
Vážení spoluobčané,
dne 22. září 2016 v 16:20:41 ho-

din přišel podzim. Nedivme se pro-
to, že se ochladilo a je sychravo.  
I pro říjen platí pranostiky. Po sva-
té Tereze mráz po střechách leze. 
Svatý Havel – devět počasí za den. 
Studený říjen – zelený leden. Teplý 
říjen – studený únor.

Na pátek 28. října připadá Státní 
svátek – Den vzniku samostatného 
československého státu. Pro samo-
statnost našeho národa je to zásadní 
událost. Před 98 lety, 28. října 1918 
byl na Václavském náměstí u pomní-
ku svatého Václava vyhlášen samo-
statný Československý stát. 

Tento krok byl výsledkem několi-
kaletého jednání představitelů čes-
kého exilu v čele s T. G. Masarykem, 
slovenským politikem generálem  
M. R. Štefánikem a diplomatem  
E. Benešem, kteří již během první 
světové války prosazovali u moc-
ností Dohody vznik samostatného 
státu Čechů a Slováků. Tomu také 
napomáhaly různé krajanské aktivi-
ty, hlavně v USA a také českosloven-
ské legie. Pro vznik Československa 
měl nesporný význam postoj tehdej-
šího prezidenta USA Woodrowa Wil-
sona. V Paříži 20. října 1918 byla Be-
nešovi úředně sdělena odpověď pre-
zidenta Wilsona rakousko-uherské 
vládě, že mír bude jen za podmínky 
uznání samostatnosti Čechoslováků 
a Jihoslovanů. Toho dne přestalo Ra-
kousko-Uhersko pro Spojence me-
zinárodně, právně a diplomaticky 
existovat. S úctou také vzpomínej-
me našich předků, kteří se o samo-
statnost našeho národa zasloužili.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Podzimní vycházka

18. října

10 Lampiónový 
průvod
9. listopadu

11 Divadlo

22. října

12 Vernisáž v GKS

20. října

Slovo starosty
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Zapojení veřejnosti proběhlo na 
třech úrovních, formou dotazníko-
vého šetření, formou strukturova-
ných rozhovorů s místními obyva-
teli a formou veřejného plánovací-
ho setkání na Huťařství.

Dotazníkové šetření:
Dotazník zaměřený na analýzu ná-

zorů obyvatel Kunčic na centrum obce 
vyplnilo celkem 82 obyvatel, z toho 31 
v tištěné verzi. Dotazník vyplnilo více 
žen (62 %) než mužů (38 %). Většina 
respondentů (46 %) byla v produktiv-
ním věku (31-45 let). 

Vyhodnocení dotazníkového šetření
Důvody návštěvy centra obce 

jsou poměrně jednoznačné, je jím ná-
vštěva obecního úřadu (55 respon-
dentů). Jako další nejdůležitější byly 
uvedeny návštěvy obchodu (51) a lé-
kaře (48). V mírném odstupu je důvo-
dem návštěv sál Huťařství (34) a ná-
vštěva dalších obchodů (31). 

Poměrně rozrůzněná je frekven-
ce návštěv. Počet návštěv se nejčas-
těji pohybuje mezi 3-4 návštěvami 
týdně, ale 26 respondentů uvedlo, že 
centrum navštěvují méně než jednou 

týdně. Tyto názory odpovídají fak-
tu, že obec má pomyslná tři centra  
a ne všichni obyvatelé věnují centru  
s obecním úřadem takovou pozornost 
(a z tohoto důvodu ani nevnímají ta-
kovou potřebu do centra zásadně in-
vestovat).

Zásadní otázkou dotazníku byla 
konkretizace podoby budoucího cen-
tra a jeho žádoucích úprav. Z výsledků 
je zřejmé, že obyvatelé dávají přednost 
zejména úpravám veřejných pro-
stranství (pro neformální setkává-
ní, relaxaci a odpočinek, společenské 
a kulturní akce) před dostavbou bu-
dov. S prostranstvími souvisejí také 
další preferované úpravy, kterými 
jsou v následném pořadí úprava po-
vrchu komunikací, zklidnění dopravy 
na hlavní silnici, více míst k parková-
ní a lepší dostupnost z dalších částí  
obce. 

Veřejné plánovací setkání na Hu-
ťařství

Diskutovaly se zejména problémy  
a hodnoty území a náměty k vylepšení, 
např. které místo v centru obce byste 
využívali, kdyby bylo lépe upraveno?

(pokračování na str. 2)

Výstupy ze zapojení veřejnosti do přípravy 
zadání architektonicko-urbanistické 
soutěže nového centra obce 

Chcete být aktuálně informováni 
o tom, co se děje v obci?

Stáhněte si naši novou 
OBECNÍ APLIKACI!
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(dokončení ze str. 1)
Strukturované rozhovory:

Snaha o koncepční uchopení pro-
měny centra obce je tazateli vnímá-
na pozitivně. Je zřejmé, že si tazatelé 
uvědomují omezené kapacity obce in-
vestičně i provozně zajistit výraznou 
proměnu centra. 

Poměrně jasná shoda mezi tazateli 
je v tom, jaké hodnoty dnes centrum 
má. Z těch nejdůležitějších je to budo-
va obecního úřadu s poštou, lékaři, 
knihovnou apod., poměrně funkční  
a navštěvované obchody a restaurace 
Huťařství (kromě restaurace i řada 
komunitně společenských akcí v je-
diném sále v obci). Pozitivně je také 
hodnocen přechod pro chodce (s vý-
tkou proti ne zcela ideálnímu značení 
přechodu příliš vysoko). 

Problémy území jsou ve shodě ta-
zatelů také poměrně jasně pojmeno-
vány. Jsou jimi špatně organizované 
a kapacitně nevyhovující parkování 
(zejména obecní úřad a Hruška), vel-
ká intenzita dopravy a s tím souvi-
sející nevyhovující křižovatka (od-
bočování, parkování u prodejny kvě-
tin). Jako problematická je uváděna  
i budova obchodu Hruška ( její 
vzhled a umístění). 

