
Vážení spoluobčané, občas říká-
me, jak ten čas letí. Asi na tom něco 
bude, už tady máme prosinec a blí-
ží se závěr roku 2015. Stále se však 
něco děje. Bohužel někdy i něco, co 
bychom si vůbec nepřáli. To jsou 
hlavně nedávné teroristické útoky. 
Jistě nás napadne, proč k takovým 
činům vůbec dochází v dnešní mo-
derní a vzdělané době. Příčinou je 
člověk, jeho fanatismus a nenávist k 
jiným lidem. Můžeme i my proti tomu 
něco dělat? Myslím, že ano. Snažme 
se, abychom ani my nebyli ke svému 
okolí takovými malými teroristy. 
Neútočme na jiné lidí, nepoužívejme 
mstu vůči jiným, určitě se to vypla-
tí. Budeme spokojenější a i okolí se  
k nám bude lépe chovat. Každopád-
ně buďme optimisty, život jde dále.

Po několika letech se obci ko-
nečně podařilo prodat budovu bý-
valého kina s přilehlými pozemky. 
Nový vlastník má záměr v budově 
postavit minipivovar a později i re-
stauraci. Vzhledem k tomu, že České 
dráhy nechtějí na nádraží obnovit 
záchody (je to pro ně ztrátová zá-
ležitost), připravuje obec ve spolu-
práci s novým majitelem budovy 
bývalého kina přestavbu autobu-
sové čekárny u kina, jejíž součástí 
bude i WC pro veřejnost.      

Vážení spoluobčané, a protože se 
také blíži vánoce, pokusme se ales-
poň na chvíli zapomenout na všech-
ny problémy, které nás tíží. Snažme 
se být příjemní na své okolí v rodi-
nách i na pracovištích. Někteří si 
můžeme připomenout i duchovní 
rozměr vánoc. Každopádně všem 
přeji krásné a pohodové vánoce.                       

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Tříkrálová sbírka
3. - 17. ledna

8
Lednové plesání
22. ledna

9
Obecní ples
5. února

9
Novoroční 
čtyřlístek - 3. ledna

10

Slovo starostyVánoce a konec roku 2015 už se blíží

ročník XXV. číslo 12/2015 Zdarma

ZŠ a  MŠ Kar la  Svol inského 
Vás s r dečně zve na dobr oč inný

Ce lý  vý těžek  z  koncer tu  bude použ i t  na  nákup vybaven í  ZŠ  a  MŠ. 
V íce  in fo r mac í  na  www.zskunc ice .cz  a  www.kunc icepo.cz .

Předvánoční koncert
který se bude konat 

ve středu 16.12.2015 od 17:30 
v kostele sv. Máří Magdalény v Kunčicích pod Ondřejníkem
Na koncertu vystoupí děti z kunčické ZŠ a MŠ a soubor Ondřejníček.

Přijďte je, prosím, podpořit v jejich snažení 
a přispějte zároveň na dobrou věc.

Vstupné dobrovolné.

Dolňánek

©
 K

LE
IN

W
ÄC

H
TE

R

Žádáme občany, kteří si ještě nevyzvedli 
Stolní kalendář obce na rok 2016, aby tak 
učinili nejpozději do 23. 12. 2015, do 12:00. Dě-
kujeme. Kalendář je pro občany zdarma. Ka-
lendář je možné také zakoupit – za cenu 50,- Kč 
u paní Daniely Kociánové na obecním úřadě.
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Zastupitelstvo obce na svém VIII. Za-
sedání, které se konalo dne 3. 11. 2015, 
projednalo a schválilo:
• úpravu rozpočtu obce č. 9/2015 

v rozsahu předloženého návrhu
• vybudování Protipovodňového va-

rovného a monitorovacího systému 
obcí Tichá a Kunčice pod Ondřejní-
kem v rozsahu zpracovaného pro-
jektu a podání žádosti o poskytnu-
tí podpory z dotačního programu 
OPŽP na uvedený projektový záměr.

• majetkové záležitosti

a)  Smlouvu o uzavření budoucí smlou-
v y o zřízení věcného břemene 
č. FM/87/d/2015/Sk mezi Obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a Morav-
skoslezským krajem, ul. 28. října 
117, Ostrava 

b) prodej budovy kina čp. 315 a po-
zemků parc. stav. č. 394/1 o výměře 
623 m2,  parc. č. 1748/3 ost. plocha 

o výměře 1 187 m2 a p. č. 1748/9 tr-
valý travní porost o výměře 236 m2 
společnosti Marticus s.r.o., Jaro-
slava Foglara 4, Brno k vybudo-
vání minipivovaru za kupní cenu 
2 100 000,- Kč včetně odměny 
100 000,- Kč zprostředkovateli (rea-
litní kancelář). Zároveň schvaluje zří-
zení služebnosti inženýrské sítě vo-
dovodu v rozsahu vymezení Geome-
trickým plánem č. 1974-75/2012 ze 
dne 19. 11. 2012 a pověřuje radu obce 
přípravou a schválením kupní smlou-
vy a smlouvy o zřízení služebnosti.

c)  prodej části pozemku p. č. 3485 ko-
munikace o celkové výměře 818 m2 
(podle odměření GP) panu RF, Os-
trava za kupní cenu 50,- Kč za m2. 
Zároveň pověřila radu obce zajiště-
ním geometrického plánu k odmě-
ření části parcely č. 3485 schválené 
k prodeji a přípravou a schválením 
kupní smlouvy. -MŠ-

Protipovodňový varovný a monito-
rovací systém obcí Tichá a Kunčice 
pod Ondřejníkem

RO schválila uzavření Smlouvy o vzá-
jemné spolupráci obou obcí při žádosti 
o dotaci z OPŽP na projekt „Protipovod-
ňový varovný a monitorovací systém 
obcí Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem 
mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a Obcí Tichá, Tichá, č. p. 1, zastoupenou 
Michaelou Šte kovou, starostkou Obce 
Tichá. Předmětem smlouvy je vzájem-
ná spolupráce obou obcí při podání žá-
dosti o dotaci. Náklady související s po-
řízením technicko - ekonomické studie 
a náklady spojené s administrací žá-
dosti o dotaci na projekt budou hrazeny 
rovným dílem. Žádost o dotaci z Ope-
račního programu životního prostředí 
byla podána. Aktuálně čekáme na pro-
ces hodnocení žádosti. O dalším postu-
pu Vás budeme informovat.

Prodej budovy kina
Prodej budovy kina byl schválen 

zastupitelstvem obce. Rada obce dále 
projednala související náležitosti:

RO schválila uzavření smlouvy mezi 
Obcí Kunčice pod Ondřejníkem (jako 
prodávající) a obchodní společností 

Marticus, s.r.o., IČ 29254817, se síd-
lem Jaroslava Foglara  883/4, Štýřice, 
639 00 Brno (jako kupující) a obchod-
ní společností M&M reality holding 
a.s., IČ 274 87 768, se sídlem Praha 1, 
Nové Město, Krakovská 1675/2, PSČ 
110 00 (jako zprostředkovatel, vedlejší 
účastník na straně třetí). Předmětem 
smlouvy je prodej budovy kina čp. 315 
a pozemků parc. stav. č. 394/1,  parc. 
č. 1748/3 ost. plocha a p. č. 1748/9 tr-
valý travní porost a zřízení služebnosti 
inženýrské sítě vodovodu. 

RO také schválila ukončení Smlou-
vy o nájmu uzavřené dne 2. 12. 2013 
mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
(pronajímatel) a panem Milanem 
Kratěnou, Frýdek – Místek (nájemce) 
na předmět nájmu: nebytové prosto-
ry v 1. nadzemním podlaží objektu 
č. p. 315 o celkové ploše 99 m2 formou 
výpovědi z nájmu ke dni 9. 11. 2015, 
s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

RO dále schválila Dohodu o ukončení 
Smlouvy o umístění telekomunikační 
technologie č. 20051019-N ze dne 8. 12. 
2005 mezi Obcí Kunčice pod Ondřejní-
kem a společností RIO Media, a.s. Pra-
ha 9 - Libeň, Kovanecká 30/2124, PSČ 
19000, IČ 28216733 (nástupnická spo-

lečnost společnosti MATTES AD, spol. 
s.r.o., Masarykova 1117, 738 01 Frýdek 
– Místek, IČ 42868602). Možnost při-
pojení obyvatel k internetu u této spo-
lečnosti nebude nijak ovlivněno, neboť 
poskytovatel obratem uzavře dohodu 
s novým majitelem této budovy.

