hřiště)
Přihlášky: do 11.5.2017 (+ na místě)
Prezentace: 14.5.2017  8:45-10:00 hod.
  u dospělých možnost do 10:30 hod.

Start:  10:15 předžáci + postupně po kategoriích

KATEGORIE A TRATĚ:
předžáci       2010 a mladší 400 m
mladší žáci 2009-2007 800 m
starší žáci 2006-2004 1,8 km
dorost  2003-2001 4 km
muži  2000-1978 2x4 km
masters 1977 a starší 2x4 km
ženy  2000 a starší 4 km

HODNOCENÍ: První tři závodníci obdrží odměnu.
  Zvlášť kategorie pro holky a kluky.

PODMÍNKY ÚČASTI: 
Základní podmínkou účasti pro mladší 15ti let je souhlas rodičů.
Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí!!!

STARTOVNÉ: dobrovolné
INFORMACE: www.mtbondrejnik.cz 
  tel.: 606 278 188 nebo 724 077 497

ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem
a ČSOP - Skalka v Kunčicích pod Ondřejníkem

vyhlašuje výtvarnou soutěž

 

ČTYŘI ROČNÍ DOBY
Soutěž je určena dětem z mateřských škol, žákům I. a II. stupně základních 

škol z Kunčic pod Ondřejníkem a okolí.

Téma výtvarných prací: ČTYŘI ROČNÍ DOBY

Technika: kresba, malba, grafika, kombinované techniky
Formát: A4, A3, A2
Soutěžní kategorie: I. mateřské školy
                              II. žáci 1. a 2. ročníku
                              III. žáci 3. až 5. ročníku
                              IV. žáci 6. až 9. ročníku

Označení práce: soutěžní kategorie, jméno autora, věk, třída, název práce, 
technika, adresa školy, jméno pedagoga

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

Uzávěrka pro zaslání: 9. 5. 2017

Výsledky budou známy na internetové adrese http: /www.csop-skalka.
wz.cz./ a na webu naší školy. Autoři vítězných prací budou odměněni věcný-

mi cenami. Práce se nevracejí.

Zasílatel soutěžních prací poskytuje vyhlašovateli soutěže díla se souhlasem 
autorů k jejich užití při expozici, výzdobě a propagaci. Nejlepší díla budou  

v měsících květnu a červnu vystavena v GKS v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Kontakty: Eva Halatová, tel. 556 850 117, e-mail: zs.halatova@seznam.cz, 
David Fojtík, Martin Urbánek, 732 723 222

BUĎTE DOBRÝM PÁNEM SVÉHO PSA! 

tel. M.Zahornadský  -608 359 159,  P.Kolářová -608  818  742. 
M. Pokludová 604 138 279;  e-mail:   vycvik.psu@centrum.cz

Kynologický klub Siberie Frenštát zahajuje  

KURZ ZÁKLADNÍ 
OVLADATELNOSTI 

PSA 
Kde?  Na kynologickém cvičišti u říčky Lubiny za restaurací a 

nádrží Siberie , Rožnovská ulice, (výjezd na Rožnov) 

Kdy? 2.4- 18. 6. 2017 
každou neděli od 9 do 11hod 

Pro koho? Kurz je určen majitelům psů všech plemen i voříšků starších 5 
měsíců (Možnost připojit se i v průběhu kurzu)

Za kolik? Cena kurzu 600 Kč /10 lekcí (důchodci a děti do 15let 500Kč)
Proč? No přece, aby Vás váš pejsek poslechl na slovo, vydováděl se 

s dalšími pejsky a neměl strach ani z lidí ani ze psů. 
Co s sebou? Dobrou náladu, pevný obojek, pevné krátké a 10m vodítko, 

košík (má-li váš pes sklon k agresivitě), očkovací průkaz 
s dokončeným očkovacím schématem, pes musí být odčerven!

