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Michaela Šebelová:  
Chtěla bych, aby se lidem 
všech generací v Kunčicích 
hlavně dobře žilo 
Starostka Michaela Šebelová je 
ve  své funkci téměř rok. Před 
svým zvolením si předsevzala 
spoustu velkých úkolů. Přesto-
že je jeden rok poměrně krát-
ká doba, zajímalo nás, jak se jí 
daří naplňovat představy, kte-
ré si před volbami naplánovala. 
Čtěte v  rozhovoru, který vám 
s ní přinášíme.

Jak to tedy, paní starostko, 
při ohlédnutí za ročním půso-
bením ve vaší funkci vypadá 
s naplňováním vaší vize bu-
doucnosti obce, a jak byste po-
psala strategii rozvoje obce?  

Osvědčilo se mi mít jasný 
plán, strategicky plánovat, spo-
lupracovat a nebát se široké 
diskuse…

V příštím roce nás čeká dis- 
kuse o plánu rozvoje obce pro 
další období. Ten aktuální 
máme schválený do roku 2020. 
Bude potřeba projít a revidovat 
projektové záměry, zamyslet 
se nad dlouhodobým směřo-
váním obce, znovu si uvědomit 
hodnoty, které zastáváme. Vě-
řím, že vize, kam má směřovat 
naše obec, se příliš nezmění. 
Stále platí snaha o zachování 
podhorského rázu naší obce.

(pokračování na str. 2) 

FOTO: David Šrubař
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(dokončení ze str. 1)
Co patřilo před volbami k vašim pri-
oritám a které z nich se vám již po-
dařilo za uplynulý rok uskutečnit?

Jsem ráda, že se nám daří realizo-
vat všechny dotační projekty v naší 
základní škole (projekty jsou podrob-
něji rozepsány na str. 6 až 11 – pozn. 
red.) a že se podařilo dokončit hava-
rijní opravy komunikací (podrobněji 
o nich píšeme na str. 5 – pozn. red.). Re-
alizovaných či probíhajících projektů 
je opravdu hodně a je potřeba k nim 
přijímat mnoho rozhodnutí, což doka-
zuje například i to, že zastupitelstvo 
obce od začátku volebního období za-
sedalo již celkem osmkrát, což běžně 
bývá počet zasedání za polovinu vo-
lebního období.

Na jakých projektech aktuálně pra-
cujete?

Aktuálně nás nejvíce zaměstnávají 
dotační projekty týkající se školy. Jako 
zřizovateli základní a mateřské školy 
nám velmi záleží na tom, aby výuka 
na naší škole byla kvalitní. Proto se 
snažíme vybudovat vhodné zázemí 
pro vzdělávání, zajistit kvalitní vyba-
vení a infrastrukturu. Mnozí nám vy-
čítají, že investujeme do školy příliš 
mnoho peněz. Zde bych ráda připo-

mněla, že přístavba školy, která nás 
stojí 12 milionů Kč z vlastních zdro-
jů, byla vynucena tím, že v naší obci 
přibývá obyvatel a tím pádem i dětí. 

Osvědčilo se propojení areálu se 
středem obce. Zatím je ale uděláno 
provizorně, dokončení nás teprve čeká. 
V plánu je v areálu ještě vybudovat na-
příklad venkovní učebnu. Protože se 
ale do školy v poslední době opravdu 
investovalo mnoho peněz, plánujeme 
tyto projekty pouze v případě dotace. 

Bude také vypsána výzva na vybu-
dování zahrady mateřské školy v pří-
rodním stylu. Uvažujeme proto, že by-
chom o dotaci požádali pro „dolní škol-
ku“ u kostela, kde po znovuotevření 
před pěti lety bylo pouze dokoupeno 
několik herních prvků. Zahrada má 
velké rezervy a razantní obměnu by 
si zasloužila. Byli bychom rádi, kdyby 
děti navštěvující tuto mateřskou ško-
lu mohly plně využívat potenciál za-
hrady a při pobytu na zahradě mohly 
rozvíjet svou kreativitu, představi-
vost a pohybové dovednosti. 

Jak vidíte budoucnost Galerie Karla 
Svolinského?

Těším se, že s novým reprezenta-
tivním prostorem se otevírají nové 
možnosti využití galerie. Na vnitřní 

vybavení galerie a uspořádání trvalé 
expozice se zaměříme v příštím roce, 
nyní jsme řešili zejména stavební věci. 
Také nás čeká spousta tzv. papírové 
práce, padl totiž návrh zřídit galerii 
jako samostatnou příspěvkovou or-
ganizaci obce (případně organizační 
složku obce). Konkrétní forma bude 
ještě diskutována, ale cílem je přenést 
odpovědnost za galerii na obec. 

Jak jste spokojená s fungováním 
obecního rozhlasu?

Hlásiče obecního rozhlasu, které 
jsou součástí varovného protipovodňo-
vého systému, jsou velké téma. Jedná se 
o společný projekt s obcí Tichá, který 
byl dokončen ještě v minulém volebním 
období. Jsem si vědoma, že jde o téma, 
které hýbe naší obcí – dříve bylo hlá-
sičů málo a skoro vůbec nikdo rozhlas 
neslyšel, nyní je hlásičů mnohem víc, 
ale bohužel ne dost, protože naše obec 
je tak rozlehlá, že by ideální pokry-
tí bylo neúměrně drahé. Situace není 
ideální, ale snažíme se s tím něco dělat 
a reagovat na podněty občanů. Na dru-
hé straně je ale nutné přiznat, že nelze 
vyhovět úplně všem. Ráda bych také 
upozornila na problém s autorskými 
právy, jimiž jsme omezeni při pouštění 
hudby a za jejichž užití by obec musela 
platit. Zdarma naše obec může odehrát 
pouze jednu píseň, a to Terezu od úžas-
ného Waldemara Matušky. Jsme si ale 
vědomi, že ji nemůžeme hrát pořád 
dokola. Podařilo se nám proto získat 
povolení hrát také písně výborného 
hudebníka Mariana Friedla. Je také do-
hodnuto, že dojde k omezení frekven-
ce hlášení maximálně na jednou den-
ně (samozřejmě ne každý den). A ještě 
přemýšlíme o možnosti poslechnout 
si hlášení kdykoli později ze záznamu 
na webových stránkách obce. Děkuji 
tímto paní Ivaně Řezníčkové, která má 
tuto agendu na starosti.

Hodně jste se věnovali škole, tedy dě-
tem a mladým lidem. A jak pamatu-
jete na seniory? 

Zapojili jsme se do projektu SENI-
OR TAXI, který úspěšně funguje a je 
mnohými občany využíván. Schváli-
li jsme předběžně pokračování toho-
to projektu a zapojení obce i v dalším 
roce. Paní řidička je moc milá a spolu-

Michaela Šebelová: Chtěla bych, aby se lidem  
všech generací v Kunčicích hlavně dobře žilo 

FOTO: Archiv novomanželů D.
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práce se Střediskem sociálních služeb 
ve Frýdlantu nad Ostravicí, které tuto 
službu pro celkem šest obcí mikroregi-
onu zajišťuje, je opravdu skvělá.

Jistě se vás mnozí ptají na rozhlednu…
Ano, pár vět na vysvětlenou a uve-

dení na pravou míru bych zde ráda 
věnovala také projektu stavby roz-
hledny na Skalce, což měl být původně 
společný projekt s obcí Čeladná. Okolo 
rozhledny se množí nepřesné a zavá-
dějící informace, které se již objevily 
i v médiích. V dubnu letošního roku 
rozhodlo zastupitelstvo obce o přeru-
šení prací na tomto projektu z důvodu 
nutné asanační těžby v masivu Ond-
řejníku, která bude trvat ještě přibliž-
ně tři roky. Po tuto dobu není možné 
počítat se sjízdností cest pro stavební 
techniku. Také by byl obtížný i pohyb 
stavební techniky, která by se musela 
vyhýbat nákladním vozidlům s vytěže-
nou dřevní hmotou. V současné době 
proto budeme činit pouze záchovné 
úkony směřující k ochraně dosud pro-
vedených investic. Požádali jsme napří-
klad o prodloužení stavebního povole-
ní na stavbu „Rozhledna Skalka“ a bu-
deme usilovat o prodloužení Smlouvy 
o právu provést stavbu „Rozhledna 
Skalka“, která byla uzavřena mezi naší 
obcí a ostravsko-opavskou diecézí.

V čem vidíte největší rezervy?
Mrzí mě, že stále není dořešen chod-

ník k DPS. Znovu jsme požádali o dotaci 
ze SFDI na rok 2020. Osobně si ale mys-
lím, že je potřeba tuto stavbu zrealizo-
vat v každém případě, i pokud bychom 
dotaci opět nedostali (viz str. 12). Roz-
hodnutí je ale na celém zastupitelstvu. 

Velkým otazníkem zůstává využi-
tí budovy bývalé smuteční síně a bu-
dovy staré školy. Trápí nás, že v obci 
nemáme sběrný dvůr, ale také vzhled 
autobusových zastávek v obci.

Došlo k nějakému posunu ohledně 
budovy nádraží ČD?

Na nádraží a jeho okolí jsme sa-
mozřejmě nezapomněli. Zahájili jsme 
jednání se zástupci SŽDC, jakožto ma-
jitelem budovy železničního nádraží 
a přilehlých pozemků, kvůli zlepšení 
údržby okolí nádraží. V letošním roce 
bude upravena manipulační plocha ve-
dle nádraží, aby na ni mohly vjíždět 
a stát osobní automobily. Bude demon-
továno nefunkční zrezivělé oplocení 
okolo nádraží. SŽDC začíná s projek-
továním opravy budovy nádraží. Chce 
zachovat historický ráz budovy, bude 
provedena demolice nefunkčních ve-
řejných toalet. Pokud vše půjde dobře, 
mohli bychom se během dvou let do-

čkat opravení budovy. Dohodli jsme se, 
že SŽDC a obec budou spolupracovat 
na údržbě okolí nádraží a že s námi 
bude konzultován projekt opravy 
budovy nádraží a okolí již v příprav-
né fázi, aby vznikl na horním konci 
opravdu reprezentativní a funkční ve-
řejný prostor – např. parkování, stoja-
ny na kola nebo úschovna kol, veřejná 
zeleň apod.

K povinnostem starostky patří i od-
dávání. Baví vás?

Musím říci, že se jedná o velice pří-
jemnou pravomoc. Jsem sama překva-
pena, jak moc mě tato práce baví, ze 
všech párů mám vždycky obrovskou 
radost. Také se vždy těším na každé 
vítání občánků. Ráda bych proto této 
příležitosti využila, abych poděkovala 
především paní matrikářce Taťáně Ho-
lušové, která vše perfektně připravuje. 

Do týmu oddávajících pak patří také 
pan místostarosta David Fojtík a za-
stupitelé paní Marie Pokludová a pan 
Miloslav Hrdý. A samozřejmě zastu-
pující matrikářka Jana Martináková.

Změnily se nějak vaše priority v prá-
ci pro obec? Pokud ano, v čem?

Nezměnily. Stále platí, že prioritami 
jsou odpovědné hospodaření s obec-
ními penězi a majetkem, strategické 
plánování investic i údržby, podpo-
ra spolků a jejich činnosti a pořádání 
kulturních akcí. 

Co pro vás je nebo bylo největším za-
dostiučiněním? Máte již teď ke své 
činnosti nějakou zpětnou vazbu 
od občanů Kunčic?

Obrovským zadostiučiněním pro 
mě je, když vidím, jak je veřejností 
využíván areál naší školy. Pravidelně 

Pro lepší organizaci práce jsme si s panem místostarostou Davidem Fojtíkem 
rozdělili kompetence následovně:

STAROSTKA: 
• zastupuje obec navenek, 
• výkon zákonných povinností dle 

zákona o obcích (např. rozpočet, 
vnitřní kontroly, přezkoumání 
hospodaření, personalistika, in-
formování veřejnosti o činnosti, 
zabezpečení výkonu přenesené 
působnosti, zajištění chodu obec-
ního úřadu atd.),

• svolávání jednání rady a zastupi-
telstva obce, příprava materiálů 
na jednání, zápisy,

• administrace webových stránek 
obce, webové aplikace,

• řízení projektů (přístavba školy, 
dotační projekty přes MAS – aktu-
álně 3, nové centrum obce 1. eta-
pa, OPŽP – Energetické úspory  
tělocvičny),

• dotační management, 
• veřejné zakázky,
• záležitosti kultury, společenské 

akce (setkání seniorů, blaho- 
přání),

• sociální oblast – spolupráce s MěÚ 
Frýdlant nad Ostravicí, Domem 
s pečovatelskou službou (SENIOR 
TAXI), Charitou Frýdek-Místek 
a Frenštát pod Radhoštěm,

• poskytování finančních příspěvků 
obce (žádosti, smlouvy),

• dopravní obslužnost,
• smluvní záležitosti,
• koordinace přípravy strategic-

kých rozvojových dokumentů 
a průběžná kontrola jejich plnění,

• a další běžná denní agenda.

