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Jaká by měla být  
naše škola a školka?

Zápis  
do Mateřské školy

43

Když jsme před již skoro dvěma lety 
otevírali přístavbu školy, těšili jsme se 
mimo jiné na nové prostory pro naši 
galerii. Loňský první „lockdown“ jsme 
využili k utřídění sbírek, práci v depo-
zitáři a k instalaci první stálé expozi-
ce. Pak se nám podařilo galerii otevřít 
jen třikrát – poprvé na dni obce, kdy 
jsme si připomínali památku „otce ga-
lerie“ pana Zdeňka Šrubaře a pak bě-
hem krajských a senátních voleb.

Letošní „lockdown“ jsme zase vy-
užili k tomu, abychom vytvořili první 
pořad z plánovaného cyklu OBLUDA 
V GALERII. 

V prvním dílu jsme se zaměřili pře-
vážně na děti. Paní Helena Hantkeová 
pro vás připravila návod / radu, jak si 
vyrobit Ptáčka z říše fantazie.

A proč právě ptáčka? Má to mno-
ho významů. Nejen, že ptáček Karla 
Svolinského je přímo v logu naší ško-
ly, také jsou ptáčci poslové jara, sym-
bol znovuzrození (bájný pták Fénix) 

a uzdravení (japonští origami jeřábi). 
To vše nám přišlo pro dnešní dobu více 
než příznačné.

Mám proto velikou radost, že prv-
ní video z cyklu Obluda v Galerii je 
na světě.  

Pojďte spolu s námi kreativně tvořit!
A jestli chcete, můžete nám své 

výtvory poslat, ideálně do konce 
května, mailem na adresu galerie@ 
kuncicepo.cz.  

(pokračování na str. 18) 

Co budeme potřebovat na výrobu ptáčků?

Milí sousedé,
možná jste si někdy při procházce 

cestou z lesa Na Rozdílném všimli, že 
na Žárách je kaplička. Mnozí z nás 
ani netuší, že na hranici s Trojano-
vicemi takovou kapličku máme. Ano 
MÁME. Ona je totiž obecní.

Tento úvodník by se mohl klidně 
jmenovat Jak jsme objevili kapličku.

Opravdu objevili.
Když jsme loni opravovali místní 

komunikaci v tomto místě a domlou-
vali jsme se na financování, zeptal se 
nás pan starosta z Trojanovic „A co 
budete dělat s tou kapličkou?“

 „S jakou kapličkou?“ 
„No přece Na Žárách! Nebo ona 

není obecní?“
A tak jsme se na místo jeli podívat 

a zjistili, že na místě skutečně kaplič-
ka je, ale pro samé houští skoro není 
vidět. Dle katastru jsme ověřili, že 
stojí skutečně na obecním pozemku. 
Ptali jsme se v okolí, zda někomu ne-
patří. Ale nikdo takový se nepřihlásil.

Nechali jsme tedy okolí kapličky 
prořezat. Kaplička je najednou více 
vidět a začnou se dít věci.

Nejprve se ozvou místní chataři, 
že by na opravu kapličky chtěli při-
spět. Že jim není lhostejný její osud.

Pak se ozve paní, která má od 
kapličky přímo klíče, jež měla již 
její babička. Chce pomoci s opravou 
kapličky.

Scházíme se v neděli (zrovna v tý-
den, kdy je kaplička v obecním ka-
lendáři namalovaná) a nad kupou 
výborných koláčů se domlouváme, 
co dál.

Stále je mezi námi spousta dob-
rých lidí. Dělá mi to velkou radost. 

Věříte na zázraky? Vaše Míša

Slovo starostkyGalerie Karla Svolinského  
znovu pomalu ožívá
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Zápis  
do Školní družiny
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Ukliďme Kunčice 
22.05.2021
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Galerie má nový web
https://galerie.kuncicepo.cz 

Obec Kunčice pod Ondřej-
níkem má nový YouTube 

kanál. Dostanete se na něj z naše-
ho webu po 
kliknutí na 
tuto ikonu.
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Obec informuje

ZŠ a MŠ Karla Svolinského, 
Kunčice pod Ondřejníkem

ZO vzalo na vědomí dokument 
označený jako Předžalobní výzva ze 
dne 07.01.2021, který byl adresován 
Radě obce Kunčice pod Ondřejníkem 
od advokáta, jenž zastupuje pana Ja-
roslava Goje, ředitele příspěvkové 
organizace, Základní školy a mateř-
ské školy Karla Svolinského, Kunčice 
pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, 
IČO 64120473, a který je veden pod 
č.j. Kunc 79/2021.

ZO vzalo na vědomí postup rady 
obce, kdy RO schválila svolání veřej-
ného setkání zákonných zástupců 
dětí a žáků, pedagogických a nepeda-
gogických pracovníků příspěvkové 
organizace, Základní škola a mateř-
ská škola Karla Svolinského, Kunčice 
pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 
739 13  Kunčice pod Ondřejníkem, 
IČO 64120473, zástupců Obce Kunči-
ce pod Ondřejníkem a dalších občanů 
obce se zájmem o fungování a roz-
voj této příspěvkové organizace, na 
18. května 2021 od 16:00 hodin, za 
účelem projednání dokumentu ozna-
čeného jako „Petice - Nesouhlas s vy-
hlášením konkurzu na místo ředitele 
ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice 
pod Ondřejníkem v roce 2021“ a také 
za účelem projednání záležitostí ško-
ly v rámci aktualizace Programu roz-
voje obce Kunčice pod Ondřejníkem, 
strategické oblasti 6 Školství, kultura, 
spolkový život a volný čas.

Návrhy na pořízení změn 
územního plánu obce

ZO schválilo
• že návrhy na pořízení změn Územ-

ního plánu Kunčice pod Ondřej-
níkem, které byly doručeny obci 
Kunčice pod Ondřejníkem do 07.04. 
2021 budou předmětem posouze-
ní pořizovatele a rozhodnutí za-
stupitelstva obce v rámci přípravy 
a projednání I. Zprávy o uplatňo-
vání Územního plánu Kunčice pod 
Ondřejníkem za roky 2017 – 2021.

• že o návrzích na změny Územní-
ho plánu Kunčice pod Ondřejní-
kem podaných dle ust. § 46 odst. 1 
stavebního zákona po termínu 
07.04.2021 si zastupitelstvo obce 
vyhrazuje, ve své samostatné pů-
sobnosti, pravomoc rozhodovat, 
až v rámci přípravy a projednání 
II. Zprávy o uplatňování ÚP za roky 
2021 až 2025, nejpozději v roce 
2025.

Obecně závazná vyhláška 
o místním poplatku z pobytu

Na základě podnětu z Minister-
stva vnitra, kdy došlo ke změnám 
v zákoně o místních poplatcích, 
vydalo ZO Obecně závaznou vy-
hlášku Obce Kunčice pod Ondřej-
níkem č. 1/2021 o místním poplat-
ku z pobytu. Předmětem poplatku 
je úplatný pobyt trvající nejvýše 
60 po sobě jdoucích kalendářních 
dnů u jednotlivého poskytova-
tele pobytu. Správcem poplatku 
je obecní úřad. Plátce je povinen 
vést v listinné nebo elektronické 
podobě evidenční knihu za každé 
zařízení nebo místo, kde poskytuje 
úplatný pobyt. Do evidenční knihy 
zapisuje údaje týkající se fyzické 
osoby, které poskytuje úplatný po-
byt. Sazba poplatku činí 15 Kč za 
každý započatý den pobytu, s vý-
jimkou dne jeho počátku. Dovolu-
jeme si připomenout všem ubyto-
vatelům (i majitelům soukromých 
chat, kteří je krátkodobě prona-
jímají) povinnost vybírat tento  
poplatek.

Celé znění vyhlášky je zveřejně-
no na webu obce – sekce Obecně 
závazné vyhlášky. 

Akční plán a investiční  
akce obce

ZO vzalo na vědomí informaci sta-
rostky obce o průběžném plnění Pro-
gramu rozvoje obce: Akčního plánu 
na rok 2021 a zároveň schválilo aktu-
alizaci Programu rozvoje obce: Akční 

plán obce Kunčice pod Ondřejníkem 
na rok 2021.

Zastupitelstvo obce Kunčice pod 
Ondřejníkem se zavázalo dofinanco-
vat rozdíl mezi celkovou cenou před-
mětu plnění akce Rekonstrukce ob-
jektu Hasičské zbrojnice v Kunčicích 
pod Ondřejníkem a poskytnutou do-
tací Ministerstva vnitra-Generální-
ho ředitelství Hasičského záchran-
ného sboru ČR do plné výše z vlast-
ních zdrojů. 

Zastupitelstvo obce Kunčice pod 
Ondřejníkem se zavázalo dofinanco-
vat rozdíl mezi celkovou cenou před-
mětu plnění akce „Obec Kunčice pod 
Ondřejníkem-Rekonstrukce školní ku-
chyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Kar-
la Svolinského“ a poskytnutou dota-
cí Ministerstva financí do plné výše 
z vlastních zdrojů. 

ZO schválilo uzavření Dodatku č. 2 
ke Smlouvě o dílo ze dne 04.08.2020 
a Dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 
21.09.2020 mezi obcí Kunčice pod On-
dřejníkem a společností Cobbler s.r.o., 
č.p. 633, 756 51 Zašová, IČ: 46578463 
na akci Chodník k DPS a související 
infrastruktura.  Předmětem Dodat-
ku č. 2 je navýšení ceny díla na cel-
kových 10 713 226,51 Kč bez DPH 
(12 175 037,77 Kč s DPH) z důvodu 
víceprací dle položkových rozpočtů 
změnových listů stavby č. 1-7.

