
Vážení spoluobčané,
rok 2016 pomalu končí, na dveře 

nám již klepe nový rok 2017. Tato si-
tuace se opakuje každoročně, takže 
nic nového. Přesto některé z nás ko-
nec roku vždy trochu zaskočí a jsme 
více nervózní než obvykle. V rámci 
možností si užívejme každého dne 
podle svých představ a nenechejme 
se „rozhodit“, je to jen na nás, jak se 
s tou situaci srovnáme. Dáme si tedy 
nějakou prosincovou pranostiku. 

Jaké zimy v prosinci, takové teplo 
v červnu. Není-li prosinec studený, 
bude příští rok hubený. Mírný pro-
sinec – mírná celá zima.

V loňském prosincovém úvodní-
ku Obecních novin jsem zmínil pro-
dej budovy bývalého kina a záměr 
nového vlastníka postavit v budo-
vě minipivovar. Tento záměr se na-
plňuje a jistě se brzy dočkáme vý-
borného kunčického piva. Vznikne 
i architektonicky pěkná stavba, kte-
rá dodá atraktivitu celé obci. Obec 
také postupně dovybavuje areál  
u základní školy - tartanový ovál s bě- 
žeckou dráhou a doskočištěm, areál 
s cvičebními prvky pro veřejnost, in-
-line dráha a další. Bude-li příhodné 
počasí, ještě letos zahájíme výměnu 
starých svítidel veřejného osvětlení 
za svítidla LED. O dalších aktivitách 
obce budeme informovat v některých 
dalších Obecních novinách.

Vážení spoluobčané, nastal ad-
ventní čas, který vyvrcholí vánoč-
ními svátky. Užijme si předvánoč-
ních a vánočních kulturních akcí  
a také si užijme Vánoce každý podle 
svých představ. Všem přeji krásné  
a požehnané vánoční svátky.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Tříkrálová  
sbírka
2. - 15. ledna

7 Novoroční  
čtyřlístek
8. ledna

11 Festival 
Souznění
9. prosince

12 Obecní  
ples
17. února

Slovo starosty

ročník XXVI. číslo 12/2016 Zdarma

15

Celý  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 .

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

Předvánoční koncert
který se bude konat 

v úterý 20.12. 2016 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.

Stolní obecní kalendář na rok 2017 
je již na světě! PŘIJĎTE SI JEJ, PRO-
SÍM, VYZVEDNOUT. Připomínáme, 
že máme zdarma připraven jeden ka-
lendář do každé domácnosti. Ostatní 
zájemci si mohou kalendář zakoupit 
za 50,- Kč/ kus.

20172017

Kunčice pod Ondřejníkem

Před 140 lety se narodil Antonín Ferdinad Pustka (1877 - 1960), 
poslední potomek kunčických fojtů Hlaváčů. Tradičně mu tedy byla 

určena starost o „rodnou hroudu“, avšak pantáta Pustka, jak mu 
všichni říkali, byl více než rolníkem. Byl především odpo-

vědným občanem. V těžkých letech počátku minulého 
století zastával funkci starosty obce, vedle 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.

Rok pantáty Pustky20172017

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
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Veřejná zakázka na zimní údržbu 
místních komunikací

RO provedla vyhodnocení veřejné 
zakázky malého rozsahu VZ č. 6/2016 
Zajištění zimní údržby místních ko-
munikací formou rozhrnování a úkli-
du sněhu v obci Kunčice pod Ondřej-
níkem. K podání nabídky na tuto za-
kázku bylo osloveno 16 potenciálních 
dodavatelů. V termínu bylo doručeno 
5 nabídek.

Hodnotícím kritériem byla nejniž-
ší nabídková cena. Podmínkou bylo 
vybavení traktorů sněhovými řetězy  
a předním pluhem a dostatečné množ-
ství techniky (1 traktor na 1 oblast).

Za účelem výkonu zimní údržby 
místních komunikací bude katastr 
obce rozdělen do tří oblastí (oblast 
dolní části katastru obce, oblast hor-
ní části katastru obce a lokalita pod 
Stolovou). Rozdělení do oblastí vyply-
nulo z dalšího jednání s prvními tře-
mi uchazeči.

RO rozhodla o vítězích této veřejné 
zakázky malého rozsahu, kterými jsou 
Pavel Štůrala, Kunčice p. O. 765; Petr 
Nikel, Kunčice p.O. 57 a Pavel Sýkora, 
Kozlovice 678.

Na dalším jednání RO projednala  
a schválila návrh znění Smluv o dílo 
na výkon zimní údržby formou rozhr-
nování a úklidu sněhu z místních ko-
munikací v obci Kunčice pod Ondřej-
níkem. Byly předloženy návrhy smluv 
na období 15. 11. 2016-30. 4. 2020, 
zhotovitel Petr Nikel, Kunčice p.O.  
(835,- Kč/ hod. vč. DPH, oblast horní 
části obce), zhotovitel Pavel Sýkora, 
Kozlovice (847,- Kč/ hod. vč. DPH, dol-
ní část obce) a zhotovitel Pavel Štůrala, 
Kunčice p.O. (800,- Kč/ hod. – neplátce 
DPH, lokalita pod Stolovou).

RO zároveň vzala na vědomí Do-
hody o ukončení Smluv o dílo ze dne  
31. 10. 2011 mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a panem Petrem Niklem  
a panem Petrem Ulčákem.

Veřejná zakázka č. 5/2016 na vybu-
dování Lávek pro pěší

RO projednala a schválila Zprávu  
o posouzení a hodnocení nabídek této 
veřejné zakázky. Nabídku podalo 5 fi-
rem. RO rozhodla o vítězi veřejné za-
kázky, kterým je firma KOFING a.s., 

Kirilova 628, 739 21 Paskov. Nabíd-
ková cena: 1 535 669,- Kč bez DPH;  
1 858 159,40 Kč s DPH. Dále RO projed-
nala cenové nabídky na výkon staveb-
ního dozoru stavby „Lávky pro pěší“. 
Byly podány dvě nabídky. RO schválila 
příkazní smlouvu mezi obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem a Ing. Petrem Stuch-
líkem, Bezručova 594, 793 76 Zlaté 
Hory na výkon TDI pro stavbu „Lávky 
pro pěší“ v termínu od 1. 12. 2016 - do 
30. 5. 2017 v ceně 54 450,- Kč včetně 
DPH. Realizace této veřejné zakázky 
by měla proběhnout na jaře roku 2017.

RO dále projednala a schválila:
• organizační opatření a plán inven-

tarizace majetku obce Kunčice pod 
Ondřejníkem ke dni 31. 12. 2016.

• úpravu rozpočtu č. 11/2016 v roz-
sahu předloženého návrhu.

• poskytnutí dotace žadateli Green 
Volley Beskydy, z .s. , se sídlem  
28. října 1639, 738 01 Frýdek - Mís-
tek ve výši 10 000,- Kč a zároveň 
schválila uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 14/2016 o poskytnutí 
této dotace.

• uzavření Dodatků ke Smlouvám 
o sdružených službách dodávky  
a odběru zemního plynu mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a Praž-
skou plynárenskou, a.s. se sídlem 
Praha 1 – Nové Město, Národní 37, 
PSČ 110 00, IČ 60193492.

• uzavření Dodatku č. 1 ke Smlou-
vě o dílo ze dne 29. 9. 2016 mezi 
obcí Kunčice pod Ondřejníkem  
a MRK pozemní práce, s.r.o., Palko-
vická 2111, 738 01 Frýdek – Mís-
tek. Předmětem dodatku je navý-
šení rozsahu díla běžeckého oválu 
o asfaltový chodník dle změnové-
ho listu č. 1 a odstranění škváro-
vého krytu dle změnového listu č. 
2 ze dne 21. 10. 2016. Cena díla se 
navýší o 763 318,03 vč. DPH, cel-
ková cena za dílo tak bude činit  
3 614 036,88 Kč vč. DPH.

• uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo ze dne 24. 10. 2016 mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a společ-
ností FORM, spol. s. r. o., se sídlem 
Poručíka Hoši 512/2a, 747 11. Před-
mětem dodatku je navýšení ceny 
díla o 58 327,- Kč vč. DPH z důvodu 

změny zvolených materiálů, navý-
šení počtu kusů nábytku v kuchyň-
ce a přidání elektrických otočných 
přípojnic.

• uzavření Dodatku č. 3 ke Smlou-
vě o dílo ze dne 22. 7. 2015 mezi 
obcí Kunčice pod Ondřejníkem  
a firmou Josef Kleinwächter, Čaj-
kovského 1511, 738 01 Frýdek - 
Místek. Předmětem tohoto dodatku 
je časový harmonogram grafického 
zpracování a tisku obecních novin 
obce Kunčice pod Ondřejníkem pro 
období únor 2017- leden 2018.

• uzavření Kupní smlouvy o koupi ne-
movité věci mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a paní MŠ, trvale by-
tem Kunčice pod Ondřejníkem.

• Uzavření kupní smlouvy mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem na straně 
kupující a PS, trvale bytem Ostra-
va – Poruba, na straně prodávající. 
Předmětem smlouvy je koupě vo-
dovodní přípojky v  délce 136,7 m,  
vybudované z důvodu napojení dal-
ších občanů této lokality v profilu 
vodovodu (DN 50), s napojením na 
vodovodní řád „Rakovec“, na po-
zemcích parc. č. 3297/2, 3296/1, 
parc.č. 3514/1 v k. ú. Kunčice pod 
Ondřejníkem dle skutečného za-
měření stavby za cenu 88 417,- Kč.

• Uzavření Nájemní smlouvy mezi 
obcí Kunčice pod Ondřejníkem  
a panem Jakubem Třeštíkem, Rož-
novská 344, 744 01 Frenštát pod 
Radhoštěm. Předmětem smlouvy 
je pronájem obchodu vedle prodejny 
potravin o celkové výměře 34,1 m2  

v 1.NP budovy č. p. 594 v souladu  
s výše uvedenou žádostí. Výše nájem-
ného činí 420,- Kč/m2 a rok. Nájem-
ní smlouva se uzavírá na dobu neu-
rčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

• uzavření Kupní smlouvy o koupi ne-
movité věci mezi VH, trvale bytem 
Kunčice pod Ondřejníkem a obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem.

• uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě  
o dílo na zakázku č. 1155/13 ze dne 
30. 1. 2013 mezi Obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a zhotovitelem, fir-
mou Atelier Archplan Ostrava, s.r.o., 
se sídlem Martinovská 3168/48, Os-
trava – Martinov, PSČ 723 00. 

(pokračování na str. 3)

Obec informuje

O čem jednala Rada obce v měsíci listopadu
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Štěpánka Krkošková  93 let
Žofie Mžiková   92 let
Marie Bílková   89 let
Marie Ziková   87 let
Karel Michna   85 let
Tomáš Kocián   84 let
Eva Mrkvová   84 let
Marie Majerková  83 let
Jirenka Michnová  83 let
František Dostálek  82 let
Marie Tučková  82 let
Jan Kuřec   82 let
Anna Zajacová  80 let

Radomír Poláček  75 let
Jaroslav Stara   75 let
Petra Blablová   70 let
František Kaleta  70 let
Dušan Maralík   60 let
Milan Káňa   60 let
Oldřich Lhotský  60 let

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

Jubilanti prosinec 2016
Vzpomínky

Rozloučení

Poděkování

Společenská rubrika

V měsíci listopadu jsme se na-
posledy rozloučili s paní Libuší  
Musialovou.

Dovolte mi poděkovat obvodnímu 
lékaři MUDr. Chovančíkovi a sestře 
Starečkové za obětavou péči v době 
těžké nemoci mé manželky. Starali 
se nad míru svých povinností, sest-
řička neváhala i v nočních hodinách 
přijet pomoct či poradit. Obec má  
v oblasti zdravotní péče opravdu ty 
nejlepší lidi. 

Děkuji. 
Magnusek Zdeněk, Čeladná

O čem jednala Rada obce v měsíci listopadu

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

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

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

(dokončení ze str. 2)
 Předmětem tohoto dodatku je na-

výšení ceny z důvodu opakované-
ho veřejného projednání a s tím 
související potřebou provádět další 
práce na úpravách územního plánu. 
Cena bude navýšena o 42 630,- Kč. 
Cena ve třetí fakturační etapě se 
tak mění na 76 230,- Kč vč. DPH.

• přiznání finanční odměny ředite-
li Základní školy a mateřské školy 
Karla Svolinského, Kunčice pod On-
dřejníkem ve výši 15 000,- Kč za rok 
2016.

• uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě  
o závazku veřejné služby č. 6012002-
09 uzavřené dne 6. 1. 2009 mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a firmou 
ARRIVA MORAVA, a.s., se sídlem Vít-
kovická 3133/5, Ostrava - Moravská 
Ostrava. Předmětem smlouvy je od-
borný odhad a úhrada prokazatelné 
ztráty ve výši 23 800,- Kč.

• uzavření Dohody o ukončení Smlou-
vy o umístění reklamního zařízení 
ze dne 12.10.2012 mezi obcí Kunči-
ce pod Ondřejníkem a paní Ivanou 
Keňovou, Kunčice pod Ondřejní-
kem, PSČ 739 13 z důvodu ukonče-
ní činnosti provozovny vlastníka 
reklamního zařízení.

• uzavření Smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu obce Kunčice pod 
Ondřejníkem mezi obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem a Moravskoslez-
ským krajem, se sídlem 28. října 
117, 702 18 Ostrava. Předmětem 
smlouvy je poskytnutí dotace ve 
výši 20 000,- Kč, účelově určené na 
spolufinancování projektu „Kotlí-
kové dotace v Moravskoslezském 
kraji“. Smlouvu o spolupráci při 
realizaci tohoto projektu schvá-
lilo Zastupitelstvo obce Kunčice 
pod Ondřejníkem svým usnesením  
č. IX/12b ze dne 15.12.2015.

• uzavření Smlouvy o zřízení služeb-
nosti mezi obcí Kunčice pod Ond-
řejníkem (strana „obtížená“) a Čes-
kou telekomunikační infrastruktu-
rou, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 
Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00 (strana 
„oprávněná“). Předmětem smlouvy 
je zřízení služebnosti ve prospěch 
oprávněného, spočívající ve zříze-
ní, provozování, údržbě a opravách 
Podzemního komunikačního vede-
ní k pozemku parc. č. 1727/3, v k. ú. 
Kunčice pod Ondřejníkem. Služeb-
nost se zřizuje za jednorázovou ná-
hradu ve výši 2 000,- Kč.

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.

„Dopracovaly pilné ruce, 
utichlo navždy předobré srdce. 

Očima drahýma se již nepodíváte, 
teď klidným spánkem odpočíváte.“

Dne 6.2.2016 by se paní  
Anastázie Michnová dožila  

105 let a dne 22.4.2017 uplyne 
již 20 let od jejího úmrtí.

Její manžel pan Robert Michna 
by se dne 5.5.2016 dožil 100 let. 

Dne 6.5.2016 uplynulo 15 let  
od jeho úmrtí.

Taktéž vzpomínáme na jejich syna 
pana Vlastimila Michnu a dceru 

paní Zdeňku Mazochovou.
Pan Vlastimil Michna by se  

dne 13.2.2016 dožil 70 let  
a dne 29.7.2016 uplynulo 15 let 

od jeho úmrtí.
Paní Zdeňka Mazochová by se 

dne 1.10.2016 dožila 85 let  
a dne 10.3.2016 je to již 15 let 

od jejího úmrtí.