MÍSTOSTAROSTA:
• organizace technických pracovní-

ků obce,
• stanovení plánu údržby obecního 

majetku a jeho zajištění (revize),
• zajišťování smluv na energie, te-

lefony,
• technické zajištění pouti v obci,
• správa obecních lesů,
• údržba hřbitova a urnového háje,
• řízení zimní údržby a posypu 

místních komunikací a chodníků,
• veřejné osvětlení,
• problematika komunálního, vel-

koobjemového, separovaného 
a dalšího odpadu,

• oblast životního prostředí,
• záležitosti spol. Kunčická s.r.o.,
• řízení projektů výstavby vodovo-

dů a chodníků a jejich projektové 
přípravy (dokončené: výstavba 
vodovodu na Bystrém, výměna 
oken v DPS, oprava zatáčky u Pen-
zéše, oprava havarijního stavu 
místní komunikace pod viaduk-
tem; probíhající nebo v plánu: 
oprava střechy na obecním úřadě, 
výstavba vodovodu v Kolibách),

• ztracení psi,
• správa IT, zajištění on-line přeno-

su ZO,
• administrace webových stránek 

obce (zejména zveřejňování ano-
nymizovaných usnesení ZO a RO),

• nájmy v obecních nemovitostech 
(byty, prostory sloužící k podni-
kání atd.),

• vyvěšování vlajek a další.
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tam chodí celé rodiny, společně jezdí 
na kolečkových bruslích. Viděla jsem 
dokonce, jak babička a dědeček skáka-
li s vnoučaty do písku – kde jinde by 
si tohle mohli vyzkoušet? (smích) Jsem 
přesvědčena – a mám to potvrzeno ze-
jména od přespolních – že náš areál je 
svou volnou přístupností široké veřej-
nosti unikátní. Od mnoha návštěvníků 
obce jsem již slyšela, jak by byli rádi, 
kdyby obdobný krásný prostor měli 
i ve své obci.

Jsem také ráda, že dokážeme poskyt-
nout i zázemí pro sportovní akce, jako 
bylo například v srpnu uskutečněné 
mistrovství ČR v paraglidingu v přes-
nosti přistání s mezinárodní účastí.

Obecně si myslím, že když si lidé vy-
loženě nestěžují a hromadně na něco 
nenadávají, tak je to vlastně projev 
spokojenosti. Takže se těším i z toho-
to, ale je mi jasné, že úplně všem se ni-
kdy zcela zavděčit nelze. 

Jste spokojená s mírou zapojení ob-
čanů do dění obce?

Ano. Je úžasné, jak jsou každý rok 
všichni ochotní se zapojit například 
do příprav a organizace dne obce. Je to  
opravdu celoobecní rodinná akce. Je 
vždy znát, že ji dělají Kunčičani pro 
Kunčičany a tak to má být. Návštěv-
níky samozřejmě v naší obci vítáme, 
ale rodinná atmosféra a vzájemné se-
tkávání místních jsou moc důležité. 

Zavedli jsme pravidelná divadla – 
již nyní domlouváme podzimní před-
stavení a představení na příští rok. Vě-
řím, že lidé přijdou a budou spokojení.

Kunčice jsou opravdu velice rozlehlé, 
čím se ještě zabýváte a které projek-
ty byste ráda za své funkční období 
stihla dokončit?

Úkolů je hodně. Jako dvě hlavní in-
vestiční priority příštího roku vidím 
chodník k DPS a 1. fázi centra obce. 
Dále jsme zahájili jednání o vypořádá-
ní majetkoprávních vztahů pod vodní-
mi nádržemi, abychom mohli postup-
ně zlepšit využití těchto nádrží.

Nezapomínáme ani na drobné akce, 
jako je například vybudování uprave-
ných stanovišť kontejnerů na separo-
vaný odpad. Výstavbu budou zajišťo-
vat zaměstnanci obce, kterých máme 

nyní již pět. Aktuálně jsme začali 
v centru obce, kde zároveň přibude 
plocha na parkování vozidel. Připra-
vujeme se tak už na příští rok, kdy 
bude parkování z důvodu výstavby 
krátkodobě omezeno. Abychom ale 
mohli budovat vzhledná stanoviště 
ve všech částech obce, je potřeba do-
řešit majetkoprávní vztahy. 

Při opravě viaduktu jsme vybudo-
vali zpevněnou plochu na kontejnery.

Pan místostarosta má spolu s na-
ším lesním hospodářem panem To-
mášem Svobodou mnoho práce také 
ohledně zajišťování těžby dřeva 
v obecních lesích, které jsou postiže-
ny kůrovcem.  

Nesmím zapomenout také na bez-
pečnost dopravy. Zvažujeme, že by-
chom umístili na rovinku u rozces-
tí k nádraží v obou směrech radary 
upozorňující řidiče na jejich aktuální 
rychlost. V této lokalitě také citelně 
chybí přechod pro chodce nebo místo 
pro přecházení.

Čeká nás opravdu ještě spousta prá-
ce. Bylo by ale krátkozraké směřovat 
naše kroky jen do roku 2022. Věřím 
v dlouhodobé strategické plánování, 
navíc proces přípravy projektu od pů-
vodní myšlenky k realizaci trvá mno-
ho let. Zdárným příkladem je projekt 

školního areálu, kde se první myšlen-
ky na realizaci projektu objevují již 
v roce 2011 a prakticky každý rok se 
k projektu realizovaly nějaké kroky… 
Proto je potřeba, mimo samotné reali-
zace projektů, začít projekčně připra-
vovat i další projekty – např. chodník 
směrem na Tichou v dolní části obce.

Bez ohledu na to, jak dopadnou vol-
by v roce 2022, je potřeba už nyní při-
pravovat projekty a zamýšlet se nad 
dlouhodobou vizí rozvoje obce a mít 
jasně stanovený plán a směr, kterým 
by se měla obec ubírat. Věřím, že když 
jsou projekty široce diskutovány a při-
pravovány, budou i zdárně dokončeny. 
Týká se to např. centra obce, kde návrh 
vzešel ze široké diskuse s veřejností. 
Věřím, že každé další zastupitelstvo 
a vedení obce bude činit kroky k po-
stupnému naplňování a realizaci to-
hoto projektu…

Jaká by měla být budoucnost obce 
pod vaším vedením?

Obec bych chtěla směřovat přesně 
tak, jak jsem deklarovala před volba-
mi: jde mi o zachování podhorského 
rázu obce se zachováním rozptýlené 
zástavby, pastvin a o podporu zeměděl-
ství. Zároveň by se ale mělo v obci lidem 
dobře žít, měla by být moderní a dobře 
vybavená pro všechny generace. 

Všechno ale nejde hned. Jsem pře-
svědčena, že neleníme a je vidět, že 
jsme toho během prvního roku zvlád-
li opravdu hodně, a věřím, že se nudit 
do konce volebního období rozhodně 
nebudeme…

Doufám, že díky pilné práci, kte-
rou jsme za poslední rok úspěšně roz-
běhli, tuto vizi brzy naplníme a zrea-
lizujeme. Za celé vedení obce ale moc 
prosím o strpení, protože i když už 
spoustu dobře odvedené práce máme 
úspěšně za tento rok za sebou, ještě 
větší spousta práce nás teprve čeká. 
A zde bude hodně záležet na tom, zda 
se nám podaří na úspěšně zahájenou 
cestu získávání dotací na zvelebování 
obce a realizaci potřebných staveb-
ních projektů zdárně navázat a i na-
dále v ní pokračovat. Proto bych chtě-
la upozornit na fakt, že to všechno by 
bez skvělé spolupráce zejména s pa-
nem místostarostou Davidem Fojtí-
kem, dalšími členy rady obce, většiny 
v zastupitelstvu, ale i celého týmu za-
městnanců obecního úřadu, rozhodně 
nešlo. Ráda proto využiji této příleži-
tosti a nejen za sebe, ale i za vás obča-
ny Kunčic pod Ondřejníkem, všem za-
městnancům obce za skvělou týmovou 
práci moc děkuji a těším se na další 
úspěšně odpracované společné roky!

redakce

FOTO: David Šrubař
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Celkové náklady na tyto opravy 
se vyšplhaly na částku přesahují-
cí 9 mil. Kč. Akce patří do kompe-
tence místostarosty obce Davida 
Fojtíka. Žádnou akci by nebylo 
možné dokončit, pokud by za-
stupitelstvo obce neschválilo 
rozpočet, který umožní stavební 
projekty realizovat.

redakce

Viadukt za benzinovou pumpou
Koncem srpna jsme dokončili opra-

vu místní komunikace 75c pod via-
duktem za benzinovou pumpou, která 
byla již mnoho let doslova v havarijním 
stavu. Letos to již došlo tak daleko, že 
kvůli propadnutí značné části tělesa 
komunikace nešlo již po vozovce projet 
a z bezpečnostních důvodů musela být 

zcela uzavřena. To je také důvod, proč 
byla její oprava zařazena mezi priority 
letošního roku. Oprava začala v červen-
ci a k 26. srpnu jsme převzali od zho-
tovitele, společnosti MRK Stavby s.r.o., 
hotovou stavbu. Náklady na její reali-
zaci činí 2 435 421 Kč vč. DPH a budou 
hrazeny z prostředků obce.

Oprava příkopu podél MK 3b („zatáčka u Penzéše“)
Místní komunikace byla v tom-

to místě již poměrně dlouhou dobu  
podemílána vodou protékající v ne-
upraveném příkopu. Kvůli havarij-
nímu stavu byla oprava příkopu za-
řazena mezi priority letošního roku.  
Oprava úspěšně proběhla, i když 
s ohledem na nepříznivé počasí  
(většinu materiálu, kterým byl v prů-
běhu stavby příkop zasypán, odnes-
ly přívalové deště) se její dokončení 

oproti původně plánovanému termínu  
na konci měsíce května mírně opoz-
dilo a stavba byla dokončena až za-
čátkem měsíce srpna. Naštěstí se  
vše podařilo a díky probíhající stav-
bě se zamezilo větším škodám na této 
komunikaci.

Celkové náklady na tuto opravu či-
nily 780 536 Kč vč. DPH a byly uhraze-
ny z prostředků obce. Opravu proved-
la společnost MRK Stavby s.r.o.

Výměna oken v Domě pro seniory 
V celé budově Domu pro senio-

ry byla na jaře letošního roku vy-
měněna ok na, balkonové dveře 
a vstupní dveře a celá budova byla 
také při této příležitosti hezky vy-
malována. Výměnu oken provedla  

firma PVC Okna a vyšla obec na 269 ti-
síc Kč bez DPH. Věříme, že všichni 
obyvatelé domova i přes počáteč-
ní nepříjemnosti spojené s průbě-
hem realizovaných úprav nakonec  
změnu ocenili.

Výstavba vodovodů 
V dubnu jsme dokončili stavbu vo-

dovodu na Bystrém pro zásobení nové 
i výhledové zástavby v této lokalitě 
na hranici s Trojanovicemi. Akci zdár-
ně dokončila firma MRK Stavby s.r.o. 
za cenu 2 916 899 Kč bez DPH. 

Koncem srpna pak došlo k předá-
ní staveniště vodovodu v Kolibách 
zhotoviteli – firmě Tomáš Nevřiva. 
S ním byla po dlouho probíhajícím 
hodnocení veřejné zakázky malého 
rozsahu uzavřena smlouva za cenu 
1 471 523 Kč bez DPH, předpokláda-
ná hodnota zakázky vycházející z roz-
počtu projektu byla přitom 2,2 mil. Kč 
bez DPH. Stavba bude plně financová-
na z rozpočtu obce. Předpokládaným 
termínem dokončení stavby dle uza-
vřené smlouvy o dílo je konec listopa-
du letošního roku. 

V průběhu výstavby prosíme všech-
ny dotčené občany o trpělivost. Věří-
me, že se akci podaří zdárně dokončit 
ke spokojenosti všech, které již delší 
dobu nedostatek vody trápil. 

Střecha obecního úřadu
Vzhledem k tomu, že jsme zjis-

tili po zimě dezolátní stav krytiny 
na střeše obecního úřadu, která se 
rozpadla, připravujeme její výměnu 
za krytinu hliníkovou. Aktuálně rada 
obce rozhodla o uzavření smlouvy 
o dílo s místní firmou Střechy Kamil 
Šnyta, která opravu střechy provede. 
Oprava by měla začít teď na počátku 
měsíce září a dokončena by měla být 
do zimy, konkrétně do konce listopa-
du. Náklady na její realizaci budou 
hrazeny z rozpočtu obce a měly by být 
zhruba 860 tisíc Kč včetně DPH.

PŘED PO

PŘED PO

PŘED PO

Co se nám za poslední rok podařilo

Další opravy
Také jsme opravili betonovou pa-

lisádu u chodníku směrem na dolní 
konec (poblíž hasičárny) a fasádu bu-
dovy čerpací stanice na horním konci. 
Celkem za 500 tisíc Kč.
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O přístavbě základní školy obec 
rozhodla zhruba před dvěma lety, a to 
ze dvou zásadních důvodů. Prvním 
byl narůstající počet žáků základní 
školy. Zatímco dosud měla škola ka-
pacitu 230 žáků a maximálně 11 tříd, 
po dokončení přístavby bude mít 
nově 13 kmenových tříd celkem pro 
260 žáků. Druhým důvodem byla ne-
dostatečná kapacita školní družiny 
a chybějící samostatné prostory pro 
školní družinu. Ta tak musela být čás-
tečně rozmístěna po výukových tří-
dách, což bylo nekomfortní nejen pro 
samotné děti, ale neslo s sebou i mno-
ho provozních nepříjemností a obtíží. 
Zatímco před přístavbou měla školní 
družina kapacitu 90 dětí a výhradně 
pro potřeby družiny jen jednu třídu, 
nově bude mít čtyři třídy školní dru-
žiny celkem pro 120 dětí. 