Obecnějším problémem, který ale 
souvisí s centrem obce, je existence  
3 obecních center (úřad, nádraží, kos-
tel), která „odsávají“ hustotu obyva-
tel v centru s obchody (omezená kup-
ní síla). 

Pestřejší škála názorů se pocho-
pitelně objevuje u návrhů na možné 
proměny centra. 

Poměrná shoda je v těchto námě-
tech:
- Upravit, rekonstruovat nebo po-

stavit nový obchod (v případné 
kombinaci s dalšími funkcemi jako 
jsou byty, služby, kanceláře, galerie 
apod. – viz podrobnější komentáře 
z rozhovorů).

- Rozšířit kapacity parkování - ze-
jména u obecního úřadu a obchodu 
Hruška, variantně je navrhována  
i větší parkovací plocha v území pod 
hlavní silnici u potoka.

- Upravit část volné plochy jako „ná-
městí“ nebo náves tak, aby umož-
ňovala pořádání obecních akcí  
(s případným pódiem, místem pro 

instalaci stanu apod.). Zde je klíčo-
vé přeuspořádání budov úřadu, ob-
chodu a ploch pro parkování.

- Vybudovat v centru obecní byty 
(malometrážní, startovací), pří-
padně s dalšími funkcemi budovy 
(obchod apod.).

Některé náměty se opakují, ale jsou 
současně vnímány rozporuplně nebo 
nejednoznačně:
- Nevyhovující sál pro společen-

sko- kulturní akce je pociťován 
jako nedostatek, ale z většiny roz-
hovorů vyplývá, že přestože sál 
Huťařství není ideální (kapacita, 
soukromý vlastník), má své kvali-
ty (historický ráz, akustika) a není 
tudíž žádoucí budovat sál nový, fi-
nancovaný z obecních zdrojů. Klí-
čovým je v tomto ohledu faktor 
pokud možno oboustranně vý-
hodné a dlouhodobé spolupráce 
obce s Huťařstvím. Riziko ztráty 
sálu z důvodu uzavření Huťařství 
je vnímáno jako významné.  Pro 
intenzivní a přirozené využívání 
centra obce je důležitá dobrá ko-
ordinace akcí odehrávajících se  
v Huťařství, škole, případně na 
nové návsi. 

- Budova a přilehlé okolí Huťařství 
je vhodným prostorem pro kumula-
ci dalších případných funkcí centra 
obce – hřiště pro menší děti, far-
mářské trhy apod.

- Přesun galerie Karla Svolinské-
ho do nového objektu (případně  
v kombinaci s dalšími funkcemi – 
viz výše). Galerie by mohla přilákat 
i turisty, byla by dalším magnetem, 
důvodem proč zastavit v centru  
a zůstat. 

Celá zpráva nadace Partnerství je 
dostupná ke stažení na webu obce  
v hlavním menu Nové centrum obce:
http://www.kuncicepo.cz/nove-
-centrum-obce

A jak budeme dále postupovat? Spo-
lečně s komorou architektů připra-
vujeme zadávací podmínky Soutěže  
o návrh. Součástí zadávacích podmí-
nek bude i tento výstup s názory ve-
řejnosti. Soutěž bude mít dvě kola.  
V prvním kole vybere porota 3-5 účast- 
níků, kteří postoupí do druhého kola. 
Následně soutěžící představí své ná-
vrhy na veřejné debatě, ve které do-
jde k upřesnění zadávacích podmínek 
pro druhé kolo. Občané se tak budou 
moci vyjádřit ke konkrétním návrhům  
a pro druhé kolo doplnit své požadav-
ky a připomínky. Po odevzdání návrhu 
v druhém kole porota vybere vítěze 
celé soutěže, s kterým obec bude spo-
lupracovat na dalších projektových 
fází centra obce.

Tomáš Hrubiš, starosta obce, 
Zdeněk Strnadel, zastupitel obce, 

člen komise pro rozvoj obce

Výstupy ze zapojení veřejnosti do přípravy zadání 
architektonicko-urbanistické soutěže...

Pocitová mapa zobrazuje zájem respondentů užívat převážně území „nad silni-
cí“ v okolí obecního úřadu a samoobsluhy, včetně prodejny samotné, a také louku 
– volnou plochu, do které si respondenti projektují své představy o prostředí pro 
relaxaci a neformální setkávání. 
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Marie Křiváková 90 let
Jarmila Drongová 88 let
Lubomír Večerka 81 let
Zdeněk Strnadel 81 let
Vlasta Jakubová 80 let
František Krpec 75 let
Marta Čalová 75 let
Miroslav Šigut 75 let

Václav Fajfr 70 let
Dagmar Pavlisková 70 let
Naděžda Krpcová 70 let
Ilona Hrdá 60 let
Taťána Macurová 60 let

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

Jubilanti říjen 2016

Vítání občánků

Zlatá svatba

RozloučeníSpolečenská rubrika

V sobotu 17. září jsme v obřadní síni obecního úřadu přivítali tyto nové občánky Kunčic pod Ondřejníkem:  
Barboru Braunerovou, Emmu Humpolcovou, Stefanii Kabátovou, Filipa Kadlece, Ivanu Kubečkovou, Viktora 
Majerka a Kristin Lauru Šenkovou.

Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Foto: Petr Šebela

V měsíci září jsme se naposledy roz-
loučili s panem Gustavem Stillerem, 
paní Růženou Lhotskou a panem 
Luďkem Petrem.