Podrobně viz. str. 5.

Sociální služby a SENIOR TAXI
ZO schválilo poskytnutí neinves-

tiční dotace spolku Andělé Stromu 
života p. s., pobočnému spolku, síd-
lem Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín, 
IČ: 03632661, ve výši 50.000 Kč.

ZO vzalo na vědomí vyúčtování 
provozu služby Senior TAXI za rok 
2020, na základě Smlouvy o poskyt-
nutí příspěvku mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a Střediskem sociálních 
služeb města Frýdlant nad Ostravicí 
a schválilo využití kladného hospo-
dářského výsledku na zakoupení no-
vého automobilu pro provoz služby 
Senior TAXI na území zapojených obcí 
v dalších letech.

O čem jednali zastupitelé obce na svém XIX. zasedání 
dne 07. 04. 2021
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Majetkové záležitosti

ZO schválilo:
• prodej pozemků č. 494 ostatní plo-

cha o katastrem udávané výměře 
270 m², parc. č. 498, ostatní plo-
cha o katastrem udávané výmě-
ře 126 m² a parc. č. 3387/2 díl „d“ 
ostatní plocha o výměře 586 m², 
nově oddělený GP 4910-103/2020 
všechny v k. ú. Kunčice pod Ond-
řejníkem panu JS, bytem Kunči-
ce pod Ondřejníkem, PSČ 739 13 
za celkovou kupní cenu ve výši  
152.210 Kč. 

• prodej pozemku parc. č. 3387/4 
ostatní plocha o výměře 10 m² v k. ú. 
Kunčice pod Ondřejníkem nově od-
dělený GP 4910-103/2020 paní AB, 
bytem Kunčice pod Ondřejníkem, 

PSČ 739 13 za celkovou kupní cenu 
ve výši 1.550 Kč. 

• prodej pozemků parc. č. 1209/213 
trvalý travní porost o katastrem 
udávané výměře 81 m² a parc. č. 
1209/121 orná půda o katastrem 
udávané výměře 15 m², oba v k. ú. 
Kunčice pod Ondřejníkem manže-
lům PK a HK, oba bytem Kunčice pod 
Ondřejníkem, PSČ 739 13 za celko-
vou kupní cenu ve výši 14.880 Kč. 

• odkoupení pozemku parc. č. 567/2 
orná půda o výměře 24 m² v k. ú. 
Kunčice pod Ondřejníkem nově od-
dělený GP 4910-103/2020 od paní 
AB, bytem Kunčice pod Ondřejní-
kem, PSČ 739 13 za celkovou kupní 
cenu ve výši 3.720 Kč.

• odkoupení pozemků parc. č. 496/2 
orná půda o výměře 27 m² a parc. 

č. 493/2 díl „a“ orná půda o výmě-
ře 110 m² v k. ú. Kunčice pod On-
dřejníkem, oba nově oddělené GP 
4910-103/2020 od pana JS, bytem 
Kunčice pod Ondřejníkem, PSČ 
739 13 za celkovou kupní cenu ve 
výši 21.235 Kč. 

• od koupení pozemk u parc .  č . 
1209/216 orná půda o výměře 10 m² 
v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem 
nově oddělený GP 4890-53/2020 od 
paní JŠ, 702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava za celkovou kupní cenu ve 
výši 2.000 Kč. 

Pro přehlednost uvádím i návrhy usne-
sení, ke kterým zastupitelé hlasovali, 
ale neschválili je. Tedy usnesení, která 
NEBYLA přijata

ZO doporučuje RO vyvolat jedná-
ní o mimosoudním vyrovnání (pozn. 
k Předžalobní výzvě). Návrh nebyl 
schválen, usnesení nebylo přijato.

ZO schvaluje provozování Pošty 
Partner obcí Kunčice pod Ondřejní-
kem. Návrh nebyl schválen, usnesení 
nebylo přijato. 

Podrobné informace o činnosti na-
leznete na našem webu: 
www.kuncicepo.cz

Dokumenty na elektronické úřední 
desce, kde také naleznete schvále-
ný rozpočet a všechna schválená 
rozpočtová opatření, a to i zpětně. 
http://www.kuncicepo.cz/uredni-
-deska

Anonymizovaná usnesení ZO nalez-
nete přehledně také zde:
http://www.kuncicepo.cz/usneseni-
-zastupitelstva-2018-2022

Anonymizovaná usnesení RO nalez-
nete přehledně také zde:
http://www.kuncicepo.cz/zapisy-z-
-ro-2018-2022

Rozklikávací rozpočet na tzv. moni-
toru státní pokladny: https://moni-
tor.statnipokladna.cz/ucetni-jednot-
ka/00296856/prehled.

Připravila Michaela Šebelová, 
starostka obce

JAKÁ BY MĚLA BÝT  
NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA?

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ
Jste rodič?

Zajímáte se o dění v naší škole a školce?

Srdečně Vás zveme dne 18. května od 16:00 hodin do školního 
areálu na Debatu o vzdělávání a o směřování školy a školky

Dotazy a podněty můžete posílat i předem na e-mail: starosta@kuncicepo.cz

Podrobnosti k organizaci dle aktuální situace  
na webových stránkách obce – www.kuncicepo.cz

Srdečně zve vedení obce, zřizovatel Základní školy a mateřské školy  
Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

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!
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Pustková Jarmila 89
Kuřecová Terezia 82
Marek Jaroslav 81
Večerková Jana 81
Heczková Hana 75
Havrlant Jindřich 75
Tichavský Pavel 75
Procházková Ludmila 75
Klímková Božena 70

Musial Zdeněk 70
Kasl Vladislav 65
Peiger František 65
Mališová Drahomíra 65
Zelová Zdeňka 65
Václavíková Vlasta 60

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

Jubilanti květen 2021
Společenská rubrika

Rozloučení

Poděkování

V měsíci dubnu jsme se naposledy rozloučili 
s paní Vlastou Jakubovou.

Dovolte nám vyjádřit všem pozůstalým upřím-
nou soustrast za Vaše drahé zesnulé.

Kristýna Majerková, 
matrika a evidence obyvatel

Dne 29.03.2021 nás po dlouhé nemoci opustil pan Petr Macura. Děkujeme 
panu Dr. Chovančíkovi a sestřičce Sylvě za dlouhodobou péči a Obecnímu úřa-
du za projevení upřímné soustrasti. 

Za zarmoucenou rodinu 
manželka Jana Macurová

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

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

Vzpomínky

8. května 2021  
uplyne 5 let od úmrtí  

paní Jiřiny Pavliskové.

Vzpomíná dcera s rodinou.

Jen láska zůstane, ta smrti nezná.

Dne 16. května 2021  
uplynou 3 roky od úmrtí  

pana Lubomíra Závodného, 
kdo jste ho znali,  

vzpomeňte s námi.

Vzpomíná manželka Zdeňka,  
syn Martin,dcera Kateřina  

a syn Tomáš s rodinami.

* * *

ZÁPIS DĚTÍ DO OBOU 
KUNČICKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

Kdy: od pondělí 10. května 2021  
do pátku 14. května 2021

Jak: korespondenčně – v těchto dnech budete moci na 
Webu http://www.zskuncice.cz/dokumenty-ms dohledat 
„Žádost o přijetí dítěte do MŠ“, „Potvrzení k žádosti“ – tyto 
vytiskněte, vyplňte a předejte na dolní MŠ 316 R. Klimešové 
nebo zašlete poštou. Nemáte-li možnost tisku, můžete si 
formuláře vyzvednout v MŠ dolní 316. Případné dotazy 

volejte na tel. č. 732 768 625.

Výsledky zápisu budou vyvěšeny webu MŠ a na dveřích 
obou MŠ 11. 6. 2021

Zapisovat budeme nové děti pro školní rok 2021-2022.

Přiveďte své děti mezi nové kamarády do mateřských škol.

ZÁPIS ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY  
VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Milí rodiče,

v souvislosti s plánováním organizace nadcházejícího 
školního roku 2021/2022 dochází ke změně termínu podání 

přihlášky do školní družiny.

Termín odevzdání přihlášky do ŠD  
je do 28. 5. 2021. 

Přihlášku je možné stáhnout na stránkách školy v sekci 
dokumenty/přihláška do ŠD.

Vyplněnou přihlášku odevzdají děti třídnímu učiteli. 

Na Vaše děti se těší vychovatelky školní družiny.
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Stavební akce 
C hod n í k k  DP S 
a související infra-
struktura je naší 
největ ší staveb-
ní akcí letošního 
roku. Také se jedná 
o velmi dynamický 
projekt, kdy se nám 
podařilo docílit ně-
kolika vylepšení. 
Předně bude podél 
celého chodníku 
vybudováno veřej-
né osvětlení a také 
se nám jej nakonec 
podaří postavit až 
úplně k DPS, neboť pozemek vedle DPS 
na začátku dubna letošního roku změ-
nil majitele a ten dal se stavbou sou-
hlas. Další dobrou zprávou je, že na část 
chodníku k DPS nakonec dostaneme 
dotaci i od Moravskoslezského kraje. 

Stavba, jejímž dodavatelem je spo-
lečnost Cobbler s.r.o. ze Zašové, je v pl-
ném proudu. Jak dokazují fotografie.

Jaké části tedy tato akce za celko-
vých 12.175.037,77 Kč vč. DPH má?