Bližší informace a přihlášky

www.siberie.cz 
každou neděli na cvičišti nebo telefonicky, emailem 

20.4.2017 Vycházka pro seniory (SPV)
22.4.2017 Ondřejník - opékání v lomu  
 (Turistický spolek Kunčice p. O.)
22.4.2017 Sběr velkoobjemového odpadu (obec)
25.4.2017 Setkání dříve narozených (obec)
1.5.2017 Prvomájový pochod na Skalku  
 (Okrašlovací spolek Rozhledna)
5.5.2017 Vzpomínková slavnost - 
 72. výročí osvobození obce (obec)
5.5.2017 Kunčický ovál (SPV)
6.5.2017 Folkování pod Ondřejníkem 
12.5.2017 Divadlo - Huťařství, 18:00 Čarodějnice  
 na vdávání, Bašťanský spolek (obec)
13.5.2017 O Bačovi, který falešně trúbil 
 - hudební interaktivní pohádka 
 pro děti od 10:00 (obec)
14.5.2017 Ondřejnický kros run (MTB Ondřejník)
27.5.2017 Kunčický pochod - Po stopách partyzánů  
 (Turistický spolek Kunčice p. O.)

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

Akce, které nás čekají
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ŠIBŘINKY 2017
K Šibřinkám, tra-

dičnímu závěrečné-
mu plesu sezóny není 
nutné se dlouze roze-
pisovat. Přítomní hos-
té, tanečníci, pořada-
telé, personál hotelu 

a kapela TNT se opět postarali o bez-
vadnou zábavu, nutné je jen poděko- 
vání...

Velký dík patří všem sponzorům  
z řad místních i přespolních podnika-
telů, občanů a cvičenců Sokola, kte-
ří přispěli svými dárky do losování  
o ceny a že bylo opravdu z čeho vy-
bírat! Podpořili jste tímto naše malé  
a mladé sportovce, moc si vás za to vá-
žíme a děkujeme.

O zpestření plesu a opravdu pa-
rádní vystoupení se postaral mladý 
taneční pár latinskoamerických tan-
ců Dominik Mylek s partnerkou Ve-
ronikou Dobrozemskou, kteří i přes 

své mládí (12 a 13 let) předvedli  
v první části večera bezchybné ta-
neční vystoupení 5 tanců na profe-
sionální úrovni. Zaslouží si velký ob-
div. Moc děkujeme a přejeme mladé 
dvojici hodně tanečních 
úspěchů.

Ve druhé části veče-
ra vystoupily 4 dívky 
z tanečního oddílu TK 
AKCENT z Ostravy, Eva 
+ Tereza + Adéla + Te-
reza, které předvedly 
dech beroucí vystoupení  
s ukázku disciplín show 
dance, disco, modern  
a street dance. Všechny 
jsou členkami Taneční-
ho oddílu TK AKCENT 
Ostrava, který se pyšní 
tituly mistrů a vícemis-
trů ČR a Evropy a za své 
25 leté působení získali 

i nejvyšší titul mistrů světa – 25x!!!! 
Opravdu nádherné a náročné vystou-
pení děvčata! Děkujeme!!!

A v neposlední řadě patří velký dík 
personálu hotelu H - Resort, který  

s přehledem a maxi-
m á l n í m  n a s a z e n í m  
v tak malém počtu zvládl 
tak velké množství hos-
tů bez větších zádrhelů  
a zmatků. 

Nesmíme také zapo-
menout na naše pořa-
datele Šibřinek, Víťu 
a  Zu z k u Majerkov y  
a celý výbor SPV, kteří 
již spoustu let ples při-
pravují, starají se, plánu-
jí, shánějí…no, fakt není 
co závidět, ale výsledek 
za to stojí!!! Dělají to pro 
nás. DÍKY MOC!!!  

-TH-

Ředitelství Základní školy a ma-
teřské školy Karla Svolinského  
v Kunčicích pod Ondřejníkem vy-
hlašuje zápis do obou mateřských 
škol pro školní rok 2017-2018. Bude 
se konat ve čtvrtek 11. května 2017 
ve třídě „Ptáčat“ (vstup vedle hlav-
ního vchodu do základní školy) od 
14:00 do 16:00 hodin.

Do mateřské školy se přijímají děti 
vždy na školní rok a ten začíná 1. září 
a končí 31. srpna. Během školního 
roku mohou být přijímány pouze děti 
do volné kapacity. 