Dne 17. 9. 2016 oslavili zlatou 
svatbu rodiče Anna Hrachová  
a Jiří Hrachový a do dalších let 
jim přejeme hodně zdraví, lásky 

a radosti ze života.
Dcera Pavlína s rodinou 
a syn Radek s rodinou

Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem
Vás zve na 

PIETNÍ VZPOMÍNKU NA ZESNULÉ
spojenou se vsypem zpopelněných ostatků zemřelých,  

která se koná v sobotu 29. října 2016 v 11 hodin na urnovém háji  
v Kunčicích p. O.
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Snížení energetické náročnosti ve-
řejného osvětlení obce

V průběhu měsíce srpna schválila 
Rada obce vypsání veřejné zakázky 
malého rozsahu č. 2/ 2016 – Sníže-
ní energetické náročnosti veřejného 
osvětlení Obce Kunčice pod Ondřejní-
kem. Nabídku v této veřejné zakázce 
podalo šest firem.

RO rozhodla o vítězi veřejné zakáz-
ky, kterým se stala firma Energy Solu-
tions and Savings, s.r.o., Stupkova 18, 
779 00 Olomouc. Nabídková cena, vč. 
DPH 1 449 058,- Kč vč. DPH, celkový 
příkon svítidel – 6,476 W. Byla také 
schváleno a již je podepsána Smlouva 
o dílo. Projekt bude probíhat v tomto 
i příštím roce.

Připomínáme, že hodnotitelská ko-
mise Ministerstva průmyslu a obcho-
du (MPO) doporučila tento projekt  
k podpoře ze státního rozpočtu (stát-
ní program na podporu úspor energie 
a využití obnovitelných a druhotných 
zdrojů -  Program EFEKT 2016). Alo-
kovaná částka pro náš projekt je ve 
výši 906 453,- Kč. (50% uznatelných 
výdajů).

Obecní úřad bude mít nový interiér 
RO schválila vyhlášení VZ č.3/2016 

s názvem „Interiér kanceláří obecního 
úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem – 
1. etapa“. Předmětem veřejné zakázky 
je 1. etapa realizace interiérů kance-
láří obecního úřadu (kanceláře, úpra-
va kuchyňky a místnosti pro úklid). 
Nabídku podaly 3 firmy. RO rozhodla  
o vítězi veřejné zakázky, kterým se 
stala firma FORM, spol. s.r.o., Poručíka 
Hoši 512/ 2A Kozmice, IČ 43964532. 

Nabídková cena: 563 038,22Kč bez 
DPH; 681 276,32 Kč s DPH.. Plnění ve-
řejné zakázky proběhne do konce mě-
síce listopadu.

Areál školy (pronájem hřiště, lavič-
ky a běžecký ovál)

RO projednala poptávku veřejnos-
ti na pronájem multifunkčního hřiště  
u základní školy. Během provozu mul-
tifunkčního hřiště byl zjištěn zájem 
veřejnosti o možnost rezervace – pro-
nájmu hřiště, případně jeho částí. RO 
schválila ceník pronájmu multifunkč-
ního hřiště v případě rezervace. Hřiště 
si bude možno pronajmout celé (např. 
na fotbal, házenou…) – cena 300,- Kč/ 
hodinu včetně osvětlení /celé hřiště, 
malé hřiště (např. na volejbal, nohej-
bal, basketbal) - 100,- Kč/ hodinu včet-
ně osvětlení. Ceník je stanoven s účin-
ností od 1. 10. 2016. S možností pro-
nájmu hřiště souvisí nutnost úpravy 
provozního řádu areálu školy. 

RO dále projednala nákup laviček 
do obou mateřských škol a areálu ško-
ly. Celkem se objednalo 18 sad (sada= 
2 dětské lavičky bez opěradla a 1 stůl) 
do mateřských škol a 3 sady laviček  
a stolů pro dospělé do areálu školy 
v celkové hodnotě 149 420,- Kč bez 
DPH/ 180 798,20 Kč vč. DPH od spo-
lečnosti CITY STEEL ze Zlína. Lavičky 
pro dospělé budou instalovány u dět-
ského hřiště pro veřejnost a u nově 
vzniklé běžecké dráhy a prvků na fit-
ness a body workout.

RO také schválila vypsání veřej-
né zakázky malého rozsahu – VZ 
č.4/2016 s názvem „Obnova školního 
areálu – běžecký ovál“. Předmětem 

této veřejné zakázky je dílčí obnova 
školního areálu, která řeší výstavbu 
běžeckého oválu s umělým tartano-
vým povrchem (2 dráhy, délka 240 
metrů). Součástí oválu je také běžec-
ká dráha pro krátké trati a sektor pro 
skok daleký. Projekt také zahrnuje 
úpravu zpevněné plochy pro přístup 
k oválu, sběrné drenáže a vegetační 
úpravy. Nabídku v této veřejné zakáz-
ce podaly tři firmy. RO rozhodla o ví-
tězi veřejné zakázky, kterým se stala 
firma MRK pozemní práce s.r.o., Pal-
kovická 2 111, 738 01 Frýdek – Místek. 
Nabídková cena: 2 355 965,99 Kč bez 
DPH; 2 850 718,85 Kč s DPH. RO záro-
veň schválila Smlouvu o dílo na tuto 
zakázku. Plnění této veřejné zakázky 
proběhne v období od října 2016 do 
května 2017, přičemž na jaře 2017 se 
předpokládá pouze osazení trávníku, 
případně umělého povrchu běžecké 
dráhy, pokud by počasí na podzim 
2016 nepovolovalo dodržení potřeb-
ných technologických postupů. 

(pokračování na str. 5)

Obec informuje

O čem mimo jiné jednala  
Rada obce v měsíci září

Dne 23.09.2016 byl u vlakového 
nádraží v Kunčicích p.O. nalezen 
mobilní telefon značky NOKIA a je 
uschován na obecním úřadě.

Oznámení  
o nálezu

Blíží se termín zálohových plateb 
na vodné a stočné pro IV. čtvrtletí 
do 25. října 2016.

Ing. Tomáš Hrubiš,
jednatel společnosti Kunčická s.r.o.