Obec oslovila čtyři architektonická 
studia, která dodala návrhy možného 
řešení přístavby základní školy. Ty 
posuzovalo a diskutovalo deset zastu-
pitelů obce a šest zástupců základní 
školy. Přihlíželo se zejména k potře-
bám školy, k výhodám jednotlivých 
návrhů, ale byla brána v potaz i jejich 
případná úskalí.

Předmětem návrhů měla být pří-
stavba celkem čtyř učeben, které by 
škola mohla využívat jako prostory 
pro školní družinu nebo jako záze-
mí pro odborné učebny (např. učeb-
ny přírodních věd, jazykovou učebnu 

apod.), a to včetně sociálního zařízení 
a bezbariérového přístupu. Cílem pro-
jektu mělo být vytvoření stavby, kte-
rá by splňovala a zajišťovala potřeby 
školy, a přitom byla reprezentativním 
objektem, který by mohl sloužit obci 
pro pořádání kulturních akcí. 

Vítězný návrh
Na základě zvážení všech pro a pro-

ti se ukázaly jako realizovatelné pou-
ze dva z dodaných návrhů. U zástupců 
školy pak nakonec zvítězil návrh no-
vojičínského studia Architráv, s.r.o., 
Ing. arch. Ivo Domoráka a Ing. arch. 
Oldřicha Poula. Jejich návrh v sobě 
snoubí navýšení kapacity základní 
školy, bezbariérový přístup do školy 
(vybudování výtahu) a možnost pro-
vozního oddělení galerie od školní 
budovy (dříve tomu tak nebylo, proto 
mají obě části v přízemí samostatný 
vstup), a v případě potřeby naopak 
umožňuje i jejich propojení. Výstavní 
Galerie Karla Svolinského je řešena 
jako objekt s možností samostatného 
vstupu a může být otevřená nezávis-
le na budově školy. Řešení umožňuje 
vstup do školy přímo z areálu. 

Jak to bude vypadat
V přízemí navazuje školní část pří-

stavby na provoz tělocvičny a umož-
ňuje využití šaten a sprch pro venkov-
ní sportoviště. Je obnoven původní 
průchod, který v poslední době slou-

žil jako šatna. V přízemí i v 2. NP jsou 
navrženy prostory pro školní družinu, 
díky tomu je umožněn oddělený pro-
voz družiny od zbytku základní školy. 
Vzniká zde také kvalitní zázemí pro 
další mimoškolní aktivity. V přízemí 
i 2. NP má přístavba vlastní sociál-
ní zařízení. Pro venkovní sportoviš-
tě jsou navrženy sklad a nářaďovna. 
Druhé nadzemní podlaží přístavby 
a venkovní terasa půdorysně přesa-
hují venkovní prostor v přízemí. Tento 
prostor lze využít např. jako nadstře-
šený prostor pro příležitostné umístě-
ní stánků a stolů prodejců v rámci akcí 
pro veřejnost. Je zde také vybudováno 
WC pro veřejnost přístupné z venku. 

Výstavní galerie ve 2. NP je přístup-
ná samostatným vstupem a schodiš-
těm z přízemí. Galerii tvoří schodiš-
ťová hala, hlavní výstavní prostor se 
dvěma venkovními terasami, vedlejší 
výstavní prostor prosvětlený shora 
světlíkem, sociální zařízení a zázemí 
(sklad). Jak již bylo výše zmíněno, gale-
rie může fungovat nezávisle na provo-
zu školy, tedy např. i ve večerních ho-
dinách nebo o víkendech. Původní vý-
stavní galerie neměla vhodné osvětlení 
a rovněž umístění obrazů na paravá-
nech nebylo ideální. Z tohoto důvodu 
je hlavní výstavní prostor řešen tak, že 
výstavní plochy budou na delších stě-
nách místnosti a prosklené plochy bu-
dou pouze na kratších stěnách. Galerie 
má navržené venkovní terasy, aby byl  

Přístavba ZŠ a MŠ Karla Svolinského
Opravdu hodně energie jsme věnovali naší základní škole

FOTO: David Šrubař
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umožněn výhled na malebné okolí. 
Výstavní prostor pro umístění stálé 
expozice je přirozeně osvětlen shora. 

Se začátkem školního roku, který 
byl letos s ohledem na vrcholící sta-
vební úpravy mimořádně posunut 
až na pondělí 9. září, by mělo být již 
vše téměř hotové. Závazný termín 
zhotovení a předání díla je nejpoz-
ději do 13. září 2019. Termín byl pro-
dloužen s ohledem na rozsah změn 
vzniklých na základě našich poža-
davků jakožto objednatele stavby, ale 
i z důvodu změn vzniklých na základě 
nepředvídatelných prací zjištěných 
při demontáži dotčených konstrukcí 
(vše je smluvně řešeno dodatky). Žáci 
ani učitelé se ale nemusejí bát, provoz 
školy ve stávající budově bude zajištěn 
již od pondělí 9. září. 

A pro úplnost ještě dodáváme, že 
stavbu realizovala ostravská spo-
lečnost K VAZAR akciová společ-
nost. Náklady na samotnou stavbu 
činí 28 677 981,30 Kč vč. DPH. Sumu 
17 408 000 Kč pokryla dotace, kterou 
obec získala od Ministerstva financí 
ČR, předpokládaná spoluúčast obce 
by měla činit 12 839 536 Kč vč. DPH 
(do této sumy jsou přitom zahrnuty 
i náklady na projekt, realizaci veřej-
né zakázky, výkon autorského dozoru, 
technického dozoru stavebníka a vý-
kon koordinátora BOZP).

Název  
projektu

Celkové 
náklady

Spoluúčast 
obce

Výše  
dotace

Poskytovatel  
dotace

Přístavba základní školy 30 248 000,00 12 840 000,00 17 408 000,00 MFČR (proplaceno)

Vybavení odborných učeben 2 316 761,96 160 148,00 2 156 613,96 IROP / MAS (proplaceno)

Vybavení IT učebny 1 033 658,40 109 157,92 924 500,48 IROP / MAS (proplaceno)

Zázemí pro mimoškolní aktivity 1 400 000,00 300 000,00 1 100 000,00 IROP / MAS (předpoklad)

En. úspory – tělocvična okna 975 000,00 622 000,00 353 000,00 OPŽP (předpoklad)

En. úspory – tělocvična vzduchotechnika 1 400 000,00 415 000,00 985 000,00 OPŽP (předpoklad)

Celkem 37 mil. Kč 14,5 mil. Kč 23 mil. Kč

Pozn.: Částky aktuálně probíhajících projektů jsou zaokrouhlené.

VIZUALIZACE

SKUTEČNOST

PŘIPRAVUJEME:
DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ VE ŠKOLE
Přijďte se v  říjnu podívat, co 
všechno se změnilo. O přesném 
termínu vás budeme informo-
vat v příštím vydání obecních 
novin a na plakátech.
Rádi bychom tuto akci spojili 
s tradiční Drakiádou.
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Přístavba očima vedoucí vychovatelky ZŠ a MŠ  
Karla Svolinského Ivany Myslikovjanové
V čem vidíte největší výhody přístav-
by a co vy osobně nejvíc na přístavbě 
školy oceňujete?

V naší škole máme čtyři oddělení 
školní družiny. Provoz odpoledních 
družin začíná po čtvrté vyučovací ho-
dině, a protože činnosti družin pro-
bíhaly v kmenových třídách, ve kte-
rých často výuka končila až po páté 
vyučovací hodině, bylo vždy problém 
nastavit rozvrh družin a tříd tak, aby 
se nekryla výuka s chodem družiny. 
A vzhledem k tomu, že některé děti 
tráví v budově školy až deset hodin 
denně, velice jsem si přála, aby děti 
měly na odpoledne zázemí pro hru 
a odpočinek v jiném prostředí než je 
školní třída. 

Na nové přístavbě si proto nejvíc 
cením toho, že jednotlivá oddělení 
nebudou roztříštěná po celé škole, 
jako tomu bylo doposud. A velmi kvi-
tuji i fakt, že budou mít děti bezpečný 
a volný přístup na školní hřiště.

Jak se vám líbí nově vybavené odbor-
né učebny?

Nejen mně, ale i dětem se nejvíc líbí 
nová školní cvičná kuchyň, která je 
vybavena moderními spotřebiči a ku-
chyňským náčiním. Využíváme ji čas-
to a děti se vždy velmi těší na přípra-
vu jídel a různých dobrot. Počítačovou 
učebnu navštěvujeme jen výjimečně, 
oceňuji však rychlost sítě, softwarovou 

i hardwarovou výbavu. Díky tomu se 
toho nyní v hodinách stihne daleko více.

Na co se v nové škole nejvíc těšíte?
Samozřejmě na vše nové, co nás 

ve třídách školní družiny čeká. Všech-
no je nejen krásně barevné, ale hlavně 
také funkční, nábytek a bohaté vyba-
vení pomůckami pro zájmové činnosti 
nám obohatí jejich spektrum. 

Co podle vás nejvíc ocení samotné 
děti-žáci školy, a v čem naopak vidíte 
největší výhody pro vaše kolegyně?

Myslím, že dětem udělá radost 
spousta nových pomůcek, stavebnic 
a her, ale bezesporu nejvíce ocení di-
gitální technologie. Připravujeme to-
tiž kroužek animace a robotiky. Děti 
se zájmy o technické a ruční práce jistě 
potěší širší nabídka řemeslných akti-
vit. Na své si ale přijdou i zájemci o pří-
rodu (podrobně na str. 9 – pozn. red.). 

Kolegyně vychovatelky zajisté oce-
ní fakt, že budou mít vlastní kmenové 
družiny na jednom místě. Domnívám 
se, že vychovatelky uvítají nové vyba-
vení družin pomůckami, a tím rozšíří 
nabídku zájmových aktivit. 

Jsem moc ráda, že vedení obce není 
jedno, v jakých podmínkách děti naší 
obce žijí, učí se a tráví volný čas, a že 
vnímají také podněty, přání a potře-
by pedagogů.

redakce

Nic se neudělá samo
Naší obci se za poslední rok po-

dařilo získat řadu dotací, bez nichž 
bychom nemohli realizovat mno-
ho finančně nákladných projektů. 
Málokdo už ale asi ví, že tato práce 
s sebou nese i zvýšené nároky na za-
městnance obce. Přestože hlavním 
koordinátorem všech projektů je 
starostka obce, která zjišťuje mož-
nosti dotací a vyřizuje vše potřeb-
né, aby projekty měly všechny ne-
zbytné parametry, byly schváleny 
v orgánech obce, bylo zajištěno je-
jich průběžné financování a spolufi-
nancování a všechno smluvně ošet-
řeno a řádně administrováno apod. 
Úspěch v projektovém řízení je vždy 
výsledkem práce celého týmu lidí. 
Ze zaměstnanců obce se jedná na-
příklad o paní sekretářku Danielu 
Kociánovou, která vede elektronic-
kou evidenci všech důležitých doku-
mentů, zajišťuje odesílání datových 
zpráv a je doslova pravou rukou 
paní starostky. S projekty je spoje-
na také zvýšená administrativní zá-
těž i obou účetních obce. Paní účetní 
Jana Martináková kontroluje plnění 
rozpočtu dle plánu a vede účetnictví 
všech projektů. Paní Jana Cochlaro-
vá má na starosti evidenci faktur, 
připravuje podklady pro žádost 
o platbu a připravuje inventurní sou-
pisy pořizovaného majetku, aby bylo 
možné dohlížet na hospodárné vyu-
žívání majetku pořízeného z dotace, 
a to nejen po dobu udržitelnosti pro-
jektu. Paní Danuše Svobodová zase 
zajišťuje veškerou nutnou agendu 
ve vztahu ke stavebnímu řízení. Pan 
místostarosta David Fojtík pomáhá 
kordinovat spolupráci zaměstnan-
ců obce a školy při činnostech, kte-
ré na projektech zajišťujeme sami. 
Dále má v naší obci na starosti ha-
várie, údržbu a opravy, takže by bez 
něj nefungovaly a nebyly zajištěny 
běžné provozní záležitosti a důležité 
projekty výstavby a údržby obecní 
infrastruktury, o kterých se můžete 
podrobně dočíst na str. 5.

Nesmíme také zapomenout na ve-
dení naší základní školy a mno-
hé zaměstnance školy (např. pana 
školníka, paní uklízečky, paní vy-
chovatelky a pedagogy odborných 
předmětů), které projekty také za-
městnávají a na jejichž bedrech bude 
zajištění projektů po dobu udržitel-
nosti. Budou se tedy o majetek sta-
rat, užívat jej a udržovat a zajišťovat 
chod kroužků. Všem zapojeným pa-
tří velké díky.