Konkurz na ředitele ZŠ
Starosta seznámil RO se zápisem 

z druhého jednání konkursní komise 
na místo ředitele/ ředitelky ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského, Kunčice pod Ond-
řejníkem, konaného dne 10. 11. 2015 
v zasedací místnosti obecního úřadu 
v Kunčicích pod Ondřejníkem. 

RO v souladu s ustanovením § 102 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, a § 166 odst. 2 záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, na základě 
výsledků konkursního řízení ze dne 
10. 11. 2015 jmenuje pana Jaroslava 
Goje ředitelem Základní školy a ma-
teřské školy Karla Svolinského, Kun-
čice pod Ondřejníkem, s účinností od 
1. 1. 2016.  (pokračování na str. 3)

Uzávěrka lednového čísla obec-
ních novin bude mimořádně 31. pro-
since 2015. Lednové ON vyjdou pak 
8. ledna 2016 s distribucí v následu-
jícím týdnu.

Informace o jednání zastupitelstva

O čem jednala Rada obce v měsíci listopadu

Uzávěrka 
lednového čísla ON

Obec informuje

OBECNÍ NOVINY ročník XXV., číslo 12/2015 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Vydává Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejní-
kem. Evidenční číslo MK ČR E 12357 • Vychází vždy v prvním týdnu v měsíci • Uzávěrka každého čísla je 25. dne předcházejícího měsíce • Redakce: 
Obecní úřad, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 569 • tel.: 556 850 154, fax: 556 850 171, e-mail: noviny@kuncicepo.cz • Odpovědná redaktorka: 
Michaela Šebelová • Gra ické zpracování a tisk: Tiskárna Kleinwächter, Frýdek Místek • Výtisk zdarma

Informujeme občany, že v měsíci 
prosinci v souvislosti s vánoční-
mi svátky a začátkem roku 2016 
bude úřad otevřen následovně:

• středa 23.12.2015  
 8:00 hod. - 12:00 hod.
• středa 30.12.2015
 8:00 hod. - 12:00 hod.
• čtvrtek 31.12.2015
 obecní úřad uzavřen
• pátek 01.01.2016
 obecní úřad uzavřen
• pondělí 04.01.2016
 8:00 hod. - 12:00 hod.
 13:00 hod. - 17:00 hod.
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(pokračování ze str. 2)
Dotace z rozpočtu obce

RO projednala problematiku po-
skytování dotace z rozpočtu obce. 
O jejich poskytování bude informová-
no vyhlášením na webu obce a v obec-
ních novinách. Dotace budou poskyto-
vány formou „individuálních“ dotací, 
kdy účel bude speci ikován žadatelem 
v jeho žádosti. Žádost bude dále pro-
jednána v radě obce, případně zastu-
pitelstvem obce. Termín pro podání 
žádostí o dotaci pro rok 2016 se sta-
novuje takto: 1. kolo - do 29. 2. 2016 
(žádosti budou projednávány přísluš-
nými orgány v březnu a dubnu 2016). 
2. kolo - do 31. 7. 2016 (žádosti budou 
projednávány příslušnými orgány do 
konce října 2016).

RO schválila vzor Žádosti o dotaci 
z rozpočtu Obce Kunčice pod Ondřejní-
kem na rok 2016; vzor Vyúčtování ne-
investiční dotace poskytnuté od Obce 
Kunčice pod Ondřejníkem; vzor Veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí dota-
ce a vzor Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace na sociální služby.  Vše 
naleznete na webu obce v aktualitách.

Oprava komunikací po stavbě že-
lezniční trati

Starosta seznámil RO se Zápisem 
ze schůzky se zástupci investora 
a zhotovitele „Revitalizace trati“, kte-

rá se uskutečnila dne 11. 11. 2015 na 
obecním úřadě. Schůzky se zúčastnili: 
Ing. Josef Skřivánek, vedoucí oddělení 
investičního úseku investora (SŽDC) 
a Ing. Tomáš Kotek, vedoucí projektu, 
ředitel výstavby – Sdružení Frýdlant 
( irma Subterra + OHL ŽS).

Předmětem jednání byly závady 
a nedodělky vzniklé na území Obce 
Kunčice pod Ondřejníkem v souvislos-
ti s Revitalizací trati Frýdlant – Fren-
štát. Obec Kunčice pod Ondřejníkem 
upozornila na problematické skuteč-
nosti a uvedla jejich seznam a upozor-
nila na skutečnost, že stále není uza-
vřena slíbená dohoda o opravě míst-
ních komunikací poničených stavbou 
dráhy. Obec Kunčice pod Ondřejníkem 
uvedla seznam místních komunikací, 
u kterých je s ohledem na zimní údrž-
bu nutná oprava před zimou, tedy do 
30. 11. 2015. Ing. Kotek sdělil, že opra-
va MK bude zahájena dne 16. 11. 2015.

Různé
RO dále schválila 
• Organizační opatření a plán inven-

tarizace majetku Obce Kunčice pod 
Ondřejníkem ke dni 31.12.2015.

• Smlouvu o sdružených dodávkách 
elektřiny ze sítí nízkého napětí 
(NN) mezi Obcí Kunčice pod Ond-
řejníkem a společností ČEZ Prodej, 
s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, PSČ  
140 53, IČ 27232433.

• Smlouvu o sdružených dodávkách 
elektřiny ze sítí ze sítí VVN a VN  
mezi Obcí Kunčice pod Ondřejní-
kem a společností ČEZ Prodej, s.r.o., 
se sídlem Duhová 1/425, PSČ 140 53, 
IČ 27232433.

Usnesení z jednání zastupitelstva 
obce a rady obce naleznete na www.
kuncicepo.cz. 

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce.

Pracovníci Krajského úřadu Morav-
skoslezského kraje budou ve spolu-
práci s Městem Frýdlant nad Ostravi-
cí poskytovat konzultace a semináře 
občanům - žadatelům o tzv. kotlíkové 
dotace v budově Městského úřadu Frý-

dlant nad Ostravicí na ul. Hlavní 139, 
zasedací místnost, a to ve dnech 7. 12. 
2015 od 15:30 do 17:00 a 11. 01. 2016 
od 10:00 do 16:00. Pokud máte zájem, 
můžete se výše uvedených seminářů 
a konzultací zúčastnit také vy.

Štěpánka Krkošková  92 let
Žo ie Mžiková   91 let
Marie Bílková   88 let
Miroslav Střálka  86 let
Marie Ziková   86 let
Karel Michna   84 let
Tomáš Kocián   83 let
Eva Mrkvová   83 let
Marie Majerková  82 let
Jirenka Michnová  82 let
František Dostálek  81 let
Marie Tučková  81 let
Jan Kuřec   81 let
Jana Strnadlová  75 let

Aloisie Stempěnová  65 let
Petr Glembek   65 let
Vladimír Drexler  65 let
Marie Šrubařová  65 let
Zdeňka Kopřivová  65 let
Jiří Keňo   65 let
Jaromír Hrubý  60 let
Jan Brachiak   60 let
Eva Slaninová   60 let
Emilie Elischerová  60 let

Všem jubilantům přejeme hod-
ně zdraví, lásky a optimismu do dal-
ších let.

V měsíci listopadu jsme se napo-
sledy rozloučili s panem Milanem 
Zeťákem a panem Vojtěchem Bě-
čákem.

Děkuji panu MUDr. Janu Chovan-
číkovi a sestřičce Sylvii Starečkové 
za nevšední a obětavou péči o mého 
manžela pana Milana Zeťáka.

Manželka Pavla s rodinou

Dne 31.12.2015 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí našeho milova-
ného manžela, tatínka a dědečka 
pana Rudolfa Fajkuse.

S láskou vzpomínají manželka 
Jana a děti s rodinami.

Dne 20.12. s láskou vzpomíná-
me na nedožité 81. narozeniny 
PaeDr. Zdeňka Šrubaře

dcera Adéla a syn Zdeněk

O čem jednala Rada obce v měsíci listopadu

Konzultace ke „Kotlíkovým dotacím“ 
ve Frýdlantu nad Ostravicí

Jubilanti prosinec 2015

Rozloučení Poděkování

VzpomínkySpolečenská rubrika

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Vážení odběratelé pitné vody,
počátkem roku 2016 proběhne jako 

každoročně odečet vodoměrů u RD 
a RCH a  následné vyúčtování vodného 
a stočného za rok 2015. Tímto Vás las-
kavě žádáme, abyste zálohové plat-
by zasílali nejpozději do 15.12.2015, 
a to z důvodu zpracování sestav jako 
podklad pro vyúčtování.