Zálohové platby 
za vodné a stočné

Koncem měsíce září byly do obou mateřských škol dodány venkovní lavice a stoly. Děti z MŠ tak budou moci ještě více času 
trávit venku a profitovat tak z toho, že žijeme v krásném prostředí Beskyd.
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O čem mimo jiné jednala Rada obce v měsíci září

Z jednání Zastupitelstva obce

(dokončení ze str. 4)
RO dále projednala a schválila:
• úpravy rozpočtu č. 7/2016 a č. 

8/2016,
• žádosti Stromu života, Kostelní 

71/37, 741 01 Nový Jičín, o zařazení 
sociálních služeb: terénní odlehčo-
vací služba Strom života a poradna 
pro pečující a pozůstalé Strom živo-
ta do komunitního plánování soci-
álních služeb v našem regionu,

• dar ve výši 5 000,- Kč pro Spolek 
přátel souboru Radhošť z Rožno-
va pod Radhoštěm na činnost dět-
ského souboru Malý Radhošť a dar 
ve výši 5 000,- Kč na pořádání On-
dřejnického půlmaraton - Běhu 
pro Rozhlednu, pro pana Petra Mi-
kesku, Čeladná.

• Kupní smlouvu mezi Obcí Kunči-
ce pod Ondřejníkem a firmou BML 
les, s.r.o. Veřovice 561, 742 73.  
Předmětem smlouv y je koupě 
dřevní hmoty z těžby dřeva na po-
zemcích obce (lokalita Pekliska 
– kůrovcová těžba a lokalita Pap- 
radná).

• přijetí účelově určeného finančního 
daru pro ZŠ a MŠ Karla Svolinské-
ho od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.  
v rámci charitativního projektu 
OBĚDY PRO DĚTI v období září 
2016 až červen 2017, ve dvou eta-
pách (část pro rok 2016 ve výši do  
9 768,- Kč a část pro rok 2017 ve 
výši do 15 576,- Kč).

• žádost PS o odkoupení vodovodu 
v délce 136,7 m. Vodovod může  

v současné době zásobit 4 staveb-
ní pozemky, vodovod bude od-
koupen za cenu do 90 000,- Kč  
vč. DPH.

• n a  z á k l a d ě  N a ř í z e n í  v l á d y  
č. 564/2006 Sb. ze dne 24. 8. 2016, 
příloha 9) platový výměr ředi-
tele Základní školy a mateřské 
školy Karla Svolinského, Kunčice  
pod Ondřejníkem s účinností od  
1. 9. 2016.  

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce Kunčice 

pod Ondřejníkem

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

O čem jednalo Zastupitelstvo obce 
Kunčice pod Ondřejníkem na svém 
XIII. zasedání, které se konalo v úte-
rý 20. září v zasedací místnosti obec-
ního úřadu. 

ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu usnesení z XII. zasedá-

ní zastupitelstva obce konaného  
22. 6. 2016

• informace o jednáních rady obce
      
ZO schválilo:
• program XIII. zasedání zastupitel-

stva obce
• úpravu rozpočtu obce č. 9/2016
• doplnění členů finančního výbo-

ru – Markéta Marcolová Klímková, 
Blanka Přečková

• doplnění členů kontrolního výboru 
– Lumír Poledník, Antonín Žák

• Smlouvu o uzavření smlouvy bu-
doucí o zřízení věcného břemene 
a smlouvu o právu provést stav-
bu mezi obcí Kunčice p. O. a Povo-
dí Odry s. p. k p. č. 3515/1 – stavba 
chodníku k DPS

• Smlouvu o právu provést stavbu  
č. FM/39/r/2016/Sk mezi obcí Kunči-
ce p. O. a Moravskoslezským krajem  
k p. č. 3337/1 – stavba chodníku k DPS

• Smlouvu o uzavření budoucí smlou-
vy o zřízení věcného břemene  
č. FM/79/d/2016/Sk k p. č. 3337/1 
mezi obcí Kunčice p. O. a Moravsko-
slezským krajem k p. č. 3337/1 – stav-
ba chodníku k DPS (zřízení sjezdu)

• Smlouvu o uzavření budoucí smlou-
vy darovací č. EM/19/i/2016/Ch 
mezi obcí Kunčice p. O. a Moravsko-
slezským krajem k p. č. 3337/1 a p. č. 
3337/2 – stavba chodníku k DPS 

• odkoupení p. č. 3482/1 ostatní ko-
munikace o výměře 3 289 m2 v k. ú. 
Kunčice p. O. od pana KK, Kunčice 
p. O. za cenu 50,- Kč/m2

• uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu „Chodník k DPS + vodovod 
v Kunčicích p. O.“ u pozemků v k. ú. 
Kunčice pod Ondřejníkem mezi Obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a majiteli 
pozemků dle níže uvedené tabulky.

ZO zároveň schválilo vzor této 
Smlouvy o právu provést stavbu a po-
věřuje radu obce přípravou a schvále-
ním jednotlivých smluv.

ZO rozhodlo o uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o Společnosti Rozhled-
na Skalka dle § 1785 a násl. a 2716 a násl. 
občanského zákoníku mezi obcí Čeladná 
a obcí Kunčice pod Ondřejníkem a o bu-
doucím poskytnutí majetkových hodnot 
do budoucí Společnosti Rozhledna Skal-
ka dle přílohy č. 1 k usnesení.

ZO uložilo:
• finančnímu výboru dodání zápisů 

ze všech jednání finančního výboru 

a z kontrol provedených finančním 
výborem od 28. 7. 2015 doposud,  
v termínu do konce října 2016.

• kontrolnímu výboru dodání zápisů 
ze všech jednání kontrolního výbo-
ru za rok 2016, v termínu do konce 
října 2016.

Usnesení zastupitelstva obce bez 
uvedení osobních údajů jsou ke sta-
žení na webu obce (sekce úřední des-
ka nebo levé menu položka usnesení 
zastupitelstva) nebo jsou k dispozici 
k nahlédnutí na sekretariátu na obec-
ním úřadě.

