
Vážení spoluobčané, předkládám 
stručnou zprávu o činnosti obce ve vo-
lebním období 2014 - 2018. Zpráva je 
spíše výčtem některých důležitějších 
činností. V průběhu let volebního ob-
dobí byly poskytovány o činnosti obce 
podrobnější informace v Obecních no-
vinách a také informace ze zasedání 
rady obce a  zastupitelstva obce.

Největší dokončenou stavbou roku 
2015 byla stavba „Kanalizace – vý-
chodní část,“ která byla zahájena 
v roce 2014. Dokončena byla v květ-
nu 2015. Celkové náklady na stav-
bu byly ve výši 52 182 549,32 Kč 
bez DPH. Z toho dotace z OPŽP činila  
31 230 996,35 Kč. „Kanalizace – vý-
chodní část“ je v rozsahu 6 394,38 m 
a obsahuje 178 napojovacích šachet 
pro domovní přípojky. V rámci „Ka-
nalizace – východní část“ je v součas-
né době napojeno 141 objektů, což je  
79,2 % z připravených veřejných pří-
pojek. U „Kanalizace – západ“ je napo-
jeno 201 objektů, což je 95,7 % z při-
pravených přípojek. Součástí stavby 
kanalizace byla také generální oprava 
komunikací po kanalizaci, která byla 
z větší části hrazena z rozpočtu obce. 

Dalšími většími stavbami roku 2015 
jsou: 

Přechod pro chodce se semaforem 
u Huťařství v hodnotě 1 803 650,24 Kč,  
z  t o h o  d o t a c e  z  R O P  č i n i l a  
1 409 063,38 Kč. Zbylou část dofinan-
covala obec z vlastního rozpočtu.

Zateplení budovy obecního úřadu 
(plus úprava interiéru – 1. etapa) včet-
ně výměny oken a některých dveří, vý-
měny okapů a barevného nátěru fasá-
dy. Celkové náklady na stavbu byly ve 

výši 5 450 424,75,- Kč, z toho dotace 
z OPŽP byla v částce 3 787 892,74 Kč.  
Zbylá část byla hrazena z rozpočtu 
obce. Vnitřní úpravy prostor obecního 
úřadu v částce cca 759 432,- Kč z roz-
počtu obce.

Zahrada MŠ v areálu ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského – ve finančním nákladu 
2 793 363,98 Kč, dotace z OPŽP činila 
2 264 795,98 Kč. Zbylou část zaplatila 
obec z vlastního rozpočtu. 

Multifunkční hřiště u ZŠ a MŠ Kar-
la Svolinského – v celkové hodnotě  
4 655 997,18 Kč, dotace z ROP činila  
3 991 382,72 Kč. 

Od čísla 9/2015 Obecních novin 
změnila obec vydavatele novin a také 
se změnil jejich design.

Ke konci roku obec zakoupila čelní 
nakladač k malotraktoru v hodnotě 
cca 148 000,- Kč. Koncem roku 2015 
schválilo zastupitelstvo obce pro ka-
ždého úspěšného žadatele o kotlíko-
vou dotaci (projekt do roku 2020) fi-
nanční příspěvek v částce 5 000,- Kč 
(celkem 250 000,- Kč). Po odstoupení 
stávajícího ředitele ZŠ byl na základě 
konkurzního řízení jmenován k 1. 1. 
2016 nový ředitel naší ZŠ.

Celkově dokončené invest ice  
obce v roce 2015 dosáhly hodnoty  
67 710 758,47 Kč.

V roce 2015 získala obec dotace 
(VPP, z MSK, OPŽP, ROP) v celkové výši 
19 438 074,22,- Kč.

V roce 2016 postavila obec dvě nové 
stoky splaškové kanalizace – stoka 
A 30 poblíž nádraží ČD v horní části 
obce v částce 788 207,17  Kč (bez DPH) 
a stoku ulice u Huťařství v hodnotě  
1 079 869,- Kč (bez DPH). 

 (pokračování na str. 4) 

Vážení spoluobčané, 
čas se naplňuje, blíží se komu-

nální volby a tím se také blíží ko-
nec mého mandátu v zastupitelstvu 
obce. Již zhruba před rokem jsem 
sdělil, že budu v komunální politi-
ce končit. To znamená, že již letos 
do zastupitelstva obce nekandidu-
ji. Mnohdy jsme vyčítali parlament-
ním politikům, že neumí z politiky 
odejít. Svým odchodem z komunál-
ní politiky chci dokázat, že to jde. 
Nikdo si nesmí myslet, že to dál bez 
něj nepůjde. Z  hlediska pracovní-
ho jsme všichni nahraditelní. Jsem 
již ve starobním důchodu a proto 
je potřeba uvolnit místo mladším, 
kteří jsou ještě v aktivním pracov-
ním procesu. Je mi jasné, že svým 
odchodem některé občany potě-
ším a některé zase nepotěším. Tak 
to prostě v životě chodí. 

Ještě se krátce vrátím k výročí 
50 let od obsazení naší vlasti teh-
dejšími vojsky Varšavské smlouvy, 
21. srpna 1968. Je důležité, abychom 
si toto smutné výročí invaze „bra-
trských“ vojsk připomínali a nedo-
pustili, aby se něco podobného opa-
kovalo. Se zájmem jsem si poslechl 
projev prezidenta Slovenska, Andre-
je Kisky. Náš pan prezident mlčel.

Do dalších let obci přeji, abychom 
si v blížících se volbách zvolili sluš-
né, poctivé členy zastupitelstva 
obce, takové, pro které bude vždy 
na prvním místě prospěch celé 
obce, takové, kteří se budou snažit 
vést konstruktivní politiku, byť 
s rozdílnými názory na problema-
tiku obce. Pak se bude obci dobře 
dařit a budeme všichni spokojeni.

Tomáš Hrubiš, starosta obce
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Obec informuje

RO dále schválila:
• uzavření Darovací smlouvy mezi obcí 

Kunčice pod Ondřejníkem a Valaš-
ským folklórním spolkem, Bartošky 
583, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. 
Předmětem smlouvy je finanční pří-
spěvek na folklórní festival Frenštát-
ské slavnosti (24. - 26. srpna 2018) ve 
výši 1 000,- Kč.

• uzavření Smlouvy o dílo na změ-
nu č. 1 Územního plánu obce Kun-
čice pod Ondřejníkem mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem, paní 
EK, Kunčice pod Ondřejníkem  
a Ing. arch. Miroslavem Hudákem, 
Okružní 621/17, 739 32 Vratimov. 
Předmětem smlouv y je změna 
územního plánu č. 1 schválená za-
stupitelstvem obce Kunčice pod On-
dřejníkem v červnu 2018. Náklady 
bude hradit žadatel změny.

• schvaluje Smlouvu o provedení umě-
leckého vystoupení mezi obcí Kunči-
ce pod Ondřejníkem a panem Zbig-
niewem Janem Czendlikem, nám.  
A. Jiráska 2, 563 01 Lanškroun. Před-
mětem smlouvy je provedení Talk 
show – POSTEL HOSPODA KOSTEL 
v termínu 5. 11. 2018. Předpokláda-
né fixní náklady vystoupení jsou ve 
výši 15 000,- Kč bez DPH a pohyblivá 
částka dle hrubé tržby ze vstupného.

• Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a doho-
du o umístění stavby č. IP – 12- 
8022753 mezi obcí Kunčice pod On-
dřejníkem a ČEZ Distribuce a.s. se 
sídlem teplická 874/8, 405 02 Děčín 
IV  - Podmokly (zastoupené na zá-
kladě plné moci společností ARPEX 

MORAVA s.r.o.). Předmětem smlou-
vy je umístění zemního kabelu a jis-
tící skříně na pozemku parc. č. 2/8 
v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem. 
Obci bude vyplacena jednorázová 
náhrada ve výši 1 000,- Kč.

• uzavření Smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě mezi obcí Kunčice pod Ondřej-
níkem a MB, Havířov. Předmětem 
smlouvy služebnost inženýrské sítě 
– kanalizační přípojky k RD č.p. 305 
za úplatu 1 000,- Kč. 

• Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce Kunčice pod Ondřejní-
kem mezi obcí Kunčice pod Ondřej-
níkem a Moravskoslezským krajem, 
28. října 117, 702 18 Ostrava. Před-
mětem této smlouvy je poskytnutí 
dotace ve výši 5 000,- Kč. 

• uzavření Smluv o sdružených služ-
bách dodávky elektřiny mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a spo-
lečností CORASTA s.r.o., Tiskařská 
257/10, 108 28 Praha 10 – Malešice.

• zveřejnění záměru obce č. 7/2018. 
Předmětem je záměr obce prodat 
respektive směnit část pozemku 
parc. č. 3424/3 a 1327, oba v k. ú. 
Kunčice pod Ondřejníkem o výmě-
ře cca 300m2.

• záměru obce č. 8/2018. Předmětem 
je záměr obce prodat část pozemku 
parc. č. 1209/115 v k.ú. Kunčice pod 
Ondřejníkem o výměře cca 40m2.

• Rozpočtové opatření číslo 10/2018 
a č. 11/2018.

• Darovací smlouvu mezi obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem a panem AČ, Kun-
čice pod Ondřejníkem. Předmětem 

smlouvy je bezúplatné darování 1 ks 
tlakové lahve z majetku JSDH Kunčice 
pod Ondřejníkem. Tato tlaková láhev 
je nepotřebná a pro JSDH bezcenná.

• podnájem části objektu budovy č. p. 
803 pro pana KŠ v souladu s platnou 
nájemní smlouvou.

• Smlouvu o dílo mezi obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem a společností Le-
sostavby Frýdek-Místek, a.s., sídlem 
Slezská 2766, 738 01 Frýdek – Mís-
tek. Předmětem smlouvy je oprava 
místní komunikace č. 9c (od dolního 
kostela směrem na valašskou cestu) 
za nabídkovou cenu 1 950 000,- Kč 
vč. DPH., na podzim tohoto roku.

• prezentaci obce v magazínu Valaš-
sko Beskydy pro období 2019-2021, 
magazín vydává společnost m-ARK 
Marketing a reklama s.r.o., Želez-
niční 4, 779 00 Olomouc. Magazín 
je vydáván v nákladu 18 – 20 000 ks  
a nově bude vydán v březnu 2019. 
Akční nabídka je cca 20 000,- Kč vč. 
DPH, pro rozsah 1+1 strana A4 zdar-
ma. Cena zahrnuje dodávku 150 ks 
magazínu, textové zpracování, úpra-
vy fotografií, grafické řešení.

Připravila Michaela Šebelová,  
místostarostka obce  

Kunčice pod Ondřejníkem

Výpisy usnesení z jednání rady obce 
bez osobních údajů naleznete také na 
webu obce: http://www.kuncicepo.
cz/zapisy-z-ro-2014-2018.