Děkujeme, že jste drahé zesnulé 
uctili tichou vzpomínkou společně 
s dcerou a sestrou paní Květosla-

vou Jurkovou a s celou její rodinou.

Dne 20.12.2016  
s láskou vzpomeneme  

nedožité 82. narozeniny
PaedDr. Zdeňka Šrubaře

dcera Adéla a syn Zdeněk
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V zimním období neparkujte svá 
vozidla na místních komunikacích, 
bráníte tím jejich řádné zimní údrž-
bě. Pokud jsou po krajích vozovky 
zaparkovaná vozidla, není obec 
schopna zimní údržbu dobře vy-
konávat. Vozidla např. brání prů-
jezdu techniky, znemožňují hrnutí 
sněhu atd.

Děkujeme za spolupráci, trpěli-
vost a ohleduplnost.

Více k zimní údržbě místních 
komunikací se dozvíte na straně 6.

PO   19.12.      8.00 - 12.00
ÚT   20.12.     7.00 - 12.00
ST   21.12.     7.00 - 12.00
ČT  22.12.      8.00 - 12.00
PÁ  23.12.      zavřeno
ÚT  27.12.      8.00 - 10.00
ST  28.12.      8.00 - 10.00
ČT  29.12.      zavřeno
PÁ  30.12.      zavřeno
PO  2.1.2017   8.00 - 12.00

V akutních případech se obracej-
te na CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍ-
JEM nemocnice ve Frýdku-Místku, 
popř. RZS - 155.

Z důvodu přechodu na nový systém bude v době od 2. do 13. ledna 2017 
pokladna obecního úřadu uzavřena. 

Vyúčtování vodného a stočného za rok 2016 a zálohy za vodné a stoč-
né na rok 2017 u společnosti Kunčická, s.r.o. bude možno platit i v tom-
to období. Děkujeme za pochopení.

Upozornění na možnou povinnost podat úplné nebo dílčí při-
znání k dani z nemovitých věcí.

V roce 2016 byla ukončena ob-
nova katastrálního operátu v kata-
strálním území Kunčice pod Ond-
řejníkem.  Důsledkem obnovy kata-
strálního operátu může být  změna 
výměry parcely,  změna parcelního 
čísla,  změna druhu pozemku, změna 
poplatníka daně z nemovitých věcí 
(po skončení obnovy katastrální-
ho operátu již pozemky nejsou evi-
dovány zjednodušeným způsobem, 
a  proto poplatníkem daně již není 
nájemce nebo pachtýř, ale vlastník 
pozemků). Všechny tyto změny jsou 
okolnostmi rozhodnými pro vyměře-
ní daně z nemovitých věcí. Vlastník 
nemovitých věcí je tedy po prove-
dené obnově katastrálního operá-
tu povinen podat úplné nebo dílčí 

přiznání k dani z nemovitých věcí 
a pokud tak v zákonem stanoveném 
termínu, tj. do 31.01.2017, neučiní, 
vznikne mu podle ustanovení § 250 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů, povin-
nost zaplatit pokutu. Daňové přizná-
ní podávají pouze ti, u kterých nasta-
la změna.

S výsledkem obnovy katastrální-
ho operátu se může vlastník sezná-
mit ve webové aplikaci nahlížení do 
katastru nemovitostí http://nahli-
zenidokn.cuzk.cz  nebo si může po-
řídit výpis z katastru nemovitostí, 
a to prostřednictvím kontaktního 
místa CzechPOINT nebo přímo na 
kterémkoliv katastrálním praco- 
višti.

Výzva k řidičům

Ordinační doba
v prosinci 2016

Upozornění na uzavření pokladny 
obecního úřadu v lednu

Finanční správa informuje

Upozorňujeme občany, že před Vánoci a mezi svátky bude obecní úřad 
otevřen takto:
 Pondělí 19.12.   8:00 – 12:00  13:00 – 17:00
 Úterý 20.12.   8:00 – 11:30
 Středa 21.12.   8:00 – 12:00  13:00 – 17:00

 Pondělí 26.12.  OBECNÍ ÚŘAD UZAVŘEN - STÁTNÍ SVÁTEK 
 Úterý 27.12.   8:00 – 11:30
 Středa 28.12.   8:00 – 12:00  13:00 – 17:00

Informace o otevření  
obecního úřadu o Vánocích

Problémy s donáškou obecních novin

Poděkování 
školní jídelně!

V poslední době se nám množí stíž-
nosti občanů na to, že jim nebyly doru-
čeny obecní noviny. Jedná se zejména  
o lokalitu horního konce (Pod Stolo-
vou). Tutu službu pro nás zajišťuje Česká 
pošta, s.p., které za službu řádně platí-
me. Abychom mohli službu reklamovat, 
potřebovali bychom vědět, komu a kdy 
byly obecní noviny doručeny pozdě, pří-

padně nebyly doručeny vůbec. Pokud 
Vám také obecní noviny chodí nepravi-
delně, pozdě, špatně, vůbec nebo jestli-
že víte o někom, kdo tento problém má - 
měl, dejte nám, prosím, vědět - na email: 
mistostarosta@kuncicepo.cz, případně 
na pevnou linku: 556 843 192, 556 850 
154 nebo mobil: 736 773 930 nebo osob-
ně na obecním úřadě.  

Tyto obecní noviny vyjdou v pátek 
2. prosince a doručeny by měly být 
ideálně do 9. prosince, nejpozději do 
středy 14. prosince.

Mockrát děkujeme za spolupráci. 
Za způsobené obtíže se omlouváme.

Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

Smekám a děkuji za páteční oběd 
dne 11.11 jak pro mateřskou školku, 
školní mládež, tak pro občany Kunčic. 
Nečekal jsem, že jste schopni připravit 
na ,,Svatého Martina“, svatomartinské 
pochutnání. Já osobně, celý rok čekám, 
až si na Martina s chutí dám HUSU. Vy 
jste mi to připravili. Se školní jídelnou 
jsem nadmíru spokojen. Ještě jednou 
moc děkuji.  Ivo Doležilek
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Dotace z rozpočtu obce na rok 2017
Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

informuje jednotlivce a organizace 
o možnosti žádat o dotace z rozpoč-
tu obce Kunčice pod Ondřejníkem na 
činnost nebo konkrétní akce neinves-
tičního charakteru pro rok 2017. Vy-
plněnou žádost požadujeme doručit 
podepsanou na podatelnu obecního 
úřadu - Obec Kunčice pod Ondřejní-
kem, Kunčice pod Ondřejníkem 569. 
PSČ 739 13 nebo na adresu obecni.
urad@kuncicepo.cz.

Termín pro podání žádostí o dotaci 
pro rok 2017 se stanovuje takto:

1.  kolo - do 29. 2. 2017 (žádosti budou 
projednávány příslušnými orgány  
v březnu a dubnu 2017)

2.  kolo - do 31. 7. 2017 (žádosti budou 
projednávány příslušnými orgány 
do konce října 2017)

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 
2017. 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 31.1.2018. 
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 sociál-
ní služby bude tato poskytnuta v sou-
ladu s doporučením krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje. Poskytova-
tel dotace přistoupí k pověření Morav-
skoslezského kraje a finanční prostřed-
ky 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.

Formuláře jsou v tištěné podobě  
k dispozici na podatelně obecního úřa-
du, případně ke stažení na webu obce:
http://www.kuncicepo.cz/dotace-
-z-rozpoctu-obce

Upozornění hasičů
Vánoce jsou svátky klidu a po-

hody. Avšak i ve vánočním období 
musejí hasiči zasahovat u požárů, 
které by se nemusely při troše po-
zornosti přihodit. 