Občané jsou na každé zasedání ZO 
srdečně zváni. Mohou se tak aktivně 
zapojit do dění v obci a vyjádřit své 
názory. Pokud se nemůžete osobně 
zúčastnit, je možno zasedání ZO sle-
dovat online z pohodlí vašeho domova. 

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

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

Pozemek parc. č. Vlastník pozemku Bydliště
81/1, 2909/2, st.376/1 ZK Kunčice p. O.
2912, 3499/1, 2917 JH Nový Jičín
2951/4, 2951/5 LH, VH Kunčice p. O.
3482/1 KK Kunčice p. O. 
2949/6, 2949/7, 2949/10 TORROL trade s.r.o. Přerov
2949/5, 2948/2 LŠ, LŠ Trojanovice
2959/1, 3501/5 HCh Kunčice p. O.
2959/2 OCh Ostrava
2958 IL Sedliště
3007/1, 3007/2 VH Kunčice p. O
3007/6 MP Kunčice p. O.
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Perspektiva provozování prodejny U přejezdu  
k dřevěnému kostelíku a možnosti pronájmu
Vážení spoluobčané,

v dnešním příspěvku bychom chtěli 
sdělit zejména občanům z horní čás-
ti obce, kterých se to dotýká nejvíce, 
jaká je skutečná dnešní situace a jaká 
je další perspektiva v provozování 
prodejny smíšeného zboží U přejezdu 
k dřevěnému kostelíku.

Jelikož někteří občané naší obce 
roznášejí mezi občany (a to nejen naší 
obce) různé nepravdivé až pomlou-
vačné informace o tom, že společnost 

JUREK S+R s.r.o. už nechce stávající-
mu nájemci paní Homolové prodlou-
žit nájemní smlouvu a že chce ukon-
čit provozování prodeje smíšeného 
zboží ve stávající prodejně, avšak 
opak je pravdou. Společnost JUREK 
S+R s.r.o. opakovaně nabízela paní 
Homolové prodloužení nájmu v této 
provozovně i za cenu snížení nájmu, 
ale paní Homolová nám opakovaně 
sdělila, že už pokračovat nechce. Pro-
to občanům obce chceme tímto po-

dat informace, jaký je stav věci přímo  
od zdroje.

Před časem nám paní Homolová 
avízovala úmysl ukončit svoji činnost 
v prodejně smíšeného zboží ke konci 
roku 2016, v červenci 2016 pak při-
nesla výpověď z nájmu této prodejny 
k 31. 10. 2016.

Při vědomí důležitosti zajištění 
prodeje základního životně nezbyt-
ného zboží v této části obce, jak pro 
naše starší občany, tak pro naše mla-
dé rodiny, ale i pro navtěvníky obce  
a turisty a ve snaze zajistit pokračová-
ní prodeje v této provozovně, hledáme 
zájemce na provozování této prodejny  
s možností pronájmu této provozov-
ny od 1.11.2016. Vážným zájemcům  
o pronájem prodejny poskytneme in-
formace osobně po telefonické domlu-
vě (556 850 032) na adrese:
JUREK S+R s.r.o
Kunčice p. O. č.p. 766
v pracovní dny v 8.00 - 16.00 hodin

Ing. Radim Jurek, Ing. Stanislav Jurek
jednatelé společnosti

Informujeme občany, že kontejner 
na trávu bude od 30. října přístupný 
pouze po dohodě s pracovníky obec-
ního úřadu – panem Pavlem Kahán-
kem (tel.č. 736 773 945) a panem Lu-
mírem Justem (tel.č. 734 288 922). 

Sběrné místo je vedle garáží pod ces-
tou naproti obecního úřadu. Po do-
hodě s pracovníky na místě můžete 
odložit i jiný odpad (např. velkoobje-
mový, elektroodpad..).

Informace o biodpadu,  
velkoobjemovém odpadu, 
elektroodpadu
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Kultura a spolkový život

Areál ZŠ a MŠ Karla Svolinského 
Kunčice pod Ondřejníkem 626

Jednotlivci, organizované skupiny, 
sportovní oddíly, školy nebo skupiny, 
které chtějí v areálu provozovat pravi-
delnou nebo nepravidelnou sportovní 
činnost, případně pořádat sportovní 

akce, či turnaje, si mohou areál rezer-
vovat / pronajmout, po předchozí do-
hodě se správcem areálu.

• celé multifunkční hřiště (např. na 
fotbal, házenou…): cena 300,- Kč / 
hodinu včetně osvětlení 

• malé hřiště (např. na volejbal, no-
hejbal, basketbal): cena 100,- Kč / 
hodinu včetně osvětlení

V případě rezervace / pronájmu 
hřiště je hřiště, případně jeho část, 
přístupno/a pouze platícímu nájem-
ci. Mimo tyto akce hřiště nadále zů-
stává volně přístupné a je možné jej 
využívat bezplatně.

Rozpis pronájmů bude pravidelně 
aktualizován, vyvěšen u hřiště a je  
k dispozici u správce areálu.

Ceník byl stanoven s účinností od 
1. října 2016. Zavedením možnosti re-
zervace reagujeme na poptávku veřej-
nosti o tuto službu. 

Kontaktní osoba: Monika Moty-
ková, správce areálu -  tel. č. +420 
735 543 173. 
Michaela Šebelová, místostarostka obce

Ceník pronájmu multifunkčního hřiště

Společnost JUREK S+R s.r.o. při-
jme nové pracovníky zejména ženy 
do pracovního poměru se zájmem  
o práci v profesích šička, zavařová-
ní švů, příprava výroby, stříhání 
- pomocné činnosti, apod. 

Vyučení popř. odbornost není pod-
mínkou, stačí chuť do práce, šikov-
nost a zručnost popř. praxe v oboru 
popř. v příbuzných profesích.