Všechna schválená rozpočtová opat-
ření můžete také nově nalézt na úřed-
ní desce: http://www.kuncicepo.cz/
uredni-deska

O čem jednala rada obce

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
V sobotu 22. září 2018 proběhne 

v naší obci sběr nebezpečných a vel-
koobjemových odpadů. 

Sběr nebezpečných odpadů provede 
firma FCC Česká republika, s r.o., pro-
vozovna Ostrava, Frýdecká 740, 739 32 
Vratimov, na následujících 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 „Huťař-

ství“ od 10.00 do 10.45 hodin

•  u autobusové zastávky „Rozcestí 
ČD“ od 11.15 do 12.00 hodin

V uvedené době bude moci každý 
občan nebo vlastník nemovitosti obce 
Kunčice p. O. odevzdat na tomto místě 
k likvidaci následující odpady: olejové 
automobilové filtry, plechovky se zbyt-
ky barev, autobaterie i s elektrolytem, 
znečištěné láhve a sklo od chemikálií, 
zbytky přípravků na hubení škůdců 
a postřiky, staré kosmetické přípravky, 
staré léky, vyjeté motorové oleje, moři-

dla a rozpouštědla, plastové obaly a ná-
doby od škodlivin, hadry znečištěné bar-
vami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů. 

Upozornění!
Nebezpečný odpad vozte prosím 

na stanoviště pouze v uvedenou dobu, 
aby jej mohli pracovníci odborné fir-
my od Vás přímo odebrat a odvézt!

Při odvozu nebezpečného odpadu 
je možné odevzdat i elektroodpad, 
který bude odvezen do místa zpětné-
ho odběru.  (pokračování na str. 3) 
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Jarmila Kantorová 87 let
Ludmila Gvardová 86 let
Miloslav Šrubař 85 let
Eliška Valášková 85 let
Adolf Mališ 85 let
Ludmila Řezníčková 83 let
Ludmila Janáčová 81 let
Marie Strnadlová 81 let
Helena Dvořáková 80 let
František Strnadlel 80 let
Josef Obdržálek 75 let
Jiřina Knězková 75 let

Bedřiška Vlčková 75 let
Jan Adamec 75 let
Věra Zedníčková 70 let
Ivan Záboj 65 let
Jaroslav Kaděra 65 let
Josef Gach 65 let
Ivona Stoligová  65 let
Eva Pustějovská 60 let

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

Jubilanti září 2018

Poděkování

Společenská rubrika

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

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

V měsíci červenci a srpnu jsme se 
naposledy rozloučili s paní Bedřiš-
kou Dostálkovou, Marií Chýlko-

vou, Věrkou Jurokovou, Zdeňkou 
Blažkovou, Bohumírem Strnadlem 
a Ladislavem Šrubařem.

Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat MUDr. Janu Chovančíkovi 
za laskavou péči a ošetřování paní 

Bedřišky Dostálkové pod dobu její 
nemoci.

Děkuje rodina Dostálkova

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

Vzpomínky

Dne 31. 8. 2018 uplynul rok  
od úmrtí pana Vojtěcha Nikla.

Vzpomíná manželka Ludmila  
a synové Petr a Vojtěch s rodinami 

Rozloučení

Rozloučení

S bolestí v srdci oznamujeme,  
že nás 5. srpna náhle opustil 

pan Milan Střalka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte  

s námi.
Za zarmoucenou rodinu  

syn Roman

(dokončení ze str. 2) 
Veškerý elektroodpad je také možné 

předat dne 22. září 2018 od 8 do 12 
hod do sběrného místa obce, které 
je v areálu pily Kunčice p. O. čp. 803. 

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, ostatní elektrood-
pad ve sběrné dny do sběrného místa 
obce (Po, Stř 15-18 hod, So 10-14 hod. 
– pod prodejnou Hruška u garáží).

Velkoobjemové odpady, které ne-
lze uložit do běžných popelnic na do-
movní odpad, budou sbírány rovněž 
v sobotu dne 22. září 2018.

Do přistavených kontejnerů je mož-
no bezplatně uložit např. matrace, části 
nábytku, WC mísy, umyvadla, koberce, 
linolea, kočárky a pod. Do kontejnerů 
nesmí být ukládán stavební a demolič-
ní odpad, elektroodpad, skleněné stře-
py, papír, drobný plast, tráva, větve 
stromů, uhynulá zvířata, jiný organic-
ký 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  rozmístěny na následu-
jících stanovištích pouze v níže uvede-
ných časech:
1.  u autobusové zastávky "U lávky" od 

8 do 10 hod.
2.  u autobusové zastávky „Kostel“ od 

8 do 10 hod.
3.  u autobusové zastávky „Huťař-

ství“od 8 do 11 hod.
4.  u autobusové zastávky „Rozcestí 

k ČD“ od 8 do 12 hod.
5.  u železničního přejezdu pod rus-

kým kostelíkem od 8 do 11 hod.
6.  u vodní nádrže v Kolibách od 8 do 

11 hod.

7.  Koliba Tichý pod Stolovou od 8 do 
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, využijte pak sběrné 
dny na sběrném místě obce (Po, Stř  
15-18 hod, So 10-14 hod. – pod prodej-
nou Hruška u garáží)

Sběr železného šrotu proběhne 
až na jaře 2019! 

Danuše Svobodová, pracovník OÚ

Od 3.9.2018 bude v ambulanci MUDr. Chovančíka změna ordinační doby:
Pondělí 11.00 - 19.00   (od 15.00 hod. možnost objednání)
Úterý    7.00 - 14.00   (7.00 - 9.00 preventivní prohlídky)
Středa    7.00 - 14.00   (od 11.hod. možnost objednání)
Čtvrtek    7.00 - 12.00   (7.00 - 9.00 preventivní prohlídky)
Pátek     7.00 - 12.00
Ve dnech, kdy je uvedena možnost objednání jsou objednaní pacienti ošet-
řeni přednostně.

Změna ordinační doby
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(dokončení ze str. 1)
Obě kanalizační stoky byly finan-

covány z rozpočtu obce.      
Pokračovala také obnova areálu 

u základní školy. Byl postaven tarta-
nový ovál s běžeckou dráhou a asfal-
tový chodník včetně odvodnění. Akce 
byla financována z rozpočtu obce.

V rámci programu EFEKT 2016 pro-
běhla revitalizace veřejného osvětle-
ní – výměna 222 ks svítidel veřejného 
osvětlení za úsporná svítidla LED. Do-
končení výměny svítidel proběhlo na 
jaře 2017. Na tuto akci získala obec do-
taci z Ministerstva průmyslu a obcho-
du ČR ve výši 776 256,- Kč. V roce 2016 
bylo na revitalizaci veřejného osvětle-
ní proinvestováno 1 274 179,- Kč. 

Také proběhla obnova interiéru 
kanceláří obecního úřadu po více jak 
třiceti letech – jednalo se o částečnou 
stavební úpravu, včetně vybavení ná-
bytkem kanceláří, kuchyňky pro za-
městnance, vstupní chodby, včetně 
projektu v celkové částce 969 329,- Kč 
(včetně DPH). Hrazeno z rozpočtu obce.

V průběhu roku obec zakoupila sa-
mojízdnou trávní sekačku s mulčová-
ním SCAG v hodnotě 356 956,- Kč, která 
díky vysoké produktivitě práce tato se-
kačka šetří náklady na údržbu travna-
tých ploch. Obec také zavedla moderní 
internetovou mapovou aplikaci GObec, 
která obsahuje základní mapy ČR (le-
tecké snímky, katastrální mapy), územ-
ní plán obce, inženýrské sítě (ČEZ, O2, 
vodovod, kanalizace apod.), pasporty 
VO, místních komunikací apod. Někte-
ré její funkce jsou veřejně dostupné. 

Koncem roku 2016 byla zastupitel-
stvem obce schválena Smlouvu o spolu-
práci s obcí Čeladná za účelem výstav-
by a následného provozování Rozhled-
ny Skalka na vrcholu Ondřejníku. Obě 
obce také vložily na transparentní účet 
částku 1 mil. Kč (každá obec) na stavbu 
rozhledny. Na základě uvedené smlou-
vy obec Kunčice pod Ondřejníkem za-
dala zpracování projektové dokumen-
tace pro stavbu rozhledny.

Celkově dokončené invest ice  
obce v roce 2016 dosáhly hodnoty  
7 652 312,82 Kč.

V roce 2016 získala obec dotace 
(VPP, z MSK, OPŽP, MPO) v celkové 
výši 7 487 394,80,- Kč.

V květnu 2017 byl vydán Nový 
územní plán obce. Nahrazuje územní 
plán z roku 2002 včetně 4 změn. Poří-
zení územního plánu trvalo přibližně  
4 a ½ roku, což je na legislativní složi-
tost velmi rozumná doba. Celková cena  

516 549,- Kč. Proběhlo Pokračování ob-
novy areálu u ZŠ – tartanový ovál s bě-
žeckou dráhou a doskočištěm, asfalto-
vý chodník okolo areálu, venkovní tělo-
cvična, odvodnění – celková částka za 
období 2016 – 2017 – 5 568 352,15 Kč.  
V roce 2017 byly zkolaudovány 4 lávky 
pro pěší přes vodní toky, které navazují 
na již dříve vybudované chodníky - cena 
celkem 2 589 241,40 Kč. Také proběh-
la výměna technologie čerpací stanice 
pitné vody v horní části obce – moderní 
a výkonnější systém s ohledem na nut-
nost budoucího zásobení pitnou vodou 
lokalit Maralův kopec, Koliby a na Bys-
trém. Celková cena 445 990,- Kč. 

Pro zvýšení bezpečnosti řidičů, 
chodců a žáků školy bylo realizováno 
rozšíření parkovacích stání a výměna 
povrchu přístupových chodníků k ZŠ 
v částce 974 595,38 Kč. Také bylo vy-
budováno Rozšíření zpevněných ploch 
pro otáčení u ZŠ včetně nového přístu-
pového chodníku k zadnímu vstupu ZŠ 
(včetně likvidace nefunkčního septi-
ku ZŠ) – zvýšení bezpečnosti řidičů, 
chodců a žáků školy. Celková cena 
483 892,86 Kč. Projekčně byly připra-
veny investiční akce – např. vodovod 
Parmovice, vodovod Bystré, rozšíře-
ní kapacity ZŠ (přístavba), vybavení 
odborných učeben ZŠ, zastávka u ná-
draží ČD, rozhledna Skalka, splaško-
vá kanalizace A 10. Zastřešení kontej-
neru k odstředění kalů na ČOV – cena 
celkem 67 172,25 Kč. Byly zahájeny 
práce na celkové opravě vodojemu nad 
základní školou - výměna technologie 
za nerez materiály, včetně signalizace 
výšky hladiny apod. V roce 2017 fak-
turováno 449 669,- Kč.