S vánočními svátky je neodmyslitel-
ně spjato používání svíček. Domácnosti 
jsou v dnešní době doslova přeplněny 
hořlavými materiály. Čalounění nábyt-
ku, koberce nebo závěsy jsou vyrobeny 
z lehce hořlavých látek. I přes častá va-
rování hasičů dochází každý rok v ob-
dobí vánočních svátků k mnoha požá-
rům způsobených rozšířením ohně od 
hořících svíček. Jakákoli zapálená svíč-
ka je v podstatě otevřený oheň, a proto 
bychom při manipulaci s ní měli dbát 
zvýšené opatrnosti. Je potřeba si uvě-
domit, že ne každá vánoční dekorace se 
svíčkami je určena k zapalování. Kla-
sickým příkladem je adventní věnec. 
Při jeho pořízení je potřeba zjistit, zda 
svíčky na něm umístěné lze zapalovat 
nebo zda věnec má plnit pouze dekora-
tivní úlohu a svíčky se nesmí zapálit. Na 
první pohled se jakákoli vánoční deko-
race se svíčkami určená k zapalování 
liší od dekorativní tím, že svíčky jsou 
odděleny od hořlavé dekorace nehořla-
vou podložkou. Toto však nelze vztáh-
nout paušálně na každý výrobek, pro-
to vždy před koupí zkontrolujte návod, 
který by měl být vždy připojen. 

Dále je nutné vybrat i vhodné místo, 
kde bude vánoční dekorace se zapále-
nými svíčkami umístěna. Rozhodně 
není vhodné umístit takovou dekoraci 
tam, kde by mohlo dojít ke styku za-
pálené svíčky s hořlavým vybavením 

domácností např. k oknům, kde vlivem 
průvanu může dojít k pohybu záclon 
ke svíčkám, dále do blízkosti seda-
cích souprav nebo na police a skříně, 
kde může dojít k rychlému rozšíření 
případného požáru. Pod dekoraci se 
zapálenými svíčkami položte vždy ne-
hořlavou podložku. Dávejte také pozor 
domácí zvířata nebo děti, které mohou 
při hře snadno převrhnout hořící svíč-
ku a neštěstí je na světě. 

Zapálené svíčky stejně jako jiný ote-
vřený oheň nikdy nenechávejte bez do-
zoru. I krátké opuštění bytu se může 
vlivem malé nehody, jako třeba zapo-
menutí klíčů nebo zaseknutému zám-
ku, protáhnout na delší dobu, během 
které se případný požár snadno rozší-
ří na celý byt. Proto vždy při opuštění 
bytu jakýkoli oheň spolehlivě uhaste. 

Požáry vánočních stromečků díky 
používání elektrických svíček již té-
měř vymizely. I tak je ale potřeba se 

při nákupu a užití elektrických svíček 
ujistit, že jsou schváleny pro použití 
v České republice a je k nim připojen 
český návod k použití. 

Ve vánočním období rovněž dochá-
zí kvůli zvýšené činnosti v kuchyních 
při přípravě svátečních jídel poměrně 
často ke vznícení potravin při vaření. 
Při hašení vzníceného oleje na pánvi 
nikdy nepoužívejte vodu, ale vypně-
te sporák a oheň uduste přiložením 
poklice nebo do vody namočené a vy-
ždímané utěrky. Existují také speci-
ální hasicí deky nebo hasicí přístroje 
určené právě na požáry tuků (třída 
požárů F). 

Aby vás při tom všem vánočním 
shonu v domácnosti nepřekvapila ne-
milá událost, a případný požár jste 
včas zjistili, instalujte si v bytě hlásič 
požáru, který vás intenzivním zvu-
kovým signálem upozorní na hrozící 
nebezpečí.
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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 obdo-
bím je doba od 1. listopadu do 31. břez- 
na následujícího roku. V tomto obdo-
bí se provádí zimní údržba podle plá-
nu zimní údržby. Pokud vznikne zimní 
povětrnostní situace mimo toto období, 
zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůd-
nosti) komunikace bez zbytečných od-
kladů 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 komunikace 
ke zdravotnickým zařízením a další 
významné místní komunikace (pat-
ří zde celkem pět komunikací - např. 
cesta od obecního úřadu k penzionu 
Krkoška, cesta od dolního kostela 
ke křižovatce na Humbarku, 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. spojka 
od S-48310 do Rakovce, „Valašská 
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 ošetření 
komunikací I. a II. pořadí, nejpozdě-
ji však do 48 hodin. 
- ostatní obslužné místní komuni-
kace (většina komunikací v obci)

d) neudržované - místní komunikace, 
na nichž není třeba vykonávat zim-
ní údržbu z důvodu dopravní bez-
významnosti (na tuto skutečnost 
obec upozorní uživatele způsobem 
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 naleznete 
na webu obce v levé liště Obecní úřad, 
nová sekce Dokumenty ke stažení).

Obec zajišťuje provádění zimní údrž-
by na místních komunikacích nově po-
mocí 3 subjektů, se kterými má do roku 
2020 uzavřenou smlouvu o dílo na tuto 
činnost. Dolní část obce: řidič Radim 
Chýlek (zhotovitel Pavel Sýkora). Horní 
část obce – lokalita okolo nádraží a vod-
ních nádrží: Petr Nikel. Horní část obce 
– lokalita pod Stolovou: Pavel Šťůrala.

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

Místostarostka (případně starosta 
obce) domlouvá se zhotoviteli výjezd 
techniky, v akutních případech (ak-
tuální počasí, noční doba) zhotovite-
lé sami situaci vyhodnotí a vyjedou  
a tuto skutečnost místostarostce pou-
ze telefonicky oznámí. V případě při-
pomínek 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  
a posyp místních komunikací je zajiš-
ťována zaměstnanci obecního úřadu 
pomocí multifunkčního malotraktoru 
s kartáčem, radlicí nebo sněžnou fré-
zou a posypovým vozem. Problém na 
chodnících 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 někte-
rých místech tak vznikají kupy sněhu, 
které již není možné udržovat a dochází 
tak k zneprůchodnění chodníků. Buďte 
prosím i v tomto ohleduplní a uvažujte, 
zda při odklízení vlastního pozemku 
nekomplikujete život ostatním. Děkuji 
za pochopení a spolupráci.

Michaela Šebelová, místostarostka

Informace k „Vyúčtování vodného a stočného za rok 2016“
Blíží se nám pomalu konec roku  

a s tím je spojeno i vyúčtování vodného 
a stočného za rok 2016.

Odečty vodoměrů budou provádět 
začátkem roku 2017 pracovníci pově-
ření společností Kunčická s.r.o. V pří-
padě jakýchkoliv pochybností se Vám 
prokáží pověřením, které si můžete 

ověřit telefonicky na čísle 725 506 902 
paní Kociánová Daniela nebo 734 412 
708 pan Ing. Ivan Blažek.

Pokud Vás nezastihnou doma, za-
nechají Vám lístek s prosbou, abyste 
požadované údaje nahlásili nejpozději 
do 3 dnů buď: osobně, e-mailem nebo 
telefonicky.

Přejeme Vám radostné a pohodové 
prožití vánočních svátků a do nového 
roku přejeme hodně štěstí, zdraví, 
osobních i pracovních úspěchů.

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

Uzávěrka lednového vydání obecních novin je jako každý rok výjimeč-
ně posunutá na 6. ledna 2017. Obecní noviny pak budou distribuovány do 
schránek od 16. ledna 2017. Další uzávěrky již budou standardně vždy  
k 25. dni předcházejícího měsíce. (Tedy 25. ledna pro únorové vydání,  
25. února pro březnové vydání atd.).

Upozornění na uzávěrku 
lednového čísla obecních novin

Srdečně zveme všechny občany 
na další JEDNÁNÍ ZASTUPITEL-
STVA obce, které se bude konat dne 
14. prosince v 15:30 v zasedací 
místnosti obecního úřadu.