I. etapa chodníku
Na 1. část máme dotaci ze Státního 

fondu dopravní infrastruktury. Jedná se 
o část od Huťařství k benzinové pumpě 
- název projektu dle SFDI Bezbariéro-
vý chodník v obci Kunčice pod Ondřej-
níkem I. Etapa – I. část (od centra obce 
směrem k bytovému domu na Frenštát 
p. R.) - ISPROFOND 5817510195. Dota-
ce SFDI – 2.904.409 Kč.

Na 2. část dostaneme dotaci od Mo-
ravskoslezského kraje. Jedná se o část 
chodníku od benzinové pumpy k roz-
cestí k bytovému domu. Zastupitelstvo 
Moravskoslezského kraje na 3. zasedá-
ní dne 17. 3.2021 rozhodlo o poskyt-
nutí účelové dotace z rozpočtu Morav-
skoslezského kraje v rámci dotačního 
programu „Podpora obnovy a rozvo-
je venkova Moravskoslezského kraje 
2021“ v dotačním titulu 1 na projekt 
obce Kunčice pod Ondřejníkem „Chod-
ník k DPS Kunčice pod Ondřejníkem 
I.etapa - 2. část“. Celkový počet poda-
ných žádostí – 122, úspěšných projek-
tů bylo celkem 54.

Dotace Moravskoslezského kraje 
bude ve výši 400.000 Kč. Děkujeme!

2. etapa chodníku
Jedná se o část chodníku od roz-

cestí k bytovému domu k bytovému 
domu. Tuto financujeme zcela z vlast-
ních zdrojů.

Vodovod a kanalizace 
Stavba inženýrských sítí pod části 

chodníku, tedy vybudování vodovodu 
Parmovice a napojení lokality Parmo-
vice na kanalizaci, tedy položení části 
kanalizace pro danou lokalitu včetně 
stavby splaškové kanalizace k DPS - 
pod chodníkem, místní komunikací 
a silnicí a dále stavbu splaškové kana-
lizace k DPS – od hasičárny k silnici.

Stavba Vodovodu Parmovice je již 
hotova, již proběhly zkušební odběry 
vody a vše se připravuje na kolaudaci 
této části stavby, aby si občané dotče-
ných nemovitostí mohli začít vyřizovat 
vodovodní přípojky a konečně se po 
dlouhém čekání mohli připojit na náš 
vodovod. Stejně tak je téměř dokonče-
na splašková kanalizace v této lokalitě. 

Veřejné osvětlení chodníku 
Bude vybudováno veřejné osvětlení 

podél celého chodníku, celkem 21 sto-
žárů a svítidel. Elektropráce a dodáv-
ky elektrotechnických zařízení zajistí 
na základě Smlouvy o dílo společnost 
Elektro Pavlica s.r.o. z Rožnova pod 
Radhoštěm, za cenu 643.626,00 Kč 
vč. DPH.

Smlouvy a případné dodatky k nim 
jsou zveřejněny na našem profilu za-
davatele zde:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/
zakazka/verejne-osvetleni-chodnik-k-
-dps-dodavky

https://www.vhodne-uverejneni.cz/
zakazka/chodnik-k-dps-a-souvisejici- 
-infrastruktura

V obci panuje čilý stavební ruch

Již na podzim se po obou lávkách budeme moci projít všichni

Chodník nám přibývá doslova před očima

Podepisování Dodatku č. 2 se společností 
Cobbler s.r.o.



6 05/2021

Rozšiřujeme a opravujeme naši síť vodovodů
5. května předáváme staveniš-

tě stavební akce Napojení oblasti 
IV. - Bystré na Ostravský oblastní 
vodovod.

Stavba bude realizována v obdo-
bí od května do konce října 2021. 
Smlouva o dílo byla uzavřena se spo-
lečností Cobbler s.r.o. ze Zašové za 
cenu 5.497.977,78 Kč bez DPH. Výko-
nem technického dozoru stavebníka 
a také výkonem koordinátora bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi byl na základě příkaz-
ní smlouvy pověřen pan Kamil He-
růdek ze Sedlnice, za celkovou cenu 
168.000 Kč bez DPH.

Na akci bychom měli obdržet do-
taci ve výši 3.000.000 Kč od Státního 
fondu životního prostředí. Naše žá-

dost byla akceptována, nyní čekáme 
na formální Rozhodnutí Ministra ži-
votního prostředí.

Smlouva o dílo je zveřejněna na na-
šem profilu zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/
zakazka/kuncice-pod-ondrejnikem- 
-napojeni-oblasti-iv-bystre-oov

Staráme se o stávající vodovodní síť
V měsíci březnu byla odstraněna 

havárie vodovodu u obecního úřadu. 
Při odstraňování havárie se zjistilo, že 
jsou nefunkční uzavírací ventily u ško-
ly a u rekreačního střediska „Mládí“.  
Tyto ventily byly opraveny v dubnu. 

Také byla realizovaná výměna na-
pojení na oblastní vodovod u čerpací 
stanice „U točny“. Na tomto napojení 
dlouhodobě docházelo k úniku vody, 
vlivem prorezivění potrubí. Dohro-
mady jsme v letošním roce zatím za-
platili za údržbu a opravy vodovodní 
sítě 600.000 Kč.

Oprava místní komunikace 69c - „Pekliska“ začne koncem května
Technologie opravy této místní 

komunikace je navržena dvojí. Při-
kládáme i výkres, aby byl zřejmý roz-
sah prací. 

Prostřední úsek (na obrázku černě) 
v délce 1160 metrů se bude opravovat 
od konce května do konce června tech-
nologií KAPS-LE. Jedná se o patentově 
chráněnou metodu pro opravy lesních 
cest formou kameniva zpevněné po-
pílkocementovou suspenzí. Držitelem 
patentu je firma SILMOS s.r.o. z Brna, 
která všechny stavby realizované tou-
to technologií dozoruje, z důvodu do-
držení správné technologie. Oprava 
proběhne dle Zprávy 1, vypracované 
společností SILMOS s.r.o. Zpráva obsa-
huje návrh technického řešení a před-
pokládaný harmonogram prací. Dále 
obsahuje celkovou kalkulaci nákladů, 
kdy byly přímo společností SILMOS 
s.r.o. poptány dodávky stavebních 
prací, kameniva a popílkocementové 
suspenze. Na základě tohoto průzku-
mu trhu, uzavřela obec Kunčice pod 
Ondřejníkem smlouvy či objednávku 
s dodavateli, jež podali cenově nejvý-
hodnější nabídku. Smlouvu o dílo na 

První koordinační schůzka již proběhla Výměna uzavíracích ventilů Výměna napojení na oblastní vodovod
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stavební práce a dodávku kameniva 
jsme uzavřeli s panem Tomášem Ne-
vřivou, z Frenštátu pod Radhoštěm 
a popílkocementovou suspenzi dodá 
společnost Českomoravský beton a.s., 
z betonárny v Rožnově pod Radhoš-
těm. Celkové náklady jsou předpoklá-
dány ve výši do 2,9 milionů Kč vč. DPH.  

Všechny související smlouvy a ob-
jednávky jsou zveřejněny na našem 
profilu zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/
zakazka/oprava-krytu-vozovky-mk-69c-
-v-obci-kuncice-pod-ondrejnikem

Oprava začátků komunikace, od 
železničního přejezdu cca 550 metrů 
a konečný úsek na Maralově kopci cca 
320 metrů (na obr. červené části ko-
munikace) je navržena nám více zná-
mým způsobem, kdy budou provede-
ny vysprávky výtluků a kolejí a na to 
bude položeno 5cm živice. Touto tech-

nologií jsme loni opravovali místní ko-
munikaci Na Rozdílném a dvě místní 
komunikace u Cochlarů (Místní komu-
nikace 13c, 14c a 84c). O tom, zda bu-
dou letos opraveny oba červené úseky 
bude rozhodnuto v závislosti na nabíd-
kové ceně těchto prací.

Po dobu opravy bude místní komu-
nikace zcela uzavřena – viz. informa-
ce na straně 10. Děkujeme za pocho- 
pení.

Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského  
Kunčice pod Ondřejníkem
Hlavní cíl akce: 
Rekonstrukce školní kuchyně 
při školní jídelně ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského

Stavební úpravy prostoru kuchyně 
stravovacího zařízení ZŠ a MŠ a stro-
jovny vzduchotechniky. Navržena je 
úprava konstrukcí podlah, obnova 
povrchových úprav stěn a stropů, 
navrženy jsou nové podhledy. Dále je 
předmětem veřejné zakázky dodáv-
ka zařízení větrání kuchyně, zdravot-
ně technická instalace a přemístění 
a dopojení VZT na stávající rozvod 
a elektroinstalace.

Dodavatelem stavby bude společ-
nost MH-STAVBY,s.r.o. z Ostravy. Vý-
konem stavebního dozoru byla pově-
řena společnost steel and wood s.r.o. 
a autorský dozor vykoná dodavatel 
projektové dokumentace, společnost 
Forsing projekt s.r.o. Pokud vše půjde 
podle plánu, bude v naší škole, jako je 
v posledních letech u nás již dobrým 
zvykem, o letních prázdninách čilý 
pracovní ruch. 

Smlouva o dílo je zveřejněna na na-
šem profilu zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.
cz/zakazka/obec-kuncice-pod-ond-
rejnikem-rekonstrukce-skolni-kuchy-
ne-pri-skolni-jidelne-zs-a-ms-karla-
-svolinskeho

Vedlejší cíl akce: 
Vybavení GASTRO

V rámci stavební akce Rekonstruk-
ce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ 
a MŠ Karla Svolinského je navržena 
příprava určeného prostoru školní 
kuchyně pro osazení technologické-
ho zařízení kuchyně, které bylo sou-
časně navrženo odborným poradcem 
pro gastronomická zařízení a provo-
zy. Výběr dodavatele vybavení je te-
prve v procesu. 