V listopadu 2017 byla vyhlášena 
urbanisticko-architektonická soutěž 
„Nové centrum v Kunčicích pod Ond-
řejníkem,“ včetně vydání soutěžních 
podmínek (parkování, obchod, odde-
chová zóna). Ve spolupráci s obcí Ti-
chá, která je nositelem projektu, byla 
zahájena příprava realizace projektu 
Varovný protipovodňový systém. Sa-
motná realizace probíhá v roce 2018 
se závěrečným vyúčtováním v břez-
nu 2019. V průběhu roku obec zakou-
pila nákladní vozidlo se sklápěcí lož-
nou plochou pro údržbu obce ISUZU 
v hodnotě 836 437,- Kč. Také byly za-
koupeny dva nové nákladní přívěsy 
s hydraulickým sklápěním v hodnotě 
179 359,- Kč. 

Celkově dokončené invest ice  
obce v roce 2017 dosáhly hodnoty  
10 093 300,06 Kč.

V roce 2017 získala obec dotace 
(VPP, z MSK, volby) v celkové výši  
2 165 102,74 Kč. 

Pro rok 2018 schválilo zastupitel-
stvo obce na svém XX. zasedání dne 
12. 12. 2017 Program rozvoje obce 
Kunčice p. O.: „Akční plán“ na rok 
2018. Tento akční plán zastupitelstvo 
postupně plní. Některé akce byly zahá-
jeny v roce 2017 a jejich plnění (dokon-
čení) proběhne v roce 2018. Z větších 
akcí byla provedena rozsáhlá oprava 
technologie vodojemu u ZŠ v nákladu 
851 016,- Kč. Byla vybudována auto-
busová čekárna s WC u nádraží ČD 
v částce 782 854,- Kč. Proběhlo vy-
budování podružné větve splaškové 
kanalizace A 10 v ceně 1 612 745,- Kč 
a nové veřejné osvětlení odkanalizo-
vané ulice v částce 208 098,- Kč. 

V první polovině roku proběhla při-
pravovaná, organizačně náročná urba-
nisticko – architektonická soutěž Nové 
centrum obce Kunčice pod Ondřejní-
kem. Byl vybrán návrh řešení centra 
obce, podaný Ing. Arch. Martinem Ma-
ternou. Návrh je rozdělen na jednotli-
vé etapy realizace. V současné době se 
pracuje na přípravě první etapy, která 
řeší okolí obecního úřadu, včetně par-
kování. Dále je realizován projekt Vy-
bavení odborných učeben ZŠ v Kunči-
cích p. O. v částce cca 2,5 mil. Kč. Také 
byla zahájena stavba Přístavba základ-
ní školy včetně výtahu, v nákladu cca 
25 mil. Kč, bez vybavení. Na tyto dva 
projekty má obec příslib dotace ve výši 
zhruba 19 mil. Kč. Obě stavby budou 
dokončené v roce 2019. V průběhu srp-
na letošního roku byla dokončena in-
stalace Varovného protipovodňového 
systému, který byl realizován společně 
s obcí Tichá. Celá stavba stála zhruba  
8 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že na re-
alizaci stavby byla poskytnuta dota-
ce z MŽP a z Moravskoslezského kra-
je, obec zaplatí jen cca 300 000,- Kč. 
V realizaci je také instalace veřejné-
ho osvětlení nové komunikace v zá-
stavbovém obvodu nad ZŠ v částce cca  
130 000,- Kč. Zároveň probíhá rozsáhlá 
oprava komunikace okolo bývalé smu-
teční síně na Valašskou cestu, včet-
ně odvodnění v částce 1 950 000,- Kč. 
Obec dále připravuje stavbu vodovodu 
směr Bystré, se připravuje k realizaci 
v posledním čtvrtletí letošního roku. 
Je rozpracován projekt propojení vo-
dovodu na Maralovém kopci s vodovo-
dem z přivaděče OOV, včetně projektu 
pokračování vodovodu Koliby. 

(pokračování na str. 5) 
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Stručné zhodnocení činnosti ve volebním  
období 2014 - 2018

Vybavení odborných učeben základní školy

(dokončení ze str. 4)
V tomto volebním období se také 

nepodařilo uskutečnit některé plá-
nované aktivity. Například se objevily 
nové úkoly, které bylo nutné přednost-
ně realizovat nebo některé akce se ne-
podařilo finálně připravit k realizaci, 
popřípadě jsme nezískali dotaci na re-
alizaci stavby, se kterou jsme počítali. 
Nepodařilo se například provést kom-
plexní úpravu hřbitovů, návrhy no-
vých autobusových zastávek, interiéry 
chodeb před obřadní síní OÚ. Nebyla 
zahájena stavba chodníku k Domu pro 
seniory. Z důvodu vysokého navýšení 
rozpočtovaných prostředků na stav-
bu, nebyla zahájena stavba rozhledny 
na Ondřejníku, i když je na akci vydá-
no stavební povolení. 

V průběhu volebního období byly 
opraveny místní komunikace za zhru-
ba 10 mil. Kč. Obec poskytla dota-
ce spolkům v obci ve finančním ob-
jemu 2 380 190,- Kč a dary v částce  
104 000,- Kč.

Pravidelně 2x ročně probíhal sběr 
velkoobjemového a nebezpečného od-
padu, na jaře vždy doplněn sběrem že-
lezného šrotu. Obec zajišťovala třídění 
odpadů, včetně elektro odpadů a olejů.

Každoročně obec finančně přispí-
vala veřejnému dopravci na ztrátový 
provoz autobusů. Finančně přispíva-

la spolkům v obci. V rámci úsporných 
opatření obec každoročně úspěšně 
optimalizovala dodavatele el. ener-
gie a zemního plynu u budov obce, TJ 
Sokol a ZŠ.

Každoročně se uskutečnilo setkání 
s důchodci. U příležitosti vítání občán-
ku přispívala obec na každé narozené 
dítě v obci částkou 5 000,- Kč. Obec 
také připravila pro občany stolní ka-
lendář, každý rok s jinou tématikou. 

Obec se aktivně podílela na kultur-
ním dění v obci. Pořádala a spolupo-
dílela se na aktivitách, jako jsou např. 
adventní a vánoční koncerty, Folko-
vání pod Ondřejníkem, rozsvěcování 
vánočního stromu, divadelní předsta-
vení, dětský den apod. Pořádala pietní 
vzpomínky k výročí osvobození obce. 
Pro informovanost občanů o činnosti 
v obci vydávala měsíčně Obecní noviny.

V rámci meziobecní spolupráce se 
aktivně účastnila jednání sdružení 
obcí mikroregionů Frýdlantsko – Be-
skydy a Frenštátsko.

Obec zaměstnávala občany vedené 
v evidenci úřadu práce na VPP, také 
zaměstnala několik občanů v rámci 
výkonu alternativního trestu. Ve zvý-
šené míře probíhaly práce na údržbě 
zeleně a obecního majetku.

V tomto volebním období obecní 
úřad organizačně zajišťoval volby do 

zastupitelstva kraje, volby prezidenta 
republiky, volby do Poslanecké sně-
movny. V současné době probíhá pří-
prava na komunální volby.

Mimo uvedené aktivity zajišťoval 
obecní úřad běžný chod agend v rám-
ci samostatné i přenesené působnos-
ti. Zastupitelstvo obce zasedalo 23x, 
rada obce dosud jednala 98x. 

Na investiční akce čerpá obec úvěry 
ve výši cca 29 mil. Kč (kanalizace zá-
padní a východní část, zateplení ZŠ).  

V průběhu volebního období 2014 
– 2018 (roky 2015 – 2018) obec reali-
zovala dotace v částce 30 439 057,74 
Kč, z toho investičních dotací v částce 
cca 24 050 444,10 Kč.    

Vážení spoluobčané. Z uvedeného 
stručného výčtu aktivit v tomto vo-
lebním období je zřejmé, že se poda-
řilo vykonat pro obec hodně práce. 
Patří za to poděkování paní místosta-
rostce, radě obce, zastupitelstvu obce, 
zaměstnancům obce, všem komisím 
a výborům a také občanům za pocho-
pení a trpělivost, někdy ve složitých 
stavebních podmínkách v obci. Jsem 
přesvědčen, že se nám společnými si-
lami v novém volebním období zase 
podaří „posunout“ vybavenost obce 
k větší spokojenosti občanů.

V Kunčicích p. O. 25. 8. 2018
Tomáš Hrubiš, starosta obce

Projekt je realizován... Vybavení odborných učeben zá-
kladní školy v Kunčicích pod Ondřej-
níkem

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_075/0006796

Název programu: Integrovaný regi-
onální operační program (IROP)

Aktualizace ke konci prázdnin
Veřejnou zakázku zajišťovala spo-

lečnost INNOVA Int. s.r.o., Rudná 
847/10, 70 300 Ostrava – Vítkovic. 
Předmětem zakázky byla dodávka 
nábytkového a technického vybave-
ní. Zakázka byla dělena na dvě části. 

Část 1 – Dodávka kuchyňské linky 
a vestavěných spotřebičů

Část 2 – Dodávka vybavení učeben 
a nábytku

Z důvodu administrativní chyby na 
straně administrátora veřejné zakáz-
ky byla první VZMR zrušena a vyhlá-
šena znovu. Napodruhé již vše proběh-
lo bez komplikací a u obou částí veřej-
né zakázky došlo k uzavření smlouvy.

(pokračování na str. 6) 
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(dokončení ze str. 5)
Pro část 1 podal nabídku pan Václav 

Cochlar, Kunčice pod Ondřejníkem 680, 
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 
88643611. Nabídková cena 469 800,- Kč  
(neplátce DPH). Cvičná kuchyně bude 
vybavena se zahájením školního roku 

2018/2019. Celkové náklady na vyba-
vení jsou ve výši do 100 000,- Kč.

Pro část 2 podala nabídku společnost 
Veto CAC, s.r.o., sídlem Příborská 1585, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ: 64084736. 
Nabídková cena 1 085 076,- Kč bez DPH, 
1 312 941,96 Kč vč. DPH.

Dodávka vybavení odborných uče-
ben fyziky, chemie, interaktivních ta-
bulí a nábytku bude dodána v průbě-
hu školního roku 2018/2019. Ukonče-
ní projektu je plánováno k 30.4.2018.

O prázdninách byly zahájeny sta-
vební a bourací práce:
• stavební úpravy cvičné kuchyňky 

(bourání příčky)
• drobné stavební a zednické práce, 

renovace podlahy a rozvody sítí ve 
cvičné kuchyňce

• demontáž stávajícího vybavení

V průběhu školního roku ještě pro-
běhne stavební příprava pro realiza-
ci části 2. 

Stavební práce v celkovém rozsa-
hu do 400 000,- Kč vč. DPH provádí 
pan Leoš Daníček, Kunčice pod On-
dřejníkem 621, 739 13 Kunčice pod 
Ondřejníkem.