Připomínáme, že zasedání ZO 
bude přenášeno on-line a bude jej 
možno sledovat na http://www.
kuncicepo.cz/zoonline

Pozvánka
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Tříkrálová sbírka 2017

Destinační management turistické 
oblasti Beskydy - Valašsko, o.p.s., vy-
hlašuje čtvrtý ročník soutěže o Cenu 
cestovního ruchu v turistické oblas-
ti Beskydy-Valašsko. Soutěžní kate-
gorií je „Nejlepší turistický produkt 
v turistické oblasti Beskydy-Valaš-
sko za rok 2016“. Soutěž je určena jak 
pro instituce, tak i pro podnikatelské 
subjekty působící v cestovním ruchu, 
zúčastnit se mohou města, obce nebo 
jejich sdružení, provozovatelé cestov-

ních kanceláří, ubytovacích zařízení, 
sportovišť, provozovatelé turistických 
cílů, zájmová sdružení právnických 
osob i organizace neziskového sektoru.

Smyslem soutěže je zviditelnit vý-
jimečné počiny, upozornit na novinky, 
zlepšovat nabídku a zvyšovat úroveň 
služeb v cestovním ruchu a co je nejdů-
ležitější – motivovat subjekty k přípravě 
produktové nabídky a podpořit konku-
renceschopnost turistické oblasti Bes-
kydy-Valašsko. (pokračování na str. 8)

Tříkrálová sbírka, kterou každo-
ročně pořádá Charita Česká republi-
ka, je největší dobrovolnickou akcí. 
Tříkrálová sbírka proběhne v termínu 
od 2. - 15. 1. 2017.

O sbírce
Dobročinnou akci Tříkrálová 

sbírka pořádá každoročně Charita 
Česká republika.

Skupinky koledníků, doprovod-
né akce i distribuci pokladniček pak 
organizují jednotlivé místní Charity, 
často ve spolupráci s farnostmi, ško-
lami či různými mládežnickými or-
ganizacemi.

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 u nás.

Jak mohu sbírku podpořit?
• finančním darem nebo dárcovskou 

SMS
• jako koledník

Kdo koleduje?
• Do ulic obcí a měst celé České Re-

publiky vychází více než 14 tisíc 
kolednických skupinek (přibližně 
50 000 dobrovolníků)

Sbírka má ustálená pravidla, ve-
doucím skupinky musí být dospělá 
osoba vybavená průkazem koledníka.  

U nás budou opět koledovat děti  
z cimbálové muziky Ondřejníček, je-
jich kamarádi a rodiče… Koordináto-
rem sbírky pro Kunčice pod Ondřejní-
kem je paní Kateřina Niklová. 

 
Využití sbírky

Tříkrálová sbírka má jasně daná 
pravidla pro rozdělení výtěžku a je 
koncipována tak, že naprostá vět-
šina vykoledovaných prostředků 
zůstává v regionu, kde byly vybrány. 
Zde najdete příklady záměrů, na kte-
ré chtějí Charity prostředky získané  
v letošním ročníku využít a také člán-
ky a příběhy o tom, jak sbírka v mi-
nulosti pomáhala u nás i v zahraničí.

Na tomto odkazu jsou uvedeny zá-
měry použití výtěžku sbírky i za naši 
oblast http://dchoo.caritas.cz/res/ar-
chive/016/001932.pdf 

Více informací na http://www.
frenstat.charita.cz/trikralova-sbir-
ka/ts-2017/

Kateřina Niklová, 
koordinátor sbírky v obci 
Kunčice pod Ondřejníkem

Klíč k rozdělení vybraných protředků

Charita Frenštát pod Radhoštěm 
HLEDÁ KOLEDNÍKY,

kteří se chtějí v Kunčicích p.O. zapojit do realizace 

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017
(1.1.2017 - 15.1.2017) 

Zveme všechny lidi, které baví pomáhat druhým, aby nám přišli pomoci s tradiční  
a všeobecně dobře známou TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU.  

Uvítáme pomoc v podobě každého člověka, který bude ochotný nám 
pomoci s koledováním. 

Abychom mohli tříkrálové požehnání předat do co největšího počtu domácností, 
HLEDÁME TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDNÍKY (děti i dospělé) 

a VEDOUCÍ SKUPINEK (nad 15 let). 

Pokud máte chuť pomoci, ozvěte se, prosím, co nejdříve. 

Přihlásit se je možné u Kateřiny Niklové - 737 901 975 
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. 

Charita Frenštát pod Radhoštěm 
Anna Čechová 

Cena cestovního ruchu
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi ještě reagovat na říjnový 

článek v ON Výstupy ze zapojení veřej-
nosti do přípravy zadání architektonic-
ko-urbanistické soutěže nového centra 
obce, říjen 2016, ve kterém byl proveden 
jakýsi pokus o vyhodnocení dotazníkové-
ho šetření na toto téma. V další části bych 

chtěl upozornit na několik úskalí celého 
tohoto šetření a jeho vyhodnocení.

Už samotný fakt, že se celého šetře-
ní zúčastnilo pouze 82 obyvatel (což 
je zoufale málo) z celkového možné-
ho množství cca 1900 občanů starších 
15 -ti let, to je něco přes 4%, svědčí  
o tom, že zájem občanů o toto téma tj. 

o budoucí podobu centra obce je zce-
la okrajový. Navíc v dotazníku chybí,  
s ohledem na rozlehlost naší obce, zce-
la zásadní informace tj. kolik občanů 
na tento dotazník zareagovalo z horní, 
střední a dolní části obce, což pro vy-
hodnocení výstupů z něj je podle mne 
velmi důležité.  (pokračování na str. 9)

Názory občanů

(dokončení ze str. 7)
Co bude odborná porota hodnotit? 

Nápaditost produktu, využití infra-
struktury cestovního ruchu, propo-
jení několika služeb či provozovatelů, 
kvalitu marketingu a celkový přínos 
pro rozvoj turistické oblasti Beskydy-
-Valašsko.

Nominace bude přijímat Destinační 
management turistické oblasti Besky-
dy-Valašsko, o.p.s. do 28. února 2017. 
Vyhlášení výsledků proběhne na Fóru 
cestovního ruchu v dubnu 2017.

K přihlášení nejlepšího turistické-
ho produktu slouží formulář, v němž 
je nutné co nejvýstižněji produkt po-
psat (odkaz naleznete v aktualitách na 
webu obce www.kuncicepo.cz). 

S napětím očekáváme Vaše při-
hlášky. 

S pozdravem Bc. Renata Kotalová, 
manažerka aktivit

Cena cestovního 
ruchu

SLEVA POUZE DO VYČERPÁNÍ LI-
MITU!

Cena kastrace kočky je 700-800 Kč. 
Využijete-li dotaci,  máte možnost mít 
cenu nižší o 200 Kč. Nemusíte nic slo-
žitě vyřizovat. Vystřihněte kupón pod 
článkem a odevzdejte u veterináře, na 
výstřižek se napíše Vaše jméno + po-
čet kastrovaných koček. Sleva se vzta-
huje i na více koček jednoho majitele. 
U každé kočky získáte slevu 200 Kč, 
i kdybyste měli pouze jeden výstřižek. 
Slevy se nenačítají, maximální sleva na 
jednu kočku je 200 Kč!

CO VÁM KASTRACE KOČKY PŘI-
NESE?

Pokud myši lovila, bude je lovit  
i nadále a nebude ztrácet čas mrous-
káním. Pokud nelovila, asi je lovit 
nebude. Pokud značkovala (i kočky 
značkují), pravděpodobně značkovat 
přestane.

Nebudete mít starosti – CO ZASE  
S KOŤATY? 

ŽE JE TO KOMPLIKOVANÉ ?
Není. Objednáte si termín. Kočce ne-

dáte večer najíst. Zavřete ji do nějaké 
místnosti, klece či jinde… Ráno dáte 
kočku do přepravky pro kočky, nebo 
do papírové krabice nebo do tašky se 
zipem (ať má možnost přísunu vzdu-
chu) a odvezete či odnesete ji k veteri-
náři. Počkáte hodinu a vyzvednete si ji.