K potřebě rekonstrukce školní ku-
chyně se vyjádřila i paní Jana Bak- 
šiová, vedoucí školní jídelny: „Naše 
kuchyně je v provozu více jak 35 let 

a prošla jen malými úpravami. Přes 
veškerou snahu a péči personálu, není 
možné zde vytvořit důstojné pracov-
ní podmínky a prostředí tak, aby spl-
ňovaly stále vyšší nároky na hygienu 
provozu.“ 

Co zaměstnance školní jídelny 
denně nejvíce trápí?

„Je to zastaralá vzduchotechnika, 
která se nedá nijak regulovat. Při za-
pnutí vytváří jen studený průvan s mi-
nimálním odtahem a nadměrný hluk. 
Když se nezapne, hromadí se zase páry, 
které kondenzují na stěnách a vytváří 
ideální podmínky pro vznik plísní. Tím 
se zvyšuje náročnost údržby a toxici-
ta prostředí. Buď je příliš horko nebo 
zima. Bolí hlava, klouby. 

Nevyhovující je i původní podlaha 
- dlažba na kuchyni, která praská, ne-
izoluje a tak dochází k prosakům do 
stěn a stropu spodního patra. Je velmi 
těžké udržovat hygienu.

Velkým problémem je i kanalizace, 
která špatně odtéká a často její litino-
vé potrubí praská.

Zastaralé gastronomické vybavení 
je na hraně životnosti, obtížně se s ním 
pracuje. Například elektrický spo-
rák je úplně původní,“ říká paní Bak- 
šiová.

A co si celý kolektiv zaměstnanců 
školní kuchyně od rekonstrukce sli-
buje? Za všechny opět shrnuje paní 
Jana Bakšiová.

„Těšíme se na vyhovující pracovní 
prostředí, zefektivnění práce a sníže-
ní fyzické námahy díky novému dis-
pozičnímu řešení a vybavení kuchyně, 
a také na usnadnění a zkvalitnění sa-
nitace kuchyně. Hlavně ale věříme, že 
budeme díky modernější technologii 
pro přípravu jídel vařit ještě chutněj-
ší pokrmy.“

Rekonstrukce také přinese úspo-
ru nákladů na energie. Na tuto akci 
jsme podali žádost o dotaci na Mini-
sterstvo financí, držte nám, prosím, 
palce, aby nám dotace vyšla. Konku-
rence je veliká. 

Celkové náklady na rekonstrukci školní kuchyně:
• příprava žádosti o dotaci – 59.290 Kč vč. DPH – nezpůsobilý výdaj  

žádosti o dotaci (polovina nákladů již uhrazena)
• projektová dokumentace – 330.330 Kč vč. DPH (již uhrazeno)
• stavební dozor – 181.500 Kč vč. DPH (uzavřena Příkazní smlouva)
• autorský dozor – 27.000 Kč vč. DPH (již objednáno)
• stavební rozpočet – 6.931.731,54 Kč s DPH (vysoutěžená cena)
• rozpočet vybavení gastro – 2.400.000 Kč s DPH (projektová cena)

Předpoklad celkových nákladů:  9.929.011 Kč
Předpokládaná dotace MFČR:  8.919.072 Kč
Předpokládaná spoluúčast obce:  1.009.939 Kč

Celý dokument program rozvoje obce – Akční plán na rok 2021, 
včetně jeho aktualizace z dubna, naleznete ke stažení na webu obce:
http://www.kuncicepo.cz/rozvoj-obce-aktual 
V tištěné podobě jej můžete získat na obecním úřadě.

Připravila Michaela Šebelová, starostka obce
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Naši deváťáci stojí před velkým 
rozhodnutím – kam za dalšími studii.

Také jsme tak kdysi zvažovali 
i zvažovaly, co bude naší životní nápl-
ní, naším budoucím zaměstnáním, ja-
kou profesi si vybereme. Nikdo z nás 
netušil, jak dlouho u zvoleného povo-
lání zůstane, či za jak dlouho pracov-
ní místo opustí a najde si jiné, třeba 
perspektivnější, zajímavější, či lépe 
honorované, společensky uznávané…

Několik z nás nastoupilo zhruba 
ve stejném období po ukončení Pe-
dagogické fakulty do zdejší základní 
školy. Od té doby již uplynulo oprav-
du dost hodně vody, pracovali jsme 
pod různými vedoucími pracovníky. 

Po odchodu minulého ředitele jsme 
s obavami očekávali, kdo „na jeho 
místo“, jaký to bude člověk, co vše 
a jakým způsobem bude požadovat, 
jaké bude mít morální a obyčejné lid-
ské vlastnosti, jak povede kolektiv 
všech pracovníků a jak jej tento ko-
lektiv přijme.

Po nástupu nynějšího pana ředite-
le došlo ve škole ke zklidnění a stabi-
lizaci celkové atmosféry na pracovi-
šti. Jedná se všemi zaměstnanci na 
rovinu, dal do pořádku nesrovnalos-
ti, o nichž jsme věděli jen pramálo. Je 
pro nás jistotou, stojí za naší prací, 
kterou dovede ocenit, je přístupný 
polemice, když se naše názory různí, 

vždy se snaží najít nejlepší východis-
ko, je nesmírně empatický a lidský.

Jsme si dobře vědomi, že NÁŠ pan 
ředitel (i paní zástupkyně) je sku-
tečně člověk na svém místě s mno-
haletými zkušenostmi a že má velké 
zásluhy na tom, jak to dnes u nás ve 
škole, na školním hřišti a v obou MŠ 
vypadá, jaký kus práce odvedl a stá-
le odvádí, kolik financí pro školu 
a obec sepisováním různých projektů  
získal…

Proto nesouhlasíme s vypsáním 
konkurzu na jeho místo a stojíme 
plně za ním.

Mgr. Marie Kahánková 
a PaedDr. Dana Heryánová

Právo na názor má každý. Bohužel musím reagovat na několik velmi nepřesných tvrzení ve výše uvedeném článku. 
Jedná se o část o financování školy a o realizovaných projektech. Většinou pisatelky totiž hovoří o financích státu a obce 
a také o projektech, které realizovala obec. 

Kolik peněz dostává ZŠ a MŠ Kar-
la Svolinského na vzdělávání ze 
státního rozpočtu?

Uvádíme rozpis rozpočtu přímých 
výdajů na vzdělávání pro naši školu. 
Jedná se o prostředky státu, které ško-
le vyplácí Moravskoslezský kraj. Je veli-
ce dobře, že jde do školství více peněz. 
Jak na vzdělávání, tak na platy učitelů 
a dalších pracovníků. 

ROK
Celková částka 

dle rozpisu  
rozpočtu

Z toho  
prostředky  

na platy

2016 14 123 000 Kč 10 227 000 Kč

2017 16 231 126 Kč 11 721 525 Kč

2018 19 196 857 Kč 13 905 887 Kč

2019 21 551 828 Kč 15 629 407 Kč

2020 25 852 152 Kč 18 553 619 Kč

Zdroj: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Pozn. pro roky 2016-2019 se jedná o roz-
pis rozpočtu a v roce 2020 o konečnou 

výši poskytnutých prostředků ze státního 
rozpočtu v souladu se školským zákonem 
(částka byla nakonec vyšší, než plánovaný 
rozpočet).

Práce ve školství je velice nároč-
ná, důležitá a investice do vzdělání se 
rozhodně státu vyplatí. Jen se nejed-
ná o peníze, jejichž výši by mohl zři-
zovatel nebo ředitel školy nějak zá-
sadně změnit. V tabulce je jasně vidět, 
že v posledních letech „teklo“ do naší 
školy stále více a více peněz.

Kolik peněz dostala škola v po-
sledních letech do školy od obce, 
tedy od svého zřizovatele? 

V dalších tabulkách uvádíme finan-
ce z rozpočtu obce. Uvádíme přehled 
neinvestičních a investičních příspěv-
ků zřizovatele, s kterými škola hospo-
daří dle svého uvážení. A také přehled 
celkového objemu financí, které obec 
na školu vydala, protože realizuje pro 
školu dotační projekty a další význam-

né investice do školního areálu, odbor-
ných učeben, přístavby školy, rekon-
strukce stávající budovy školy a školky 
atd. Pro porovnání je také uveden cel-
kový objem obecního rozpočtu.

Projekt Šablony I a Šablony II 
skutečně realizuje přímo škola

V poznámce pod tabulkou jsou 
uvedeny také částky na projekt Šab- 
lony I (1 400 736 Kč) a Šablony II 
(881 099 Kč), což jsou skutečně pro-
jekty, které realizuje a administruje 
škola zcela sama. Protože jsou nejprve 
vyplaceny na účet obce, jsou zahrnuty 
i v obecním rozpočtu. Pro úplnost uvá-
dím, že škola se ještě podílí na projek-
tu Podpora výuky plavání v základních 
školách a také byly díky organizací Wo-
men for Women propláceny několika 
dětem školní obědy. Podrobné informa-
ce jsou zveřejněny také ve Výročních 
zprávách školy za dané školní roky, 
které jsou zveřejněny na webu školy.