Děti budou přijímány podle těchto 
kritérií: Ředitel Základní školy a ma-
teřské školy Karla Svolinského, Kun-
čice pod Ondřejníkem stanoví násle-
dující kritérium, podle kterého bude 
postupovat při rozhodování na zákla-
dě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zá-
kona 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, o přije-
tí dítěte k předškolnímu vzdělávání  
v mateřské škole v případech, kdy počet 
žádostí podaných zákonnými zástupci 
dětí o přijetí překročí stanovenou kapa-
citu maximálního počtu dětí pro mateř-
skou školu: do mateřské školy budou 
přednostně k předškolnímu vzdělá-
vání přijímány děti, které nejpozdě-
ji před 01.09.2017 dosáhnou čtyř let 
věku a které mají trvalý pobyt v Kun-
čicích pod Ondřejníkem.

Pokud po přijetí všech výše uvede-
ných dětí zůstanou v mateřské škole 
volná místa, mohou být přijaty další 
přihlášené děti, a to podle místa byd-
liště a věku dítěte.

Podle zák. 258/2000 Sb. §50 do 
mateřské školy mohou být přijaty jen 
děti, které jsou očkovány dle očkovací-
ho kalendáře. Při zápisu o tomto musí 
rodiče předložit potvrzení. 

K zápisu je nutno předložit do-
klad o trvalém bydlišti dítěte v Kun-
čicích p. O. (stačí v OP rodiče).

Pro děti, které do 31. srpna 2017 
dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 
2017 předškolní vzdělávání povinné. 
Tato povinnost se vztahuje: 
-  na státní občany České republiky 

(ČR), kteří pobývají na území ČR 
déle než 90 dnů, 

-  a na občany jiného členského státu 
Evropské unie, kteří pobývají v ČR 
déle než 90 dnů, 

-  na jiné cizince oprávněné pobývat  
v ČR trvale nebo přechodně po dobu 
delší než 90 dnů, 

-  na účastníky řízení o udělení mezi-
národní ochrany. 

Pokud ještě dítě do mateřské ško-
ly nedochází, musí ho zákonný zá-
stupce přihlásit ve spádové nebo jím 
vybrané mateřské škole v termínu  
zápisu. 

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání 
péče o povinné předškolní vzdělávání 
je považováno za přestupek.

Zápis do mateřských škol v Kunčicích p. O.
Ze života školy a školky
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„Hej pane Karnevale, jen pojďte 
dále…“ V posledním únorovém týdnu 
měly možnost prožít děti z MŠ Dolní 
opravdové karnevalové dopoledne.

Naše pozvání přijal známý dětský 
bavič Pepino Prcek, který do naší škol-
ky dorazil brzy ráno. Všichni jsme se 
sešli rovnou oblečeni v maskách, ma-
minky nám připravily všemožné dob-
roty, společně jsme vyzdobili třídu  
a rej mohl začít. Představování masek, 
hry, zábavné hudební soutěže, disko-
téka, dětem nedaly vydechnout po celé 
školní dopoledne. Všichni se bavili  

a smáli. Na závěr bylo vyhlášení sou-
těže o nejlepší masku. A kdo vyhrál? 
Opět zvítězily všechny děti, neboť vy-
brat tu nejlepší bylo opravdu těžké. 

„Tak zase někdy na shledanou pane 
Karnevale…“ Děkují děti a paní učitel-
ky z MŠ Dolní.

Macurová Markéta

Dne 3. 3. 2017 proběhla v ZŠ Če-
ladné slavnostní vernisáž výtvarné 
soutěže „O pohár čeladenské ovečky“. 
Letošní téma znělo – „Synci a děvuchy  
z Beskyd“. 

Pro děti, po slavnostním vyhlášení 
výsledků, byl připraven zajímavý pro-
gram – taneční vystoupení, při kterém 
si děti také zaskotačily, svačinka, hry, 
bohatý raut. Také o dospělé – rodiče, 
starosty obcí, učitele a ředitele škol 
bylo mile postaráno. 

Děti si užily a všichni jsme odchá-
zeli s dobrou náladou ze skvělé akce. 
Mé poděkování patří rodičům, panu 
řediteli J. Gojovi a panu starostovi  
T. Hrubišovi, kteří se byli také s námi 
podívat na naše malé úspěšné výtvar-
níky. Poděkování patří také ZŠ Čelad-
ná za velmi zdařilou akci. 