Přejeme dětem i pedagogům, aby 
se jim v nové kuchyni krásně vařilo. 
Dobrou chuť :).

Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

RO projednala a schválila Smlou-
vu o dílo mezi obcí Kunčice pod On-
dřejníkem a Ing. arch. Martinem Ma-
ternou, sídlem Na Rybníčku 623/7,  
746 01 Opava. Předmětem této smlou-
vy je zpracování projektové doku-
mentace pro pozemní a krajinářskou 
stavbu na základě vítězného návrhu 
urbanisticko – architektonické sou-
těže "Nové centrum v Kunčicích pod 
Ondřejníkem" – první etapou bude 
revitalizace prostoru před obecním 
úřadem a vybudování parkoviště 
(viz. obr.), v rozsahu: architektonická 
studie, projektová dokumentace pro 
územní řízení a projektová dokumen-
tace pro stavební povolení a pro pro-
vedení stavby včetně výkazu výměr 
a následného autorského dozoru. Cel-

ková dohodnutá cena za dílo je ve výši  
675 180,- Kč vč. DPH. Předpokládané 
náklady předmětných stavebních pra-
cí jsou ve výši 6 mil. Kč.

Dále informujeme, že dle článku 
3.3.1 soutěžních podmínek bude vy-
hlašovatel iniciovat pořízení územní 
studie prostřednictvím pořizovatele 
(orgán územního plánování, Frýdlant 

nad Ostravicí) s požadavkem na poří-
zení územní studie předmětného úze-
mí dle § 30 stavebního zákona vybra-
ným účastníkem soutěže.

Vše je připravováno tak, aby bylo 
možno tuto první etapu realizovat již 
v příštím roce.

Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

Vizualizace: Ing. arch. Martin Materna - WMA Architects...

Vybavení odborných učeben základní školy

Nové centrum obce: Uzavřena smlouva  
na vypracování PD 1. etapy - řešení parkování u OÚ
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Aktualizace informace ke dni 
30.7.2018.

ZO schválilo v červnu 2018 na-
výšení kapacity ZŠ Karla Svolinské-
ho v celkovém finančním objemu  
28 895 000,- Kč v letech 2018 a 2019, 
dále schválilo, že obec zajistí finanční 
prostředky na povinnou výši spolu-
financování akce „Obec Kunčice pod 
Ondřejníkem – Navýšení kapacity 
ZŠ Karla Svolinského“, evidenční čís-
lo 298D213000136, na kterou byla 
v kapitole Všeobecná pokladní sprá-
va státního rozpočtu v rámci pod-
programu 298213 Podpora rozvoje 
a obnovy regionálních škol v okolí 

velkých měst vyčleněna dotace. Fi-
nanční prostředky povinného spolu-
financování obce, které se obec zava-
zuje zajistit, jsou minimálně ve výši 
11 487 000,- Kč.

Vyhlásili jsme veřejnou zakázku 
(zjednodušené podlimitní řízení) na 
stavbu. Nabídku podalo šest firem. 
Vítěznou firmou se stala společnost 
KVAZAR akciová společnost, Střá-
dalů 26/73, Kunčičky, 718 00 Ostra-
va, IČ: 00560383. Celková nabídko-
vá cena v Kč bez DPH 20.488.370,-  
(24 791 000.- Kč vč. DPH). Stavba byla 
zahájena 16.7.2018. V roce 2018 bude 
zahájena hrubá stavba a postaven vý-

tah. V roce 2019 bude stavba dokonče-
na. Předpokládaný termín dokončení 
díla je srpen 2019.

Autorský dozor vykonává pro-
jekční kancelář Architráv s.r.o. RO 
schválila Smlouvu o výkonu autor-
ského dozoru mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a projekčním ateliérem 
Architráv s.r.o., sídlem Nerudova 28,  
741 01 Nový Jičín. Předmětem smlou-
vy je výkon autorského dozoru na 
akci Navýšení kapacity ZŠ K. Svolin-
ského v Kunčicích pod Ondřejníkem 
– stavební úpravy a přístavba. Dozor 
navazuje na PD DSP která byla vy-
pracována tímto projekčním atelié-
rem. Honorář bude účtován hodino-
vou sazbou ve výši 500,- Kč bez DPH. 

Výkon technického dozoru staveb-
níka a koordinátora BOZP bude vyko-
návat pan Petr Stuchlík. RO schváli-
la uzavření dvou Příkazních smluv 
na výkon TDS a KOO BOZP mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a Ing. Pe-
trem Stuchlíkem, sídlem Bezručova 
594, 793 79 Zlaté Hory. Náklady na vý-
kon KOO BOZP jsou ve výši 6 000,- Kč  
bez DPH / měsíc. Předpokládaný po-
čet měsíců je 14. Předpokládaná cena 
včetně DPH tak činí 101 640,- Kč. 
Náklady na výkon TDS jsou ve výši 
21 500,- Kč bez DPH / měsíc. Před-
pokládaný počet měsíců je 14. Před-
pokládaná cena včetně DPH tak činí 
364 210,- Kč.

Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

Aktuálně k přístavbě školy: Stavba zahájena

Omlouváme se za dopravní kom-
plikace a potíže s parkováním po 
dobu realizace přístavby školy a vý- 
tahu. Věříme, že tato opatření na-
jdou pochopení u řidičů a zejména 
rodičů. Věříme, že se běžný provoz 
podaří zvládnout…

Provoz školy zůstane neomezen, 
ale je potřeba učinit mnohá opat-
ření (např. náhradní vstup do tě-
locvičny, náhradní šatny pro TV…)

DBEJTE PROSÍM Z V ÝŠENÉ 
OPATRNOSTI PŘI VSTUPU DO 
ŠKOLNÍHO AREÁLU. NÁHRADNÍ 
VJEZD SE ZAČNE BUDOVAT PO 
DOKONČENÍ ZÁKLADOVÉ DES-
KY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Oznámení
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Kunčice pod Ondřejníkem 70, Huťařství

5.11. 2018
18:00

Cena 200,- Kč
Předprodej na obecním úřadě od 8. října • telefon 556 850 154
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Vážení spoluobčané,

POCTIVÁ PRÁCE, ROZUMNÁ ŘEŠENÍ není 
jen prázdné heslo, je to něco, čím se my, kandidáti 
za Občanskou demokratickou stranu, skutečně 
řídíme.  Aby obec mohla prosperovat, je potřeba 
poctivé práce, správného hospodaření a 
rrozumných řešení. Pojďme společně 
ovlivnit budoucnost.

Touto cestou bychom rádi požádali o 
Váš hlas, o šanci pracovat na tom, aby naše 
obec byla skutečně tím pravým místem pro život.

                             

                           Kandidáti za Občanskou demokratickou stranu

Starosta obce Kunčice pod Ond-
řejníkem podle § 15 písm. g) zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastu-
pitelstev obcí a o změně  některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

o z n a m u j e

Obec Kunčice pod Ondřejníkem tvo-
ří jeden volební obvod se dvěma voleb-
ními okrsky
1. Volby do zastupitelstev obcí v obci 

Kunčice pod Ondřejníkem se usku-
teční ve dnech:

 5. října 2018 (pátek) od 14.00 do 
22.00 hodin a

 6. října 2018 (sobota) od 8.00 do 
14.00 hodin

2. Sídlo volebního okrsku a místo ko-
nání voleb:
• Sídlo volebního okrsku č. 1 - 

dolní a střední část obce po č. p. 
531 (Valašská cesta) a č. p. 335 
až po Hospůdku na Maralovém 
kopci č. p. 372.

• Místo konání volby (OVK č. 1) 
- Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 
569 (budova obecního úřadu – 
prostory zasedací místnosti).

 Zapisovatelka: Daniela Kociánová
• Sídlo volebního okrsku č. 2 - 

horní část obce od vodních ná-
drží u areálu TJ Sokol.

• Místo konání volby (OVK č. 2) 
- Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 

627 (BODIZ SPA – dříve budova 
lékárny).

Zapisovatelka: Jana Martináková 
3. V obou okrskových volebních komi-

sích (OVK) byl stanoven minimální 
počet členů komise na 11 (včetně 
zapisovatelky).

4. Voliči bude umožněno hlasová-
ní poté, kdy prokáže svou totož-
nost a státní občanství ČR, případ-
ně prokáže oprávněnost hlasovat 
v příslušném volebním okrsku.

5. Každému voliči bude nejpozději  
3 dny před konáním volby doručen 
poštou hlasovací lístek.

Ing. Tomáš Hrubiš, 
starosta obce

Podle sdělení Městského úřadu ve 
Frýdlantu n. O. (registrační úřad)  byly  
pro volby do Zastupitelstva obce Kun-
čice p. O. 2018 zaregistrovány kandi-
dátní listiny následujících volebních 
stran (seřazeno podle vylosovaného 
pořadí):

1. Občanská demokratická strana
2. „Nezávislí 2010“
3. Naše Beskydy – Sdružení nezávis-

lých kandidátů
4. PRO Zdraví a Sport 
5. OBEC – VĚC VEŘEJNÁ 
6. KUNČICE – MÍSTO PRO ŽIVOT

7. Komunistická strana Čech a Moravy
8. Křesťanská a demokratická unie – 

Československá strana lidová

Volební inzerci zveřejňujeme tak, 
jak byla do redakce volebními strana-
mi zaslána a dle vylosovaného pořadí.

Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků
a o době a místu konání voleb

Zaregistrované kandidátní listiny pro komunální 
volby 2018
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Milí sousedé,

chtěli bychom vám připomenout sdružení nezávislých 
kandidátů „NEZÁVISLÍ 2010“, které se bude již potře-
tí a v téměř nezměněné sestavě ucházet o vaše hlasy 
ve volbách do zastupitelstva obce konaných ve dnech 
05. a 06. 10. 2018. Po uplynulých 8 let jsme se snažili 
svým dílem přispět k dobrému fungování a rozvoji obce. 
Věříme, že se nám mnohé podařilo a nabrali jsme také 
důležité zkušenosti, abychom se mohli nadále podílet 
na vedení obecní samosprávy. Jsme připraveni spolupra-
covat s každým, komu na naší obci také záleží. Víme, že 
nikdo není dokonalý a stále je co zlepšovat. 

Naší kandidátkou na starostku je současná místostarost-
ka obce. Michaela Šebelová představuje záruku úspěšné-
ho dokončení zahájených a připravovaných projektů, po-
kračování společenského, kulturního rozvoje obce a také 
rozvoje obecní infastruktury. Také další naši kandidáti 
byli osobně u mnoha připravovaných projektů. Známe 
zevnitř chod obce, víme, co všechno řízení obce obnáší, 
jak funguje obecní úřad. Víme, co a do jakého stavu je 
rozpracováno, co je potřeba dokončit. Máme zkušenosti 
s řízením a administrací projektů, dotačním manage-
mentem a máme chuť a energii pro obec dále pracovat. 
Potřebujeme k tomu ale vaši podporu a silný mandát.