Michaela Šebelová, starostka obce

Přehled příspěvků zřizovatele pro ZŠ a MŠ v Kč, r. 2006-2021

druh  
příspěvku

rok

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

neinvestiční 2 749 000,00 1 966 000,00 2 192 100,00 1 450 000,00 2 008 600,00 2 400 000,00 4 022 800,00 3 279 000,00

investiční     450 000,00       40 200,00

druh  
příspěvku

rok rozpočet

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

neinvestiční 3 359 900,00 4 083 700,00 4 444 000,00 5 031 000,00 4 055 900,00 4 402 700,00 3 614 500,00 3 200 000,00

investiční     318 000,00     130 000,00

Ohlédnutí za mnohaletou praxí

Kdo skutečně stojí za projekty pro školu,  
a jak je to s jejím financováním?
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V době covidové distanční výuky se 
staly virtuální výpravy do nejstřeženěj-
ších prostor Česka doslova hitem, ener-
getici je proto ještě vylepšili a nabízejí 
show, jaká tu ještě nebyla! Elektrárny 
Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci na-
vštívit ze speciálního interaktivního 
TV studia. Během virtuálního výletu do 
jaderných elektráren Dukovany a Teme-
lín nebo k zeleným obnovitelným zdro-
jům čekají účastníky unikátní pokusy, 
praktické ukázky a soutěže o ceny. Pro-
hlídky „Virtuálně v elektrárně“ absolvo-
valo z pohodlí domova už přes 31 tisíc 
školáků i dospělých zájemců.

Proč nosí jaderníci žluté kombi-
nézy? Kolik nožiček má chladicí věž? 

A jak dlouhý je list větrné elektrárny? 
To je jen drobná ochutnávka bohaté-
ho energetického menu, který zača-
li ve virtuálním televizním studiu 
ČEZ servírovat profesionální mode-
rátoři, zkušení elektrárenští průvod-

ci a experti na telefonu. Zbrusu nový 
formát exkurzí do ekologických 
energetických provozů oživuje di-
stanční výuku na školách a zpestřu-
je lidem jednotvárné dny bez zábavy. 

Účast na prohlídkách bezemisních 
elektráren si zájemci zajistí jednodu-
še na webu www.virtualnevelektrarne.
cz. On-line přenos z televizního studia 
bude probíhat až do konce školního 
roku. Na každý všední den je vypsá-
no až 8 termínů hodinových exkurzí – 
dopoledne pro školy, odpoledne i pro 
veřejnost. Připojení probíhá přes plat-
formu MS Teams. Všechny exkurze 
jsou zdarma. 

Vladislav Sobol

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

Soutěž je určena dětem z mateřských 
škol, žákům I. a II. stupně základních 
škol z Kunčic pod Ondřejníkem a okolí.

Téma: Zpracování pobytu v okolní pří-
rodě, venku u domu, tvoření prací dětí 
pro výuku online, pobytu na zdravém 
vzduchu, vycházky, procházky s pejskem, 
vyrábění výtvorů a výrobku z přírody,…

Technika: kresba, malba, grafika, kombi-
nované techniky, grafika, kolektivní práce

Formát: A4, A3, A2

Soutěžní kategorie: I. mateřské školy
                             II. žáci 1. a 2. ročníku
                              III. žáci 3. až 5. ročníku
                              IV. žáci II. stupně
                              V. kolektivní práce

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

Obrázky zasílejte nebo odevzdejte na 
adresu: Eva Halatová, ZŠ a MŠ Karla Svo-
linského, 626, Kunčice pod Ondřejníkem, 
739 13. Uzávěrka pro zaslání: 4. 6. 2021

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

Zasílatel soutěžních prací poskytuje vy-
hlašovateli soutěže díla se souhlasem 
autorů k jejich užití při expozici, výzdobě 
a propagaci. Nejlepší díla budou vystave-
na v GKS v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Přehled všech výdajů obce na ZŠ a MŠ a celkové výdaje za obec v Kč, r. 2006-2021

výdaje
rok

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
celkem MŠ 
a ZŠ 2 797 189,00 2 911 576,70 5 984 039,93 4 488 726,16 2 969 730,71 3 772 902,40 24 890 809,53 6 622 214,83

obec celkem 27 181 038,59 26 575 157,25 32 427 206,24 33 302 388,48 24 854 452,61 119 976 951,64 42 343 988,00 27 212 175,20

podíl  
(ř.1 : ř.2) v % 10,29 10,95 18,48 13,47 11,94 3,14 58,78 24,33

výdaje
rok rozpočet

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
celkem MŠ 
a ZŠ 4 631 747,48 11 695 307,71 7 267 538,14 10 420 957,73 14 652 981,70 34 174 814,57 5 266 235,10 13 717 700,00

obec celkem 60 371 052,68 57 758 367,34 32 067 769,18 37 698 861,16 42 302 539,06 65 531 186,18 47 835 477,11 81 135 900,00
podíl  
(ř.1 : ř.2) v % 7,67 20,24 22,66 27,64 34,63 52,15 11,01 16,91

*v roce 2019 částku 34 174 814,57 tvoří i průtoková dotace MŠMT ve výši 1 400 736,- Kč  Zpracovala: Jana Martináková
*v roce 2020 částku 5 266 235,10 tvoří i průtoková dotace MŠMT ve výši 881 099,- Kč

Virtuální exkurze v elektrárnách: Díky obřímu zájmu 
připravil ČEZ nové studio i program

V přírodě jsem  
i při výuce online

Kontakty: Eva Halatová, e-mail: halatova@zskuncice.cz, David Fojtík, 732 723 222
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(čas dle telefonické domluvy)
 

 

Podpora pro pečující    

je službou pro osoby, 

které se doma starají    

o své nemocné blízké,

jsou v nové situaci

a mnohdy si neví sami 

rady. 

Terénní sociální 

pracovník vyjíždí do 

domácnosti pečujících 

osob, kde s nimi 

konzultuje jejich situaci 

a nabízí vhodné řešení.

VY PEČUJETE O NEMOCNÉ …

MY PEČUJEME O VÁS

PŮJČOVNA	KOMPENZAČNÍCH	POMŮCEK	
Půjčovna kompenzačních pomůcek slouží veřejnosti k zapůjčení 
kompenzačních pomůcek za poplatek dle platného ceníku.  
Při vypůjčení pomůcky je sepsána smlouva o nájmu. 

V půjčovně je možné si zapůjčit: 

 Chodítko
 Toaletní křeslo
 Invalidní vozík
 Elektrická polohovací postel včetně příslušenství (hrazda, matrace,

postranice)

Ceník	kompenzačních pomůcek cena v Kč za měsíc	

Chodítko 100,-- 
Toaletní křeslo 100,-- 
Invalidní vozík 200,-- 
Polohovací postel elektrická 300,-- 

Kontakty: 

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 
Padlých hrdinů 312 
739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
www.sssfno.cz 

Zodpovědný pracovník: Lucie Dudková  
Tel.: 558 441 612 
Mobil: 739 309 817 
E-mail: lucie.dudkova@sssfno.cz 

V případě zájmu o zapůjčení kompenzační pomůcky volejte ve všední dny: 
Po, Čt v čase 8:00 – 15:00 hod.  a   Út, St, Pá v čase 8:00 – 12:00 hod. 

+420 739 309 817

					PŮJČOVNA	KOMPENZAČNÍCH	
POMŮCEK	
Půjčovna kompenzačních pomůcek slouží veřejnosti k zapůjčení 
kompenzačních pomůcek za poplatek dle platného ceníku. Při 
vypůjčení pomůcky je sepsána smlouva o nájmu. 

V půjčovně je možné si zapůjčit: 
 Chodítko
 Toaletní křeslo
 Invalidní vozík
 Elektrická polohovací postel včetně příslušenství (hrazda, matrace,

postranice) 

Ceník	Kompenzačních pomůcek cena v Kč za 
měsíc	

Chodítko 100,-- 
Toaletní křeslo 100,-- 
Invalidní vozík 200,-- 
Polohovací postel elektrická 300,-- 

Kontakty: 

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 
Padlých hrdinů 312 
739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
www.sssfno.cz 

Zodpovědný pracovník: Lucie Dudková  
Tel.: 558 441 612 
Mobil: 739 309 817 
E-mail: lucie.dudkova@sssfno.cz 

V případě zájmu o zapůjčení kompenzační pomůcky volejte ve všední dny: 

Uzavírka silnice III/48310
Od 26. dubna 2021 je uzavřena silnice III/48310 

v místě toku Niklův potok (u čp. 59), kde se bude stavět 
nový most. Po zprůjezdnění mostu přes Niklův potok 
bude ihned uzavřen most přes Tichávku (u čp. 61), kte-
rý bude rovněž vybudován nově. Délka celkové uzavír-
ky se předpokládá v délce 180 dnů. 

Dodavatelem stavby nových mostů je firma Swie-
telsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby 
Morava, se sídlem pro oblast Ostrava, Suvorovova 538, 
742 42 Šenov u Nového Jičína, objednatelem je Správa 
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organiza-
ce, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava.

Případné dotazy je možné směřovat na stavbyve-
doucího Petra Janovského, mobil 606 627 233, kan-
celář 556 779 278. 

Prosíme občany, aby dodržovali stanovení do-
pravního značení pro objížďku a nepoužívali ke 
zkrácení soukromé účelové komunikace (přes dvůr 
pana Kamila Káni). 

Uzavírka místní komunikace 
69c – Pekliska

V termínu od 20. května 2021 do 20. června 2021 
bude po úsecích uzavřena místní komunikace 69 c – přes 
Pekliska, kde se bude obnovovat povrch vozovky metodou 
KAPS-LE standart 200 mm v délce 1 160 m. Jedná se o cel-
kovou uzavírku, kdy komunikace nebude průjezdná, ale 
uzavřený úsek bude vždy max. v délce 300 m, informace 
na tel č. 736 773 930 David Fojtík, místostarosta obce.