Podařilo se nám získat dotace 
v celkové hodnotě 23 milionů Kč! 
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Za účelem realizace tohoto projek-
tu jsme požádali již v září loňského 
roku o dotaci v rámci programu Inte-
grovaný regionální operační program 
(IROP), 8. výzva MAS Frýdlantsko – 
Beskydy – IROP – Infrastruktura pro 
základní, střední a vyšší odborné ško-
ly, registrační číslo projektu CZ.06.4. 
59/0.0/0.0/16_075/0009832. 

Žádost o podporu úspěšně prošla 
procesem hodnocení a splnila po dlou-
hém posuzování podmínky způsobilos-
ti k financování po doplnění. V srpnu 
byl tento projekt doporučen k financo-
vání a nyní čekáme na vydání tzv. práv-
ního aktu, tedy rozhodnutí o poskytnu-
tí dotace. Což může trvat až dva měsíce.

Předmětem projektu je pořízení vy-
bavení do tří odborných učeben v nově 
vybudované přístavbě ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského pro mimoškolní aktivity 
– konkrétně nábytek a pomůcky a také 
notebooky a potřebný software. Čtvr-
tá učebna bude vybavena ze stávající-
ho vybavení školy. 

Na přípravě projektu se ve vel-
ké míře podíleli zaměstnanci školy, 
zejména vedoucí vychovatelka paní 
Ivana Myslikovjanová, které za spo-
lupráci a pomoc patří obrovské podě-
kování. Poděkování ale patří i všem 
ostatním, kteří se do přípravy projek-
tu nějakým způsobem zapojili – např. 
i dalším paním vychovatelkám, které 

vymyslely krásné názvy jednotlivých 
tříd a kroužků, jež budou nově ve ško-
le díky projektu nabízeny.

V rámci práce s digitálními techno-
logiemi budou probíhat kroužky Ani-
máček a Robotík. Tato učebna bude 
vybavena notebooky, třídními progra-
movatelnými sadami – např. BEE BOT 
třídní sada, Fisher – Price PC housen-
ka, Blue – Bot třídní sada a Lego Edu-
cation robotika WeDo 2.0. Díky práci 
v tomto kroužku budou děti kreativně 
pracovat, pochopí základy a principy 
robotiky, budou zkoumat, modelovat 
a řešit problémy. Naučí se programo-
vat jednoduché robotické přístroje. 

Věříme, že mezi dětmi bude o tyto 
kroužky velký zájem.

V rámci technických a řemeslných 
oborů budou v učebně Tvořílek kroužky 
Technik – modelář a Technik – řemesl-
ník. Za tímto účelem bude pořízen pra-
covní ponk, vozík na ruční práce a vozík 
na výtvarný materiál, stavebnice Mer-
kur a Seva, dětské šicí stroje, dětské 
tkalcovské stavy a stavebnice Walachia.

V rámci přírodních věd bude ško-
la v rámci mimoškolního vzdělávání 
nabízet kroužek Mladý přírodovědec. 
Za tímto účelem byly nakoupeny na-
příklad tyto pomůcky: prosvětlovací 
stůl, monokulární mikroskopy, bino-
kulární lupy, sady preparačních ná-
strojů, dalekohledy, pozorovací nádo-
by s lupou a další zajímavé pomůcky, 
s nimiž bude jistě děti bavit pracovat.

Účelem projektu je zvýšení kvality 
zájmového a neformálního mimoškol-
ního vzdělávání ve vazbě na budoucí 
uplatnění na trhu práce v klíčových 
kompetencích v oblasti přírodních 
věd, technických a řemeslných oborů 
a práce s digitálními technologiemi. 
Cílem projektu je zkvalitnění veřej-
ných služeb a podmínek života v naší 
obci a zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro zájmové a nefor-
mální vzdělávání. 

Při podání žádosti o dotaci se před-
pokládaly celkové náklady na reali-
zaci ve výši 1 171 675 Kč. Z fondů EU 
jsme předpokládali příspěvek ve výši 
1 113 091,25 Kč, spoluúčast obce měla 
být do výše 58 583,75 Kč.

Aktuálně již máme vysoutěženo 
a jsou uzavřeny kupní smlouvy s do-
davateli. Náklady na pořízení note-
booků a potřebného software budou 
v celkové výši 262 789 Kč vč. DPH 
a dodá je pan Karel Lex z Frýdku-
-Místku, s nímž jsme už uzavřeli kup-
ní smlouvu. Nábytek a pomůcky pak 
přijdou na 964 900 Kč vč. DPH a dodá 
je společnost BENJAMÍN s.r.o. z Buch-
lovic, s níž jsme již také uzavřeli kup-
ní smlouvu. V rámci veřejné zakázky 
na nábytek jsou pořizovány také tzv. 
nezpůsobilé výdaje, tedy takové, kte-
ré nám nebudou z dotace proplaceny. 
Jedná se například o kuchyňskou lin-
ku, která bude sloužit také jako záze-
mí pro zajištění občerstvení pro akce 
v nové galerii.

Vše se již nezadržitelně blíží do fini-
še, tak hlavně ať se především dětem 
všechno líbí a jsou s novým vybave-
ním spokojené.

redakce

Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích  
pod Ondřejníkem
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Předmětem projektu bylo pořízení 
počítačového vybavení a softwaru pro 
výuku odborných předmětů do stáva-
jící odborné učebny v ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského, a to za účelem zvýšení 
kvality vzdělávání ve vazbě na bu-
doucí uplatnění na trhu práce v klí-
čových kompetencích. Bylo poříze-
no 26 sad počítačů, včetně sluchátek 
a potřebného softwaru, dále tiskárna, 
3D tiskárna a vizualizér. Bylo zakou-
peno ale i mnoho vzdělávacích progra-
mů – např. k výuce angličtiny, fyziky, 
přírodopisu, chemie, biologie či soft-
ware na výuku informatiky a školní 
licence pro neomezený počet uživa-
telů pro úpravy a správu fotografií. 
Nově pořízené vybavení ale nebude 
sloužit jen v rámci školní výuky. Nej-
méně po dobu udržitelnosti projek-
tu škola otevře počítačový kroužek 
pro 25 žáků.

Díky tomuto projektu se tak poda-
řilo vytvořit moderní multifunkční 
odbornou počítačovou učebnu, která 
odpovídá požadavkům dnešní doby 
a trhu práce.

Celkové výdaje na modernizaci 
počítačové učebny činí 1 033 658 Kč.
Do těchto nákladů se přitom zahrnují 
i neinvestiční výdaje, jako jsou např. 
náklady na administraci projektu, ná-
klady na podání žádosti o dotaci, rea-
lizaci výběrového řízení atd. Obci byla 

vyplacena dotace ve výši 924 500 Kč, 
tedy ve výši 95 % způsobilých výdajů 
projektu. Požadované vybavení učeb-
ny dodala koncem května společnost 
pana Karla Lexe z Frýdku-Místku 
a nyní již slouží potřebám školy. 

redakce

Nové vybavení počítačové učebny 

Vybavení počítačové učebny a vybavení odborných 
učeben bylo financováno dotací z fondů EU, konkrétně 
z IROP, prostřednictvím MAS Frýdlantsko – Beskydy.

V lednu letošního roku jsme poda-
li žádost o dotaci v rámci průběžné 
výzvy MŽP Operační program život-
ní prostředí 2014-2020 – SC 5.1, 100. 
výzva, s cílem snížit energetickou  
náročnost tělocvičny naší školy. Ná-
vrh opatření vychází z ekologické-
ho posouzení. Projekt má ekologický 
charakter a je kombinovaný na dvou 
žádostech: 
• Název projektu 5.1a) ZŠ Kunčice p. O.  

– energetické úspory tělocvičny: 
Registrační číslo projektu CZ.05.5.
18/0.0/0.0/19_100/0009255. Před-
mětem této části projektu je opat-
ření zahrnující výměnu polykarbo-
nátového okna.

• Název projektu 5.1b) ZŠ Kunčice p. O. 
– energetické úspory tělocvičny: Re-
gistrační číslo projektu CZ.05.5.18/
0.0/0.0/19_100/0009254. Předmě-
tem této části projektu je opatření 
zahrnující instalaci nové VZT jed-
notky s rotačním rekuperátorem.
Provedli jsme již výběrové říze-

ní na dodavatele obou částí. Výměnu 
polykarbonátových oken v celkové 
hodnotě 974 903,52 Kč vč. DPH pro-
vede ostravská společnost THERM,  
spol. s r. o., novou VZT jednotku s ro-

tačním rekuperátorem v celkové hod-
notě 1 284 236 Kč vč. DPH dodá ost-
ravská společnost TEMEX, spol. s r.o. 

Projekt byl doporučen výběrovou 
komisí řídicího orgánu Operačního 
programu životní prostředí 2014–2020 
(OPŽP) k financování. Na oba projekty 
již bylo vydáno Rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace. Pokud vše dobře dopad-
ne, dotace pokryje ze 40 % náklady 
na výměnu okna a ze 70 % náklady 
na novou VZT jednotku s rotačním re-
kuperátorem. 

K financování spoluúčasti máme 
zažádáno o výhodnou půjčku ve výši 
přibližně 950 tisíc Kč ze Státního fon-
du životního prostředí. Úroková sazba 
je tak výhodná, že při měsíčním splá-
cení částky ve výši 8 300 Kč přeplatí-
me za deset let pouze 21 tisíc Kč. Tento 
projekt tak pravděpodobně v letošním 
roce vůbec nezatíží obecní rozpočet 
(na straně výdajů).

Výměna oken již proběhla (viz foto), 
VZT jednotka bude instalována v září. 
Dojde tak krátkodobě k omezení pro-
vozu tělocvičny na začátku školního 
roku. Věříme ale, že výsledek bude 
stát za to. 

redakce

Snížení energetické náročnosti tělocvičny základní školy
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Tento projekt jsme realizovali v prů-
běhu dvou let. O loňských školních 
prázdninách proběhly potřebné sta-
vební a bourací práce (stavební úpra-
vy cvičné kuchyňky, drobné stavební 
a zednické práce, renovace podlahy 
a rozvody sítí ve cvičné kuchyňce a de-
montáž stávajícího vybavení). Kuchyň-
ka již krásně sloužila po celý školní rok. 
Mnozí z vás jistě pozitivní změnu za-
znamenali např. na vánočním jarmarku.

V letošním školním roce, na přelo-
mu letošního února a března, jsme do-
končili i druhou etapu dotačního pro-
jektu „vybavení odborných učeben“ 

v ZŠ a MŠ Karla Svolinského. Proběhla 
kompletní rekonstrukce přípravny (la-
boratoře), a to včetně dodávky nového 
vybavení a nábytku. Konkrétně byla 
dodána digestoř, žákovská laborator-
ní pracoviště, mycí stůl, váhový stůl, 
skříň pro chemické látky, sada měři-
cích senzorů neulog, laboratorní kaha-
ny a skříně na pomůcky. Do jazykové 
učebny, počítačové učebny a učebny fy-
ziky a chemie byly dodány interaktivní 
multidotykové tabule, dataprojektory 
s ultrakrátkou projekcí, nastavitelné 
konzole pro projekci, učitelské počí-
tače včetně pracoviště a židlí. 

Nyní jsou již všechny učebny vyba-
veny a plně funkční. Díky realizaci to-
hoto projektu se výrazně zvýšila kva-
lita zázemí pro vzdělávání. Od nově 
zahájeného školního roku bude mi-
nimálně po dobu pěti let pro zájemce 
otevřen kroužek vaření.

Celkové výdaje na realizaci pro-
jektu byly 2 316 761 Kč. Již v červenci 
nám byla na účet obce připsána dotace 
ve výši 2 156 613,96 Kč (což odpovídá 
95 % způsobilých výdajů projektu), 
zbývající část byla financována z fi-
nančních prostředků obce. 

redakce

Vybavení odborných učeben

První snahy o vyřešení centra 
naší obce sahají do osmdesátých 
let minulého století, konkrétnější 
podobu a výsledky však přináší až 
naše úsilí za poslední tři roky. Pro-
běhla veřejná setkání, diskuse, do-
tazníkový průzkum mezi obyvateli 
obce a nakonec i architektonicko-
-urbanistická soutěž. V ní zvítězil 
návrh opavského Ing. arch. Mar-
tina Materny, s nímž pak následně 
naše obec uzavřela smlouvu o dílo 
na projekt 1. fáze. Předmětem 
smlouvy je architektonická studie, 
projektová dokumentace pro územ-
ní řízení, projektová dokumentace 
pro stavební povolení a pro prove-
dení stavby včetně výkazu výměr 
a následného autorského dozoru. 
Na základě dodatku z letošního 
února bude dílo zahrnovat také 
zvýšenou křižovatku, navazující 
chodník a zónu 30. Zastupitelstvo 
obce také schválilo přeložení dvou 
sloupů ČEZ – distribučního zaří-
zení určeného k dodávce elektric-
ké energie. Úpravy budou probí-
hat pouze na pozemcích v majetku 
obce, v případě dotčení dvou sou-
kromých pozemků máme souhlasy 
vlastníků. Celková dohodnutá cena 
za dílo je 767 382 vč. DPH. 