Bližší informace na adrese osob-
ně po tel. domluvě 556 850 032, 
email: info@jurek.cz:

JUREK S+R s.r.o., Kunčice pod 
Ondřejníkem č.p. 766 73913 

Czech Republic

Nabídka práce

18.10.2016 Vycházka pro seniory (ASPV)
20.10.2016 Vernisáž výstavy v GSK (škola)
22.10.2016 Divadlo pro děti od 10:00 - O Budulínkovi,  
 O Smolíčkovi (obec)
22.10.2016 Divadlo od 18:00 - Včera dnes a zítra aneb  
 Nové scénky Felixe Holzmanna (obec)
29.10.2016 Pietní vzpomínka na zesnulé - urnový háj  
 (obec)
30.10.2016 Výročí posvěcení farního a „ruského“  
 kostela (farnost)
4.11.2016 Zahájení výstavy (Náves Kunčická)
9.11.2016 Lampiónový průvod (ASPV, SRPdŠ,  
 Náves Kunčická)

Výhled akcí v adventní době:
27.11.2016 Zahájení adventní doby (farnost)
2.12.2016 Rozsvěcení Vánočního stromu (obec)
4.12.2016 Sv. Mikuláš (farnost)
4.12.2016 Pout‘ ke cti sv. Barbory v „ruském” kostele
8.12.2016 Vánoční jarmark (škola)
9.12.2016 Festival Souznění - Beseda u cimbálu (obec)
20.12.2016 Vánoční koncert (škola)
24.12.2016 „Půlnoční” mše sv. ve farním kostele 
 (farnost)

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

Akce, které nás čekají v blízké době:
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V letošním roce jsem se rozhodla 
zveřejnit v obecních novinách „pou-
ze“ fotoreportáž ze dne obce, protože 
průběh máme každoročně s malými 
obměnami a článek by asi byl hodně 
podobný tomu z říjnových obecních 
novin v roce 2015J.

Proto tedy písemně zejména toto 
poděkování všem, kteří se na akci 
podíleli. Bohužel je nemohu všechny 
jmenovitě vypsat, protože se jedná  
o desítky lidí. 

Děkuji tedy všem spolupořadate-
lům - ČSOP Kunčice, Kunčickému pi-
vovaru, místním zemědělcům, farmá-
řům, Myslivcům, Rybářskému spolku, 
Sboru dobrovolných hasičů, agentuře 
Silver B.C.,Spolku Tradice, TJ SOKOL 
– oddílu kopané a odboru ASPV, Vče-
lařům, zaměstnancům ZŠ a MŠ Kar-
la Svolinského, zaměstnancům obce, 

kulturní komisi, paní Jolaně Barto-
níčkové a Simoně Šupolové za krás-
né a kreativní vlastnoruční výrobky, 
Renatě Strnadlové za jízdy na koních 
a mnoha dalším za úžasné neuvěři-
telné nasazení a skvělou organizaci 
akce. Děkuji také všem účinkujícím!  

Byli jste skvělí, díky a zase za rok  
9. září 2017!

Celou fotogalerii z akce nalezne-
te zde: http://www.kuncicepo.cz/ 
fotogalerie-2016

Michaela Šebelová
Foto: Yvona Masmanidu

Fotoreportáž ze Dne obce 2016
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Ano, opravdu to není překlep. 
Opravdu se v sobotu 24. září sjelo 
do naší obce 52 družstev v kategori-
ích žáků a dospělých, které si chtěly 
porovnat své síly v poslední soutěži  
v sezóně a užít si kus legrace. Ale po-
pořadě…

Dopoledne jsme uspořádali pro dět-
ské týmy klasickou soutěž v požárním 
útoku s vodou. Že k nám jezdí ostatní 
rádi, jsme věděli, ale účast předčila 
naše očekávání. Na startovní tabuli 
stále přibývaly týmy a další přijíždě-
ly, až nakonec poslední tým startoval 
s číslem 38. Soutěž probíhala ve vý-
borné a pohodové náladě, kdo zrovna 
nesoutěžil, mohl se zúčastnit dalších 
doplňkových aktivit, jako železný ha-
sič, omalovánky i házení na terč, po-
případě ochutnat naši vyhlášenou ku-
chyni. Třešničkou na dortu byl horký 
čaj a horká čokoláda zdarma. Vítězem 
v mladší kategorii se stala Nová Ves A,      
2. místo získala Lučina, 3. pak soused-
ní Trojanovice. Naši mladší žáci získa-
li nepopulární bramborovou medaili. 
Nejkurióznějším výsledkem byl pak 
čas našeho mladšího týmu, kdy oba 
proudaři dosáhli naprosto totožného 

výsledku, a to času 16,716 - napros-
to nevídaná věc, čas byl měřen elek-
tronicky.

V kategorii starších žáků 1. mís-
to získala Nová Ves, 2. Trojanovice  
a 3. Lubno. Naše družstvo zůstalo na 
7. pozici.

Odpolední část pro dospělé přesně 
vystihoval název naší soutěže. Úko-
lem bylo dostat sud od piva do branky 
současně oběma proudy vody. Všem 
týmům se to nakonec podařilo, i když 
některým jen s velkými problémy. Zví-
tězilo družstvo z Lučiny. Na závěr se 
předvedly 3 „sranda" týmy - úkol byl 
stejný, jen s vtipným nápadem a v pře-
vlecích. Naše kunčické družstvo při-
jelo z dalekého světa na koních jako 
indiáni, družstvo žen z Lučiny přišlo 
jako hnutí Hippies s myšlenkou míru 
v duši i na zemi, družstvo chlapů z Lu-
činy překvapili s námětem z filmu Dě-
dictví, aneb ...hošigutntág.

Cílem této soutěže je nejen porov-
nat si síly, ale i společně posedět, něco 

dobrého pojíst a společně se pobavit. 
A to se letos opravdu povedlo. Pokud 
jste na naší akci nebyli a chtěli byste 
si prohlédnout fotky a videa, udělejte 
si chvilku času a klikněte na http://
sdhkuncicepo.mypage.cz/. 