Danuše Svobodová, odborný referent
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„Ukliďme Kunčice      II. ročník“
Komise pro životní prostředí a Komise pro cestovní ruch ve spolupráci s Obecním úřadem pořádá

v sobotu 22.05.2021 od 9:00 úklidovou akci
Komu není lhostejné, jak to v naší obci vypadá, má opět příležitost zapojit se do 2. ročníku úklidové akce. Loni 
se nás sešlo kolem padesáti a nasbírali jsme 25 pytlů odpadků!!! Letos přidáváme další stanoviště na „dolním 

konci“. Pojďme si to zopakovat a znovu společně uklidit Kunčice. 

• 4 stanoviště 
 – Maralák
 – Parkoviště u tělocvičny TJ Sokol u fotbalového  

   hřiště
 – Nádraží ČD
 – Parkoviště před kostelem sv. Maří Magdalény

• K dispozici pytle na odpad

• Každý účastník obdrží „něco na zub“

• S sebou rukavice, dobrou náladu a chuť udělat 
pro „naše Kunčice“ něco dobrého

Koncept akce
Sraz na jednotlivých stanovištích v sobotu 22. května v 9:00 hodin. 
Na každém stanovišti budou k dispozici pytle na odpadky. 
Každý si určí trasu, kde bude sbírat.
Pytel(e) naplněný odpadky odložíte na trase, o odvoz se postaráme. 
Dál můžete pokračovat v procházce s hezkým pocitem, že jste pro naši přírodu udělali, co je ve vašich silách. 
Každý účastník obdrží něco na zub. Ideální akce pro rodiče s dětmi. 

Vážení a milí čtenáři,
hledáme informace ohledně kapličky „na Žárách“ nacházející se na místní komunikaci 84 c vedoucí kolem Rakov-

ce do Trojanovic Na Bystrém. Prosíme pamětníky, pokud o této kapličce něco víte, ozvěte se, a to buď na email: 
kristyna.majerkova@kuncicepo.cz nebo telefonní číslo 725 506 901. 

Děkujeme za jakoukoliv informaci. Kristýna Majerková

HESLO:  
KAŽDÝ PLNÝ PYTEL  

SE POČÍTÁ
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Vážení a milí čtenáři a občané 
Kunčic!

Tuto nádhernou fotografii nám 
zaslal pan Jaromír Jehlička. Za-
chycuje Ruský kostelík s kometou 
Neowise, kterou jsme mohli vidět 
na obloze loni v létě. 

Připomínáme, že stále hledáme 
právě Vaše fotografie týkající se 
naší vesnice! Máte momentku ze ži-
vota v naší obci z loňského, popř. le-
tošního roku? Pošlete nám ji na email 
kristyna.majerkova@kuncicepo.cz 
a my ji zařadíme do obrazového ma-
teriálu, přílohy Kroniky obce Kunči-
ce pod Ondřejníkem nebo otiskneme 
v Obecních novinách. Fotografie po-
sílejte s popiskem, který den byly za-
chyceny a při jaké příležitosti. 

Kristýna Majerková,
 foto Jaromír Jehlička

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

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

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

Výše a splatnost místního poplat-
ku ze psů – na rok 2021 zůstala stej-
ná – 180,- Kč/pes, splatnost do 30. 4. 
2021.

Z důvodu vyšších nákladů poštov-
ného se nebudou poštovní poukázky 
rozesílat. Všechny poplatky je možno 
uhradit v pokladně Obecního úřadu 
v Kunčicích pod Ondřejníkem v úřed-
ních hodinách pokladny:
PONDĚLÍ  8:00 – 12:00 hodin
 13:00 – 16:00 hodin

STŘEDA   8:00 – 12:00 hodin
 13:00 – 16:00 hodin
nebo převodem na účet obecního úřa-
du – číslo účtu: 1682010349/0800 + 
přidělený variabilní symbol. Pokud VS 
neznáte z minulých let, můžete si o něj 
napsat na emailovou adresu: ivana.
reznickova@kuncicepo.cz.

Dodržujte prosím termíny splat-
ností těchto poplatků. Pokud Vám 
Vaše finanční situace nedovoluje po-
platky uhradit do termínů splatnos-
ti, máte možnost si písemně zažádat 
o splátkový kalendář.

Ivana Řezníčková, 
poplatky

Sběrné místo komunálních odpa-
dů a zpětného odběru elektrospotře-
bičů obce Kunčice pod Ondřejníkem 
se nachází v areálu Pily Kunčice p. O. 
čp. 803 a je otevřeno již od 29. března 
2021, kontaktní telefon 734 288 922. 

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.

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 (k vy-
zvednutí ve sběrném místě nebo na 

OÚ u p. Svobodové), papír a kartony, 
sklo a železný šrot!

Další místa zpětného 
odběru odpadů

Náplně do tiskáren, tonery uklá-
dejte do sběrných boxů v budově obec-
ního úřadu.

Použité oleje z domácnosti v plas-
tových nádobách odevzdávejte v gará-
ži budovy obecního úřadu a do popel-
nic na použitý olej (také v PET láhvích) 
umístěných na veřejném prostranství 
u bytového domu čp. 564, u železnič-
ního přejezdu pod ruským kostelíkem, 
provozovny S+R Jurek čp. 766, u Koliby 
pod Stolovou, u požární nádrže v Ko-
libách a na stanovišti u Hrušovanky. 

Textil a oděvy ukládejte do kon-
tejnerů na textil na stanovištích za 
kostelem, u Huťařství, na rozcestí ČD.

Plechovky, kovová víčka ze skle-
nic, hliníková víčka z jogurtů patří 
do kontejnerů na plasty (žlutá barva).

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

Pneumatiky  odevzdávejte do 
místa zpětného odběru pneumatik – 
Pneuservis Patala v ulici Záhuní ve 
Frenštátě pod Radhoštěm – bez dis-
ků tel. 605 466 114.

Bioodpad a větve ukládejte celo-
ročně do velkých kontejneru v ohradě 
u garáží pod silnicí u obecního úřadu, 
kde jsou volně přístupné.

Nebezpečný odpad se odevzdává 
při mobilních svozech, které jsou pra-
videlně 2x ročně, v březnu a září. 

Danuše Svobodová, 
odborný referent

Místní poplatky v roce 2021 a možnosti jejich platby

Informace o provozu sběrného místa
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Na základě častých dotazů, že se 
občanům obce na jejich listech vlast-
nictví objevil nový zápis „Pozemek se 
nachází v dobývacím prostoru Troja-
novice“, jsme se informovali na Kata-
strálním úřadu ve Frýdku-Místku, kde 
nám bylo sděleno, že k zápisu došlo 
na žádost oprávněné osoby a jedná se 
o zápis listiny z roku 1968. Podrob-

nější informace je možné získat na 
Obvodním báňském úřadu Ostrava, 
se sídlem Veleslavínova 1598/18, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
tel. č. 596 100 211 – pouze v úřední 
dny pondělí a středa od 8-17 hod.  

Dobývací prostor Trojanovice je sta-
noven na 88 % obce Kunčice pod On-
dřejníkem a je zakreslen v územním 

plánu obce Kunčice pod Ondřejníkem 
v části II.2 b) výkres širších vztahů.

Na jednání se zástupci společnosti 
Diamo nám bylo sděleno, že po likvidaci 
dolu Frenštát, jejíž ukončení se předpo-
kládá v květnu roku 2023, bude tento do-
bývací prostor zrušen a zápisy na listech 
vlastnictví tak budou opět vymazány.

Danuše Svobodová, odborný referent

Naše knihovna disponuje cirka šes-
ti tisíci svazky. To už je slušný počet, 
aby si čtenář mohl vybrat.

Dnes se zmíním o několika knihách, 
které patří do našeho fondu a stojí za 
přečtení.

Vybrala jsem dva české a dva zahra-
niční autory.

Prvním z nich je Pavel Kohout. Ten-
to spisovatel se ve své knize "Hodi-
na tance a lásky" zabývá nacismem. 
Německé noviny jeho román označily 
jako: "Ošklivý příběh. Ale jako román 

po čertech dobrý." - Pavel Kohout pa-
tří k stěžejním českým spisovatelům. 
A tato kniha byla i zfilmována.

Druhý spisovatel je žena: Eva Ka-
čírková. Stará dobrá autorka detektiv-
ních příběhů vycházejících ze života. 
Její knížka "Nenechám tě odejít" se 
čte jedním dechem.

Další knihu od zahraničního auto-
ra Thomase Keneallyho znáte mnozí 
ve filmové podobě. Jedná se o knihu 
a film "Schindlerův seznam". Kni-
ha je ovšem vždy obsažnější než film.

A poslední knížka je humorná. Je 
od autora knížky "Tři muži ve člunu 
o psu nemluvě". Jerome Klapka Jerome 
poslal své hrdiny opět na toulky - ten-
tokrát do Německa. A zaměřil se napří-
klad na osudy pijáků německého piva. 

Takže přijďte za námi do knihovny 
a vypůjčte si některou z výše uvede-
ných knih anebo nějakou úplně jinou.

Tak či onak Vás rády uvidíme.
Vaše knihovnice

Marie Starnovská 
a Radmila Zemanová

Informace o zápisu dobývacího prostoru  
na listech vlastnictví

Věděli jste, že máme v KNIHOVNĚ tyto knihy?

Factum OU - speciální rubrika

Ve čtvrtek 25. března odvy-
sílala Ostravská univerzita dal-
ší díl pořadu FactumOU. Tento-
kráte o tom, jak přežit pandemii 
a nezbláznit se. Jak na to poradil 
psycholog Aleš Neusar a herec 
Vladimír Polák.