ŽE KOČKA BUDE TRPĚT, ŽE TO BU-
DOU STAROSTI?

Nebude trpět ničím. Jedině že vy-
nechá jedno jídlo, ale to není utrpení. 
Pak bude uspaná. Po zákroku se bude 
celý den probouzet. Je důležité ji ne-
chat v teple, aby neprochladla, ale taky 
se nesmí přehřát. Celý den po operaci 
neumí regulovat teplotu. Druhý den 
již bude jako rybička.

Kočka nemusí dostávat antibiotika. 
Po pár dnech přijdete vytáhnout steh. 
Ti šikovnější to dokáží sami. 

CO KDYŽ JE KOČKA BŘEZÍ?
Pokud je březost v první polovině – 

není to na kočce vidět, pravděpodob-
ně vám ji veterinář vykastruje. Tuto 
záležitost je nutno prokonzultovat  
s veterinářem individuálně.

OBJEDNEJTE SE:
doktorka Domesová 776 792 394
doktor Konvička 558 675 064

Článek napsal a dotaci poskytu-
je: Nadační fond lidé a zvířata, 737 
245 585.

Kastrace koček - sleva 200 Kč do vyčerpání limitu
!

Reakce na článek ON říjen 2016 - nové centrum obce
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(dokončení ze str. 8)
To, že se v dotaznících převážně ob-

jevuje shoda v tom, že občané hodnotí 
důležité služby a obchody v centru, že 
se vyjadřují k problémům a potřebám 
ve střední části obce, může být také  
v tom, že na dotazníky zareagovalo 
nejvíce občanů, kteří v této části obce 
žijí, kteří to mají v této lokalitě nejblíže  
a tímto se jich to také nejvíce dotýká. 
Je to zřejmé i z okruhů, které jsou ne-
nápadně podsunuty občanům jako vý-
stupy irelevantního dotazníku - nový 
obchod - (myslím si, že občané v dolní  
i horní části obce by ho chtěli také), par-
kování = v podstatě náves, byty -  ty by 
chtěli také dole i nahoře, Huťařství + sál 
a jeho ztráta je významná pro koho? Asi 
hlavně pro občany z okolí Huťařství.

Na tomto místě bych chtěl připome-
nout, že v horní i dolní části obce vytváří 
veškerou vybavenost, obchody a služby 
pouze soukromí investoři, obec v těchto 

částech obce zatím neplánuje, neprojek-
tuje a neřeší vůbec nic nebo zatím veřej-
nost vůbec neinformuje.

Z celé této záležitosti mám totiž do-
jem, že tato věc, tj. práce na přípravě  
a následné realizaci nové podoby cen-
tra obce, je stejně rozhodnuta Zastu-
pitelstvem resp. Radou obce. Jen pro 
připomenutí. Z horní části obce jsou  
v zastupitelstvu obce pouze 4 zastupi-
telé, v Radě obce ani jeden.

V dalším navážu na svůj příspěvek  
k tomuto tématu z předchozích ON.

V celé této dikusi a i v dotazníku mi 
totiž chybí znak celoobecního záměru  
- myšlenky tj. oslovení občanů s celoo-
becním tématem tj. vylepšením - inovací  
všech částí obce podle představ, návrhů 
a přání občanů i v jednotlivých částech 
obce tj. tam, kde prožívají se svými ro-
dinami nejvíce svého času a nejen stále 
řešit pomyslné nové centrum obce bez 
toho, abychom současně řešili a navr-

hovali inovace pro zkvalitňování pod-
mínek života občanů v ostatních čás-
tech obce jak z hlediska vybavenosti, 
životního prostředí, úprav a zkrášlová-
ní veřejných - obecních ploch a prostor  
apod.

Dalším důležitým kritériem pro ino-
vace prostředí, pro budování nové vy-
bavenosti a zkrášlování jednostlivých 
částí obce je i podpora turistického ru-
chu, zejména v těch částech obce, kde 
to bude mít největší efekty.

Proč se Zastupitelstvo resp. Rada 
obce nezabývá prioritně návrhy a ar-
chitektonicko-urbanistickým řešením 
zvelebování celé obce, všech jejích čás-
tí, budováním potřebné vybavenosti ob-
chodů a služeb, vylepšováním vzhledu 
obce a zkvalitňováním podmínek pro 
život občanů v celé obci?

Děkuji za pozornost.
Váš spoluobčan 

Ing. Stanislav Jurek

Reakce na článek ON říjen 2016 - nové centrum obce

Kultura a spolkový život

Úspěšná sezona MTB Ondřejník
Plná skvělých výsledků, posunutí 

svých hranic, triatlonů, ale i zranění. 
Letošní sezóna začala jako každý 

rok začátkem dubna a vyvrcholila na 
říjnovém finále ValachyTour, kde jsme 
zvítězili v celkovém hodnocení týmů! 

Během tohoto půl roku jsme se zú-
častnili více než padesáti závodů růz-
ného formátu, na různých místech a v 
různém složení. Oblíbenou destinací 
mnohých se stalo opět sousední Slo-
vensko a mimo MTB závodů a běhů se 
naše dresy objevovaly také na startu 
triatlonů. Který z amatérských klubů 
v okolí se může pochlubit tím, že má 
v týmu dva Ironmany? Jak Dan Übe-
rall, tak Lukáš Štefek v letošní sezóně 
absolvovali svého prvního Ironmana! 
(3,8 km plavání, 180 km na kole, mara-

ton = 42,195 km běhu) a posunuli své 
hranice hodně vysoko. Věříme tomu, 
že to určitě nebyly jejich poslední po-
kusy a že se přidá i někdo další.

Více než třicetkrát jsme získali 
umístění na stupních vítězů – nejčas-
těji se na nich objevoval tradičně Jil-
ča Krkoška a letos mu velmi úspěšně 
sekundoval i Jura Mynář.

Nutno říct, že i další naši závodníci 
mají na kontě mnoho pěkných výsled-
ků. Naty Mynářová získala medaili na 
MČR na běžkách, v biatlonu vyhrála 
Olympiádu dětí a mládeže a několik 
závodů Českého poháru. V létě pak 
získala titul Mistryně ČR v horském 
běhu ve Špindlu a zažila i atmosféru 
na Mistrovství světa (18. místo) ve 
Španělsku.

Jak už to ve sportu chodí, objevila 
se i zranění. Tak Martin Žáček ztratil 
téměř celou sezonu se zraněním ko-
lena a Naty má od konce srpna také 
zdravotní problémy. Ty jsou ale proto, 
abychom se přes ně přenesli a vrátili 
se ještě silnější.

Co se námi uspořádaných závodů 
týče, tento rok jsme zorganizovali dva 
– květnový Kros run a červnový MTB 
závod. Oba kvalitně obsazené závody 
jsme zvládli na výbornou a těšíme se 
na příští rok!

Na závěr bychom rádi poděkovali 
obci Kunčice pod Ondřejníkem, obci 
Čeladná, společnostem Retigo a Re-
moska a všem dalším, kteří nás pod-
porují v naší činnosti.
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Křest knihy „O lidech v Beskydech 
a o pozoruhodných památkách a pří-
rodních zajímavostech II“ byl ohlášen 
dlouho dopředu na 19. listopadu 2016. 
Jediným „problémem“ křtů těchto bes-
kydských knih, které vydává Okrašlo-
vací spolek Rozhledna v Čeladné, je – 
jak se zdá – stálý nedostatek místa pro 
hosty. Vydávání knih trvale podporují 
obce Čeladná, Kunčice pod Ondřejní-
kem a Pstruží, výraznou podporu po-
skytuje také Beskydské rehabilitační 
centrum v Čeladné a firma Sectron, 
působící v Ostravě Mariánských Ho-
rách. Letos se křest uskutečnil ve spo-
lečenské hale Prosper Golf Resortu  
v Čeladné, v níž bylo připraveno 250 
míst k sezení. Místa ovšem nestači-
la. Bylo nutné přidávat židle. Venku 
řádila podzimní plískanice, ale křest 
si nakonec nenechaly ujít tři stovky 
lidí. Přijeli nadšenci z okolních obcí  
a měst, ale také z Prahy, z Olomouce,  
z Chrudimi, z jižních Čech nebo dokon-
ce až z Říma. 