Mgr. Eva Halatová

Karneval ve školce

O pohár čeladenské ovečky
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Ve středu 22.3.2017 se děti školní 
družiny sešly v galerii K. Svolinského, 
kde na ně čekal pan Citrón se svým 
kamarádem - moderátorem. Od nich 
se děti zábavnou formou dozvěděly, 
jak nám ovoce a zelenina pomáhají 
upevňovat naše zdraví, jaké vitamíny 
obsahují a při jakých zdravotních po-
tížích mohou pomáhat. Že si děti za-
pamatovaly spoustu informací, bylo 
vidět na konci programu, kdy děti do-
stávaly otázky a za správnou odpo-
věď dostaly malou odměnu a téměř 
nikdo neodcházel s prázdnou. Dětem 
se program moc líbil a těší se, až noví 
kamarádi ze společnosti Ovocentrum 
s.r.o.  Valašské Meziříčí mezi ně zase 
někdy zavítají.

Ivana Myslikovjanová

Žáci páté a šesté třídy se v rámci 
tělesné výchovy zúčastnili  ve dnech 
15. a 22. března branného plavání.  
V těchto výukových hodinách se věno-
vali záchraně tonoucího a první pomo-

ci. Vyzkoušeli si plavání s oblečením, 
orientaci pod vodou a zjistili, jak si ve-
dou ve vytrvalostním plavání. Během 
druhé konané hodiny si zahráli i vodní  
pólo.

Dne 16. břez-
na vybraní žáci 
čt vrté a páté 
t ř íd y  r epr e -
zentovali školu  
v okresním kole 
v turnaji ve vy-
bíjené, k teré 
se odehrálo ve 
Frýdlantu nad 
Ostravicí. Turnaje se zúčastnilo ně-
kolik škol z blízkého okolí. Tyto školy 
byly pro nás zdatnými soupeři. Naše 
družstvo bylo zařazeno do skupiny 
A, kde obsadilo 4. místo. Vyhráli jsme 
zápas v utkání proti Čeladné, remí-
zovali jsme se žáky ze školy Pstru-
ží a prohráli jsme se základní školou  
T. G. Masaryka  z Frýdlantu a se ško-
lou z Janovic.

Mgr. V. Matúšová

17. března se na naší škole konala již 
tradiční matematická soutěž, která je 
určena pro všechny žáky od 2.-9.třídu. 
Na základních školách má čtyři kate-
gorie. V kategorii nejmladších - CVR-
ČEK - vyhrála Sára Kabutová ze 3.tří-

dy, v kategorii KLOKÁNEK byl nejlepší 
Václav Cáb z 5.třídy, kategorii BENJA-
MÍN vyhrál Hynek Blažek ze 6.třídy 
a v KADETOVI  nejlépe uspěl Ondřej 
Sebera z 8.třídy. Gratulujeme!

A. Charbuláková, uč. Matematiky

V úterý 21.3. jsme s žáky osmé tří-
dy v rámci předmětu Občanské vý-
chovy a vlastně i Volby povolání na-
vštívili jednání u Okresního soudu ve 
Frýdku –Místku. Všichni jsme nejdří-
ve museli projít bezpečnostními rámy 

a pak jsme již spěchali na dvě trestní 
řízení. U obou byl vynesen rozsudek. 
Po té se nám ještě velmi ochotně vě-
noval pan soudce a zodpovídal žákům 
jejich dotazy.

A.Charbuláková, uč. OV

Výchovný animační program ve školní družině  
v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol

Branné plaváníTurnaj  
ve vybíjené

Matematický Klokan 2017

Byli jsme u soudu
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Víte, že jsme o životě 
školy aktuálně infor-
mováni na webových 

stránkách?

http://www.zskuncice.cz/
akce-skoly

Fotogalerii  
z aktuálních akcí školy 

nalezneme zde:

http://www.zskuncice.cz/
fotogalerie/category/ 

280-akce-skoly-20162017

V úterý 28. 2. se žáci osmé třídy  
v rámci předmětu volba povolání zú-
častnili projektu Živá knihovna povo-
lání. Děti se během celého dopoledne 
seznamovali s různými profesemi, 
např. kuchaře, IT technologa, chemi-
ka, strojvůdce, vojáka ad. Byli zde  
i zástupci mnoha firem z našeho kraje. 
Akce se konala ve Velkém světě tech-

niky v Ostravě a byla pro žáky zdar-
ma. Osmáci si také mohli projít i celou 
expozici, která je ideální interaktivní 
výukou oborů přírodních věd. V 3D 
kině pak zhlédli dokumentární film. 
Polovina jízdného byla žákům uhra-
zena z fondu SRPdŠ.