Duševní zdraví 
před covidem a dnes

„Epidemie má vliv nejenom na 
zdraví a úmrtnost, ale i na celu 
řadu společenských jevů, v neposlední 
řadě na psychiku lidí a na duševní stav,“ 
uvedl rektor OU Jan Lata v úvodu po-
řadu FactumOU. Nárůst tohoto pro-
blému potvrdily studie už v červenci 
minulého roku, kdy vědci z Akademie 
věd studovali působení pandemie 
na psychiku a duševní zdraví lidské 
populace. Zjistili, že jsou například 
příznaky mírné deprese ve srovnání 
s dobou před covidem výrazně vyšší. 
„Co je pro mě osobně zajímavé a co se 
potvrdilo i v dalších studiích, je to, že 
byly postiženy i mladší ročníky. Mladí 
lidé mezi 18 a 28 lety vykazovali zna-
ky mírné deprese až v 38 %,“ přibližuje 
statistiky rektor Ostravské univerzi-
ty a doufá, že už vidíme světlo na kon-
ci tunelu. Právě rok trvající stav má 

na spoustu lidí nedozírné psychické 
dopady, ale i s nimi lze bojovat.

Hosty třetího dílu FactumOU na 
téma Jak přežít pandemii a nebláznit 
se byl psycholog Mgr. Aleš Neusar, Ph.D. 
z Filozofické fakulty OU a ostravský he-
rec Vladimír Polák. Rozhodně se na po-
řad podívejte, protože je to záležitost, 
která vám jednoznačně zvedne náladu.

Zaměřte se na to, co můžete 
změnit, a nevypadněte z rytmu

„Být spokojený v téhle době je volba 
a my pro ni můžeme hodně udělat,“ uvádí 
první z hostů, psycholog z Filozofické 
fakulty OU, Aleš Neusar. I v téhle situaci 
totiž každý z nás může dělat konkrétní 
kroky, aby se cítil lépe a neutápěl se ve 
špatných myšlenkách. Zavolejte si se 

svými blízkými a hledejte radosti 
v drobnostech všedního dne a žijte 
přítomností. Neusar zároveň do-
poručuje nevypadnout z denního 
režimu: „Základem je dodržet ně-
jaký rytmus, ráno vstát, ideálně se 
převléct, nebýt celý den v teplákách. 
Říct si, kdy pracuju a kdy jdu ven. 
Klidně si dejte mezi 12 a 13 hodinou 
pauzu a jděte na sluníčko, protože 
slunce je přirozené antidepresivum, 
a ještě přináší potřebný vitamn D.“ 

Párům, které pracují na home office, 
pak doporučuje pracovat v jiných míst-
nostech, pokud to jde.

Být spokojený v téhle době je volba 
a my pro ni můžeme hodně udělat.

Využijte čas pro nové věci
Doba koronaviru a nekonečných 

lockdownů je pro kulturní scénu sice 
devastující, zároveň je ale také inspi-
rativní. Na té ostravské vznikl nový 
seriál sKORO NA mizině, ve kterém si 
zahrál druhý host pořadu, herec Vla-
dimír Polák. Divadlo Mír, ve kterém 
Polák také působí, bylo jedno z prv-
ních v České republice, které se prak-
ticky hned pustilo do improvizačních 

Víme, jak přežít pandemii a nezbláznit se z toho
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streamů Tři Tygři. „Někteří herci ne-
mohli do práce, ale my jsme mohli. Byli 
jsme sice odkázaní na to, co nám kdo po-
šle, ale zažili jsme obrovskou solidaritu 
lidí,“ popisuje situaci Vladimír Polák. 
Zároveň doplňuje, že spousta jeho ko-
legů využívá volného času například 
k psaní scénářů nebo divadelních her.

Nadbytek volného času ot vírá 
spoustu možností a je na každém, 

jak ho využije. „Zase je to věc, kterou 
můžeme brát jako hrůzu, nebo ji vyu-
žít,“ upřesňuje Neusar. Je to prostor, 
kdy si můžete doma pořádně uklidit, 
naučit se hrát na nějaký hudební ná-
stroj, zdokonalit se v jazycích, sednout 
si ke knížce, projít se venku v příro-
dě a věnovat čas sám sobě. Hledejte 
proto v této době příležitosti a nové 
možnosti.

FactumOU na základě vědeckých 
faktů a studií boří mýty a pomáhá 
se orientovat ve velkém množství in-
formací, názorů a postojů. Ostravská 
univerzita se tak snaží postavit dez-
informačním kampaním, šířit osvětu 
a pomoci v aktuální krizi.

Zdroj: magazín Ostravské univerzity 
OU@live, Michaela Davidová
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Ze života školy a školky

Děti z 1. stupně naší školy se s chutí 
zapojily do výtvarné soutěže v malo-
vání do mouky. Téma soutěže bylo Ví-
tání jara, lidové zvyky a velikonoč-
ní tradice.

Své obrázky s velikonoční temati-
kou mohly posílat všechny děti z prv-
ní až páté třídy naší školy. Malovaly do 
mouky prsty, dřívky, vařečkami nebo 
do mouky otiskovaly různé předměty.

Všechny fotografie vytvořených ob-
rázků byly krásné a bylo těžké vybrat 
ty nejlepší. 

První tři místa patří těmto autorům:

3. místo získala Nelinka Macuro-
vá ze 3.A za malovanou kraslici

Velikonoční malování do mouky

2. místo získala Anetka Pavlíčková ze 4.A za ptáčka v hnízdě a pomlázku s košíkem plným nazdobených vajíček

Vítězem soutěže se stala Barunka Strnadlová z 5.A s nádherným a vel-
kým obrázkem plným velikonočních a jarních motivů! 

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem účastníkům soutěže za úžasné fotografie svých originálních obrázků! Snad Vás 
to všechny pobavilo a získali jste nezapomenutelný tvůrčí zážitek! Mgr. Petra Mertová
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Vždycky se mi líbil název DRUŽINA. 
Představuji si pod ním skupinky skau-
tů skotačících v lese nebo královskou 
družinu, soudržnou v časech dobrých 
i zlých. V době mých studií na pedago-
gické fakultě jsme se mimo jiné dotkli 
i tématu vychovatele jako čaroděje, 
který vede ostatní na cestě poznání 
a prozření. 

Jak je tomu ve skutečnosti? Druži-
nu drží pohromadě duch, který vzni-
ká a zaniká s jejími členy. Družina je 
tedy taková, jaké jsou její děti. Tak je 
tomu ve všech skupinách společnosti. 
Od těch předem daných (rodina) přes 
námi volené (kamarádi v partě, na 
hřišti, ve hře), až po náhodné (spolu-
žáci ve třídě, kolegové v zaměstnání).

Jak se k sobě navzájem chovat, re-
spektovat se, jak si utvářet vlastní 
„osobní profil“ uvnitř každé skupiny? 
Tyto vlastnosti a dovednosti získává-
me v družinách pro celý život. 

A právě proto je důležité přiřazovat 
děti do skupin a tím jim umožnit najít 
si své vlastní způsoby, jak zvládat si-

tuace, které „na pískovišti“ vznikají. 
Díky těmto situacím se o dítěti dozví-
dáme, jaké vlastně je, jak se umí nebo 
neumí postavit k problémům a jaká 
řešení je schopno nalézt. Vychovatel 
dětem pomůže se v těchto situacích 
lépe orientovat a vyrovnat se s nimi. 

V současné době jsou děti z pocho-
pitelných příčin více doma a jejich 
adaptace na sociální prostředí klesá. 
Družina byla a je stálým „hřištěm“ pro 
společenská setkávání dětí. Výhodou 
je, že odpolední zájmové činnosti, kte-
ré děti absolvují, jsou podněcovány 
nenásilnou formou. Aktivity jsou vole-
né a děti je vykonávají s dohledem do-
spělého a nejsou hodnoceny známkou. 
V družině jsme dobrovolně. Můžeme si 
hrát. Získávat nové zkušenosti, rozví-
jet ty získané, bádat nebo odpočívat. 
Ještě se mi nestalo, že by děti nerady 
trávily čas v přírodě. Každý má rád 
vůni listí, příjemný svit a teplo slunce 
nebo chladivý vánek. Přesto, když na-
vrhuji, že půjdeme ven, drtivá většina 
jít nechce. Venku - ať už na pískovišti, 

na hřišti nebo na procházce se ne-
chuť ztrácí a přichází radost z pohy-
bu, z tvoření, ze hry, ze života. Proto-
že se nám nechce převlékat… Protože 
„kdyby to šlo, paní vychovatelko, tak si 
zmáčknu tenhle knoflík a teleportuju se 
ven bez navlékání všech těch věcí“. No, 
a vychovatel je přece čaroděj – a tak 
čaruje a čaruje, aby se „teleportovalo“ 
co nejúčinněji. 

O činnosti a vybavenosti školní dru-
žiny není nutné psát, protože o nich 
pravidelně informujeme v Obecních 
novinách. Všechna čtyři oddělení mají 
své vlastní prostory se svými vlastní-
mi hrami, materiálem a pomůckami. 

Družina je krásná. Krásnou ji dě-
láme my sami, její členové. Děti, rodi-
če, škola, obec. Už si všichni přejeme 
a doufáme, že se nám zase všechny 
děti do družin vrátí a naplní je svým 
veselým štěbetáním a skotačením. 
Abychom společně (skautsky i krá-
lovsky) drželi při sobě, v časech dob-
rých i zlých.