Křtěná kniha, podobně jako ta  
s římskou I, je skvěle graficky vypra-
vena a mnozí říkají, že je ještě zají-
mavější, než ta předchozí. Možná, že 
to je tím, že obsahuje více přírodních 
pohledů, avšak ani obsahová strán-
ka není ošizena. Posuďte sami – kni-
ha má 480 stran, tradičně je formátu 
A4 s pevnými deskami a s barevnými 
i černobílými snímky na křídě. Jmen-
ný rejstřík obsahuje 633 hesel a 993 
odkazů. Seznam spolupracovníků  
a spoluautorů, uvedený na konci kni-
hy, čítá více než 70 jmen. 

Před zahájením programu křtu 
uctili přítomní povstáním a minutou 
ticha památku dvou výrazných osob-
ností, které se v minulých letech vý-
znamně podílely na tvorbě a propa-
gaci těchto beskydských knih. Marie 
Duží, dlouholetá učitelka v mateřské 

škole a rodačka ze Starých Hamer, 
odešla letos v březnu, v září nás opus-
til Vladimír Ondruch z Horní Bečvy, 
vedoucí Meteorologické stanice na 
Lysé Hoře. 

Křest tradičně zahájilo vystoupe-
ní folklorního souboru. Tentokrát jím 
byla dětská Cimbálová muzika Ond-
řejníček z Kunčic pod Ondřejníkem, 
kterou v roce 2010 založila a vede Ka-
teřina Niklová, která pro křest připra-
vila tematický program – výběr písní 
sebíraných Pantátou Pustkou, z Laš-
sko – Valašského pomezí. Jejich krás-
né vstoupení odměnili přítomní vře-
lým potleskem. Líbilo se hodně. Poté 
bylo přistoupeno k tradičnímu křtu 
tentokrát hned dvou knih. Současně 
se čtvrtou beskydskou „O lidech“ vy-
šla i další, útlejší knížka s názvem Be-
skydy - Hospůdky od Prašivé k Bílému 
Kříži, autora Oldřicha Boháče (ta je  
v současné době už beznadějně vy-
prodána). Obě knihy pokřtilo celkem 
15 křtitelů, kteří nastupovali dle abe-
cedy. Prvním byl tradičně ředitel BRC 
MUDr. Milan Bajgar s „krásnopolskou 
slivovicí“. A poté křtili Pavel Baron, Ol-
dřich Boháč, Slavomír Dufek (zastou-
pený Janou Sasíkovou), Petr Henek, 
David Gruber, Bohuš Lecian, Lubomír 
Jančura, Pavel Kašpárek, Jaroslav Ko-
reček, Petr Mikeska, František Milata, 
Zuzana Strnadlová a Zdeňka Špoková. 
Křest tradičně zakončil lašský král 
Zdeňa Viluš I. se svojí dcerou a s Libo-
rem Pastorkem, vrchním likérníkem 
Království lašského. Poté ještě zapě-
li lašský král s princeznou „Lašskou 
hymnu“. Také velice potěšila a zaujala.

Na závěr připravili organizáto-
ři křtu překvapení. Na podium na-
stoupili mladí tanečníci a tanečnice 
souboru Ostravička. Ti totiž v únoru 
2016 získali hned několik vítězství  
v mezinárodní soutěži folklorních 

souborů ve Vídni. Mimo jiné byl vítěz-
ným tancem i tanec, uvedený do světa  
v roce 1905 Leošem Janáčkem. Jmenu-
je se „Čeladenský“. Janáček se o tanci 
a o jeho nápěvu dozvěděl od čeladen-
ského učitele Josefa Kaluse. Ten ho 
poslal za hudebníky Válkovy kapely  
v Kunčicích pod Ondřejníkem, kteří 
měli tanec v repertoáru. V Čeladné  
a v okolí byl tento tanec nazýván růz-
ně. Říkalo se mu „mynarsky“, „kašper“ 
nebo „žebrok“. Janáček ho nazval Če-
ladenským a pod tímto názvem, jako 
skladba suity pro smyčce „Lašské tan-
ce“, se hraje a tančí již 111 let. To byla 
pěkná tečka za podařenou akcí, kterou 
po technické stránce zdárně zajistil 
personál restaurace Golf pod vede-
ním Jiřího Vašíčka. Poděkování pat-
ří jak těmto pracovníkům, tak velkou 
měrou manažerům golfového resortu, 
kteří nám umožnili zorganizovat křest 
v prostorách tohoto velice příjemného 
společenského sálu.

Všichni hosté křtu si také moh-
li odnést malý dárek v podobně pu-
blikace „Lázně Skalka“ autora Jana 
Folprechta, kterou svého času vyda-
lo Beskydské rehabilitační centrum.  
V těchto dnech vyšlo i její nové, čtvr-
té rozšířené a upravené vydání pod 
názvem „Pozoruhodné místo pod On-
dřejníkem“. K dostání je v Beskyd-
ském rehabilitačním centru v Čeladné,  
v recepci Apartmánového domu Lara 
a v Galerii malířů Beskyd. Tam si také 
můžete zakoupit všechny zmiňované 
beskydské knihy, včetně té nejnovější. 
Tu prodávají i v Informačním centru 
na čeladenském náměstí. 

K dokreslení krásného večera při-
dáváme dvě fotografie našich kme-
nových fotografů Josefa Konečného 
a Stanislavy Slovákové. Všechny jsou 
skvělé, netřeba k nim komentáře. 

Petr Andrle 

Čtvrtou knihu o Beskydech přivítaly na svět  
tři stovky účastníků jejího křtu
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Paní Jana Mončková nám poslala 
krásnou fotografii a stručné, ale milé 
zhodnocení poslední letošní vycházky 
pro seniory, která je pořádána ASPV.

Vycházka seniorů ze dne 15. 11. 2016 
byla úspěšná, nálada i počasí vynikají-
cí. Navštívili jsme Rotundu, kde probí-
hala výstava obrazů. Poděkování pa-

tří Ivoši Češkovi, Karlovi Světelskému  
a Monice Ondruchové za příjemné pose-
zení s hrníčkem dobrého čaje, svařáku  
a kávy.

Vernisáž výstavy Jindřicha Chýlka se vydařila. Foto: Jindřich Chýlek a David Fojtík

Zážitky z vycházky seniorů

Výbor Turistického spolku Kunči-
ce p. O., zve všechny příznivce turis-
tiky v neděli 8. ledna 2017, na akci 
,,Kunčický čtyřlístek“. Jedná se  
o veřejnou sbírku pod záštitou Obec-
ního úřadu v Kunčicích pod Ondřej-
níkem, která je určena na podporu 

našich spoluobčanů. Každý účastník 
pochodu přispěje na potřebnou věc,  
a v cíli bude odměněn, kromě jiného, 
drobnou upomínkou.