A. Charbuláková, 
tř. uč. 8. tř.

V pátek 17. března proběhla v Ga-
lerii Karla Svolinského recitační sou-
těž. Zájem dětí z 1. stupně byl obrov-
ský, u starších žáků sehrál svou roli 
pravděpodobně ostych a soutěže se 
zúčastnila jen děvčata 6. třídy. Výběr 
básní k recitaci byl pestrý a mnohé 
humorné verše rozesmály a pobavily 
celé publikum. 

A kdo byli ti nejlepší? 

1. kategorie - žáci 1. třídy 
1. místo: Eliška Balcárková 
2. místo: Jonáš Kasl 
3. místo: Ondřej Šrámek 

2. kategorie – žáci 2. a 3. třídy 
1. místo: Sára Vykrutová 
2. místo: Michal Horák 
3. místo: Tereza Valštýnová 

3. kategorie – žáci 4. a 5. třídy 
1. místo: Markéta Menšíková 
2. místo: Jakub Nikel 
3. místo: Martin Hrubiš 
 
4. kategorie – žáci 6. třídy 
1. místo: Adéla Niklová 
2. místo: Veronika Bartošová 
3. místo: Karolína Toflová 

Mgr. E. Sladká

V letošním ročníku jsou úspěšnými 
řešiteli, kteří tak postupují do okresní-
ho kola, Daniel Sebera,  Hynek Blažek  
a Lukáš Poledník z 6. třídy a Ondřej 
Sebera z 8. třídy. Tak hodně zdaru  
i v dalším kole. 

 A. Charbuláková, uč. mat.

Živá knihovna povolání

Recitační soutěž

Školní kolo 
matematické 
Pythagoriády
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V pondělí 6. března proběhlo ve ško-
le druhé setkání se skupinou rodičů  
a dětí z MŠ školní a ve čtvrtek 16. břez-
na se skupinou rodičů a dětí z MŠ dolní. 
Předškoláci pracovali ve 4. třídě, kde si 
vyzkoušeli činnosti z matematiky a pr-
vouky a zároveň se seznámili s prací na 
interaktivní tabuli. Nejprve si s pomo-
cí tabule děti zazpívaly písničku Jed-
na, dvě, tři, čtyři, pět, pak počítaly do 
pěti, přiřazovaly obrázky mláďat k čís-
lům 1 – 5 a porovnávaly počet obrázků  
s počtem puntíků. Potom samostatně 
vyplnily pracovní list, kde měly ke zví-
řátkům nakreslit stejný počet puntíků 
(všichni bez chyby). V další části výuky 
si povídaly o jaru, jarní přírodě a jarních 
zvyklostech. Na závěr si vyrobily z papí-
ru kytičku pro maminku s pěti jarními 
kvítky (skládaly, vybarvovaly a lepily).

V době, kdy předškoláci počítali  
a vyráběli, se rodičům věnovala paní 
učitelka Markéta Jurková, která měla 
připravenou ukázku pracovních sešitů 
a učebnic pro prvňáčky a také rodiče 
při posezení s příjemným občerstve-
ním seznámila se vším, co na ně a je-
jich děti po nástupu do 1. třídy čeká.  

Ještě nás čeká třetí, závěrečné setká-
ní, kdy se děti seznámí s dalšími učeb-
nami a prostory školy a cestou po bu-
dově budou plnit různé zábavné úkoly.