Helena Hantkeová

Proč je družina krásná
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Do mateřské školy „dolní“ přiletěli ptáčci. Za všechny z dolní školky přejeme všem krásné dny.  Renata Klimešová
Jarní pozdrav ze školky
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Dne 9.července 1945 vypravila se 
osidlovací komise, složená z trojanov-
ských občanů, do Krnova. V komisi 
byli tito občané: František Mikulen-
ka, Arnošt Genzer, Josef Kuřec, Alois 
Brož a František Adamčík. Komise se 
dostavila na Jednotný svaz čes. země-
dělců v Krnově, kde úřadoval tajemník 
Václav Švec. Tento vystavil Trojano-
vjanům dekret na osídlení obce Hyn-
čic. Jelikož tehdy jezdil vlak jenom do 
Krnova (další trať byla válkou poško-
zena), vypravila se trojanovská dele-
gace dále pěšky. Kolem 2.hodiny od-
poledne dorazila do Hynčic. Pohled 
na vesnici a zvláště její okolí nijak 
kolonisty neuspokojil. Vždyť ty kop-
ce byly skoro horší než na Valašsku! 
Rozpačitě pohlíželi na velký dřevěný 
kříž vysoko pod vrcholem kopce, až je 
z toho bolelo za krkem. „Tady nebude-
me“, prohlásil po krátké úvaze jeden 
člen komise, „kdo by do těch kopců 
lezl! A což teprve dobytek!“ Přesto při-
hlásili se ještě u komisaře, jehož úřad 
vykonával nadporučík čsl. armády. Po 
krátké rozpravě vydali se na zpáteč-
ní cestu. Na silnici je dohonil traktor 
s vlečňákem, na němž bylo naloženo 
osobní auto. Zastavili jej, nasedali do 
vlečky i do osobního auta a vesele jeli 
ke Krnovu. Tam přenocovali v hospo-
dářské škole.

V úterý 10.července 1945 ráno ob-
jevila se delegace opět na osidlova-
cím úřadě. Po dohodě s tajemníkem 
dali si vystaviti nový dekret, tento-
kráte k osídlení obce Rudoltic. Avšak 
již předtím dostali dekret k osídlení 

Rudoltic Kunčičané. Záleželo nyní na 
tom, kdo bude v Rudolticích dřív, ne-
boť nikde jinde než v pohraničí neby-
lo snad lépe uplatněno přísloví: „Kdo 
dřív příjde, ten dřív mele.“ Cesta z Kr-
nova do Rudoltic pěšky se delegaci 
zdála přece jen daleká, zvláště když 
Kunčičané měli náskok. Sehnali si pro-
to v Kostelci u Krnova povoz, tažený 
párem koní. Osazenstvo povozu bylo 
již poněkud jiného složení než včera. 
Byli tam: František Adamčík, Albert 
Šmahlík, Františka Dobiášová, Alois 
Brož, Karel Čada, Zdeněk Čada a něja-
ký p. Stibor, řezník z Frenštátu. Voz-
ka, bodrý Polák, šlehl do koní a vůz 
se rozdrnčel po albrechtické silnici. 
Dávky vuřtu a cigaret povzbuzovaly 
vozku, který zase šlehnutím do koní 
hleděl se dárcům odměniti. Tak minu-
la výprava Albrechtice a odbočila na 
silnici k Piskořovu. Mezi Albrechtice-
mi a Piskořovem dohonil povoz Kunči-
čany, jdoucí osadit Rudoltice. Šli pěš-
ky, jen jeden z nich měl kolo. A to bylo 
právě nebezpečné. Což kdyby cyklista 
vzal dekret a rozjel se sám předem do 
Rudoltic! Mohl získat prvenství Kunči-
čanům! Ti sice nevěděli, kam směřují 
Trojanovští, ale přece se zdálo, že jistý 
stín nedůvěry tu je. Povoz předjel pěší 
Kunčické, zatím co cyklista jel zase 
před povozem. „Opěšalí“ Kunčičané 
krátili si cestu tím, že tu a tam „uřízli“ 
zatáčku silnice a napříč polem hleděli 
opoždění dohonit. Za Piskořovem zů-
stal cyklista opět pozadu. Kočí pohnal 
koně a povoz vjel brzy do Pelhřimov. 
Vyhořená a pobořená obec nepůsobi-

la právě příznivým dojmem. Za obcí 
u kapličky byla vojenská hlídka. Té se 
Trojanovští ptali na nejbližší cestu do 
Rudoltic. Od Pelhřimov k Rudolticím 
rozkládaly se lány zrajícího obilí, kte-
ré volaly po pilných rukou. „To je něco 
pro nás“, libovali si členové výpravy, 
„tady se usadíme“. Tak dojel povoz na 
rudoltické náměstí. Bylo liduprázdné. 
V rozbité výkladní skříni firmy Baťa 
sušily se nové orientační tabule s čes-
kými nápisy: Hrozová, Horní Povelice 
aj. Hlídka finanční stráže, s níž se de-
legace setkala před školou, odkázala 
je na stanici SNB. Ohlášením se, zís-
kali Trojanovští prvenství v osazení 
obce. Brzy nato dostavili se na stanici 
Kunčičané, vedení Rud. Janáčkem. Tu 
teprve vyšlo veřejně najevo, že obě 
delegace měly dekrety k obsazení 
Rudoltic. Byla z toho menší rozepře, 
neboť žádná strana nechtěla od Ru-
doltic upustit.

Na druhý den vypravili Kunčičané 
cyklistu do Krnova, aby získal jasno. 
Trojanovští ovšem nelenili a také jejich 
kurýr vsedl na kolo a přišlápl směrem 
ke Krnovu. Nedaleko Krnova předjel 
posla Kunčičanů, takže na osidlova-
cí úřad dojel dříve. Dekret Trojanov-
ských byl opět potvrzen a tím byly Ru-
doltice definitivně přiděleny k osazení 
obcí Trojanovice. Kunčičané obsadili 
potom obec Liptaň.

(Podle vyprávění účastníka 
Františka Adamčíka)

A proto jezdí Kunčičané na fotba-
lový turnaj do Liptaně !

(dokončení ze str. 1)
Na závěr se přísluší poděkovat 

celému realizačnímu týmu :)
Největší poděkování patří paní vy-

chovatelce Heleně Hantkeové a panu 
Filipu Konvičkovi - kameramanovi, 
režisérovi, střihači a koproducentovi 
v jedné osobě.

Všechny účinkující děti byly úpl-
ně úžasné. Děkuji tímto jejich rodi-
čům, že nám děti svěřili, ale hlavně 
přímo zapojeným dětem - Andrejce 
Blažkové, Vašíkovi Majerkovi a To-
níkovi Konvičkovi, kteří měli všichni 
neskutečnou trpělivost a hlavně chuť 
vše vyrábět dle instrukcí. Děkuji také 

Zuzce Konvičkové, která vše 
krásně namluvila. Děkuji Ma-
rušce Melicherové s Renatou 
Strnadlovou, které vytvořily 
krásné hnízdo z vlasů. A pro-
jekt by vůbec nevznikl bez 
dvou úžasných, kreativních 
dam, které jsou opravdovou 
dobrou duší tohoto, věřím, že 
dlouhodobého, projektu. Jsou 
to Markéta Menšíková a Lada 
Poulová. Moc děkuji!

Michaela Šebelová,
starostka obce

Jak Trojanovičtí vyhráli závod o Slezské Rudoltice

Galerie Karla Svolinského znovu pomalu ožívá
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RODOKMENY 
Vladislava Schindlerová, Frenštát p. R. 

605 875 230, rodok@centrum.cz  

Hledáte rodinné kořeny? Nebo ideální dárek 
k jubileu, výročí, sňatku? Darujte rodový strom! 

RODOVÉ STROMY 

ZŠ a MŠ Karla Svolinského  
v Kunčicích pod Ondřejníkem

hledá na hlavní pracovní poměr 

KUCHAŘKU/ KUCHAŘE 
s možností postupu na pozici  

vedoucí kuchařky/kuchaře.

Požadujeme 
-  výuční list v oboru Kuchař/ka podmínkou, maturita 

výhodou
- praxi v oboru
-  dobrou znalost normování pokrmů, zpracování 

masa a hygienických předpisů
-  pozitivní a zodpovědný přístup k práci

Nabízíme 
-  stabilní platové podmínky dle tarifů ve školství, 

odměny, příspěvky z  FKSP
-  nástup dohodou

Bližší informace u vedoucí ŠJ: 
Jana Bakšiová

jidelna@zskuncice.cz
tel.: 703 145 899

Manželský pár koupí stavební 
pozemek nebo rodinný dům 

k rekonstrukci. Platba v hotovosti. 

Nabídky na tel.: 603 111 528

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

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

Telefon: 603 315 738

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 
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Specialista na výrobu a renovaci pomníků

      www.kamenictviburda.cz 774 889 261

Renovace starších terasových pomníků

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

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

Využijte 20% slevu na sjednané zakázky na rok 2021

Průběh sjednání zakázky
• Přijďte za námi na uvedený hřbitov 

(viz. zadní strana letáčku)
• Konzultace v místě realizace 
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• Pomníkové doplňky všech druhů (nerezové, bronzové, žulové)
• Zhotovení nových betonových základů
• Likvidace a odvoz stávajících hrobů

Využijte 20% SLEVU na sjednané zakázky na rok 2021

ZAVOLEJTE – PŘIJEDEME – ZAMĚŘÍME – PORADÍME

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
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www.agrocar.cz

AGROCAR s.r.o.
Pod Šenkem 2046, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

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

www.agrocar.cz

1.4. - 31.5.2021
křovinořezy, pily, sekačky a další stroje
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