Co je rozpracováno a je potřeba dokončit?
• přístavba školy a projekt vybavení odborných učeben
• první etapa nového centra obce (parkování a úprava 

prostoru před obecním úřadem)
• výstavba vodovodu na Maralově kopci a pod Stolovou

Do čeho bychom se chtěli pustit:
• parkování a úprava prostoru před nádražím (P+R)
• jednat se SŽDC o opravě budovy nádraží a údržbě 

jejího okolí
• další budování a zkvalitňování infrastruktury
• zlepšit využití vodních nádrží (koupání, procházky, 

posezení)
• startovací byty v budově bývalé školy na horním konci
• oprava architektonicky cenné bývalé smuteční síně

Naši současní zastupitelé Míša, Markéta a Zdeněk obhajují 
mandát. Dále za nás kandidují:
  4. Petr Vrlík
  5. Tomáš Maralík
  6. Mgr. Marie Pokludová
  7. kpt. Ing. Marek Cochlar
  8. Pavel Šigut
  9. Renata Klimešová
10. Ludmila Šlechtová, DiS.
11. Mgr. Martin Majer

12. Bc. Martina Píšová Čajánková
13. Ing. Lucie Vyvialová
14. Leoš Daníček
15. Ing. Markéta Klímková, Ph.D.

Mgr. Michaela Šebelová 
místostarostka obce, 
původní profesí fyzioterapeutka

V komunální politice se pohybuji již 
8 let. V roce 2010 jsem byla zvolena do 
zastupitelstva a pracovala v radě obce. 
V prvním období jsem se podílela na 
organizování kulturních akcí, přípravě 
některých žádostí o dotaci, na tvorbě 

obecních novin atd. Od roku 2014 působím jako 
místostarostka obce. Mezi mé nové hlavní projekty patřila 

obnova školního areálu, který prošel zásadní změnou a slouží širo-
ké veřejnosti. Naše obec je krásná, pracuji pro ni s radostí, nadšením 
a láskou. Mám ještě energii pokračovat dále. Děkuji za Vaši podporu.

naše kandidátka 

na starostku obce

MOTTO: „Obec pro občany,
občané pro obec“

Sledujte náš facebook!     https://www.facebook.com/nezavisli2010/

Chcete se s námi osobně potkat 
a na cokoliv se nás zeptat? 

PŘIJMĚTE NAŠE POZVÁNÍ 
NA PIVO NEBO KÁVU 

NA SKALKU. 

Ve středu 26. 9. 2018 od 18:00.
Volte 
číslo 2

1

Ing. Markéta Menšíková 
členka rady obce, OSVČ v zemědělství, 
výrobce regionálních sýrů a dalších 
mléčných produktů

Ve sdružení Nezávislých se pohybuji od 
úplného začátku, tj. od roku 2010. V ob-
dobí 2010-2014 jsem pracovala v kon-
trolním výboru a spolupracovala na ně-
kterých projektech (např. znovuotevření 
mateřské školy „Dolní“, kdy jsme s Míšou 
úspěšně napsaly žádost o dotaci na re-
konstrukci a vybavení). V dalších volbách 

jsem se pak stala zastupitelkou a byla zvolena do rady obce, vedla 
jsem také komisi pro cestovní ruch. Spolu se členy Turistického spolku 
jsme např. připravili trasy procházek v okolí, včetně mapy. Mou snahou 
je, aby se Kunčice pod Ondřejníkem rozvíjely v moderní obec s kvalitní 
infrastrukturou, ale aby zároveň neztratily nic ze své venkovské krásy.

2

Ing. Zdeněk Strnadel 
člen zastupitelstva obce a člen komise 
pro rozvoj obce, krajinářský architekt

Narodil jsem se 200 metrů od katastrální 
hranice naší obce. Své životní zkušeno-
sti jsem získával na vysoké škole v Brně, 
Lednici, Drážďanech a pracovní pak 
v Praze. Zastupitelem jsem první volební 
období. Jako zastupitel jsem byl členem 
komise pro rozvoj obce a komise pro 
životní prostředí. Komise jsem si zvolil 
záměrně z důvodu mého profesního za-

měření, které se v mém oboru krajinářský architekt navzájem prolína-
jí. Podílel jsem se na rozvoji školního areálu, na přípravě a průběhu 
architektonické soutěže „Nové centrum obce“ a pořádám v naší obci 
Dny architektury. Pracovat a žít v naší obci budu nadále.

3
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Motto:  
Předejme našim potomkům krajinu v lepším stavu, než jsme ji dostali.

Kdo jsme: 

 Občanské sdružení Naše Beskydy vzniklo v roce 2004 jako bezprostřední reakce na pokus OKD o 
obnovení důlní činnosti na Dole Frenštát.

Proč jdeme do voleb:

 Z pozice volených zástupců budeme mít větší kontrolu nad událostmi v obci a regionu. 
 Nadále chceme aktivně vystupovat proti jakýmkoliv pokusům o ničení přírodních krás Beskyd, 

hlavně proti zahájení těžby na Dole Frenštát.

Jak si představujeme budoucnost:

 Chceme podporovat rozvoj Kunčic pod Ondřejníkem v oblastech cestovního ruchu, agroturistiky a 
služeb.

 Zasadit se o to, aby obec byla i nadále jedinečným koutem naší republiky obklopená nezničenou 
přírodou.

Vzdělávání
 Dále rozvíjet areál hřiště pro MŠ a ZŠ (venkovní učebny pro environmentální výchovu). 
 Udržet vysokou úroveň ZŠ, podporovat zájmovou činnost žáků.
 Osvěta ochrany životního prostředí (úzká spolupráce se školou, využití médií). 

Rozvoj obce 
 Podporovat turistický ruch s důrazem na prosperitu obce a ochranu životního prostředí.
 Ucelená koncepce rozvoje obce. 
 Zlepšení komunikace obce s občany, pravidelná a průběžná aktualizace a zpřehlednění 

internetových stránek obce. 
 Garantovaný rozpočet pro neziskové organizace (ZŠ, MŠ, Sokol, hasiči).

Životní prostředí
 Prosadit zefektivnění systému výběru poplatků za svoz odpadů a z toho plynoucí snížení poplatků 

za odpady pro každou rodinu.
 Rozšířit povědomí občanů o možnostech  zlepšení životního prostředí v obci např. likvidace 

různých druhů odpadů, možnosti ekologického vytápění. 
 Optimalizace systému likvidace bioodpadu v obci, zvětšení počtu sběrných míst.
 Všemi prostředky se zasazovat o zrušení těžebního prostoru a konzervaci uhelných zásob pod 

obcí. Odvrátit zahájení těžby na dole Frenštát.

V tomto volebním období jsme:

 Pracovali v zastupitelstvu obce, ve finančním výboru, v kulturně sociální komisi, v komisi 
cestovního ruchu a v komisi pro životní prostředí. 

 Spolupracovali na akčním plánu rozvoje obce. 
 Spolu s SRPDŠ se podíleli na přípravě akcí pro děti. 
 Aktivně se podíleli na přípravě plánu na revitalizaci centra obce. 
 V rámci komise pro životní prostředí prováděli informační a osvětovou činnost na základní škole, 

v obecních novinách.a na internetových stránkách obce. 
 Aktivně pracovali na zavedení systému třídění a likvidace bioodpadu v obci. 

Kompletní volební program včetně seznamu kandidátů + Etický kodex sdružení 
nezávislých kandidátů Naše Beskydy naleznete na www.nasebeskydy.cz
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Je hnutím pro lidi a naše kandidátka je sestavena z těch, kteří mají zájem o sport a zdravý životní 
styl. Jsme bez politické příslušnosti a máme Vám co nabídnout. Každý z nás je připraven pro 
obec pracovat. Mnozí tak činíme již mnoho let a s naší činností se pravidelně setkáváte.

• Rozvoj a transparentní financování obce
• Podpora sportu, školství, spolkové činnosti
• Kvalitní životní prostředí
• Údržba a dobudování vodovodů, kanalizace a chodníků
• Podpora mládeže a seniorů

Své náměty ohledně zlepšení kvality života v naší obci nám můžete zaslat na email: 
volbykuncice@seznam.cz

1. Vít Majerek, 49 let, technik, předseda TJ

2. Richard Macura, 47 let, soukromý 
zemědělec, trenér mládeže

3. Ing. Jiří Mikala, 58 let, jednatel 
společnosti, předseda kontrolní komise TJ

4. Tomáš Křenek, 52 let, OSVČ - stolař

5. Dagmar Drastíková, 47, cvičitelka 
zdravotní tělesné výchovy, pohybový 
specialista Daflex System

6. Bc. Kristýna Majerková, 31 let, OSVČ –
sociální péče

7. Ing. Rostislav Šigut, 72 let, důchodce, 
předseda volejbalu TJ

8. Martin Křenek, DiS., 27 let, mistr 
montáží 

9. Bc. Zuzana Majerková, 41 let, obchodní
zástupce, cvičitelka mládeže TJ

10. Ing. Martin Vrlík, 45 let, execution 
support, member of team

11. Jan Zajac, 34 let, údržbář, předseda 
fotbalu, trenér mládeže TJ

12. Jan Křenek, 29 let , nástrojář

13. Martin Krkoška, 26 let, technik, 
cvičitel mládeže TJ 

14.  Karel Světelský, 56 let, OSVČ, trenér 
reprezentace v rybolovné technice

15. Lenka Dobiášová, 61 let, zdravotní 
sestra 

Žijeme s Vámi v Kunčicích pod Ondřejníkem

4
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VÁŽENÍ OBČANÉ

CHCETE EMPATICKÉ ZASTUPITELE?

ZASTUPITELE SE SOCIÁLNÍM CÍTĚNÍM? 