Naše soutěž bychom nemohli po-
řádat bez pomocí sponzorů, kteří 
jsou nakloněni hasičům a hasičské-
mu sportu.
JOB p. Klepáčová
Šárka Vykrutová 
Simona Macurová 
   - Hospoda Na kopečku
Martin Kotrík 
   - Hospůdka Na Maraláku
Tomáš Kohut 
   - Řeznictví a pekařství Čeladná
Hukvaldská pekárna s.r.o.
Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Tomáš Daníček

Všem moc děkujeme!!!
Věra Kahánková, 
vedoucí mládeže

52 družstev na soutěži Kunčická bečka

Doučím matematiku  
ZŠ, SŠ i VŠ.  

Připravím k přijímacímu  
řízení i k maturitě.

mobil: 737 156 985

Sraz v úterý 18. října 2016 v 9.30 u ruského kostelíka. Cesta kolem Karolíny, 
zastávka u penzionu Jurášek, dále pod Stolovou a na Maralák.

Za Sport pro všechny Zdeňka Křenková

Podzimní vycházka pro seniory

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 
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proběhne ve středu 9.11. 2016 

sraz v 17:30 u dolního kostela 

S sebou lucerničku, lampión nebo jakékoliv jiné světýlko. 

Nakonec bude opět možnost příjemného posezení, tentokrát 
v „rotundě“. Teplé pití zajištěno. Prosíme, doneste něco 
dobrého na zub. 

Pořádáme ve spolupráci s ASPV, SRPdŠ a spolkem Náves 
Kunčická. Srdečně zveme. 
Upozornění: V tento den se nebude v Sokolovně konat cvičení rodičů s  dětmi.

Chcete být aktuálně informováni 
o tom, co se děje v obci?

Stáhněte si naši novou 

OBECNÍ APLIKACI!

Obec opět připravuje kalendář na rok 2017, kte-
rý bude mít tentokrát historické téma: Rok pantá-
ty Pustky.

Před 140 lety se narodil Antonín Ferdinad Pust-
ka (1877 - 1960), poslední potomek kunčických foj-
tů Hlaváčů. Tradičně mu tedy byla určena starost  
o „rodnou hroudu“, avšak pantáta Pustka, jak mu 
všichni říkali, byl více než rolníkem. Byl především 
odpovědným občanem. V těžkých letech počátku mi-
nulého století zastával funkci starosty obce, ved-
le toho sbíral a zaznamenával místní lidové písně, 
psal divadelní hry a vydal knihu o historii obce, když 
mnohá historická fakta jím sepsaná, zůstala zatím  
v rukopisech. Tímto kalendářem chceme připomenout 
život a práci tohoto našeho významného rodáka. 

Kalendář do každé domácnosti si budete moci 
koncem roku vyzvednout. Více informací v příštích 
obecních novinách.

V pátek 4. listopadu v 18:00 
proběhne v Rotundě (vedle dolního kostela)  

slavnostní zahájení výstavy kreseb - obrazů  
pana Jindřicha Chýlka, kunčického rodáka. 

Výstavu bude možno dále zhlédnout  
až do neděle 20. listopadu. 

Otevřeno je v pátek a v sobotu večer od 18:00,  
po nedělní mši a výjimečně také 

ve čtvrtek 17. listopadu u příležitosti 
státního svátku. 

Na výstavu Vás zve spolek Náves Kunčická  
ve spolupráci se synem autora obrazů,  

panem Jindřichem Chýlkem.

Kalendář 2017
20172017

Kunčice pod Ondřejníkem

V roce 1947 si občané Kunčic pod Ondřejníkem připomněli 70. let 
Antonína Ferdinanda Pustky (1877 – 1960), dlouholetého starosty, 

místního rolníka, autora divadelních her a knihy „Staré 
paměti Kunčic pod Ondřejníkem“, jehož všichni 

oslovovali důvěrně „pantáto“. 

Tímto kalendářem nazvaném „Rok pantáty 
Pustky“ chceme připomenout jeho 140. 

výročí narození.  

Rok pantáty Pustky

Pozvánka
na výstavu
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Opět srdečně zveme do divadla - tentokrát na ojedi-
nělé představení připravené Davidem Šírem ve spolu-
práci s divadlem Semafor a rodinou Felixe Holzmanna 
s názvem: VČERA DNES A ZÍTRA ANEB NOVÉ SCÉNKY 
FELIXE HOLZMANNA, 22. října od 18:00 na Huťař-
ství (Kunčice pod Ondřejníkem 70).

Předprodej u paní Daniely Kociánové na obecním úřa-
dě. Cena vstupenek: 100,- Kč/osobu. Sál otevřen od 17:30.

Srdečně zveme na další dětské divadelní představení:

O BUDULÍNKOVI, ZIMNÍ POHÁDKA O SMOLÍČKOVI,  
v sobotu 22.10. od 10:00.

Předprodej u paní Daniely Kociánové na obecním 
úřadě. 

Cena vstupenek: děti zdarma, dospělí: 50,- Kč. Sál 
otevřen od 09:30.
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22. října 2016 v 18.00 hodin
Sál na Huťařství • KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

 
22. října 2016 v 18.00 hodin
Sál na Huťařství • KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
w w w . d a v i d s i r . c o mw w w . d a v i d s i r . c o m

David Šír ve spolupráci s divadlem SEMAFOR a rodinou Felixe Holzmanna

uvádí ojedinělé divadelní představení

Hrají:  

Miroslav Reil 

Legendární a notoricky známé scénky, jako:

 
STATISTIKA • ROZVOD • SVAČINA • 
HŘBITOVNÍ ROZHOVOR • ALIBI • 
UKULELE • SKLERÓZA • KVÍZ • 
ASTROLOGIE • DOMÁCÍ ÚKOL •  
MANŽELKA • KOLEGOVÉ • RYBA • 
VČERA, DNES A ZÍTRA 
PLUS NOVÉ, NEZNÁMÉ, NEOHRANÉ A NEOKOUKANÉ scénky 
ze soukromého archivu Holzmannovy rodiny, které nikdy
nebyly zveřejněny:

SPORTKA • NÁDRAŽÍ • 
LÉKAŘ AMATÉR a další... 
O VÝBĚRU A POŘADÍ 
SCÉNEK ROZHODUJÍ DIVÁCI! 