Odečty vodoměrů budou provádět 
pověření pracovníci společnosti Kun-
čická s.r.o. V případě pochybností se 
můžete obrátit na paní Danielu Ko-
ciánovou, tel. č. 725 506 902 nebo na 
pana Ing. Ivana Blažka, tel. č. 731 412 
708.

Pokud Vás nezastihnou doma, za-
nechají Vám ve schránce oznáme-

ní, na základě kterého nejpozději do 
3 dnů nahlásíte požadované údaje buď 
osobně, telefonicky, popř. e-mailem.

Pohodu a příjemné prožití vánočních 
svátků a do nového roku pevné zdraví, 
štěstí a osobních úspěchů.

Ing. Tomáš Hrubiš, Ing. Ivan Blažek, 
jednatelé Kunčické s.r.o.

Obec Kunčice pod Ondřejníkem 
informuje jednotlivce a organizace 
o možnosti žádat o dotace z rozpočtu 
obce Kunčice pod Ondřejníkem na čin-
nost nebo konkrétní akce neinvestič-
ního charakteru pro rok 2016. Poža-
dujeme vyplnit žádost a podepsanou 
ji doručit na podatelnu obecního úřa-
du - Obec Kunčice pod Ondřejníkem, 
Kunčice pod Ondřejníkem 569. PSČ 
739 13 nebo na adresu obecni.urad@
kuncicepo.cz.

Termín pro podání žádostí o dotaci 
pro rok 2016 se stanovuje takto:

1.kolo - do 29.2.2016 (žádosti bu-
dou projednávány příslušnými orgány 
v březnu a dubnu 2016)

2.kolo - do 31.7.2016 (žádosti bu-
dou projednávány příslušnými orgány 
do konce října 2016)

Ž á do s t m i  o  do t ac e  do  v ý š e 
50 000,- Kč se bude zabývat Rada obce 
Kunčice pod Ondřejníkem, žádostmi 
nad 50 000,- Kč pak Zastupitelstvo 
obce Kunčice pod Ondřejníkem.

Upozorňujeme žadatele, že příjem-
ce dotace se podpisem veřejnoprávní 
smlouvy zaváže předložit poskyto-
vateli dotace vyúčtování neinvestiční 
dotace formou soupisu účetních do-
kladů s uvedením výše částky a účelu 

platby u jednotlivých dokladů za rok 
2016. Originály všech účetních dokla-
dů vztahujících se k dotaci příjemce 
označí číslem smlouvy a uvede for-
mulaci “Financováno z rozpočtu obce 
Kunčice p. O.” a výši použité dotace 
v Kč. Příjemce dotace předloží vyúč-
tování dotace nejpozději do 31.1.2017. 
Příjemce dotace společně s vyúčtová-
ním dotace odevzdá fotokopie všech 
originálů dokladů (faktura, výpis 
z účtu, pokladní doklad a jiné) a origi-
nály výše uvedených účetních dokla-
dů současně předloží ke kontrole (pro 
ověření jejich platnosti). 

V případě žádosti o dotaci na so-
ciální služby bude tato poskytnuta 
v souladu s doporučením krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje. Po-
skytovatel dotace přistoupí k pově-
ření Moravskoslezského kraje a i-
nanční prostředky budou poskytnuty 
jako vyrovnávací platba dle podmínek 
pověření. 

Všechny žadatele také upozor-
ňujeme, že uzavřené veřejnopráv-
ní smlouvy o poskytnutí dotace nad 
50 000,- Kč musí být v souladu se zá-
konem zveřejněny.

Všechny potřebné informace, včet-
ně vzoru žádosti, vyúčtování a vzoru 

veřejnoprávní smlouvy naleznete na 
webu obce: http://www.kuncicepo.
cz/dotace-z-rozpoctu-obce. 

Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

Vyúčtování vodného a stočného za rok 2015

Dotace z rozpočtu obce

Nalezený pejsek

Finanční správa informuje

Koncem měsíce listopadu byl na 
území naší obce nalezen pejsek. Jde 
o křížence jack russla, pes, hodný. Pes 
byl nalezen v dolní části obce - napro-
ti ČOV. V současné chvíli se nachází 
v útulku pro psy Sedliště. Zájemci 
o pejska mohou kontaktovat paní 
Evu Vinklárkovou, tel.: 777 10 32 34.

Finanční správa informuje občany 
o nové možnosti dosud nevyužíva-
né formy úhrady daně z nemovitých 
věcí prostřednictvím SIPO. Od 1. září 
2015 jsou pokladny pro placení daní 
umístěny pouze na vybraných územ-
ních pracovištích inančních úřadů. 
V rámci okresu Frýdek-Místek byly 
zrušeny pokladny na územních pra-
covištích v Třinci a ve Frýdlantu nad 
Ostravicí, pokladna pro výběr daní je 
tedy provozována pouze na územním 
pracovišti ve Frýdku-Místku.

S ohledem na tuto skutečnost nabí-
zí Finanční správa ČR od 1. ledna 2016 
možnost placení daně z nemovitých 
věcí, vedle „tradičních forem“ úhrad 
bankovním převodem, poštovní pou-

kázkou či (v omezené míře) v hotovos-
ti na pokladně územního pracoviště 
(v rámci okresu pouze ve Frýdku-Míst-
ku), právě i prostřednictvím SIPO. 
Možnost platby daně prostřednic-
tvím SIPO je určena pro fyzické oso-
by, avšak jen pro poplatníky, kterým 
bylo Českou poštou s. p. přiděleno 
spojovací číslo SIPO. Je přitom nutno 
zdůraznit, že poplatník daně musí být 
totožný s držitelem spojovacího čísla 
SIPO (manžel tedy např. nemůže platit 
daň prostřednictvím SIPO, jehož spo-
jovací číslo bylo přiděleno manželce). 

Poplatník, který se rozhodne této 
možnosti využít a daň prostřednic-
tvím SIPO platit, musí vyplnit Ozná-
mení o placení daně z nemovitých 

věcí prostřednictvím SIPO a ná-
sledně jej doručit  inančnímu úřadu 
nejpozději do 31. ledna zdaňova-
cího období, od kterého má být daň 
prostřednictvím SIPO placena. Bude-
-li tedy poplatník chtít platit tuto daň 
prostřednictvím SIPO již v květnu 
2016, musí zmíněné Oznámení doru-
čit správci daně nejpozději do 31. led-
na 2016. Na základě takto podané-
ho Oznámení bude daň hrazena pro-
střednictvím SIPO i v následujících 
zdaňovacích obdobích, a to do doby 
případného odhlášení poplatníkem. 
Formulář Oznámení ve formě pdf. sou-
boru (pro případný tisk) naleznete na 
webu obce v aktualitách pod přísluš-
ným článkem.
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V pátek dne 30. 10. 2015 se v naší 
obci uskutečnilo taktické cvičení jed-
notek požární ochrany hasebního 
okrsku Smrk. Taktické cvičení v rámci 
hasebního okrsku musí být provede-
no jedenkrát ročně a v pořádání cviče-
ní se sbory v okrsku střídají. Letos vy-
šlo pořádání na náš sbor a námětem 
taktického cvičení byl požár budovy 
restaurace Huťařství, ve které by se 
v případě plného provozu mohlo vy-
skytovat větší množství osob. Cvičení 
bylo připravováno několik týdnu do-
předu a bylo zapotřebí zpracovat scé-
nář cvičení a následně jej předložit ke 
schválení na Hasičský záchranný sbor, 
Policii ČR a také na Obecní úřad. Dále 
bylo zapotřebí domluvit vypůjčení ob-

jektu od majitele, v čemž nám vyšel 
pan Řezníček vstříc. 

V pátek odpoledne se do Kunčic za-
čaly sjíždět jednotky z Čeladné, Os-
travice a Starých Hamer. Jako první 
byla na požární zbrojnici provedena 
instruktáž podle plánu cvičení a ná-
sledně se jednotky přesunuly na se-
řadiště, kterým byla autobusová za-
stávka Točna. V 16:45 byl velitelem 
cvičení ohlášen požár na Integrované 
bezpečnostní centrum v Ostravě, kte-
ré následně vyhlásilo jednotkám po-
žární poplach. Jelikož v rámci cvičení 
nebyl požadavek na ověření dojezdo-
vých časů, vyjížděly jednotky k udá-
losti podle časového harmonogramu 
cvičení. Po příjezdu na místo události 

jednotky prováděly průzkum, hasební 
práce a záchranu osob. Při průzkumu 
musí velitel zásahu zjistit rozsah mi-
mořádné události a současně také zda 
nejsou ohroženy životy či zdraví osob, 
které byly mimořádnou událostí po-
stiženy. Dále velitel zásahu rozhodu-
je o nasazení sil a prostředků. Rozho-
duje tedy, kterým směrem bude veden 
požární útok, který má za cíl likvidaci 
mimořádné události.