Zvolte nezávislou kandidátku č. 5

Obec – věc veřejná
Členové kandidátky:

1. Milan Kubín 57 let, technik                  2. Ivana Keňová 42 let, podnikatelka  

3. Petr Nikel 45 let, podnikatel                                 4. Michaela Michnová 22 let, servírka

5. Horst Trebuna 76 let, důchodce                          6. Adam Čajánek 29 let, řidič

7. Markéta Uřinovská 28 let, chůva       8. Stanislav Zátopek 55 let, instalatér

9. Miroslava Michnová 48 let, operátor.                 10. Čestmír Kubečka 55 let, zemědělec

11. Miroslav Čajánek 64 let, důchodce                     12. Arnošt Krpec 61 let, dělník

13. Jindřich Borovec 48 let, živnostník         14. Jiří Keňo 42 let, podnikatel

15. Leoš Řezníček 45 let, zemědělec

Naše priority a co budeme prosazovat.
- rovný přístup ke všem a maximální informovanost občanů

- vyváženost investicí a efektivní hospodaření 

- vytvoření finanční rezervy ve výši ročních provozních nákladů obce

- výraznější podpora místním sdružením, spolkům a ocenění všech kdo pracují s dětmi a mládeži  

- nezvyšování dani z nemovitostí 

- opětovná úleva od poplatků za odpad seniorům, dětem do 3 let a držitelům průkazů zdravotně postižených  

- podpora seniorů v jejich aktivitách (kulturní činnost atd)

- dořešení otázky sběrného dvora obce a odpadového hospodářství

- realizace již vyprojektovaného úseku chodníku – Huťařství – DPS 

- řádné opravy cest i v odlehlejších lokalitách

- v rámci tzv.vratných investic navrhneme zřízení fotovoltaiky na veřejných budovách

- navrhneme obnovu možnosti koupání v obci  

Náš zástupce se zavazuje vytvořit min.1x za čtvrtletí konzultační den s občany, kde vyslechne 
Vaše připomínky, požadavky, případně stížnosti, které může prezentovat na zasedání zastupitelstvu.
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Sdružení nezávislých kandidátů 
KUNČICE – MÍSTO PRO ŽIVOT

- jednodušší a vstřícná veřejná správa
- používání "zdravého selského rozumu"
- zachování vesnického rázu naší obce

Vážení spoluobčané, dovolte, abychom se Vám 
představili. Jsme sdružení nezávislých kandidátů. 
V říjnových komunálních volbách do obecního 
zastupitelstva se budeme ucházet o Vaší přízeň a podporu. 
Nikdo z naších kandidátů není členem žádné politické 
strany. Většina z nás už kandidovala v předešlých 
komunálních volbách; došlo jen ke změně názvu sdružení 
a k doplnění našeho programu, který není žádným 
dlouhým soupisem nereálných slibů a obvyklých 
předvolebních frází. Chceme Vás oslovit jasnými postoji 
a vizemi založenými na lidských a profesních kvalitách 
našich kandidátů, občanů znalých místních poměrů, 
kteří by rádi pracovali ku prospěchu a dalšímu rozvoji naší 
obce. Věříme, že se nám to povede, že nás takto přijmete 
a pochopíte.

Naší kandidáti :

1. Ing. Lumír Poledník - 56 let, pracovník údržby
2. Mgr. Matěj Rybář – 26 let, učitel na základní 

škole
3. Ing. Tomáš Führer – 55 let, ředitel střední školy
4. Bc. Adam Marek – 31 let, stavební technik, 

projektant
5. Bc. Ludmila Knapková – 64 let, důchodce
6. Kamil Šnyta – 43 let, živnostník
7. Radovan Kuchař - 48 let, zámečník
8. Jiří Halla – 48 let, živnostník
9. Markéta Macurová – 43 let, učitelka v mateřské  

škole
10. Martin Strnadel – 32 let, živnostník
11. Libuše Šablaturová – 61 let, důchodce
12. Stanislav Juračák – 43 let, živnostník
13. Ivo Češek – 64 let, důchodce
14. Lumír Řezníček – 53 let, invalidní důchodce
15. Jiří Bartoníček – 18 let, student

Více informací o našem programu se dočtete na 
předvolebním letáku. 

Přijďte k volbám a dejte svůj hlas lidem, které znáte 
a kterým důvěřujete.

Vážení spoluobčané

Jsme opět na prahu voleb do Obecního zastupitelstva a to bývá čas na rekapitulaci 
uplynulých 4 let . Ve volebním programu KSČM jsme si vytýčili několik směrů naší činnosti. 
Především podporu všech projektů, které by směřovaly k zvelebení obce  nebo zpříjemnění 
života jak našich spoluobčanů  tak i návštěvníků. Jako hlavní úkol jsme si dali prosazení 
výstavby sběrného dvora, který by občanům ulehčil starosti s nepotřebným  vybavením a to 
se nám podařilo. Jednání zastupitelstva však nebyla vždy jednoduchá a často padala i 
ostřejší slova. Jako člen finančního výboru jsem se celé řady jednání zúčastňoval a mnohdy 
jsem měl pocit, že osobní ambice převládají nad racionálním a kultivovaným jednáním. Bylo 
by proto dobré, až budete vybírat z nabídky kandidátů, zamyslet se nad tím, zda daný člověk
je pro tuto funkci vhodný, zda bude zastupovat Vaše zájmy, ale hlavně, zda bude pracovat 
pro blaho všech občanů i rozvoj obce.  Práce zastupitelů, členů výborů i jednotlivých komisí 
předpokládá jistou míru znalosti chodu obce, problémů i představu jak danou situaci řešit a 
občas je dobré použít i ten „ zdravý selský rozum „. V následujícím volebním období bychom 
prostřednictvím našich zastupitelů opět chtěli prosazovat účelné a všem prospěšné projekty. 
Proto mi dovolte popřát Vám při výběru kandidátů šťastnou ruku a novým zastupitelům 
dostatek nápadů, ale i pohodové ovzduší při všech jednáních. 

Miloslav Hrdý, člen finančního výboru a předseda ZO KSČM
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Volby do Zastupitelstva obce Kun-
čice p. O. se uskuteční v pátek 5. října 
2018 a v sobotu 6. října 2018. V prv-
ní den voleb začíná hlasování ve  
14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin. 
Ve druhý den voleb začíná hlasová-
ní v 8:00 hodin a končí ve 14:00 ho-
din. Volby probíhají podle zákona  
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupi-
telstev obcí a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů.

Volební kampaň
Volební kampaň musí probíhat 

čestně a poctivě, zejména nesmí být 
o kandidátech a politických stranách 
a koalicích, na jejichž kandidátních 
listinách jsou uvedeni, zveřejňovány 
nepravdivé údaje.

Pro volební kampaň mohou voleb-
ní strany využívat své vývěsní skříň-
ky a plakátovací plochy v čekárnách 
autobusů.  

Ty to plochy jsou určeny všem 
účastníkům volební kampaně. Žádám 
volební strany, aby k volební kampani 
vyžívaly pouze určené plochy. Nevyle-
pujte plakáty a nepište na stěny auto-
busových zastávek, sloupy el. vedení 
a podobně, neboť volební strana, je-
jíž volební materiály budou umístěny 
mimo uvedené plochy, se vystavuje ne-
bezpečí uložení pokuty a bude muset 
na vlastní náklady tuto plochu uvést 
do původního stavu.

Stálý seznam voličů
Na obecním úřadě (č. dveří 25) 

je k nahlédnutí stálý seznam voličů 
Obce Kunčice p. O. Každý volič může 
do seznamu nahlédnout, zda je v něm 
správně uveden, popřípadě údaje 
upřesnit. Do seznamu je možno na-
hlédnout v pracovní dny v těchto ho-
dinách:
pondělí, středa  
 8.00-17.00
                   12.00-13.00 přestávka na oběd
úterý 8.00-11.30
čtvrtek 8.00-11.00 pouze po předcho-
zí dohodě s pracovníkem úřadu

Stálý seznam voličů se uzavírá ve 
středu 3. 10. 2018 v 16.00 hodin.

Systém voleb
Volby probíhají na základě vše-

obecného, rovného a přímého vo-
lebního práva tajným hlasováním.

Volby do zastupitelstva obce se ko-
nají podle zásad poměrného zastoupe-
ní. Funkční období zvolených členů za-
stupitelstva obce je čtyřleté.

Právo volit
Voličem je státní občan České re-

publiky, který alespoň druhý den vo-
leb dosáhl věku nejméně 18 let a je 
v den voleb v této obci přihlášen k tr-
valému pobytu a státní občan jiného 
státu, který je v den voleb v této obci 
přihlášen k trvalému pobytu a jemuž 
právo volit přiznává mezinárodní 
úmluva, kterou je Česká republika vá-
zána a která byla vyhlášena ve Sbírce 
mezinárodních smluv.

Překážky ve výkonu volebního 
práva
a) zákonem stanovené omezení osob-

ní svobody z důvodu výkonu trestu 
odnětí svobody,

b) omezení svéprávnosti k výkonu vo-
lebního práva,

c) zákonem stanovené omezení osob-
ní svobody z důvodu ochrany zdra-
ví lidu nebo

d) výkon služby vojáka z povolání 
v zahraničí nebo výkon služby vo-
jáka v záloze v zahraničí

Hlasovací lístky
Kandidáti každé volební strany 

jsou uvedeni na společném hlaso-
vacím lístku v pořadí určeném vo-
lební stranou. Hlasovací lístky jsou 
označeny razítkem příslušné obce, 
registrující volební strany (MěÚ Frý-
dlant n. O.). Volební strany jsou uvede-
ny v pořadí stanoveném registračním 
úřadem losováním.

Hlasovací lístek pro volby do zastu-
pitelstva obce bude doručen voličům 
poštou v modré obálce nejpozději tři 
dny přede dnem voleb. V případě, že 
voličům nebude z jakéhokoliv důvo-
du hlasovací lístek doručen, budou si 
jej moci vyzvednout přímo ve volební 
místnosti.

Přenosná volební schránka
Občan, který se bude chtít zú-

častnit voleb a bylo by pro něj ze 
zdravotních důvodů obtížné při-
jít k volbám osobně, může požá-
dat obecní úřad nebo v den voleb 
volební komisi o zajištění přenos-
né volební schránky. Členové pří-
slušné volební komise je pak v den 
voleb navštíví s přenosnou volební 
schránkou doma.

Požadavek sdělte telefonicky (tel. 
č. 556 843 193 pí. Holušová nebo tel. 
č. 556 850 154 pí. Kociánová), popří-
padě písemně na obecní úřad nebo 
prostřednictvím poštovních doručo-
vatelek.

Zásady hlasování
Každý volič hlasuje osobně, za-

stoupení není přípustné. Volič po pří-
chodu do volební místnosti prokáže 
svou totožnost a státní občanství ČR 
platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem ČR, jde-li o cizince, 
průkazem o povolení k pobytu. Po zá-
znamu ve výpisu ze stálého seznamu 
voličů obdrží od okrskové volební ko-
mise prázdnou obálku (šedá) opatře-
nou otiskem úředního razítka obce. 
Na žádost voliče mu volební komise 
dodá za chybějící nebo jinak označe-
ný hlasovací lístek jiný. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní občanství 
ČR, nebude mu hlasování umožněno.

Ve volební místnosti si volič pro-
hlédne vyvěšený hlasovací lístek 
označený jako vzor, kde budou vy-
značeni ti kandidáti, kteří se případně 
vzdali své kandidatury nebo byli svou 
volební stranou odvoláni. Při zjišťová-
ní výsledku voleb se k takovým kan-
didátům nebude přihlížet.