Okolí obecního úřadu se příští rok změní
Nyní se snažíme pro 1. fázi projektu 

získat stavební povolení, v květnu le-
tošního roku bylo zahájeno územní ří-
zení. V příštím roce bychom rádi reali-
zovali veřejnou zakázku na dodavatele 
stavby a následně co nejdříve zahájili 
samotnou výstavbu. Předpokládané 
náklady stavebních prací v okolí úřadu  
jsou ve výši 6 mil. Kč. Tento projekt pa-

tří k našim prioritám pro rok 2020. 
Cílem našich snah je postupné smy-
sluplné vyřešení celého středu naší 
obce. Protože se ale jedná o náklad-
ný projekt, je potřeba jej rozfázovat. 
Také nás v budoucnu čeká vybudo-
vání nové prodejny, bytovek a řeše-
ní autobusových zastávek.

redakce
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Chodník k DPS 
Z důvodu nedostatečné výše fi-

nančních prostředků v rozpočtu Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury 
(SFDI) na rok 2019 rozhodl Výbor 
SFDI o neposkytnutí dotace na vý-
stavbu bezbariérového chodníku 
od centra směrem k bytovému domu 
na Frenštát p. Radhoštěm. Protože ale 
jinak náš projekt všechny potřebné 
náležitosti splňoval, byli jsme upozor-
něni, že můžeme o dotaci žádat opě-

tovně i v příštím roce, a to v tzv. zjed-
nodušeném administrativním režimu. 
Této možnosti jsme využili a opakova-
nou žádost pro rok 2020 v srpnu podali. 
Při plánování investičních priorit pro 
rok 2020 se bude zastupitelstvo obce 
zabývat i možností stavby celého chod-
níku z vlastních prostředků. Předpo-
kládané náklady na jeho stavbu včetně 
související infrastruktury (vodovodu 
a kanalizace) jsou zhruba 12 mil. Kč. 

Naše obec je rozlehlá a není v na-
šich finančních možnostech reali-
zovat všechny projekty najednou, 
jsme si ale velmi dobře vědomi prio-
rit. V případě, že ani příští rok dota-
ci na výstavbu tohoto chodníku ne-
získáme, budeme se snažit prosadit 
jeho stavbu na náklady obce a začne-
me také projekčně připravovat další 
etapy výstavby chodníku.

redakce

Na jejich pořízení jsme získali dota-
ci od Ministerstva kultury ČR ve výši 
25 tisíc Kč. Také uvažujeme o tom, že 
by se knihovna, která se posledních 
osm let nachází v provizorních pod-
mínkách zasedací místnosti, mohla 
přesunout do vhodnějších prostor. 
V současné době se nám otevírá mož-
nost využít pro knihovnu prostory 
po bývalých lékařských ordinacích, 
v nichž by mohla vzniknout nejen 
knihovna, ale například i klubovna, 

centrum pro maminky s malými dětmi 
apod. O vývoji vás budeme informovat. 

A jak hodnotí změnu 
v knihovně paní knihovnice 
Marie Starnovská?

Nový systém je mnohem přehledněj-
ší. V případě jakéhokoli problému ho lze 
na dálku snadno vyřešit s naší meto-
dičkou paní doktorkou Nálepovou přes 
vzdálený přístup, což je obrovská výho-
da, kterou starý systém neměl. Dostali 

jsme také nový počítat, který nahradil 
ten původní, který už dosloužil.

A pokud jde o případnou možnost 
přestěhování knihovny, je to výborný 
nápad. Chtěla bych tam – samozřejmě 
po domluvě s paní starostkou a obec-
ní radou – zřídit malé informační cen-
trum k obci Kunčice pod Ondřejníkem, 
k její historii, vývoji, ale i k současným 
možnostem kulturního a sportovního 
vyžití v naší obci.

redakce

Knihovna má nový počítač a knihovnický software

Velice nás těší, že se kalendář stal 
nezbytnou součástí většiny kunčic-
kých domácností. Proto na jeho pří-
pravě pilně pracujeme a vybíráme 
ty nejlepší fotografie. Opět bude po-
hlednicový, tentokrát z velké části 
z šikmých leteckých snímků na naši 
obec pořízených společností JAS AIR 

z letiště Hosín u Hluboké nad Vltavou 
při leteckém snímkování naší obce. 
Budeme se snažit, abyste ho moh-
li mít k dispozici – oproti loňskému 
mírnému zpoždění – již během pod-
zimu. Připomínám, že pro každou 
domácnost bude připraven jeden vý-
tisk kalendáře ZDARMA, další výtis-

ky si lze zakoupit za symbolických 
50 Kč. Z technických důvodů ani le-
tos nebude kalendář do domácností 
rozvážen, je nutné si ho vyzvednout 
na obecním úřadě osobně! O kon-
krétním termínu vydání vás budeme  
ještě informovat. 

redakce

Příprava kalendáře na rok 2020

FOTO: JAS AIR
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Jarmila Kantorová 88 let
Miloslav Šrubař 86 let
Eliška Valášková 86 let
Ludmila Řezníčková 84 let
Ludmila Janáčová 82 let
Marie Strnadlová 82 let
Helena Dvořáková 81 let
František Strnadel 81 let
Stanislav Zátopek 80 let
Jan Fojtík 75 let

Václav Syrovátka 75 let
Eva Žurková 65 let
Petr Nerušil 65 let
Vítězslava Juříčková 65 let
Zdeněk Navrátil 65 let
Josef Fleischer 65 let
Alena Petrovská 60 let

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

Uskuteční se ve čtvr-
tek 19. září 2019. Cílem 
vycházky bude přírod-
ní památka – traverti-
nová kaskáda v Tiché 
a návštěva obřadní síně 

na OÚ.
Sraz v 9.30 ve Frenštátě u škol. 

Tam je možno jet autobusem o půl 

deváté a čas vyplnit třeba návštěvou 
radniční věže. Také je možno přijet 
vlakem z Kunčic p. O. v 9.00 na za-
stávku Frenštát-město. V 9.35 odjíždí 
autobus č. 653 do Tiché na zastávku  
Pod Hůrkou k travertinové kaská-
dě. Zpět do tiché k OÚ pojedeme opět 
autobusem v 10.49 na zastávku Na 
fojtství. 

Prohlídneme si společenskou 
místnost s překrásnými dochova-
nými interiéry, které slouží jako ob-
řadní síň na OÚ. Zpět máme možnost 
jet autobusem do Frenštátu p. R. ve 
12.36 hod.

Kdyby bylo móóóc špatné počasí, 
uskutečníme tutéž vycházku o týden 
později, tj. ve čtvrtek 26. září. Z.K.

Jubilanti září 2019

Pozvánka na vycházku pro seniory v září

Společenská rubrika

Zážitky z výletů pro seniory 2019

Rozloučení

V čísle 6. Obecních novin str. 3 byla 
zveřejněna nabídka na jednodenní vý-
lety pro seniory s bydlištěm v Morav-
skoslezském kraji. Organizátorem je 
EDUC 24 AGENCY s.r.o.

12. července tuto nabídku využilo 
6 kunčických seniorů. Nástupní místo 
Frýdlant n. O., první zastavení ve Ful-
neku, druhé na zámku v Hradci nad 

Moravicí a třetí v Arboretu Nový Dvůr. 
Cena 200,- Kč i s obědem. Všechna na-
vštívená místa za návštěvu opravdu 
stála, průvodci byli výborní, den jako 
malovaný, zkrátka jak se říká „To ne-
mělo chybu“.

Na doporučení se na druhý výlet 
s touto společností vydalo dalších 
9 seniorů. Odjeli 13. srpna taktéž do 
Fulneku, dále na zámek do Raduně 

a odtud do Klimkovic – lázní. Taktéž 
byli všichni spokojeni.

Budou-li se konat takové výlety 
i příští rok, neváhejte se, kunčičtí 
senioři, přihlásit. Poděkování si za-
slouží všichni, kteří se nám po celý 
den věnovali a my jsme si mohli pro-
žít příjemné chvíle na navštívených 
místech.

Za všechny Z.K.

V měsíci srpnu jsme se naposle-
dy rozloučili s paní Štefanií Řez-
níčkovou, Marií Zikovou, Emilem 
Oprštěným a Jiřím Čajánkem.

 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
*
*
*
*
*
*
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Vážení občané a vlastníci rekre-
ačních chat,

v sobotu 21. září 2019 proběh-
ne v naší obci sběr nebezpečných, 
velkoobjemových odpadů. Využijte, 
prosím, hromadného sběru nebez-
pečných a velkoobjemových odpadů 
a nepřistavujte je ke kontejnerům 
na komunální odpad, kam nepatří! 
Seznam sběrných stanovišť s jednot-
livými časy svozů je uveden v tabulce.

Sběr nebezpečných odpadů pro-
vede firma FCC Česká republika, s.r.o., 
provozovna Ostrava, Frýdecká 740, 
739 32 pošta Vratimov.

Nebezpečný odpad je odpad určený 
k likvidaci, např. olejové automobilové 
filtry, plechovky se zbytky barev, au-
tobaterie i s elektrolytem, znečištěné 
láhve a sklo od chemikálií, zbytky pří-
pravků na hubení škůdců a postřiky, 
staré kosmetické přípravky, staré léky, 
vyjeté motorové oleje, mořidla a roz-
pouštědla, plastové obaly a nádoby od 
škodlivin, hadry znečištěné barvami, 
oleji a vazelínou, obaly od sprejů ap. 

V uvedené době je bude moci každý 
občan nebo vlastník nemovitosti v obci 
odevzdat na tomto místě k likvidaci.

Upozornění!
Nebezpečný odpad vozte prosím 

na stanoviště pouze v uvedenou 
dobu, aby jej mohli pracovníci od-
borné firmy od Vás přímo odebrat 
a nezůstával nikde ležet bez dozo-
ru!  Větší množství je potřeba do-
předu nahlásit!

Velkoobjemové odpady, jsou od-
pady, které nelze uložit do běžných 
popelnic na domovní odpad.

Do přistavených kontejnerů na sta-
novištích nebo přímo na určené sta-

noviště (malé kontejnery již nebudou 
přistavovány) je možno dne 21. září 
2019 bezplatně uložit např. matrace, 
části nábytku, WC mísy, umyvadla, ko-
berce, linolea, kočárky apod.

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 a využijte slu-
žeb sběrného místa.

Elektroodpad je možné předat dne 
21. září 2019 od 8:00 do 12:00 ho-
din do sběrného místa obce, které 
je v areálu Pily Kunčice p. O. čp. 803.

Informace k odstraňování 
kontejnerů na komunální 
odpad a provozu sběrného 
dvora!

V současné době stahujeme z obě-
hu černé kontejnery na komunální 
odpad, které jsou umístěny u hlavní 
silnice na stanovištích kontejnerů 
na tříděný odpad z důvodu navážení 
velkého množství komunálního od-
padu z podnikatelské činnosti sub-
jektů se sídlem mimo naši obec. Stá-
vá se, že během soboty a neděle jsou 
černé kontejnery, které jsou určeny 
pouze pro hřbitov nebo pro vlastní-
ky rekreačních chat v blízkém oko-
lí, obloženy desítkami pytlů z pro-
dejních akcí nebo z likvidace auto- 
vraků. 

V nejbližší době budou také ze sta-
novišť u kostela, u Huťařství, na roz-
cestí a u Bodizu odvezeny 4 červené 
boxy na elektroodpad, které jsou 
neustále vykrádány. Drobný elektro-
odpad můžete odevzdávat přímo do 
sběrného místa nebo v garáži budovy 
obecního úřadu.

Místa zpětného odběru odpadů:
Velkoobjemový odpad - předá-

vejte v provozní době do sběrného 
místa obce Elektrospotřebiče - pře-
dávejte v provozní době do sběrné-
ho místa obce 

Baterie, zářivky a osvětlovací tě-
lesa ukládejte do sběrných boxů v bu-
dově obecního úřadu a dále do sběr-
ného místa obce

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

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

Textil a oděvy ukládejte do kontej-
nerů na textil na stanovištích u koste-
la, 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 do vel-
kých kontejneru v ohradě u garáží pod 
silnicí u obecního úřadu, kde jsou vol-
ně přístupné.

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

Danuše Svobodová, 
pracovník OÚ

V sobotu 21. září 2019 proběhne v naší obci sběr nebezpečných a vel-
koobjemových odpadů. 

Provozní doba a jednotlivá stanoviště pro NEBEZPEČNÝ ODPAD:
autobusová zastávka "U lávky" 8:30 - 9:00 hodin
autobusová zastávka "Kostel" 9:15 - 9:45 hodin
autobusová zastávka "Huťařství" 10:00 - 10:45 hodin
autobusová zastávka "Rozcestí ČD" 11:15 - 12:00 hodin

Provozní doba a jednotlivá stanoviště pro VELKOOBJEMOVÝ ODPAD:
autobusová zastávka "U lávky" 8:00 - 10:00 hodin
autobusová zastávka "Kostel" 8:00 - 10:00 hodin
autobusová zastávka "Huťařství" 8:00 - 11:00 hodin
autobusová zastávka "Rozcestí ČD" 8:00 - 12:00 hodin
u železničního přejezdu pod ruským kostelíkem 8:00 - 11:00 hodin
u vodní nádrže "v Kolibách" 8:00 - 11:00 hodin
u restaurace Koliba Tichý "pod Stolovou" 8:00 - 10:00 hodin

Provozní doba a stanoviště pro ELEKTROODPAD:
areál Pily KpO č.p. 803 8:00 - 12:00 hodin

Sběrné místo obce  
se nachází v areálu 

Pily, č. p. 803!
Provozní doba (vyjma státních 
svátků): pondělí a středa vždy od 
15:00 do 18:00, sobota vždy od 
10:00 do 12:00.