V rámci taktického cvičení byly pro-
věřeny taktické postupy a také akce-
schopnost jednotek hasebního okrsku 
Smrk. Proběhlo také seznámení s ob-
jektem, který se vyskytuje v hasebním 
okrsku. Taktické cvičení je jen malou 
částí odborné přípravy, kterou musí 
jednotky požární ochrany pravidelně 
každý rok absolvovat.

Taktickému cvičení se bohužel ne-
vyhnuly komplikace, které nebylo 
možné jakkoliv ovlivnit. V první řadě 
se jednalo o vyhlášení poplachu jed-
notkám a také vyhlášení požárního 
poplachu systémem varování a vyro-
zumění obyvatelstva (sirénou) v obci 
Kunčice pod Ondřejníkem. Ani jedno 
nefungovalo tak jak by správně mělo, 
což bylo způsobeno technickými pro-
blémy na Integrovaném bezpečnost-
ním centru v Ostravě. V tuto chvíli by 
měly být všechny technické nedostatky 
již odstraněny a vše by mělo být funkč-
ní, takže v případě skutečné mimořád-
né události by měla být informace v po-
řádku doručena jednotkám.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se 
na taktickém cvičení podíleli a přispě-
li k tomu, aby cvičení proběhlo hladce. 
Dále bych chtěl poděkovat všem, kte-
ří se přišli na taktické cvičení podívat.

Ing. Marek Cochlar
Velitel družstva JSDH Kunčice p. O.

Milý pozdrav přišel z Maraláku, jako poděkování za blahopřání k narozeninám, 
od pana Miroslava Bernovského se vzkazem: „Užíváme si na Maraláku spolu 
s manželkou krásný podzim života, tak hezký jako podzimní fotky od nás.“ Fo-
togra ii rádi se svolením autora zveřejňujeme se vzkazem: „Ať se i ostatní po-
těší pohledem na krásně podzimní Maralák!“ Foto: Miroslav Bernovský

Námětové cvičení hasičů
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Každý je povinen počínat si tak, 
aby nedocházelo ke vzniku požáru. 
Nejčastější příčinou požáru v domác-
nostech je lidská nedbalost, technická 
závada, nesprávná manipulace s ote-
vřeným ohněm, ale také požáry způ-
sobené dětmi.

 

Bezpečnost Vašeho domova je pře-
devším na Vaší zodpovědnosti. Další 
informace na: www.hzsmsk.cz

Aby doma nehořelo
• nenechte bez dozoru zapnuté elek-

trické a plynové spotřebiče,

• neumísťujte hořlavé předměty blíz-
ko otevřeného ohně,

• věnujte pozornost technickému sta-
vu komínů, elektrických a plynových 
spotřebičů, jejich špatný technický 
stav může být příčinou požáru,

• nekuřte v posteli, pokud se Vám 
chce spát,

• dodržujte bezpečnou vzdálenost 
topidel od nábytku a dalšího hořla-
vého materiálu,

• neprovádějte neodborné zásahy do 
elektroinstalace,

• nepřetěžujte elektrické zásuvky,
• zamezte přístupu dětí k možným 

zdrojům otevřeného ohně, zápal-
kám, zapalovačům atp.,

• dodržujte principy bezpečnosti prá-
ce při manipulaci s hořlavými kapa-
linami (větrání, zákaz kouření při 
práci),

• nepoužívejte zábavní pyrotechniku 
v blízkosti hořlavých látek.

Na co nezapomenout při odchodu 
z domu?
• vypněte elektrické spotřebiče (spo-

rák, pračku, světla atd.),
• vypněte elektrické spotřebiče je-

jich hlavním vypínačem, ne pouze 
přepnutím do pohotovostního reži-
mu, zabráníte tak požáru v případě 
technické závady,

• zkontrolujte, zda neteče voda,

• zkontrolujte, zda jste nenechali puš-
těný plyn,

• zkontrolujte, zda jsou uzavřena 
okna,

• uhaste hořící svíčky a nedopalky ci-
garet,

• nezapomeňte klíče.

Hasičský záchranný sbor Morav-
skoslezského kraje doporučuje: 

„Vybavte si domácnost hasicím pří-
strojem a hlásičem požáru.“

www.cahd.cz 

Plán zimní údržby místních komunikací
(podle vyhlášky 104/1997 Sb., kte-

rou se provádí zákon o pozemních ko-
munikacích)

Zimní údržbou se podle pořadí důle-
žitosti zmírňují závady vznikající pově-
trnostními vlivy a podmínkami za zim-
ních situací ve sjízdnosti komunikací 
a ve schůdnosti místních komunikací 
a průjezdních úseků silnic. V obvyklé 
zimní situaci vlastník (správce) komu-
nikace odstraní nebo alespoň zmírní zá-
vady ve sjízdnosti (schůdnosti) komu-
nikace v časových lhůtách stanovených 
plánem zimní údržby. Zimním obdobím 
je doba od 1. listopadu do 31. března 
následujícího roku. V tomto období se 
provádí zimní údržba podle plánu zim-
ní údržby. Pokud vznikne zimní povětr-
nostní situace mimo toto období, zmír-
ňují se závady ve sjízdnosti (schůdnos-
ti) komunikace bez zbytečných odkladů 
přiměřeně k vzniklé situaci. 

Obec zajišťuje sjízdnost místních 
komunikací I. až III. třídy v těchto 
lhůtách: 
a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin, 

rychlostní a sběrné místní komu-

nikace s hromadnou veřejnou do-
pravou a s linkovou osobní dopra-
vou, příjezdové místní komuni-
kace ke zdravotnickým zařízením 
a další významné místní komunika-
ce (patří zde celkem pět komunika-
cí – např. cesta od obecního úřadu 
k penzionu Krkoška, cesta od dol-
ního kostela ke křižovatce na Hum-
barku, cesta k nádraží)

b) II. pořadí důležitosti do 12 hodin
- sběrné místní komunikace nezařa-
zené do I. pořadí a důležité obslužné 
místní komunikace, (patří zde cel-
kem šest komunikací -  např. spoj-
ka od S-48310 do Rakovce, „Valaš-
ská cesta“ od Hospůdky Na Kopečku 
k penzionu Krkoška, cesta od želez-
ničního přejezdu ČD k Hospůdce Na 
Maraláku, ke Kolibě pod Stolovou)

c) III. pořadí důležitosti po ošetře-
ní komunikací I. a II. pořadí, nej-
později však do 48 hodin. 

 - ostatní obslužné místní komuni-
kace (většina komunikací v obci)

d) neudržované - místní komunika-
ce, na nichž není třeba vykonávat 

zimní údržbu z důvodu dopravní 
bezvýznamnosti (na tuto skuteč-
nost obec upozorní uživatele způ-
sobem v místě obvyklým).

Nedílnou součásti plánu zimní 
údržby je Pasport místních komuni-
kací. V něm jsou v přehledné tabulce 
rozděleny místní komunikace dle tříd 
zařazení.  Z toho pak vyplývá skuteč-
nost v jakém časovém sledu je prová-
děná zimní údržba jednotlivých míst-
ních komunikací. (Pasport místních 
komunikací je k nahlédnutí na obec-
ním úřadě u místostarostky nebo paní 
Danuše Svobodové a také jej nalezne-
te na webu obce v levé liště Obecní 
úřad, nová sekce Dokumenty ke sta-
žení).

Obec zajišťuje provádění zimní 
údržby na místních komunikacích po-
mocí 2 subjektů (traktory jezdí cel-
kem tři), se kterými má do roku 2016 
uzavřenou smlouvu o dílo na tuto čin-
nost. Dolní část obce: řidič Petr Nikel. 
Horní část obce: řidiči Petr Ulčák a Pa-
vel Šťůrala.  (pokračování na str. 7)

Požární ochrana

Obecní knihovna informuje, 
že ve středu 23. 12. a 30. 12. 
bude mít zavřeno. Zároveň pře-
je všem svým současným i bu-
doucím čtenářům klidné pro-
žití svátků vánočních, zejména 
v kruhu rodinném, ale také nad 
pěknou knihou (třeba z knihovny).

Aktuality a informace z obec-
ní knihovny naleznete na http://
www.kuncicepo.cz/knihovna.