Po obdržení hlasovacího lístku 
a úřední obálky vstoupí volič do pro-
storu určeného k úpravě hlasovacích 
lístků. Hlasovací lístek si může volič 
připravit (popř. upravit) již doma.

Volič může volit nejvýše tolik kan-
didátů, kolik členů zastupitelstva obce 
má být zvoleno. Pro Obec Kunčice p. O. 
to je 15 kandidátů.

Kandidáty, které chce volič volit, 
může označit některým z následu-
jících způsobů:

1. možnost hlasování:
Na hlasovacím lístku si volič vy-

bere jednoho nebo více kandidátů, 
avšak jen tolik, kolik členů zastupitel-
stva obce má být zvoleno. Počet členů, 
který má být volen, je uveden v záhla-
ví hlasovacího lístku (15). Vybrané 
kandidáty z kterékoliv volební stra-
ny označí křížkem (jako ve sportce x) 
v rámečku před jménem kandidáta.

2. možnost hlasování:
Ve čtverečku před názvem volební 

strany udělá volič křížek (x) a tím volí 
všechny kandidáty této strany. Může 
však udělat křížek ve čtverečku pou-
ze jedné volební strany.

3. možnost hlasování:
Ve čtverečku před názvem volební 

strany udělá volič křížek (x) a ve sloup-
cích jiných volebních stran označí dal-
ší vybrané kandidáty křížkem v rá-
mečku před jejich jménem. 

 (pokračování na str. 17) 

Volby do zastupitelstva obce 2018
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Jako občan Kunčic pod Ondřejní-
kem nejsem úplně nadšený stavbou 
veřejného WC s přístřeškem u ná-
draží. Stavba není prvotřídním dílem 
soudobé architektury a snad i řemesl-
né provedení by mohlo být lepší. Jako 
nejproblematičtější vnímám špatnou 
přístupnost pohotovostního WC pro 
handicapované spoluobčany. Na dru-
hou stranu je třeba říci, že se nejedná 
o žádnou katastrofu. Barevné sladění 
s přilehlým pivovarem dává stavbě 
rys určité nenápadnosti a nebije ni-
jak do očí, jak se snažil naznačit pan 
Ing. Poledník ve svém článku. Co mě 
na jeho textu zaráží nejvíce je, že jako 
člen zastupitelstva obce a kontrolní-
ho výboru, svaluje všechnu vinu za 

údajně zcela nezvládnutý a předra-
žený projekt na osobu jednotlivce, 
nikoliv na zastupitelstvo jako celek. 
Vizualizace projektu byla zveřejněna 
v obecních novinách pro červenec-
-srpen 2017 na straně 7 ve stejné po-
době, v jaké byla realizována, a bylo 
tedy možné se k projektu předem vy-
jádřit k jako ke všem ostatním. V lis-
topadovém čísle obecních novin 2017 
je na straně 4 uvedeno, že se podařilo 
původní cenu 768 118,12 Kč vč. DPH 
snížit na 693 272,37 Kč vč. DPH a že 
rada obce tuto zakázku schválila, ne-
šlo tedy o nestandardní rozhodnutí 
jednotlivce. 

Snad by bylo vhodné k této údaj-
ně přemrštěné ceně dodat nějaké 

příhodnější srovnání se stavbou za-
stávky v jiných obcích nebo stavby 
podobného rozsahu. Také by se slu-
šelo podobně jako u lednového tex-
tu Doplnění článku Točna u základní 
školy stejného autora uvést, co vše 
bylo v ceně, abychom si mohli udělat 
reálnější představu, zda je skutečně 
cena předražená.

Článek se mi zdá příliš expresivní 
a zaujatý vůči osobě pana starosty, 
který je hned několikrát označen jako 
viník celé události. Myslím, že by bylo 
prospěšnější držet se nezaujatého věc-
ného konstatování faktů a hledání při-
měřených srovnání. 

Mgr. Stanislav Knob, Ph.D.

Komentář k článku Veřejné WC  
s přístřeškem u nádraží

Názory občanů

(dokončení ze str. 16)
Jeho hlasy při této kombinované 

volbě pak dostanou nejdříve kandidá-
ti označení samostatně a pak z vybra-
né volební strany tolik kandidátů této 
strany, kolik chybí do stanoveného 
počtu volených členů zastupitelstva 
obce a to v pořadí, v němž jsou kandi-
dáti označené volební strany uvedeni 
v jejím sloupci.

Pozor! Je-li na hlasovacím lístku 
označena volební strana křížkem ve 
čtverečku v záhlaví jejího sloupce 
a současně jsou označeni kandidáti 
této volební strany křížkem v rámeč-
ku před svým jménem, k označení kan-
didátů se nepřihlíží.

Hlas voliče je neplatný
- jestliže neoznačil na hlasovacím 

lístku ani volební stranu, ani žád-
ného kandidáta

- označil-li na hlasovacím lístku kříž-
kem ve čtverečku v záhlaví sloupce 
volební strany více než jednu voleb-
ní stranu

- označil-li na hlasovacím lístku kříž-
kem v rámečku před jménem kan-
didáta více kandidátů, než má být 
voleno členů zastupitelstva obce, 
bez ohledu na to, že kandidát se 
kandidatury vzdal nebo byla jeho 
kandidatura odvolána

- jestliže hlasovací lístek nebyl vlo-
žen do úřední obálky

- jestliže je hlasovací lístek přetržen

- je-li v úřední obálce několik hlaso-
vacích lístků do téhož zastupitel-
stva obce

V prostoru určeném pro úpra-
vu hlasovacího lístku vloží volič 
svůj (upravený) hlasovací lístek 
do označené úřední obálky, kte-
rou obdržel od okrskové volební 
komise.

Volič hlasuje tak, že po opuštění 
prostoru určeného pro úpravu hla-
sovacích lístků vloží úřední obálku 
s hlasovacím lístkem před okrskovou 
volební komisí do volební schránky. 
Za voliče, který není schopen vložit 
úřední obálku s hlasovacím lístkem 
do volební schránky, může tak učinit 
jiný volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise. Obálku, ve které mu 
byl hlasovací lístek doručen, může 
volič odložit do označené schránky. 
Voliči, který se neodebral do prosto-
ru určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků, okrsková volební komise hla-
sování neumožní.

Členové okrskových volebních ko-
misí nemohou poskytovat informace 
o průběhu voleb, a to až do podepsá-
ní zápisu o průběhu a výsledku hla-
sování. Zákaz se nevztahuje na údaje 
o počtu voličů, kteří již hlasovali. Po-
drobné informace o způsobu hlaso-
vání budou voličům doručeny poštou 
s hlasovacími lístky.

Výsledek voleb 
do zastupitelstva obce

Zápis o výsledku voleb vytvoří Čes-
ký statistický úřad a po podepsání ho 
předá registračnímu úřadu. Ten pak 
vyhlásí výsledky voleb.

Ustavující zasedání nově zvolené-
ho zastupitelstva obce svolává dosa-
vadní starosta do 15 dnů od vyhlášení 
výsledků voleb Českým statistickým 
úřadem. Na tomto zasedání zvolí nově 
zvolení členové zastupitelstva obce ze 
svého středu starostu, místostarostu 
a další členy rady obce.

Vážení občané - voliči,
žádám Vás, abyste se pokud 

možno všichni zúčastnili voleb do 
zastupitelstva obce. Svojí účastí ve 
volbách máme jedinečnou mož-
nost přímo ovlivnit další fungo-
vání naší obce. Také tím dokáže-
me, že nám není život obce lho-
stejný. Zároveň přeji nám všem, 
abychom si do zastupitelstva obce 
zvolili čestné, poctivé a pracovité 
zástupce občanů, kteří budou zá-
rukou pokračování rozumného 
rozvoje naší obce.

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Volby do zastupitelstva obce 2018



18 09/2018

Oslavy 120 let založení sboru s gratulanty a hosty
Kultura a spolkový život

Tak významné narozeniny, jako 
jsou ty naše 120, si zaslouží pořádnou 
oslavu s příjemnými hosty a spoustou 
gratulantů. Pokud jste hasičskou osla-
vu 11. srpna nestihli, je to velká ško-
da, protože program byl velice bohatý, 
všichni se bavili a vše probíhalo v nád-
herné uvolněné atmosféře.

Nejdříve jsme shlédli ukázku ha-
šení od nejstarší techniky až po tu 
nejmodernější, vždy doprovázenou 
dobovou hudbou. Pohádku o hasič-
ském snu nám četly mladé hasičky 
Sárinka Vykrutová a Magdalénka 
Klepáčová, střídaly se s odborným 
výkladem v podání p. Cochlara – tato 
jejich souhra měla velký úspěch. Kaž-
dá ukázka byla odměněna potleskem 
a uznáním diváků, kteří si zblízka 
mohli prohlédnout práci s koňskou 
stříkačkou, různými staršími auto-
mobilovými stříkačkami a nakonec 
zásah našim hasičským automobi-
lem MAN. Po ukončení připraveného 
zásahu si mohli všichni prohlédnout 
i ostatní techniku, např. vysokozdviž-
nou plošinu a výjezdový automobil 
Tatra z HZS Frýdek-Místek. 

Program byl velice různorodý, a tak 
se na podiu střídali další hosté a gratu-
lanti. Nejdříve to byly děti z folklorní-
ho souboru MŠ školní Dolňánek, aby jej 
vystřídali muzikanti ze souboru písní 

a tanců z Kozlovic Valašský Vojvoda. 
Během tohoto představení začala plnit 
dětské sny kouzelnice Radana, která se 
svou spolupracovnicí malovala dětem 
na obličej.  (pokračování na str. 19) 



1909/2018

Oslavy 120 let založení sboru s gratulanty a hosty
(dokončení ze str. 18)

Aby si rodiče odpočinuli a mohli se 
občerstvit, připravila tato kouzelnice 
pro děti zajímavý program, při kterém 
nejdříve kouzlila, později si s dětmi hrá-
la, tančila a dováděla. Večer po 18. hodi-
ně už zase patřil Valašskému Vojvodovi, 
kdy už přijeli i jejich tanečníci a na podiu 
předvedli naše krásné valašské tance.

Během celého odpoledne probíha-
la hasičská ruličková hra, kdy hos-

té mohli vyhrát odpoledne některou 
z více než 200 cen, ti co postoupili do 
večerního slosování pak o 15 nejhod-
notnějších. 

Celou oslavu završila taneční zába-
va se skupinou Sagar, kde se vyplnilo 
přesně to, co se o nich povídá. „Jakmile 
začnou hrát a zpívat, hned jsou všichni 
na parketu“. Tato skupina byla oprav-
du úžasná a předvedla show a kvalitu, 
jakou jsme tu ještě neměli.