PROVOZ SBĚRNÉHO MÍSTA BUDE 
UKONČEN 30. ŘÍJNA 2019, OTE-
VŘEN BUDE ZNOVU NA JAŘE 2020.

Individuálně lze řešit uložení odpadu 
do sběrného místa po dohodě s pra-
covníkem p. Justem tel. 734 288 922.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
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Loni občané odevzdali k recy-
klaci 8 586,94 kilogramů starých 
spotřebičů.

Snaha obyvatel obce recyklovat 
staré a nepoužívané elektrospotře-
biče se již několik let vyplácí. Naše 
obec obdržela certifikát vypovída-
jící o přínosech třídění a recyklace 
elektrozařízení.

Díky environmentálnímu vyúčtování 
společnosti ASEKOL můžeme nyní přes-
ně vyčíslit, o kolik elektrické energie, 
ropy, uhlí, primárních surovin či vody 
jsme díky recyklaci vysloužilého elekt-
ra ušetřili ekosystém Země. Víme také, 
o jaké množství jsme snížili produkci 
skleníkových plynů CO2 nebo nebez-
pečného odpadu. Informace vycházejí 
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, 
která s obcí dlouhodobě spolupracuje na 
recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vy-
účtování společnosti ASEKOL vyplývá, 
že občané naší obce v loňském roce vy-
řadili 8 586,94 kilogramů elektra. Tím, 
že jsme ho následně předali k recykla-
ci, jsme uspořili 116,49 MWh elektři-
ny, 6 651,50 litrů ropy, 488,86 m³ vody 
a 3,66 tun primárních surovin.

Navíc jsme snížili emise sklení-
kových plynů o 24,03 tun CO2 ekv., 
a produkci nebezpečných odpadů 
o 98,76 tun.

Výsledek studie jednoznačně pro-
kázal, že zpětný odběr elektrozaří-
zení, i těch nejmenších, má nezane-
dbatelný pozitivní dopad na životní 
prostředí. Když si uvědomíme, že re-
cyklace běžných 100 televizorů uspo-
ří spotřebu elektrické energie pro do-
mácnost až na 4 roky, nebo ušetří při-
bližně 400 litrů ropy potřebných až 
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou 
to impozantní čísla. Pozitivní zprá-
vou pro uživatele počítačů také je, že 
odevzdání 10 vysloužilých monitorů 
ušetří spotřebu energie potřebnou 
pro chod notebooku po dobu necelých 
5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto 
zásadně přispívají k ochraně životní-
ho prostředí, si zaslouží obrovský dík.

V současné chvíli mají Češi prostřed-
nictvím sběrné sítě společnosti ASE-
KOL k dispozici více než 17 000 sběr-
ných míst. To je pětkrát více než napří-
klad v ekologicky vyspělém Rakousku. 
Sběrný dvůr je již v každé středně 
velké obci. Zároveň ulice a separač-
ní stání jsou doplněny o červené kon-
tejnery na drobné elektro. Každý, kdo 
má zájem třídit vysloužilé elektro, si 
může najít nejbližší sběrné místo na  
www.sberne-dvory.cz nebo na www.
cervenekontejnery.cz.

Studie LCA posuzuje systém zpětné-
ho odběru vysloužilého elektrozařízení. 
Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpraco-
vání až do okamžiku finální recyklace 
jednotlivých frakcí vyřazených spotře-
bičů do nového produktu. Pro každou 
frakci byly vyčísleny dopady na životní 
prostředí. Výsledky studie jsou prezen-
továny jako spotřeba energie, surovin, 
emise do ovzduší, vody a produkce odpa-
du. Konečná bilance vyzněla pro zpětný 
odběr elektrozařízení jednoznačně po-
zitivně, a to ve všech aspektech.

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Kunčice pod Ondřejníkem

ZA ROK 2018 JSTE ZAJISTILI SBĚR 8 586,94 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
116,49 MWh

Úspory vody *
488,86 m3

Úspory ropy **
6 651,50 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 98,76 t

Úsporu primárních
surovin
3,66 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 24,03 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
6 561 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
97 816 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně 
ulevila životnímu prostředí

Od 26. 8. 2019 do 30. 11. 2019 
bude uzavřena místní komunika-
ce v místě od čp. 118 po čp. 112 
postupně ve třech úsecích, z dů-
vodu realizace stavby „Vodovod 
Koliby-Pícha“.

Rozhodnutí o úplné uzavírce a ob-
jížďce bylo zveřejněno na úřední desce.

Investor stavby a žadatel o uza-
vírku: Obec Kunčice pod Ondřejníkem.

Odpovědná osoba: David Fojtík, 
místostarosta, mob. 736 773 930.

Dodavatel stavby: Tomáš Nevřiva, 
se sídlem Nádražní 226, 744 01 Fren-
štát p. R. Odpovědná osoba dodava-
tele stavby: Tomáš Nevřiva tel. 603 
429 313. Děkujeme 

za pochopení a trpělivost

Oznámení o úplné uzavírce místní komunikace
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Devět jednotek hasičů zasahovalo 
ve čtvrtek 15. 8. 2019 brzy ráno u po-
žáru roubeného rodinného domku a tří 
osobních automobilů v obtížně přístup-
ném terénu za viaduktem v lokalitě…

Až na lehce zraněný kotník dobro-
volného hasiče se zásah obešel bez 
újmy na zdraví. Předběžná škoda byla 
odhadnuta na 5 milionů korun, příčina 
vzniku požáru je v šetření.

Operační středisko hasičů bylo 
o požáru informováno ve čtvrtek brzy 
ráno – krátce po čtvrt na čtyři. Do 
Kunčic pod Ondřejníkem ihned vyje-
ly dvě jednotky Hasičského záchran-
ného sboru Moravskoslezského kraje 
(HZS MSK) – ze stanic Frýdek-Místek 
a Nošovice, společně s nimi sedm jed-
notek dobrovolných hasičů – Kunčice 
pod Ondřejníkem, Frýdlant nad Ostra-
vicí, Frenštát pod Radhoštěm, Ostra-
vice, Trojanovice, Kozlovice a Čeladná.

Už při příjezdu hasičů hořela celá 
roubenka o půdorysu 12 × 7 metrů se 
sedlovou střechou a také sousední dře-

věný přístřešek se třemi zaparkovaný-
mi osobními automobily – Opel Corsa, 
Ford Focus a Škoda Felicia. Hasiči mu-
seli zasahovat v dýchací technice.

Oheň dostali pod kontrolu asi za 
3 a půl hodiny, dohašení zabralo dal-

ších několik desítek minut. Na místě 
zásahu byl mj. místostarosta z Kunčic 
pod Ondřejníkem.

Por. Mgr. Petr Kůdela, tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezského kraje

Foto: HZS MSK

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své cho-
vání a za technické zabezpečení svých domovů proti 
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům 
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 

dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. 

4. 

5. 

Požár roubenky se třemi auty způsobil  
škodu za 5 milionů korun

Děkuji, i jménem rodiny postižené 
požárem roubenky, za profesionál-
ní zásah všem hasičům, profesionál-
ním i dobrovolným, kteří se na tom-
to zásahu podíleli. Děkuji také panu 
místostarostovi, který v brzkých ran-
ních hodinách zajišťoval pro zasahu-
jící hasiče občerstvení. Rodina kromě 
hasičů děkuje také policistům, protože 
na místě poskytli zejména potřebnou 
psychologickou pomoc přítomným dě-
tem, pro které to byl opravdu trauma-
tizující zážitek. 

Rada obce schválila poskytnutí mi-
mořádného peněžního daru ve výši 
20.000 Kč majitelce dotčené nemovi-

tosti a také schválila poskytnutí úlevy 
od platby místního poplatku za odpad 
pro osoby s trvalým pobytem v tomto 
domě. O případné vyšší finanční výpo-
moci rozhodne zastupitelstvo obce na 
svém příštím zasedání. Zaměstnanci 
obce také pomohou s vyklízením ne-
movitosti. 

Na závěr mám velkou prosbu, výzvu. 
Respektujte, prosím, soukromí obyvatel 
postižených požárem rodinného domu. 
Nevstupujte na jejich soukromý poze-
mek, nepřibližujte se k objektu a už vů-
bec do něj nevstupujte. Buďme k sobě 
ohleduplní. Děkuji.

Michaela Šebelová, starostka obce

Poděkování hasičům

Vážení občané, oslovujeme Vás touto cestou proto, že 
stále evidujeme vysoký počet požárů v domácnostech, 

které mají tragické následky. Některým situacím 
předejít nelze, ale každopádně se vyplatí dodržovat 

toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO. 
Generální ředitelství HZSČR. https://www.hzscr.cz/
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Na některé pozemní komunika-
ci je provoz řekněme slabý, je však 
mnoho silnic velmi frekventova-
ných, především ve městech a ob-
cích. V místech vzájemného „setká-
ní“ řidičů vozidel, chodců a cyklis-
tů je samozřejmostí respektování 
stanovených pravidel. Všichni by 
ale měli vnímat i mnohé další sou-
vislosti a svým chováním minima-
lizovat případné vzájemné kolize. 

Brzo nadejde období, které s sebou 
ponese z pohledu provozu na pozem-
ních komunikacích stále častější sklo-
ňování dvou slov: snížená viditelnost. 
Jedná se zejména o soumrak či svítá-
ní, silný déšť, sněžení, mlhu… Co při-
pomenout chodcům a cyklistům, kteří 
jsou nejzranitelnějšími účastníky sil-
ničního provozu?

Zákon stanoví, že pohybuje-li se cho-
dec mimo obec za snížené viditelnosti po 
krajnici nebo po okraji vozovky v místě, 
které není osvětleno veřejným osvětle-
ním, je povinen mít na sobě prvky z re-
troreflexního materiálu umístěné tak, 
aby byly viditelné pro ostatní účastníky 
provozu na pozemních komunikacích. 

Zákon hovoří o místě mimo obec, ale 
uvedené lze doporučit rovněž pro po-
hyb po komunikaci v obci. Důležitost 
užívání reflexních a retroreflexních 
prvků, současně i správnost jejích po-
užívání, je více než zřejmá. Pro řidiče 
se chodec, který prvky řádně užije, 
stává „viditelný“ a může na jeho po-
hyb po komunikaci včas zareagovat. 
Učiňte tedy maximum pro své bezpe-
čí a bezpečí vašich dětí, u kterých by 
užívání retroreflexnch prvků mělo být 
naprostou samozřejmostí. 

Cyklisté, stejně jako chodci, nejsou 
oproti řidičům vozidel chráněni de-
formačními zónami, bezpečnostními 
pásy a dalšími prvky pasivní bezpeč-
nosti. Rovněž u cyklistů je tak zapo-
třebí, aby byli pro řidiče „viditelní“ 
z dostatečné vzdálenosti. Jízdní kolo 
by mělo mít prvky povinné výbavy, 
jejíž součástí jsou rovněž odrazky 
umístěné na stanovených místech 
kola. Za snížené viditelnosti je povin-
ností kromě jiného mít vepředu svět-
lomet a vzadu svítilnu (samozřejmě 
funkční). Zvýšení vlastní bezpečnos-
ti při jízdě lze dosáhnout díky dal-

ším reflexním prvkům, které umístí-
te na oděv, batoh a podobně. Není od 
věci připomenout, že užití cyklistické 
přilby je povinné pro osoby do 18 let. 
Avšak sdělení pro osoby starší 18 let 
je zřejmé – zvažte také užití přilby při 
jízdě na kole. 

por. Mgr. Soňa Štětínská

Policie ČR upozorňuje: Z pohledu bezpečnosti  
na silnicích je důležité být také viděn

 Máte rádi děti? Zbývá Vám čas a energie? Chcete obohatit svůj život o nové 
vztahy a zážitky? Přemýšlíte, co dělat po odchodu vlastních dětí z „rodného 
hnízda“? Chcete vychovávat kromě svých dětí i děti další? Uvažujete o tom 
stát se pěstouny? Zajímá Vás, jaké to je být pěstounem? Pak je tu pro Vás 

BESEDA K NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI 
                              obohacená o osobní zkušenosti pěstounů 

       www.dejmedetemodinu.cz          

Datum konání: 12.09.2019 od 17:30 hodin - vstup zdarma 
Místo konání: Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí, ul.  Hlavní 1755, Frýdlant n. O.                                                                                             
Besedu v rámci kampaně Dejme dětem rodinu pořádá Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor sociálních věcí, ve 
spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Kulturním centrem Frýdlant nad Ostravicí, p. o.  

Stále je plno dětí, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině.  
I Vy můžete pomoci - dejte dětem rodinu. Staňte se pěstounem. 