Obecní knihovna
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Listopad byl přímo plný nejrůzněj-
ších akcí. Jednou ze skvělých akcí be-
zesporu byl společný koncert kapel Tě-
pero a Santhippa. Tento koncert zce-
la beznadějně zaplnil sál na Huťařství 
(což byla velká zatěžkávací zkouška ze-
jména pro pivní výčep). Ze skvělé at-
mosféry bylo cítit, že kapela Santhippa 
hraje doma. Myslím, že jsme naše ka-

marády a známé mnozí viděli tak, jak je 
ještě neznáme. A že nás hodně příjem-
ně překvapili! Kdo se tedy skrývá za ta-
juplným názvem – Santhippa?
Stáňa Angerová – zpěv
Kamil Šnyta – bicí
František (Fery) Sobotík – basová 
kytara
Jan (Tronda) Kroček – sólová kyta-
ra, zpěv

Další koncert si určitě nenechte ujít! 
 (Foto: Stanislava Byrtusová) -MŠ- 

Kultura

Kapela Santhippa

Kapela Těpero

Plán zimní údržby místních komunikací
(pokračování ze str. 6)

Koordinaci zimní údržby místních 
komunikací zajišťuje místostarostka 
(tel.: 736 773 930).

Místostarostka (případně staros-
ta obce) domlouvá se zhotoviteli vý-
jezd techniky, v akutních případech 
(aktuální počasí, noční doba) zhoto-
vitelé sami situaci vyhodnotí a vyje-
dou a tuto skutečnost místostarost-
ce pouze telefonicky oznámí. V pří-
padě připomínek k zimní údržbě se, 
prosím, obracejte přímo na vedení 
obce. 

Zároveň Vás prosíme o trpělivost 
a spolupráci. Přispět můžete zejména 
zodpovědným parkováním svých vo-
zidel, používáním sněhových řetězů 
při souvislé sněhové vrstvě zejména 
v kopcovitém terénu. Ne vždy je mož-
no dokonale sladit výjezd posypové 
techniky bezprostředně po úpravě 
cest sněhovou radlicí. 

Zimní údržba chodníků v obci je za-
jišťována zaměstnanci obecního úřadu 
pomocí multifunkčního malotraktoru 
s kartáčem, radlicí nebo sněžnou fré-
zou. Problém nastává zejména poté, 

co projede pluh po krajské komunikaci 
a nahrne vše na již upravený chodník.

Problémy ale také způsobují sami 
občané, kteří odklízejí sníh ze svých 
pozemků a zahrad na chodník. V ně-
kterých místech tak vznikají kupy sně-
hu, které již není možné udržovat a do-
chází tak k zneprůchodnění chodní-
ku. Buďte prosím i v tomto ohleduplní 
a uvažujte, zda při odklízení vlastního 
pozemku nekomplikujete život ostat-
ním. Děkuji za pochopení a spolupráci.

Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání 
občanských průkazů a cestovních dokladů

V souvislosti s novelou zákona 
o občanských průkazech a zákona 
o cestovních dokladech bude ve dnech 
24. prosince 2015 až 31. prosince 
2015 odstávka systému pro nabí-
rání žádostí o vydání občanských 
průkazů a cestovních dokladů a je-
jich předávání. Důvodem tohoto pře-
rušení jsou technické úpravy, které 
vyžadují odstávku systému.

Podávat žádosti o vydání občan-
ského průkazu a cestovního pasu 

a předávat vyrobené doklady bude 
možné na obecních úřadech obcí s roz-
šířenou působností, v hlavním městě 
Praze na úřadech městských částí nej-
později do 23. prosince 2015 včetně.

V době odstávky bude možné po-
žádat o vydání občanského průka-
zu bez strojově čitelných údajů s do-
bou platnosti 1 měsíc, za jehož vydá-
ní nebude vybírán správní poplatek.

Ministerstvo vnitra, 
odbor správních činností

Po Út St Čt Pá So Ne
  1   2   3   4   5   6

  7   8   9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31   1   2   3
  4   5   6   7   8   9 10

            dny pracovního volna                 odstávka
             lze podat žádost i převzít vyhotovený 
             osobní doklad

Koncert kapel Těpero a Santhippa
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Ani se to nezdá, ale dětská cimbá-
lová muzika Ondřejníček už existuje 
celých 5 let. 

Ondřejníček navazuje na činnost 
Dolňánku. Všechny děti, které zpíva-
jí a hrají v Ondřejníčku, prošly v ma-
teřské škole Dolňánkem, kde dostaly 
ten nejlepší základ, jaký si mohly přát.

Jak Ondřejníček vůbec vznikl? Celé 
to má na svědomí učitel cimbálu fren-
štátské ZUŠky Jarda Kneisl, který ve-
doucí muziky nabádal: „Mám v hudebce 
sedm cimbalistů, z toho pět je z Kunčic. 
Založ tam nějakou muziku, ať mají kde 
hrát.“ A tak to začalo. Z původní skrom-
né muzikantské sestavy páru zpěváč-
ků kolem cimbálu jsme se rozrostli na 
poměrně velké muzikantské těleso 
a v Ondřejníčku se už stačila vystřídat 
pěkná řádka talentovaných dětí. Ti nej-
vytrvalejší naštěstí zůstávají a stále se 
zdokonalují, jak ve hře na nástroje, tak 
ve zpěvu. Je to až s podivem, jaké se tu 
pod Ondřejníkem rodí silné a výrazné 
hlasy. Alespoň má kdo navazovat na 
Pustkův odkaz; ze sběrů zdejších lido-
vých písní „pantáty“ Pustky se Ondřej-
níček samozřejmě snaží čerpat.

Co se nám za těch pět let podařilo? 
Aktuálně pět houslistů, dva cimbalisti 
(z toho jeden i basista), létnistka, kla-
rinetista a čtyři zpěvačky spolu pravi-

delně hrají a zpívají písničky valašské, 
lašské i ty z pomezí, mají dobrou partu 
a účastní se mimo zkoušek i nejrůzněj-
ších akcí. Sedm zpěváčků postoupilo 
v průběhu let z místního oblastního kola 
ve zpěvu lidových písní do regionálního 
vševalašského kola ve Valašských Klo-
boukách, což znamená, že jsou vlastně 
nejlepší na Frenštátsku . Ondřejníček 
organizuje a účastní se zvykoslovných 
akcí v obci - tříkrálových obchůzek, vy-
nášení Mařeny, předvánočních koncer-
tů. (Fotky z akcí jsou k vidění ve Foto-
galerii na těchto stránkách.) Pravidelně 
vystupuje na Frenštátských slavnos-
tech, na Setkání muzik Valašského krá-
lovství ve Frenštátě p. R. nebo na Dnech 
řemesel na Hutisku. Samozřejmě také 
na Dni obce a Setkání dříve narozených 
v Kunčicích. Podařilo se účinkovat i na 
některých pořadech Valašského muzea 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 
Nejbližším pořadem, kterého se bude 
Ondřejníček ve VMP účastnit je Živý 
Betlém 2015, - lidová hra o narození Je-
žíše podle Evangelia sv. Matouše. Tento 
pořad v režii paní Marie Kvapilové je na 
programu Valašského muzea v přírodě 

(konkrétně Dřevěného městečka) v so-
botu a v neděli 19. a 20. 12. V programu 
účinkují tanečníci, zpěváci a muzikan-
ti ze souborů Javořina, Radhošť, Soláň, 
Ondřejníček, Žesťový kvintet a členové 
Jezdeckého klubu Valašsko, slovem pro-
vází Zuzana Vašková. Sobotní program, 
na kterém Ondřejníček vystoupí, bude 
živě vysílat TV NOE.

Co bychom chtěli dál? Hrát a zpívat 
pěkné (nejlépe místní) lidové písničky 
ve stávajícím složení co nejdéle to pů-
jde a i nadále se účastnit a podporovat 
kulturní aktivity v obci.

Za možnost zkoušet, využívat cim-
bál a dobré podmínky k fungování dě-
kujeme místní základní škole, zejména 
paní učitelce Kahánkové a všem ang-
ličtinářkám, že nás nechávají zkoušet 
ve své třídě a panu školníkovi Klime-
šovi, že nám otvířá školu i mimo pra-
covní dny. Také vedení obce, že podpo-
ruje folklor jako takový i veškeré nově 
vzniklé zvykoslovné akce v Kunčicích. 
Největší dík patří rodičům dětí, bez 
nichž by to prostě celé vůbec nešlo. 