Mgr. Jarmila Mecová 
a Mgr. Markéta Jurková, org. projektu

Asi nebudu daleko od pravdy, když 
řeknu, že v naší obci není mnoho obča-
nů, kteří by neznali „Dolňánek“. A prá-
vě jaro je charakteristické tím, že děti 
z mateřské školy školní, které navště-
vují tento kroužek, vyráží na své první 
vystoupení. Tím se pro nás letos stalo 
město Prostějov, kde již po několikáté 
pořádali oblastní kolo festivalu Mate-

řinka. Tento festival je zaměřen pouze 
na mateřské školy a děti se zde mohou 
předvést jak po stránce hudební, taneč-
ní a pohybové, tak i po stránce drama-
tické. Mateřinkový festival probíhá na 
několika místech naší republiky a kon-
čí ve městě Nymburk, který tento ce-
lostátní festival pořádá. Tam vystoupí 
ve dvou dnech po sobě mateřské školy, 
které byly vybrány odbornou porotou 
z videokazet oblastních vystoupení.

Tato přehlídka je prezentací práce 
mateřských škol na celém území naší 
republiky. Pro naši mateřskou školu 
je účast na tomto festivalu již tradič-
ní ukázkou práce v oblasti folklóru, 
písně a tanců. 

Městské divadlo v Prostějově letos 
přivítalo 10 mateřských škol, kde se 
děti a jejich učitelky mohly prezentovat. 
My, z Kunčic pod Ondřejníkem, jsme byli  
z největší dálky, ale protože jsme se  
v Prostějově ukázali již poněkolikáté, 
jsme vždy vítáni a vystoupení našich 
dětí se líbí. Tak tomu bylo i letos, kdy děti 
s pásmem „Na kunčickú puť“ festival  
v Prostějově zahájily. Nejde o dokona-

lost provedení, ale o ukázku toho, co je 
dětem blízké a co je baví. Je vždy potře-
ba v dětech probudit něco, co se jim líbí 
a dál to rozvíjet. My jsme si vybrali lido-
vou písničku a tanec. A protože se nám 
již několikrát potvrdilo, že jdeme správ-
ným směrem, pokračujeme s dětmi dál. 
Podpora rodičů je velká, ale je potřeba 
mít i podporu z druhé strany. A tou je 
pro nás zřizovatel - obecní úřad vede-
ný panem starostou ing. Tomášem Hru-
bišem. Ač zaneprázdněn důležitějšími 
povinnostmi, dokáže si udělat čas pro 
naše děti. Oceňuji jeho přístup k dětem 
i k nám pracovníkům v mateřské škole. 
Děkuji všem rodičům vystupujících dětí 
a také učiteli ze základní školy panu Ji-
římu Kloudovi, který přijel a nafotil vy-
stoupení a vše co tomu předcházelo.

My společně teď budeme očekávat, 
zda naše děti předvedou své vystou-
pení i v Nymburku na začátku května.

Za mateřskou školu školní 
Naděžda Svobodová

Více fotografií naleznete na http://
kuncicaci.rajce.idnes.cz/

Projekty pro budoucí školáky a jejich rodiče v ZŠ

Přišlo jaro a s ním i „Mateřinka“

Děti z MŠ „dolní“

Děti z MŠ „školní“
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13. března byla v Galerii Karla Svo-
linského slavnostně otevřena Putovní 
výstava o Prašivé, která nám přibližu-
je toto velmi pěkné výletní místo. Na 
výstavních panelech se návštěvníci 
mohou dočíst o jeho historii i součas-
nosti, o možnostech, které tento krás-
ný kout přírody poskytuje. Dozví se 
také o velkém úsilí dobrovolníků, kteří 
se rozhodli vzkřísit zchátralou chatu 
na Prašivé. Programem vernisáže byla 
krátká beseda se současným provozo-
vatelem chaty, která tuto jejich práci 
přiblížila. Protože pan Martin Stiller 
je zároveň velkým cyklocestovate-
lem a dokáže o svých cestách pouta-
vě vyprávět, další část programu vy-

plnil filmem „Půl roku a 7 000 km v 
sedle kola Amerikou“.  Živé promítání 
umožnilo návštěvníkům získat řadu 
informací, které je o cyklocestování 
zajímaly. Výstava může být milou po-
zvánkou k návštěvě Prašivé i k pří-

jemnému posezením, protože chata 
je již opět v provozu a hosté se nestačí 
divit, jakými pozitivními proměnami  
prošla.