V Moravskoslezském kraji je stále asi 600 dětí v ústavní péči a počet žadatelů o pěstounskou péči se každoročně snižuje. 
Hledáme nové rodiny pro tyto děti, protože děti by měly vyrůstat v rodině. Pěstounem může být pár i jednotlivec, s dětmi 
i bez, rodinný typ, trpělivý, tolerantní a v dobré zdravotní kondici. Pěstoun musí být týmovým hráčem, vstřícný spolupráci. 
Nabízíme poradenství i odbornou přípravu, podporu a doprovázení, stabilní finanční podporu státu, pomůžeme 
s kontaktem s biologickou rodinou dítěte i se zpracováním životního příběhu dítěte.  
Pro bližší informace neváhejte kontaktovat: Městský úřad Frýdlant n. O., odbor sociálních věcí, pracoviště ul. 
Hlavní 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, kancelář č. 120, sociální pracovnici pro náhradní rodinnou péči  
Bc. Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 179, e-mail: killesova@frydlantno.cz 
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Kultura a spolkový život

Příměstský tábor s ,,BESKYĎÁČKEM“

Farní tábor

První t ýden prázdnin proběhl 
v Kunčicích, převážně pro děti z vo-
lejbalu, v duchu her, sportu a tvoření. 

První den nám někteří rodiče dětí 
zpestřili tím, že nám na místním žabá-
ku nachystali lanovku nad vodou, na 
které se děti opravdu vyřádili. 

Další den jsme si všichni vyzkouše-
li svaly v TARZANII a abychom jenom 

nesportovali, udělali jsme si i výlet vla-
kem do Ostravy do kina. Skoro jsme 
zdolali výstup na Stolovou, a abychom 
měli na co vzpomínat, tak si každý vy-
tvořil něco na památku. Závěr tábora 
jsme si s dětmi zpestřili tím, že jsme 
přespali v místní sokolovně, postavi-
li v lese pár domečků a každý tým si 
vytvořil své živé strašidlo…

…těšíme se zase příští rok 
Renča a Simča

Příměstský tábor se mi moc lí-
bil! Tento tábor jsem navštívila už 
podruhé a ráda se zúčastním i pří-
ští rok. Tábor trval celkem pět dní 
a každý den byl jiný program. Nej-
víc se mi líbila projížďka lodičkami, 
kino a odpoledne v Tarzánii.

Viktorka Mazochová

Poslední týden v srpnu se konal již 
tradiční přívesnický tábor se základnou 
na kunčické faře. Přestože to na začát-
ku vypadalo, že tábor nebude mít kdo 
vést, nakonec se potvrdilo, že v Kunči-
cích je stále dost ochotných nadšených 
lidí, kteří se chtějí a umí věnovat dětem 
ve svém volném čase i na úkor dovolené 
nebo prázdnin. Organizace zážitkového 
programu se s nevídaným nadšením 

ujaly teprve náctileté zkušené táborni-
ce Monika Fojtíková a Anička Bednár-
ková. Počasí přálo, 16 dětí si tak užilo 
výlet na Horečky i na Bílou, výtvarné 
tvoření, komentovanou prohlídku rus-
kého kostelíka nebo čtvrteční dobro-
družství s přespáním na farní zahradě 
a samozřejmě spoustu her. K dispozici 
byla dětem i zrekonstruovaná klubov-
na s pingpongovým stolem ve sklepě 

fary. Tábor jsme zakončili páteční mší 
s písničkami s kytarou. Cílem tábora 
je podporovat v dětech tradiční křes-
ťanské hodnoty jako respekt a lásku 
k druhým, překonávání svých slabos-
tí i vědomí duchovní stránky každého 
z nás (kromě té duševní a fyzické). A to 
se i tento rok dařilo. Díky všem, kteří se 
na tom podíleli.  Kateřina Niklová
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Odpoledne se sportem a večer s hudbou a tancem
V sobotu 10. srpna 

2019 jsme si připomněli, 
že již uplynulo deset let, 
co jsme slavnostně ote-
vřeli nově zrekonstruo-
vanou Sokolovnu. 

Za finančního přispění Obce Kunči-
ce pod Ondřejníkem se nám podařilo 
oslavit 10. leté výročí opravdu zdárně, 
i když počasí nás trápilo a z nebe v pra-
videlných intervalech padaly provazy 
deště především v podvečerních a ve-
černích hodinách. Na hlavní sportovní 
„stagi“, neboli fotbalovém hřišti, probí-
hal nejdříve turnaj žáků v kopané, po 
17 hodině pak fotbalový zápas Kunčice 
p. O. – Liptaň. Díky tomuto zápasu se 
mnozí občané Kunčic mohli setkat se 
svými rodinnými příslušníky. Po roce 
1945, v rámci poválečného osidlování 
pohraničí, totiž značná část obyvatel 
Kunčic odešla právě do Liptaně. Záro-
veň se po celé odpoledne konaly soutě-
že připravené pro děti i dospělé. K dis-
pozici byl volejbalový kurt, kde sportu-
chtiví nadšenci měřili své síly. 

A co by to bylo za oslavu bez pořád-
ného rock´n ŕollu? V osm hodin večer 
se chopil mikrofonu sám velký Freedie 
Mercury, aby za značné podpory svých 
spoluhráčů a diváků, mnohé roztančil 
a rozezpíval mezi kapkami deště. Vyni-
kající revivalová kapela Queen Revival 

– Princess předvedla své vystoupení 
a za mohutného potlesku přenecha-
la místo rockové skupině KRAKATIT 
z Frýdku – Místku, která nám hrála až 
do pozdních nočních hodin. A my se ne-
nechali zahanbit a pořádně to rozjeli.

Všichni jsme se veselili, společnými 
silami s fotbalisty jsme se postarali, 
aby nikdo netrpěl hlady ani žízní. Pivo 
nám sice poněkud teplalo pod ruka-
ma a řady se táhly snad k nedohlednu, 
troufám si však říci, že ani to vám ná-
ladu nezkazilo a bylo fajn pozorovat, 
jak se v řadě na pivo přátelili i napros-
to neznámí lidé a hned své vzájemné 
sympatie stvrdili pulečkou, aby jim to 
čekání rychleji ubíhalo. Milé bylo pozo-
rovat naše hasiče, kteří se přišli pobavit 
na akci, kde nemuseli stát „za pultem“ 
 K jídlu se podávaly výborné langoše, 
guláš, hamburgery. Holky v cukrárně 
vás pohostily zákusky, párky v rohlíku 
a samozřejmě něčím ostřejším.

Všem návštěvníkům děkujeme za 
hojnou účast, dobrou náladu a pozi-
tivní ohlasy. Členům SPV, fotbalis-
tům, trenérům mládeže, panu Čaján-
kovi a všem dobrovolníkům za pomoc 
a organizaci. Speciální dík patří Víťovi 
a Zuzce Majerkovým za jejich nasaze-
ní a všechno, co pro Sokol dělají. Velké 
díky za podporu, kterou nám posky-
tuje obec Kunčice pod Ondřejníkem. 

Dovolte mi také touto cestou poděko-
vat tehdejším zastupitelům i radě obce, 
za jejichž přispění se uskutečnila zdaři-
lá rekonstrukce tělocvičny vybudované 
v 70. letech 20. století v areálu TJ Sokol. 
Z původní budovy zůstal pouze skelet. 
Nově byla vybudována např. střecha, za-
teplení, vnitřní omítky, vytápění, rozvo-
dy, šatny, občerstvení či balkón. Inves-
tice činila necelých 18 milionů korun 
a byla částečně hrazena z dotací, které 
se tehdejšímu vedení obce podařilo zís-
kat. Tělocvična slouží nám všem, je mož-
né si ji po domluvě pronajmout. Srdečně 
vás zveme i mezi sebe na pravidelná cvi-
čení, která pořádáme a jejichž rozpis na-
jdete v těchto novinách. A nezapomeňte 
také na pravidelné zápasy našich fotba-
listů, vždy jste srdečně zváni.

Za SPV Kristýna Majerková



20 09/2019

Cvičení rodičů s dětmi
Každou středu od půl páté schá-

zíme se v tělocvičně. Maminky, děti 
a my, tety: cvičitelky cvičení rodičů 
s dětmi, Hanka, Markéta a Krista. Cvi-
čení rodičů s dětmi, to není jen hodi-
na hraní si  na „Ovečky a vlky“. Kaž-
dá hodina vaše děti rozvíjí a buduje 
v nich nenásilnými kroky lásku ke 
sportu, pohybu i společenským akti-
vitám. Základem cvičení je všestran-
ná pohybová aktivita, přiměřená dět-
skému věku s důrazem na zdravotní 
aspekty. Vítáme mezi sebou všechny 
děti a především jejich rodiče, praro-
diče, tety a vůbec všechny, co chtějí 
se svým dítětem strávit hodinu pl-
nou pohybu, her a učení. Pomocným 
rukám a dobrým nápadům jsme plně 
otevřeni. V rámci cvičení podnikáme 
i nejrůznější akce, chodí za námi Mi-
kuláš, jezdíme se podívat do obory za 
zvířátky, do chovné stanice pejsků, 
cvičíme venku nebo hledáme poklad 
a soutěžíme o velikonoční vajíčko, 
cvičíme v maskách. 

A jak taková hodina vypadá?
Každé dítě potřebuje rituály. „Pro 

děti jsou tradice doslova pilířem jistoty, 
proto tak rády vyhledávají rituály, vyho-

vuje jim pravidelné opakování stejných 
událostí a okamžiků,“ říká Štěpánka 
Štrougalová z dětského plaveckého 
centra Baby Clubu Juklík, která se ak-
tivitami pro děti dlouhodobě věnuje. 
A také my ve cvičení toto jednoduché, 
ale účinné, pravidlo dodržujeme. 

Ideální je přijít deset až patnáct mi-
nut před samotným začátkem. Děti se 
v klidu v šatně převléknou, poběhají si 
po tělocvičně, pohrají s kamarády. Če-
kají na ně balóny a neomezený prostor 
na běhání, skákání a divočení. 

(pokračování na str. 21) 

• Během hodiny máme několik pře-
stávek na pití

• Dobrá nálada, dobrý nápad a po-
moc jsou vždy vítány

• Když dítě nemá náladu, je lep-
ší s ním jít do šatny, chvíli počkat 
a vrátit se 

• Na cvičení přicházíme tak, abychom 
se stihli v klidu převléknout a dobře 
se naladit. Ideálně deset minut před 
začátkem hodiny

• Necvičme s mobilem v ruce, raději 
se věnujme svému dítěti

• Pomáhejme si navzájem tak, aby-
chom si cvičení všichni užili. I my 
cvičitelky máme jen jeden hlas a je

 potřeba, abyste své děti usměrňo-
vali

• Rodiče jsou vždy odpovědni za své 
děti

• Snažíme se, aby děti cvičily dle po-
kynů cvičitelky, přiměřeně dle jejich 
věku. Není možné, aby všichni cvičili 
např. v kroužku a jedno dítě lezlo po 
žebřinách. Naruší se tím soustředě-
ní ostatních dětí

• Ve cvičení trávíme čas se svými dět-
mi a cvičíme s nimi. Na kafíčko s ka-
marádkou si zajděte potom

Za dodržování pravidel všem dě-
kujeme. 

Vaše cvičitelky

Devatero pravidel cvičení s dětmi

Ráda bych poděkovala všem, co se 
podíleli na akci, konané u příležitos-
ti 10. výročí rekonstrukce tělocvičny. 
I když v Kunčicích již nějakou dobu ne-
bydlím, navždy zůstanou mým domo-
vem a v dnešní uspěchané době vítám 
každou možnost, kdy se mohu setkat 
ne jen se svou rodinou, ale i spolužáky 
a kamarády z dětství. 

Velmi mě nadchlo tohle sobotní odpo-
ledne plné sportu a zábavy. Soutěže pro 
děti, hojnost jídla, volejbalový turnaj, ale 
především fotbalové utkáním Liptaně 
proti našim fotbalistům. Obnovení dáv-
né tradice jsem uvítala s nadšením, ne-
boť jsem se díky němu setkala se svým 
rodinným příslušníkem po 20. letech. Pří-
jemnou atmosféru, skvělé odpoledne se 

sportem a večer s hudbou, narušil jen 
déšť, ale pravé nadšence a tanečníky 
ani ten neodradil. Troufám si tvrdit, že 
to byla výborná akce plná zábavy, dob-
rého jídla, pití a skvělé muziky. Všem 
organizátorům patří velký dík, protože 
zorganizovat něco takového ke spoko-
jenosti všech není jednoduché. 

Monika Biskupová, roz. Poláchová

Poděkování
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(dokončení ze str. 20)
Když ale zazvoní zvoneček, je čas 

se přivítat. Postavíme se do kroužku, 
za pomocí naší „vítací‘“ básnič-
ky se přivítáme. Prcci se při-
vítají s naším plyšovým 
opičákem Kunčičákem 
a řeknou mu své jméno. 
A protože s malými dět-
mi nic nesmí trvat příliš 
dlouho, hned násle-
duje pořádné roz-
běhání. Děti vět-
šinou navnadíme 

právě oblíbenou hrou „na ovečky 
a vlky“ Postupně však do běhu přidá-
váme prvky řízeného cvičení. Někdy 
běháme pozpátku, měníme různé 

druhy běhu, poskoky apod.
Je čas se vydýchat, protáh-

nout a zklidnit. I když děti by 
nejraději běhaly celou 

dobu, po rozehřá-
tí a rozběhání se 

pomocí básniček 
pořádně rozcvi-
číme. K tomu už 

nám pomáháte vy, 

co jste s dětmi přišli cvičit. Je potře-
ba, abyste se, milý doprovode, pořád-
ně zapojili, protože my to všechno ne-
zvládneme. A vy jste tady hlavně pro-
to, abyste se svým dítětem strávili čas 
a hezky se mu věnovali.