Mgr. Kateřina Niklová, 
vedoucí CM Ondřejníček

5 let dětské cimbálové muziky Ondřejníček

O sbírce
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka 

pořádá každoročně Charita Česká re-
publika. Skupinky koledníků, dopro-
vodné akce i distribuci pokladniček 
pak organizují jednotlivé místní Cha-
rity, často ve spolupráci s farnostmi, 

školami či různými mládežnickými 
organizacemi.

Úspěch celé sbírky tedy závisí na 
aktivitě tisíců lidí ve všech koutech 
republiky, často i v obcích o několika 
desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka 
je tak  největší dobrovolnickou akcí 
v České Republice a v roce 2016 pro-
běhne ji pošestnácté.

Komu sbírka pomůže?
Výtěžek sbírky je určen na pomoc 

nemocným, handicapovaným, seni-
orům, matkám s dětmi v tísni a dal-
ším jinak sociálně potřebným sku-
pinám lidí a to zejména v regionech, 
kde sbírka probíhá. Nejméně desetina 
výnosu sbírky je každoročně určena 

také na humanitární pomoc do zahra-
ničí.

Kdo koleduje?
Do ulic obcí a měst vychází více než 

14 tisíc kolednických skupinek (při-
bližně 50 000 dobrovolníků). Sbírka 
má ustálená pravidla, vedoucím sku-
pinky musí být dospělá osoba vybave-
ná průkazem koledníka.

U nás budou koledovat děti z Cimbá-
lové muziky Ondřejníček, jejich přátelé 
a rodiče v termínu od 3. do 17. ledna. 
Akce je kordinována Charitou Fren-
štát a Kunčickou farností. Děkujeme, 
že nám pomáháte pomáhat. 

Kateřina Niklová, 
koordinátor sbírky v Kunčicích p.O.

Tříkrálová sbírka 2016
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v pátek 5. února 2016
od 19:30 v sále na HORIZONTU

(Beskydský H-RESORT)

Srdečně jsou zváni všichni,

kdo se rádi baví a tančí.

K tanci a poslechu bude hrát 

Skupina Pazůři a DJ Martin David.

Vstupné 100,-

Vstupenky bude možno 

zakoupit od 11.ledna 2016  

na obecním úřadě.

Sál bude otevřen od 19:00.

Srdečně zve kulturní komise.

OBECNÍ PLES 

obec 
Kunčice pod Ondřejníkem

Jaké další kulturní a jiné akce nás 
čekají v prvním čtvrtletí roku 2016

Přinášíme Vám přehled kulturních a jiných akcí, kte-
ré se budou konat na území naší obce v 1. čtvrtletí roku 
2016. Podrobnosti u jednotlivých pořadatelů nebo na 
plakátech.

3.1.2016 Novoroční čtyřlístek (KČT)
3.1.2016 začíná Tříkrálová sbírka (probíhá 3.-17.1.)
22.1.2016 Lednové plesání (SRDdŠ + Spolek Tradice)
30.1.2016 Masopust (Spolek Tradice)
5.2.2016 Obecní ples (Obec)
26.2.2016 Šibřinky (TJ Sokol)
13.3.2016 Vynášení Mařeny (CM Ondřejníček)
19.3.2015 Divadlo pro děti (dopoledne) 
 Kouzelné klaunice (Obec)
19.3.2015 Divadlo pro dospělé (vpodvečer) 
 Opona nahoru (Obec)
22.3.2016 Velikonoční vajíčko (ASPV)

V březnu se také konají další dvě tradiční akce – Dět-
ský maškarní ples (SRPdŠ) a Pochování basy na Skal-
ce.

Pořádáte kulturní nebo jinou akci? Víte o nějaké? In-
formujte nás - noviny@kuncicepo.cz

Plesová sezóna se blíží
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Výbor Klubu čes-
kých turistů Kunčice 
pod Ondřejníkem, zve 
všechny příznivce tu-
ristiky v neděli 3. led-
na 2016, na akci ,,No-

voroční čtyřlístek“. Jedná se o veřej-
nou sbírku pod záštitou KČT, která je 
určena na podporu aktivit pro zdra-
votně handicapované spoluobčany.  
Jde o mimořádně záslužnou akci, na 
pomoc našim spoluobčanům, pro za-
pojení do turistických aktivit.

Každý účastník pochodu přispěje 
na potřebnou věc, a v cíli bude odmě-
něn, kromě jiného, drobnou upomín-
kou,  a hezkým odznakem novoroční-
ho čtyřlístku.

A proč se vlastně akce jmenuje čtyř-
lístek? Začněte nový rok čtyřmi dob-
rými skutky:

- jděte na nový rok na výlet
- pozvěte někoho ze svého okolí 
- poznejte kus přírody
- přispějte potřebným

Na této akci se nebude vybírat star-
tovné, ale příspěvek na konto Novo-
ročního čtyřlístku ve výši 20,-Kč na 
osobu, který účastníci dají do zvlášt-
ní pokladničky. Věříme, že vám všem 
není lhostejný život postižených, kte-
ří žijí mezi námi. Těšíme se na vaší 
účast. Délka vycházky bude asi 7 km. 
Zahájení u Obecního úřadu v Kun-
čicích pod Ondřejníkem ve 14 hodin 
a ukončení rovněž u Obecního úřa-
du asi v 17 hod.

Výbor KČT Kunčice pod Ondřejníkem

Nenechte si ujít výjimečnou událost 
u nás v Kunčicich pod Ondřejníkem. 
V pátek 11. 12. od 19:00 vystoupí 
v sále na Huťařství, v rámci festivalu 
Souznění (http://www.souzneni-fes-
tival.cz/), úspěšná ĽUDOVÁ HUDBA 
STANA BALÁŽA.

V roce 2007 získala CM 1. místo 
a titul Laureát celostátní soutěžní 

přehlídky hudebního folklóru v Ko-
šicích. Mezi další úspěchy patří např. 
1. místo v soutěži lidových hudeb na 
mezinárodním folklórním festivale 
v polském Zakopaném, dvojnásobný 
titul LAUREÁTA na celostátní soutěži 
a přehlídce hudebního folklóru 2013 
a také 1. místo v mezinárodní soutěži 
cimbálových muzik ,,Spotkania cym-
balistov 2013″ v polském Rzeszowe. 
Ľudová hudba Stana Baláža je také dr-
žitelem titulu LAUREÁT MFF STRÁŽ-
NICE 2015.

Těšíme se na Vaši hojnou účast při 
tak mimořádné události. Vstupné je 
DOBROVOLNÉ. Kapacita sálu je ome-
zena. Rezervace na tel. 556 311 521, 
737 438 407

Spolek Tradice v Kunčicích

Spolky KČT Kunčice pod 
Ondřejníkem zve!

Festival souznění letos i v Kunčicích

Drakiáda se letos konala netradičně den před podzimními prázdninami. Tra-
dičně ale jako vždy nefoukal moc vítr, takže draci letěli sami jen těm, kteří měli 
pořádný provaz. A pak taky těm, kteří umí dobře běhat.  Program byl jinak tradič-
ní – kromě samotného pouštění bylo nachystáno tvoření pro děti (zajistila školka 
a školní družina) a opět padl rekord v délce ocasu k družinovému dráčkovi. 

 (Foto: Monika Skýpalová) –MŠ-

Lampiónový průvod proběhl v úplně 
jiné režii, než jsme byli za poslední roky 
zvyklí (i když některé věci jako mísa řízku 
z Hospůdky Na Kopečku a napečené dob-
roty maminek připravené na závěrečné 
posezení nechyběly ani letos). A co vlast-
ně bylo jinak? Zejména zapojení spolku 
Náves Kunčická do pořádání této akce 
a s tím související změna místa konání – 
vyšli jsme od kostela směrem k hasičárně, 
kde jsme se postupně podle ročníků vyfo-
tili (tedy spíše děti…).  Pak přes mostek 
(který střežil převozník) zadní cestou pří-
mo do „rotundy“. Po stezce odvahy jsme 
již mohli užívat tepla a příjemné atmo-
sféry, kterou vytvořili členové spolku Ná-
ves Kunčická. Rotunda praskala ve švech 
a myslím, že mnozí od jejího znovuotevře-
ní byli v této budově poprvé a určitě byli 
moc překvapení, jak velký kus práce zde 
členové spolku udělali a jak je zde příjem-
né. Moc děkuji a za rok uvažujeme, že do 
rotundy půjdeme z Huťařství, ať had svě-
týlek rozzáří větší kus vesnice.  –MŠ-

Foto: David Janas
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V pátek 6. listopadu přišli žáci 1. A 
do školy bez aktovek. Společnost „Za 
Obzor“ si pro ně připravila adaptač-
ní den formou zážitkové pedagogi-
ky. Kurz probíhal na školním hřišti 
a v okolí školy, ale také ve třídě a v tě-
locvičně. Převážně pohybové aktivi-
ty, které navazovaly jedna na druhou, 
byly zaměřeny na poznávání kamará-
dů, ale i sebe v různých situacích. Děti 
byly vždy součástí nějaké skupiny, kde 
musely spolupracovat, komuniko-
vat, pomáhat si, věřit si.Celá akce byla 
zakončena stezkou odvahy, kterou, 
i přes prvotní obavy, zvládly všechny 
děti. Po ní už si nadšené a zážitkůpl-
né prvňáky vyzvedli rodiče, kteří ne-
trpělivě čekali, aby se od dětí dozvě-
děli, jak celý den ve škole zvládly. 