Mgr. M. Jurková
Foto: Eva Humpolcová

Výstava o Prašivé

www.ChataPrasiva.czwww.ChataPrasiva.cz
Pridáte se i Vy?Pridáte se i Vy?

založeno 19211
BBehem 2 let rekonstrukcí 

pomohlo chate více než 250 
dobrovolníku a donátoru ...

Bez jejich pomoci 
bychom to nedokázali !  

design by .cz

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Sklad Trojanovice – Bystré. 

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

Telefon: 603 315 738

Hledáme pomocnou prodavačku  
do obchodu Domov a zahrada 
Období červen, červenec, srpen 2017 

Více informaci na tel. 723 870 128 nebo v prodejně  
Domov a zahrada Kunčice pod Ondřejníkem 594  

(budova hrušky), 739 13

ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem 
hledá brigádníka na úklid tělocvičny na letní prázdniny.

Období 1. 7. - 31. 8. 2017 včetně víkendů formou dohody 
o provedení práce, denně 2 hodiny od 7:00 do 9:00 hod.

Tel. kontakt: 556 850 184, e-mail: zs@zskuncice.cz

Hledáme brigádníky na novou sezónu 2017 do zmrzlinového 
stánku na období květen, červen, červenec, srpen, (září)

Zmrzlinový stánek se nachází vedle obchodu Hrušky v Kunčicích p/O.

Požadujeme: věk od 15 let, potravinářský průkaz, komunikativnost 
a příjemné vystupování, spolehlivost

Více informaci na tel. 723 870 128 nebo v prodejně Domov  
a zahrada Kunčice pod Ondřejníkem 594 (budova hrušky), 739 13

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 
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· KAVÁRNA
· KOSMETIKA
· PRIVÁTNÍ SPA
· SAUNA

· FYZIOTERAPIE
· REHABILITACE
· JÓGA
www.bodiz.cz

Kunčice pod Ondřejníkem 627
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
E-mail: bodiz@bodiz.cz

Tel.: 595 172 783  Fyzioterapie a rehabilitace
Tel.: 595 172 837  Ordinace lékaře (čtvrtek)
Tel.: 595 172 698  SPA

Ordinační doba - Fyzioterapie
Pondělí 07.00 - 12.00 12.30 - 15.30 
Úterý 07.00 - 13.00 13.30 - 17.00
Středa 08.00 - 13.00  13.30 - 16.30
Čtvrtek 08.00 - 13.00  13.30 - 16.30
Pátek 08.00 - 13.00  13.30 - 15.00
Tel.: 595 172 783

SOUČÁSTÍ BODIZ JE SPA A KAVÁRNA
Čtvrtek - Neděle   10.00 - 21.00

PRIVÁTNÍ SPA • SAUNA • KOSMETIKA • JÓGA • DĚTSKÝ KOUTEK
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ • VENKOVNÍ TERASA

KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR • MAGNETOTERAPIE • LÉČEBNÁ TELĚSNÁ 
VÝCHOVA • ELEKTROLÉČBA MĚKKÉ TECHNIKY • REFLEXNÍ A VAZIVO-
VÁ MASÁŽ • PODVODNÍ MASÁŽ • LÉČEBNÝ ULTRAZVUK • MOBILIZACE 
PÁTEŘE, KLOUBŮ A ŽEBER • ULTRAZVUK • MEDICAL TAPING CONCEPT

FYZIOTERAPIE
V BODIZ

www.bodiz.cz
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Kunčice pod Ondřejníkem 627

CESTA  
DO PRAVĚKU

Farní přívesnický tábor se základnou  
na kunčické faře

Termín: 

28. 8. – 1. 9. 2017
Věk: 

5-12 let
Cena: 

1000,- Kč
v ceně jídlo, výlety

Program bude zajištěn od 8 do 16 hod.

Děti spí doma, ve čtvrtek plánujeme společné přespání,  
v pátek zakončíme tábor mší v kunčickém kostele a tábo-
rákem s rodiči.

Kontakt a přihlášky: Mgr. Kateřina Niklová 
niklova.katerina@gmail.com, 737 901 975

Přihlášky co nejdříve, počet dětí je omezen 