Aby se oslavy mohly uskutečnit, 
bylo nutno vynaložit mnoho úsilí 
a práce. Všem sponzorům moc děku-
jeme za dárky do naší ruličkové hry, 
všem hostům a gratulantům za krás-
ně společně prožitou oslavu. Průběh 
akce nám nafotil pan Emil Milata, vi-
dea sestříháme a přidáme. Vše najdete 
na https://sdhkuncicepo.mypage.cz/.

za výbor SDH 
Věra Kahánková
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Sbor dobrovolných hasičů 
Kunčice pod Ondřejníkem   

Vás srdečně zve  
na netradiční soutěž  
v požárním útoku

KUNČICKOU  
BEČKU

v pátek 28. září 2018

Program:  od 9.00 hodin soutěž v požárním  
  útoku mladých hasičů 

  od 14.00 hodin soutěž dospělých,  
  kdy úkolem bude dopravit sud od piva  
  do malé branky dvěma proudy vody.

Letos opět soutěž recesistických družstev!!!!!!

Občerstvení: hranolky, párky v rohlíku,  
  bramborové placky, grilovaná  
  krkovička na kameni

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
O perníkové chaloupce s myškou Klárkou a veverkou Terkou 

 

sobota 20. 10. 2018 
    
10:00 
 

 

Předprodej u paní Daniely Kociánové na obecním úřadě 
od 08. října 2018. Cena vstupenek: děti do 6 let: zdarma  
ostatní: 50,- Kč. Sál otevřen od 09:30. 

Chcete výhodně nakoupit???
    Nebo naopak prodat oblečení, 
hračky a jiné potřeby pro děti???

Pak je tu pro Vás opět …

KUNČICKÝ BAZÁREK 

 

sobota 22. září 2018

9:00 - 12:00

v prostorách TJ Sokol
(čp. 760)

Pro prodej se prosím přihlaste na e-mail
bazarek.kuncice@seznam.cz 

     Poté obdržíte bližší informace k jeho organizaci. 
     Přihlášky přijímáme do 17. 9. 2018 

                          

Přijďte mezi nás!
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22.9.2018 Sběr velkoobjemového odpadu (obec)
22.9.2018 Kunčický bazárek
29.9.2018 Dny architektury (www.denarchitektury.cz)
29.9.2018 Kunčická bečka (SDH)
05.-06.10.2018  Komunální volby do zastupitelstva obce
        Drakiáda (SRPdŠ)
20.10.2018 O perníkové chaloupce s myškou Klárkou a veverkou Terkou
20.10.2018 Randění po třicítce - Divadlo U lípy
25.10.2018 splatnost záloh za IV.čtvrtletí - vodné a stočné (Kunčická s.r.o.)
28.10.2018 výročí posvěcení farního a „ruského“ kostela
5.11.2018 Zbigniew Czendlik (Postel - hospoda - kostel)
14.11.2018 Lampiónový průvod
18.11.2018 „Čtvero ročních období – Hudební výlety” - koncert v rámci  
 Svatováclavského hudebního festivalu - kostel sv. Prokopa  
 a sv. Barbory
Podrobnosti ke všem akcím budou postupně zveřejňovány na webu obce www.kunci-
cepo.cz a samozřejmě také na plakátech.

Akce, které nás čekají DNY 
ARCHITEKTURY 

OPĚT U NÁS
sobota 29. září 2018

V rámci Kunčic pod Ondřejníkem 
budou Dny architektury 2018 na 
téma Prvorepublikový park u Še-
belovy vily. Dnes se jedná o díl-
čí části původního parku, který 
vznikl 20-30 letech 20. stol. u vily 
ředitele ostravských kamenouhel-
ných dolu. Součástí parku je pře-
místěný dřevěný kostelík (1931), 
vyhlídkový altán ve tvaru dřevě-
ného deštníku, samotná vila, te-
nisové kurty, funkcionalistický 
bazén, bazének s podstavcem pro 
sochu, rybník ve tvaru ledviny, be-
tonová kaskáda, pahorek, na kte-
rém stával altán a dále pahorek 

se skalkou. 

sraz u vlakového nádraží 
Kunčice pod Ondřejníkem 
v 10 h v sobotu 29.09.2018

Procházku bude komentovat 
Zdeněk Strnadel

Pohyb je život aneb pravidelné 
cvičení život v štěstí promění
Jak budeme cvičit v naší tělocvičně TJ Kunčice p. O.
pondělí 17.30 – 19.00 hod. ženy zdravotní cvičení
úterý 15.30 – 17.00 hod. žactvo I. stupeň ZŠ
 19.00 – 20.15 hod. ženy aerobik
středa 16.30 – 17.45 hod. děti s rodiči
 18.30 – 20.00 hod. cvičení pro zdraví a kondici z čínské  
  tradice tai-chi a hsingi

S pozdravem Pohyb je život vás zvou cvičitelé Sportu pro všechny.

Nevěděli? Pokud nesledujete závod 
Beskydská sedmička, tak jste ani vě-
dět nemohli. A jak to vlastně bylo…

Vše začalo v pátek 31. srpna v Třinci.
Pátek 22:00 – Odstartováno!!!  

3 000 závodníků a závodnic už ukra-

jují metry do cíle, čeká je jich 95 000… 
Ještě před startem došlo na požehnání 
faráře, českou státní hymnu a překva-
pení v podobě krátkého motivačního 
vystoupení kapely Mirai!

Sobota před polednem – Usain  
a Bolt (aneb Tomáš Martinek a Mar-
tin Moškoř) jsou v cíli a zajišťují si 
první místo ve své věkové kategorii 
mužů a celkové 2. místo v tzv. kate-
gorii hobíků mezi muži. Celkový čas: 
13 hodin 41 minut 34 sekund (to ně-
kteří z nás dokážeme v kuse maximál-
ně spát, ale rozhodně ne běžet) 

Neděle 03:00 – Konec závodu! Už 
ani jedno pípnutí! Počet účastníků, 
kteří se dostali do cíle, je definitiv-
ně uzavřen. Předběžně, neoficiálně, 
registrujeme 1079 úspěšných týmů  
(2 084 závodníků).

Neděle – slavnostní vyhlášení  
s kunčickým USAINEM BOLTEM NA 
BEDNĚ. K FANTASTICKÉMU ÚSPĚ-
CHU BLAHOPŘEJEME!!!  -MŠ-

Zdroj: https:// 
www.beskydskasedmicka.cz/

Foto: Táňa Holušová

Mimořádný sportovní úspěch

Věděli jste, že v Kunčicích také běhá USAIN BOLT?
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Ji ž  po č t v r t é se 
areál Základní školy 
v Čeladné stal dějiš-
těm festivalu Ladná 
Čeladná. Kromě roz-
manité nabídky kon-

certů napříč žánry na festivalu ne-
chyběl bohatý program pro mladší 
i starší děti. Z kapel sklidili největ-
ší potlesk David Koller, Aneta Lan-
gerová a britská šestice The Carny 
Villains, která publikum nadchla 
energickou hudbou, akčním proje-
vem na pódiu a humorem. Děti nej-
více ocenily workshop zaměřený na 
osvojení cirkusových dovedností či 
soutěžní stanoviště, kde plnily nej-
různější úkoly. 

V pátek vystoupili kromě Anety 
Langerové také Vadim & Co. či brati-
slavští Korben Dallas. V sobotu patřilo 
hlavní pódium finalistovi Česko Slo-
venské Superstar Martinu Harichovi 

či legendární kapele Už jsme doma, 
která ve spolupráci s divadelním sou-
borem Buchty a loutky odehrála hu-

debně-divadelní představení v rocko-
vém kabátě, určené nejen dospělým, 
ale rovněž dětem. Druhý večer vy-
gradoval koncertem Davida Kollera 
a na této vlně festival pokračoval až 
do konce. Velký úspěch sklidil také 
DJ Dr. Zeppelin, který roztančil davy 
svou energickou show prodchnutou 
balkánskými rytmy. V tomto duchu 
pokračoval také závěr festivalu, kdy 
na pódium naběhla kapela The Carny 
Villains. „Tahle šestice hraje do roztr-
hání těla a na Ladné Čeladné to neby-
lo jiné. Jejich hudba je sama osobě plná 
energie, což ještě umocňuje nespouta-
ný projev na pódiu, při němž jednotliví 
členové kapely skáčou, hrají v leže, cho-
dí po rukou a podobně. Kapela zkrátka 
nezapře, že má cirkusácké kořeny,“ uza-
vřela Vávrová. 

Více informací o festivalu na:
www.ladnaceladna.cz a https://

www.facebook.com/ladnaceladna

Co se děje v okolí

David Koller uchvátil Ladnou Čeladnou
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VETERINÁRNÍ OŠETŘENÍ PSŮ A KOČEK 
U VÁS DOMA 

Na základě telefonické nebo 
emailové objednávky nabízím 
veterinární služby: 
- preventivní vyšetření,
vakcinace

- základní vyšetření, řešení
nekomplikovaných případů

- aplikace mikročipu, vystavení pasu

- zajištění kastrace koček a kocourů

- eutanázie

- vakcinace králíků

MVDr. Anna Machovičová 
Telefon: 724 190 146 
Email: mvdr.machovicova@gmail.com 

 
Kunčice pod Ondřejníkem 712

T: +420 605 288 726 
E: martinaspacek@seznam.cz 

Martina Špačková
masáže & nehtové studio

Jsme mladý pár, který chce žít v pěkné přírodě.  
Rádi bychom koupili malý stavební  

pozemek v této lokalitě.
RK nevolat. Prosím nabídněte.

Telefon: +420 774 620 205

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 

David Koller uchvátil...

LÉČIVÁ SÍLA A MOC ROSTLIN V TRADIČNÍ KULTUŘE 
NOVOJIČÍNSKA
Výstava léčivých rostlin ze sbírek Muzea Novoji-
čínska.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. Výsta-
va potrvá do 30. září 2018.

VOŇAVÉ, KRÁSNÉ I LÉČIVÉ
Interaktivní program pro školy o využití rostlin 
v lidové kultuře.
Víte, odkud pochází nejstarší „recept“? Na co se užíval 
heřmánek, zeměžluč nebo jitrocel? Proč se netřesk dával 
na střechy a hadinec do myších děr? Účastníci zjistí, jak 
se dělá herbář, a poslechnou si, jak se léčivé rostliny pro-
mítly do písní a lidové slovesnosti. Součástí programu je 
prohlídka výstavy Léčivá síla a moc rostlin v tradiční kul-
tuře Novojičínska. Program probíhá od 4. – 27. září 2018
Účast na programu rezervujte na tel. 553 034 040, 732 
328 944, e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz

ČTVRTEČNÍCI: TISÍC TVÁŘÍ INDIE
Putování po Indii ve fotografiích a osobních vzpo-
mínkách.
Přednáší Martin Trubač.
Ve čtvrtek 4. října 2018 v 17:00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.

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

Muzeum ve Frenštátě p. R. 
– výstavy a program
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