 Ivona Hrubišová, I. A

V pondělí 26. října se zaplnila škol-
ní třída malými předškoláky, kteří se 
přišli seznámit se školním prostředím 
a se svou budoucí paní učitelkou. Vy-
zkoušeli si práci v lavici i u tabule, na-
učili se tajné písmo, hlásit se a odpoví-
dat na otázky paní učitelky, zazpívali 

si, luštili tajenku a povídali si o podzi-
mu. Pro rodiče byla přichystaná bese-
da o školní zralosti dítěte, kterou ved-
la paní učitelka Markéta Jurková. Na 
závěr prvního setkání vytvořily děti 
společně s rodiči obrázek ježka z listí 
a jehličí.  Eva Sladká

V úterý 10. 11. 2015 žáci 5. a 7. tří-
dy navštívili ostravské planetárium. 
Nejprve si za doprovodu odborníků 
prošli novou stálou expozici věnova-
nou aplikované matematice, fyzice, 
geologii, geogra ii, vyzkoušeli si Mě-
síční gravitaci, otáčet se s pomocí gy-
roskopu, vytvořili minitornádo, po-

koušeli se vyvolat zemětřesení, vlnou 
tsunami zatopit vesničku a mnoho 
dalšího. Pak následoval program As-
tronaut v projekčním sálu planetária. 
Věřím, že děti měly nejen zážitek, ale 
že si také odnesly informace do mno-
ha výukových předmětů. 

A. Charbuláková

12. listopadu 2015 žáci 9. třídy vá-
žili při příchodu do školy spolužákům 
aktovky. V hodině informatiky žáci 
8. třídy tyto údaje zpracovávali do ta-
bulek a vyhodnocovali je. Smyslem 
akce bylo upozornit některé děti na 

váhu jejich aktovky a přimět je k za-
myšlení nad věcmi, které v ní nosí. 
Spoustu věcí mohou nechávat ve škol-
ních skříňkách v šatně. Ale i velmi leh-
ká aktovka je podezřelá! 

Petra Švrčková

Dne 13. 11. 2015 proběhl v naší třídě 
adaptační program. Hned od rána bylo 
pro děti připraveno mnoho zajímavých 
a tvořivých aktivit. Žáčci se v budo-
vě školy i venku zapojovali do mnoha 
soutěží, sportovního klání. Pracovali 
ve skupinkách, družstvech, dvojicích 
i jako jednotlivci. Bylo vidět, že je každý 
úkol baví, vše dělali s obrovským nad-
šením a radostí. Po pobytu v tělocvičně, 
kde si zahráli zajímavé sportovní hry, 
čekala na děti večeře – pizza a slad-
kosti. O krásně prostřený stůl a večeři 
se postarali rodiče. A co následovalo 
pak?  (pokračování na str. 12)

Adaptační 
program 1. A

My se školy nebojíme

Návštěva planetária

Vážení aktovek

Adaptační program v I. B třídě 

Ze života školy a školky
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Ve středu 18. listopadu 2015 pro-
běhlo školní kolo turnaje ve šplhu 
na tyči. Šplhali žáci ze všech ročníků 
a byli rozděleni do pěti kategorií. Slad-
kou odměnu na I. stupni dostali všich-
ni, kteří se do soutěže přihlásili, na 
druhém stupni už jen Ti, kteří vyšpl-
hali až nahoru. Atmosféra inálových 
bojů byla bouřlivá, spolužáci hlasitě 
povzbuzovali své favority.  

Kategorie 1. třída          
1. místo  Johana Kaslová 
 Štěpán Šnyta 
2. místo  Laura Macurová
 Michal Tomečka 
3. místo  Sára Vykrutová
 Antonín Jurek 

Kategorie 2. a 3. třída
1. místo  Tereza Davidová 13,3 s
 Adam Křenek 10,71 s 
2. místo  Anna Bednárková 14,3 s
 Radan Šlechta 11,7 s 

3. místo  Markéta Menšíková 14,8 s
 Filip Látal 14,3 s 

Kategorie  4. a 5. třída:     
1. místo  Veronika Bartošová 8,34 s             
 Daniel Sebera 7,7 s
2. místo  Andrea Blažková 9,78 s              
 Kryštof  Menšík 8,27 s 
3. místo  Monika Fojtíková 11,46 s             
 Adam Zbořil 8,47 s  

Kategorie 6. a 7. třída:    
1. místo  Nikola Nevřalová 7,43 s            
 Jan Polášek 6,24 s                
2. místo  Gabriela Šulová 8,52s              
 René Šnyta 6,68 s     
3. místo  Sabina Stempěnová 9,83 s               
 Ladislav Štefek 6,87 s 

Kategorie 8. a 9. třída:  : 
1. místo  Denisa Šigutová 6,74 s             
 Nikolas Štefek 4,49 s       
2. místo  Markéta Heisigová 8,08 s             
 Ondřej Cochlar 5,27 s 

3. místo  Lada Struziaková 10,05 s            
 Janis Masmanidis 5,83 s 

Petra Švrčková

Dne 11. listopadu 2015 se naši žáci 
zúčastnili v kategorii starších chlapců 
soutěže v halovém fotbalu. Okrskové 
kolo se konalo ve Frýdlantu nad Os-
travicí. Ze všech tří zápasů odešli kluci 
jako poražení, ale soupeřům nic neda-
li zadarmo a v každém zápase vstřelili 
alespoň jeden gól. Vzhledem k malé-
mu počtu kluků v 8. a 9. třídě pomohli 
v družstvu i dva žáci 6. třídy, kteří jis-
tě využijí nasbírané zkušenosti v dal-
ších letech. 

Školu reprezentovali: Adamec Mar-
tin, Cochlar Ondřej, Cochlar Jan, Kunz 
Milan, Masmanidis Janis, Nikel Ond-
řej, Pop Miroslav, Šnyta René, Štefek 
Nikolas.

V pondělí 2. listopadu 2015 všechny 
třídy vyřezávaly dýně do soutěže o tu 
nejděsivější. 4. listopadu pak proběh-

lo hlasování. Hlasovaly všechny děti 
ze školy. Na 3. místě se umístila dýně 
7. třídy, na 2. místě dýně 5. třídy a na 

prvním místě jsme se umístili my, žáci 
8. ročníku. Jako výhru jsme dostali vý-
borný zákusek. Myslíme si, že všechny 
třídy měly moc hezké dýně a zasluhují 
pochvalu za velkou snahu. 5. listopadu 
2015 oslavy tohoto svátku pokračova-
ly na Halloweenské diskotéce, kterou 
pořádali žáci 9. ročníku s pomocí paní 
učitelky Švrčkové. S výzdobou také po-
máhaly žačky 8. ročníku. Děti se letos 
sešly v hojném počtu a v různých kos-
týmech, například Patrik ze 4. třídy šel 
v kostýmu upíra, Daniel z 1. A šel za du-
cha a Simonka z 2. třídy za krvelačné-
ho tygra. Žákyně z deváté třídy šly za 
kostlivce. Tancovalo se a hrály se růz-
né hry, například židličková a tančení 
s balónky. Také se soutěžilo o nejděsi-
vější masku. Cenu vyhrála Natálka Ča-
jánková ze 4. třídy. Deváté třídě se dis-
kotéka moc povedla.

Žákyně Anita Nytrová 
a Jana Mikulková

Šplh

Adaptační program v I. B třídě 

Halloween

(pokračování ze str. 11)
To, na co se děti těšily nejvíce – 

STEZKA ODVAHY. 
Děti se teple oblékly, nezapomněly 

si vzít baterku a vydaly se na „strašidel-
nou“ večerní cestu. Všechny ji zvládly 
na zlatou jedničku. Jako důkaz, že ji 
všechny absolvovaly, visí obraz barev-
ných otisků všech ručiček dětí ve tří-
dě. Pomáhaly si navzájem, nesmírně 
se povzbuzovaly a dodávaly si odvahu. 