DAVID ‰ ÍR

Ze života školy a školky

V úterý 20. září se žáci naší ško-
ly Vojtěch Lorenc, Sára Vykrutová, 
Štěpán Šnyta, Kristýna Konvičko-
vá, Marek Hanus, Veronika Cochla-
rová, Radan Šlechta, Štěpán Menšík 
a Andrea Blažková zúčastnili zá-
vodu okrskového kola přespolního 
běhu pro 1. stupeň, který se i letos 
konal na fotbalovém hřišti v Ostra-
vici. Soutěžilo se v pěti kategoriích 
1. – 5. ročník. I přes nepřízeň chlad-
ného počasí všichni naši sportovci 
doběhli do cíle. Nejlépe se však ved-
lo Sáře Vykrutové, která reprezen-
tovala naši školu v druhé kategorii. 
Umístila se na krásném 2. místě, což 
znamená, že postupuje do okresní-
ho kola, které se uskuteční 5. října  
v Jablunkově. Dařilo se také Štěpánu  

Menšíkovi, který se umístil na pěk-
ném pátém místě ve své páté kate- 
gorii.

Všem atletům moc gratulujeme  
a Sáře budeme držet palce.

Mgr. Jarmila Mecová

Přespolní běh – 1. stupeň
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Školní rok 2016/2017 jsme letos 
zahájili ve čtvrtek 1. září. Nejvíce se 
na tento den určitě těšilo 23 nových 
školáků, kteří nastoupili do 1. třídy. 
Byl to pro ně i jejich rodiče den slav-
nostní, jistě naplněn radostí a velkým 
očekáváním. Všechny přítomné přiví-
tal ředitel školy Jaroslav Goj, pozdravit 
prvňáčky, povzbudit je do školní prá-
ce a předat jim dárky přišel i Tomáš 
Hrubiš, starosta obce. Letos budou 

své první školní zkušenosti sbírat tyto 
děti: Eliška Balcárková, Adam Běčák, 
Ondřej David, Veronika Fojtíková, Voj-
těch Grohman, Matěj Havel, Alexandr 
Chýlek, Kryštof Kaděra, Patricie Ema 
Kadúchová, Jonáš Kasl, Vojtěch Lorenc, 
Matyáš Macura, Jiří Magdoň, Zdeněk 
Michálek, Adriana Pavlíčková, Vanesa 
Píšová, Jan Pytel, Jáchym Siner, Barbo-
ra Strnadlová, Lucie Strnadlová, Ond-
řej Šrámek, Adam Vávra, Šimon Vávra. 

Přeji dětem hodně sil a radosti  
a všem rodičům spoustu trpělivosti, 
pohody a spokojenosti z výsledků je-
jich práce. 

Mgr. Eva Sladká, 
třídní učitelka

Foto: Archiv ZŠ

Ve čtvrtek 22. září se již tradičně ko-
nal na naší škole DEN s CO. Vyběhnout 
po vyhlášení poplachu před školu se 
nám letos podařilo v rekordním čase. 
Děti tentokrát soutěžily po třídách, ve 
kterých se rozdělily na družstva. Ab-
solvovaly celkem 4 stanoviště zamě-

řené na první pomoc, civilní obranu  
a střelbu ze vzduchovky, ověření fyzic-
ké zdatnosti na hřišti a přednášku po-
licie zaměřenou na dopravní výchovu  
a šikanu. Na všech stanovištích rozvíje-
ly své dovednosti a znalosti a získávaly 
body do soutěže, které jim přidělovali 

pod dohledem vyučujících jejich star-
ší spolužáci z 8. a 9. třídy. Program byl 
doplněn představením dravců. Žáci se 
dozvěděli zajímavosti ze života dravých 
ptáků, které na vlastní oči viděli, někte-
ré mohli i pohladit nebo je sledovali při 
lovu kořisti.  Mgr. Petra Švrčková

Škola začala

DEN s CO na naší škole
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, 

Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace    

Vás zve na
Nabízíme tyto obory vzdělání:

79-41-K/81 Gymnázium
studium denní, délka studia 8 let (pro žáky 5. tříd ZŠ)

79-41-K/41 Gymnázium
studium denní, délka studia 4 roky (pro žáky 9. tříd ZŠ)

18-20-M/01 Informační technologie
studium denní, délka studia 4 roky

26-41-M/01 Elektrotechnika se zaměřením aplikace počítačů
studium denní, délka studia 4 roky

26-51-H/01 Elektrikář
studium denní, ukončené výučním listem, délka studia 3 roky

který proběhne
10. listopadu 2016 od 8.00 do 18.00 hodin

a 9. února 2017 od 8.00 do 18.00 hodin
v budově školy na ul. Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm.

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát p. R.
Tel.: 595 537 500
E-mail: frengp@frengp.cz

Co se děje v okolí
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 STAVÍME PLOTY 
www.ploty‐ostrava.cz 
 Pletivové ploty, svařované sítě
 Živé ploty – túje na živý plot

Garážová vrata:  www.vrata‐ostrava.cz
      VÝKLOPNÁ, SEKČNÍ, DVOUKŘÍDLÁ 

                Tel.: 722 550 000 
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www.pneuzatopek.cz

Místo čekání ve frontě
dobrá káva zdarma

Online rezervace služeb na www.pneuzatopek.cz