Po protažení přichází hlavní část-
hodiny. Snažíme se aktivity střídat. 
Nejoblíbenější je samozřejmě opičí 
dráha, kdy dětem rozložíme po tělo-
cvičně cvičební pomůcky, žíněnky, 
tunel, trampolínu, lavičky, molitano-
vé kostky a oni je všemožně přelézají, 
skáčou a pobíhají. Tímhle způsobem 
se děti učí pohybu a protahují nená-
padně celé tělo. 

Velmi oblíbenou činností je prá-
ce s balóny. Řídíme se heslem, že ty 
nejjednodušší věci jsou mnohdy nej-
efektivnější. Děti se různými úchopy 
a hody učí jemnou motoriku. Cvičení 
doprovázíme básničkami a písnička-
mi. Střídáme materiály i tvary. A pře-
devším činnosti. Tříleté a mladší dítě 
neudrží pozornost déle než deset mi-
nut, i to je mnohdy moc. Je potřeba 
aktivity střídat. I tak se může stát, že 
zrovna vaše dítě nemá na konkrétní 
druh cvičení náladu. A od toho tady 
má vás, není potřeba křičet a nutit, 
někdy je lepší odejít na chvíli do šat-
ny, nebo si sednout bokem a počkat, 
až přijde ta správná chvíle a dítě se 
znovu zapojí.

A je čas se rozloučit, dát placáka 
Kunčičákovi a přijít si pro obrázek. 
Tak zase příští týden ve stejný čas 
a s dobrou náladou.

Milé děti, vezměte svoje rodiče, 
prarodiče, sourozence, tety a strej-
dy a přijďte si s námi zacvičit. Začí-
náme 18. září v 16:30 hodin v tělo-
cvičně u fotbalového hřiště.

Za SPV, Kristýna Majerková, 
Cvičení rodičů s dětmi

Rozpis pravidelného cvičení  
SPV na rok 2019/2020
Sport pro všechny vás zve do tělocvičny TJ Kunčice p. O.
Pondělí  17.30 – 19.00 hod. ženy zdravotní tělocvik od 9. 9. 2019
Úterý  15.30 – 17.00 hod. žactvo od 17. 9. 2019
 19.00 – 20.15 hod. ženy od 10. 9. 2019
Středa 16.30 – 17.45 hod. děti s rodiči od 18. 9. 2019
 18.30 – 20.00 hod. cvičení tai-chi a hsingi od 11. 9. 2019
Na cvičení pro zdraví a kondici vás zvou cvičitelé Sportu pro všechny.

Cvičení rodičů s dětmi

19.09.2019 Vycházka pro seniory (SPV)
21.09.2019 Kunčický bazárek (9.00 – 11.00 hod.) – v tělocvičně TJ Sokol
21.09.2019 Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů (obec)
28.09.2019 Kunčická bečka (SDH)
28.09.2019  Kroky pro demokracii (procházka po obci)

Informace o termínech utkání domácích fotbalistů naleznete na webu obce: 
http://www.kuncicepo.cz/oddil-kopane 
Podrobnosti ke všem akcím budou postupně zveřejňovány na webu obce www.
kuncicepo.cz a samozřejmě také na plakátech.

Srdečně zveme!

Akce, které nás v září čekají
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PGA Czech Open 2019
Mistrovství ČR a soutěž Evropského poháru v přesnosti přistání.

O víkendu 16 – 18. 8.2 019 si v Bes-
kydech dali dostaveníčko nejlepší ev-
ropští piloti v přesném přistání. Mezi-
národní mistrovství ČR bylo tento rok 
zařazeno do kalendáře Evropského po-
háru, který je letos vyhlášen již podru-
hé. Tedy jsme již soutěž Evropského 
poháru organizovali na letišti v Zábře-
hu v roce 2006… V následujících letech 
se však soutěž proměnila ve Světový 
pohár, a tak když jsme byli osloveni 
organizátory Evropského poháru, ne-
váhali jsme a soutěž do něj zařadili. 
Výhodou je jistota, že dorazí top pilo-
ti, kteří usilují o umístění v celkovém 
hodnocení Evropského poháru. Letos 
jsou Beskydy posledním kolem a na 
základě výsledků předchozích soutěží 
(Litva, Albánie, Makedonie a Rumun-
sko) budou nejlepší piloti pozváni na 
superfinále, které se bude konat v po-
lovině října znovu v Makedonii.

Registraci na naši soutěž zaslalo 
52 pilotů z 18 zemí nejen Evropy, ale 
nakonec se soutěže zúčastnilo 56 pilo-
tů z 13 evropských zemí. Na startovní 
listině byl aktuálně nejlepší pilot svě-
tového žebříčku Matjaž Sluga (SLO), 
vítěz Mistrovství světa v Beskydech 
2011 Anton Svolšak (SLO), většina 

české reprezentace v čele s nejlepší-
mi piloty Vlastimily Vachtlem a Kric-
narem. Startovní pole mistrovství 
ČR činilo 26 pilotů, 18 pilotů spadalo 
do kategorie Hobby (piloti, kteří ni-
kdy nebyli členy reprezentace na MS 
nebo ME).

Dle předpovědi byla značná obava 
ze silného jižního větru, ale s blížící se 
soutěží vypadala předpověď na první 
dva letové dny velmi dobře. Ve čtvrtek 
byl oficiální tréninkový den a bezvě-
tří, které panovalo, umožnilo létat ze 
Skalky a přisávat na školním hřišti 
v Kunčicích pod Ondřejníkem. Stejné 
místo bylo předpovídáno i na další dny 
a tak piloti přivítali, že si toto netypic-
ké a velmi náročné místo pro přistání 
mohli vyzkoušet. 

Páteční ráno jsme dokončili v 8 ho-
din registraci, poslední opozdilci 
byli zapsáni na startovní listinu. Pi-
loti z Bulharska měli problémy s au-
tem a nakonec do soutěže nedorazili. 
V 9 hodin proběhl hlavní briefing, před-
stavili jsme mezinárodní tým rozhod-
čích pod vedením Lary Leban (SLO) 
a Brigity Gergely (HUN). Ihned po 
briefingu byli piloti transportováni na 
Skalku a bylo zahájeno 1. kolo. Startér 
Kamil Kabát je „házel“ v pravidelných 
intervalech, rozhodčí hladce měřili vý-
sledky soutěžících (měří se vzdálenost 
prvního dotyku nohy pilota od středu 
- 2cm žlutý puntík do 500cm, pilot ne-
smí spadnout jinak je ohodnocen 500). 

(pokračování na str. 23) 

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

Pak je tu pro Vás opět …

KUNČICKÝ BAZÁREK
sobota 21. září 2019

9:00 - 11:00

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. 2019

Přijďte mezi nás!

Sbor dobrovolných hasičů  
Kunčice pod Ondřejníkem 
Vás srdečně zve na netradiční  
soutěž v požárním útoku

KUNČICKOU  
BEČKU

v sobotu  
28. září 2019

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
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(dokončení ze str. 22)
První zádrhel nastal s nepovede-

ným startem Ivky Balákové, která se 
zahnízdila asi 15m vysoko pod star-
tem. Naštěstí byla po rychlém zása-
hu Horské služby bezpečně sundána 
dolů a soutěž mohla po asi hodinové 
přestávce pokračovat. 1. kolo se do-
létalo a nejlepší výsledek 1cm dosáhl 
hlavní favorit Matjaž Sluga, těsně ná-
sledovaný třícentimetrovými Jevgeni 
Jartsevem z Estonska, naším Vlasti-
milem Kricnarem, Milošem Timoti-
čem a Dejanem Valkem ze Srbska. Od 
začátku druhého kola jsme se znepo-
kojením pozorovali blížící se bouř-
ky na radaru, a jakmile se přiblížily 
na úroveň Nového Jičína, soutěž byla 
pozastavena a soutěžící vyčkávali na 
přechod bouřek a obnovení létání. To 
se také kolem 16 hodiny stalo a pilo-
ti byli znovu transportování na start. 
Do západu slunce se podařilo dokončit 
druhé kolo a 25 pilotů z kola třetího.

V sobotu byly dle předpovědi ide-
ální podmínky na Skalku a tak jsme 
létali hned od rána, první transport 
byl naplánován na 7 hodinu. Na star-
tu byly ideální podmínky, na přistání 
panovalo skoro bezvětří a tak slabý 
vítr a termika otáčely s vlajkami a flér-
kami na všechny strany, až z toho šla 
soutěžícím hlava kolem. Někteří i zku-
šení soutěžící létali dokola kolem při-
stávačky a nemohli se rozhodnout, ze 
které strany provedou finální nálet. 
Velká různorodost povrchů hřiště 
také vytvářela ideální podmínky pro 
odtrhávání bublinek teplého vzduchu, 

které pilotům přesné přistání roz-
hodně neusnadňovaly. Náročné pod-
mínky donutily k chybám i ostřílené 
závodníky, a ani oni se nevyhnuli ne-
populární 500. Po pěti kolech se škrtl 
nejhorší výsledek v průběhu soutěže 
a na čele se usadilo trio Matjaž Sluga 
(SLO, 9cm), Jaka Gorenc (SLO, 11cm) 
a Vlastimil Kricnar (CZE, 12cm) s vel-
mi těsnými rozstupy.

Soutěž byla naplánována na celkem 
8 kol, odpoledne však došlo k dalšímu 
zesílení větru a piloti měli problém 
dosáhnout přistávací plochy. Po asi 
45 minutové pauze se vítr umoudřil 
a umožnil dokončit alespoň 7. kolo. 
Piloti byli vyvezeni i na osmé kolo, ale 
blížící se západ slunce neumožnil ani 
jeho začátek. Vzhledem k předpovědi 
silného jižního větru na neděli orga-
nizační výbor rozhodl ukončit soutěž 
a ve 21:30 hodin vyhlásit vítěze.

K vyhlášení jsme využili světel na 
multifunkčním hřišti, kde byly při-
praveny naše nové stupně vítězů, 

rozvěšeny bannery partnerů soutě-
že, vystaveny hodnotné ceny a krás-
né ručně broušené poháry pro vítěze. 
Předávání cen se ujala starostka Kun-
čic pod Ondřejníkem Michaela Šebelo-
vá. Celkovým vítězem soutěže se stal 
Matjaž Sluga (SLO, 17cm) před Jakou 
Gorencem (SLO, 19cm) a naším Vlas-
timilem Kricnarem (CZE, 22cm), který 
se stal zároveň Mistrem republiky pro 
rok 2019. Na stupních vítězů ho do-
provodili Marek Pflug (126cm) a Ka-
mil Konečný (271cm). Soutěž žen vy-
hrála Catherine Devos (FRA, 202cm). 
Kompletní výsledky najdete na www.
pghnizdo.cz. 

Soutěžící ocenili perfektní organi-
zaci soutěže zajištěnou Studentským 
klubem paraglidingu pod vedením 
Anety Konečné a Václava Konečného 
(jako ředitel soutěže „na place“), Ka-
mila Kabáta a dalších členů organizač-
ního výboru. O výborné obědové ba-
líčky se staral personál hospůdky na 
Maraláku. Úroveň soutěže by nebyla 
možná bez podpory Moravskoslez-
ského kraje, obcí Čeladná a Kunčice 
pod Ondřejníkem, Svazu paraglidin-
gu LAA ČR, Sky Paragliders a dalších 
partnerů. 

Všichni piloti si pochvalovali krás-
né prostředí, pohostinnost, náročné 
podmínky na přistání, a to nás moti-
vuje pro další soutěže na této úrovni 
v následujících letech a kdo ví, jestli se 
někdy v budoucnu nepokusíme znovu 
získat organizaci mistrovství Evropy 
nebo světa…

Za pořadatele Kamil Konečný

PGA Czech Open 2019
Mistrovství ČR a soutěž Evropského poháru v přesnosti přistání.
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! Práce !

RESTAURACE 
SKALKA

v Kunčicích pod Ondřejníkem 
hledá pomocnou servírku/číšníka, 
stálý přátelský kolektiv, směny  

dle domluvy 

V případě zájmu volejte telefonní čísla 

603 150 486 Ivona Vrlíková 
nebo 732 672 975 Petr Vrlík 

Restaurace Skalka s.r.o. 

IČ 065 44 193 

Kunčice pod Ondřejníkem 310

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

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

Telefon: 603 315 738
* * *

Koupím staré FILMOVÉ PLAKÁTY. 
Tel.: 704 404 825

E-mail: strapec1@email.cz
* * *

PRODÁM PŘÍVĚSNÝ VOZÍK 
130x100 bez SPZ a TP za Kč 1.000,-. 

Telefon: 737 78 50 67

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

HLÁŠENÍ OBECNÍHO 
ROZHLASU  

nyní i na webu obce.

Stačí kliknout  
na tento obrázek na 

www.kuncicepo.cz