Po návratu do školy proběhla hygiena 
a příprava ke spánku. Každý, aby se ne-
bál, si vzal do svého pelíšku plyšového 
mazlíčka a po pohádce jsme si popřáli 
dobrou noc. Ráno – budíček – hygiena 
– snídaně a pak si již rodiče přišli pro 
své děti, které jim hned sdělovaly své 
zážitky! Děti odcházely spokojené, to 
bylo odměnou pro nás všechny! 

Cíl adaptačního pobytu byl nad-
míru splněn. Děti spolu strávily chví-

le i mimo vyučování, naučily se spo-
lu více pracovat, tolerovat jeden dru-
hého, pomáhat si navzájem, chovat se 
k sobě slušně, dozvěděly se o sobě 
něco navíc, utužily kamarádství. Chtě-
la bych poděkovat p. uč. A. Charbuláko-
vé, která akci objednala a všem úžas-
ným rodičům, kteří se na akci podíleli 
a připravili pro děti něco dobrého na 
zub. 

Eva Halatová, I. B

Halová kopaná
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Putování 
se skřítkem 
Podzimníčkem

Za podzimními skřítky se vypravily 
i děti z mateřské školy „dolní“

Že nevíte, kdo to je? Přece bratr 
skřítků Mecháčka, Houbáčka a List-
náčka. Všichni společně bydlí poblíž 
naší školky v lesích na úpatí Ondřej-
níka. Probouzí se vždy po létě a stara-
jí se o podzimní zázraky přírody a ze 
zralých hrušek vaří kouzelná povidla. 

Ale od začátku…. Jednoho sluneč-
ného rána, kdy se nám příroda před-
váděla v těch nejkrásnějších barvách, 
větší děti z mateřské školy školní na-
šly před vchodem postavičku Podzim-
níčka s tajemným pytlíkem plným do-
pisů a úkolů.

Vydali se tedy na cestu s očekává-
ním, co jim skřítkové připraví. A hned 
první úkol jim dal pořádně zabrat – 
složit velkou žlutou a rozstříhanou 
hrušku. Po splnění tohoto úkolu jsme 
se vydali po „Valašské“ směrem k lesu. 
Díky podpory a navigaci zvědavé soj-
ky, která naši cestu provázela, se poda-
řilo všechny úkoly splnit a na všechny 
otázky odpovědět. Dokonce jsme v lese 
postavili i mnoho domečků pro skřítky 
a jejich kamarády. Ale všechno nepro-
bíhalo tak hladce, jak by se mohlo zdát. 
Najednou se ozvaly prapodivné zvuky, 
a skřítek Podzimníček, který se dosud 
nechal nosit v batohu paní školnice, byl 
fuč…. Měli jsme starost, kde může být, 
ale protože jsme na to nemohli přijít, 
pokračovali jsme v cestě. Stále jsme 
ještě totiž neměli to hlavní – kouzelnou 
hrušku. Ale co se nestalo? Při vycházení 
z lesa se znovu ozvala naše kamarád-
ka sojka a dávala nám znamení. V tom 
jsme pod osamělým stromem (který 
mimochodem nebyl ani hrušeň), našli 
jednu žlutou hrušku. Víte, jak jsme po-
znali, že je to ta pravá kouzelná? Byly 
v ní otištěny malé zoubky – to skřítkové 
chtěli zkusit, jestli je dost sladká. Měli 
jsme velkou radost, že jsme všechno 
zvládli a těšili jsme se na oběd, který 
nám připravili v penzionu Ondřejník. 
Při vstupu do restaurace jsme ale všich-
ni strnuli. Na skříňce seděl náš skřítek 
Podzimníček a potutelně se usmíval. 
Jak se tam mohl dostat? 

Když už byl celý den tak zvláštní, 
poprosili jsme pana kuchaře, jestli by 
nám z té naší hrušky nemohl uvařit 
kouzelná povidla. Jaké bylo naše pře-
kvapení, když po obědě dostal každý 
misku těch nejsladších a nejkouzel-
nějších hruškových povidel na světě.

Skřítkové, moc děkujeme, za rok 
jdeme za Vámi zas.

Za školní školku Věra Kahánková

„Mám mapu, kde vede cesta za 
skřítky!“ Ukazuje Dominik list kama-
rádům. Je totiž středa, 4. 11. 2015, 
8,30 hod. ráno a třída Sluníček se 
chystá na celodenní výukový výlet za 
poznáním zdejší přírody. Každý je vy-
baven batůžkem se svačinkou, pitím 
a s nějakou tou dobrůtkou na posilně-
ní. Kamarády čeká turistika podzimní 
krajinou v okolí Kunčic p. O. Poslední 
pokyny před Mateřskou školou u kos-
tela, rozloučení s rodiči a hurááá do 
přírody! Třída vchází nejprve do lesa, 
kde naslouchá zpěvům ptáků, vánku 
větru, potom pozoruje stromy s mo-
hutnými kořeny a budku pro ptáčky, 
posed pro myslivce… ale nejvíce si vy-
chutnává brouzdáním se v podzim-
ním barevném listí.

Na mýtince si všichni dají svačinku 
a už poslouchají povídku o podzimních 
skřítcích. Děti nenechají na sebe dlou-
ho čekat! Putují dál po trase, plní úkoly, 
hrou využívají prosluněnou louku, zdra-
ví se s oslíkem u Horizontu, až dojdou 
ke štole. „Našla jsem poklad!“ volá Lucie 
a nad hlavou drží bílý pytlík se sladkost-
mi a překvapením. Celá třída s dojetím 
vytahuje dárečky, děkuje skřítkům.

V restauraci Na Kopečku je připraven 
nejlepší oběd, jaký si děti ráno vysnily: 
Řízek a hranolky! Takto posilnění se děti 
vracejí do školky, kde na ně čekají rodiče.

Poznávací výlet za podzimními 
skřítky se opravdu vydařil. Děkujeme 
nejen krásnému počasí, ale i Hospůd-
ce Na Kopečku za výborné pohoštění.

Mgr. Pavla Deméterová

V pondělí 2.11. mohly děti ze školní školky poprvé na novou zahradu. Nadšeně 
zkoumaly, co zde všechno je. Více fotogra ií ze života školky naleznete na kunci-
caci.rajce.idnes.cz.
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STOPY SLAVNÝCH RODÁKŮ
Významné osobnosti Frenštátska 
jako zdroj inspirace pro mladou ge-
neraci.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. Výstava potrvá do 17. led-
na 2016

SILVESTR V MUZEU
Komentované prohlídky v kostý-
mech.
Ve čtvrtek 31. prosince 2015 v 10, 13 
a 15 hodin. Vstupné: 50,- Kč dospělí, 
30,- Kč děti a senioři.

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

Muzeum 
ve Frenštátě p. R. – 
výstavy a programy

Co se děje v okolí •Máte rádi přírodu a zajímají vás její historické aspekty?•
•Chcete vědět, co se v ní ukrývá a co má být díky vám objeveno? •

 STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM A ZAPOJTE SE DO 
MAPOVÁNÍ SUCHÝCH KAMENNÝCH ZÍDEK 

V BESKYDECH! 
KDO se může přihlásit: každý, kdo rád chodí do přírody – věk
neomezuje

NA ČEM se budete podílet: budete hledat suché kamenné zdi,
zaznamenáte jejich GPS body a přístupnost

CO za to: každý dobrovolník obdrží malou odměnu a bude uveden
jako spolutvůrce výsledné mapy

Zaujal vás tento projekt? 
Chcete se stát objevitelem suchých kamenných zídek 

a spolutvůrcem mapy? 
Pokud ano, přihlaste se buď telefonicky (608 721 653) 

nebo e-mailem (obreb@seznam.cz). 

Veškeré informace o projektu naleznete na www.obreb.cz nebo na 
www.facebook.com/obreb. 

Vezměte s sebou své přátelé,  rodinné příslušníky, děti či psí 
kamarády a pomozte nám zmapovat suché kamenné zídky ve 

vašem okolí. 
„Projekt vznikl za podpory Nadačního Fon du Hyundai a Nadace Open Society 

Fund Praha.“ 

Prodám byt v Kunčicích p/O. 
v bytovkách u Huťařství 3+1 s garáží. 

Telefon 730 621 721

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK. 
Sklad Trojanovice – Bystré. 

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

Telefon: 603 315 738

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 
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