Na této akci se nebude vybírat star-
tovné, ale příspěvek na konto Kunčic-
kého čtyřlístku ve výši 20,-Kč na oso-

bu, který účastníci dají do zvláštní 
pokladničky. Těšíme se na vaší účast. 
Délka vycházky bude asi 7 km. Zahá-
jení u Obecního úřadu v Kunčicích 
pod Ondřejníkem ve 14 hodin a ukon-
čení rovněž u Obecního úřadu asi  
v 17 hod. Výbor Turistického spolku

Turistický spolek Kunčice p. O. zve!
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Kunčice pod Ondřejníkem

Sál Restaurace Huťařství
9.12. 2016 v 18:00

adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel

Kunčice pod Ondřejníkem

Pořádá agentura Zdeny, SLPT Valašský vojvoda, za finanční podpory Moravskoslezského kraje, statutárního města 
Ostrava, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, statutárního města Frýdek-Místek,  

města Frenštát pod Radhoštěm, obce Kozlovice a obce Kunčice pod Ondřejníkem.

pořádaný pod záštitou biskupa Ostravsko–opavské diecéze Mons. Františka Václava Lobkowicze, náměstka 
hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáše Curyla, primátora statutárního města Frýdek-Místek Michala 
Pobuckého, starostky městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Liany Janáčkové, starostky města Frenštát 
pod Radhoštěm Zdeňky Leščišinové, starosty obce Kozlovice Miroslava Tofla a starosty obce Kunčice pod 
Ondřejníkem Tomáše Hrubiše. 

Vstupné 50 Kč

Cimbálová muzika 

KONOPJAN z Ostravy
Gajdošská muzika

BESKYD z Oravské Poľhory (SK) 

BĚHEM FESTIVALU PROBÍHÁ FINANČNÍ SBÍRKA PRO PAVLÍKA VÁCLAVA NOVÁKA VE SPOLUPRÁCI S CHARITOU FRENŠTÁT p. R.
DALŠÍ FINANČNÍ DAR VĚNUJE FIRMA HUISMAN SVIADNOV

Předprodej: Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem od 21. 11. 2016 - tel. 556 850 145

GENERÁLNÍ PARTNER: PARTNEŘI:

HLAVNÍPARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: PARTNEŘI:

KOZLOVICE

DĚTSKÁ TISKOVÁ AGENTURA

ČESKÁ REGIONÁLNÍ TELEVIZE

www.CRTV.cz

Lampiónový prů-
vod proběhl podob-
ně jako v loňském 
roce (včetně napeče-
ných dobrot maminek  
a mísy řízku z Hos-
půdky Na Kopečku, po 

které se okamžitě zaprášilo a bez kte-
ré si akci neumíme snad ani představit 
– DĚKUJEME SIMONO ). Stejně jako 
loni nám s organizací výrazně pomohli 
členové spolku Náves Kunčická. Opět 
jsme vyšli od kostela, směrem k hasi-
čárně, dále přes mostek (který střežil 
převozník – vykoupit se jsme se mohli 
zlaťáčkem nebo básničkou), dále zadní 
cestou přímo do „rotundy“. Po stezce 
odvahy k lesu (pro lízátkového ducha 
– mimochodem jich letos bylo rozdá-
no 92 a to jenom dětem a ještě mnozí 
k lesu ani nešli, to jen abyste si mohli 
udělat představu o počtu účastníků)  
a na hřbitov, jsme již mohli užívat tepla 
a příjemné atmosféry, kterou vytvoři-
li členové spolku Náves Kunčická. Ro-
tunda praskala ve švech, užívali jsme 
si krásně prosvícený a opravený sál  
a také výstavu fotografií pana Jindři-
cha Chýlka. Moc všem organizátorům 
děkuji a za rok již opravdu uvažujeme, 
že do rotundy půjdeme z Huťařství, ať 
had světýlek rozzáří větší kus vesni-
ce. Pokud se podaří postavit lávky pro 
pěší, ať nemusíme nebezpečně něko-
likrát přecházet cestu. Věřím, že to  
dopadne. –MŠ–

Lampiónový 
průvod

Hromada dýní různých tvarů i ve-
likostí, barevné listy, šišky, bukvice, 
větvičky, … a další podzimní přírod-
niny. Tohle byl materiál, který měli ro-

diče s dětmi k dispozici a mohli tvořit 
podzimní dekorace dle vlastní fanta-
zie. Bylo až překvapující, jaké krásné 
výrobky se dají z dýní vytvořit. K tomu 

všemu samozřejmě nechyběla dobrá 
nálada, ostatně jako vždy.

Za Mš školní Mgr. Aranka Barešová 
a Hana Káňová

Podzimní tvoření 3.11.2016 u Motýlků
Ze života školy a školky
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11. listopadu jsme jeli do Frenštátu 
pod Radhoštěm překvapivě ne na Mar-
tinský trh, ale do knihovny. Po návštěvě 
naší obecní knihovny v minulém roce 
jsme se letos rozhodli vydat do trochu 
větší knihovny – městské. Využili jsme 
nabídku nedávno zrekonstruované 
Městské knihovny Frenštát pod Radhoš-
těm a v rámci hodin čtení a podpory čte-
nářství jsme navštívili dětské oddělení, 
které pro školy pořádá vzdělávací akce. 

Paní knihovnice Bc. Martina Vrob-
lová si pro děti připravila zajímavou 
besedu. Na úvod nás seznámila s kni-
hovnickým skřítkem Fandou, který  
v knihovně bydlí, připravila si povídá-
ní o knihovně a knížkách a doporuči-
la začínajícím čtenářům spoustu pěk-
ných dětských titulů. Pomocí obrázků 
si s dětmi zopakovala to, co už se nau-
čily letos ve škole: „Jak vzniká kniha“, 
kdo je autor, ilustrátor, redaktor, vy-
davatel, jak se kniha tiskne a jak šíří 
mezi čtenáře. Přečetla nám ukázku 
z knihy Pan Lišák má knihy rád. Děti 
naopak jí pak měly za úkol předčítat 
z knihy Knihovnické pohádky, kde se 
seznámily s Knižníky – knižními skřít-
ky, kteří bydlí v knihovně a v noci taj-
ně opravují poničené knihy. Na závěr 
se malí čtenáři mohli procházet mezi 
regály, vyhledávali a vybírali knihy, 
které je zaujaly, nahlíželi do nich, četli 
a nadšeně diskutovali a ukazovali svo-
je knižní objevy spolužákům. 

V knihovně se nám moc líbilo. Paní 
knihovnici děkujeme za opravdu pěk-
ně prožité dopoledne a už se těšíme na 

další návštěvu knihovny v našem oko-
lí. Která to asi bude příště? 

Co děti o návštěvě napsaly: 
Pavel Macura – „Nejvíc se mi tam lí-

bily encyklopedie a hasiči. A vybral jsem 
si tři knížky.“ 

Ondřej Vojtovič – „Nejvíc se mi líbi-
la knížka o Asterixovi - Nebe mu padá 
na hlavu.“ 

Matěj Foltýn – „Prohlížel jsem si kni-
hu o počasí.“ 

Filip Šigut – „Líbilo se mi, jak jsme 
si s Matějem a s Domčou prohlíželi Mi-
necraft.“ 

Dominik Macura – „Nejvíc se mi lí-
bila knížka o Minecraftu.“ 

Matěj Šilhavý – „Já jsem byl v pátek 
v knihovně. Bylo tam super! Našel jsem 
si tam encyklopedii.“ 

Mikuláš Nikel – „V knihovně se mi lí-
bily knížky o rybách.“ 

Marika Fajkusová – „Byli jsme se 
školou v knihovně ve Frenštátě a pro-
hlížela jsem si knížku Deník malého 
poseroutky.“ 

Marek Ručka – „Mně se nejvíc líbilo 
v knihovně, jak jsme si ukazovali, jak se 
dělají knížky.“ 

Tereza Korbelová – „Já a Majda jsme 
si v knihovně prohlížely knížky. Mně se 
nejvíc líbila knížka Anička u moře.“ 

Lukáš Brachniak – „V knihovně se 
mi líbily měkké kostičky, na kterých se 
sedělo a puzzle.“ 

Magdaléna Pavlisková – „Nejvíc 
se mi líbila kniha Frozen a taky ku-
chařka.“ 

Eliška Šilhavá – „Já jsem si v knihov-
ně prohlížela časopis o koních.“

Dne 21. 10. ráno odjeli žáci 8. a 9. tří-
dy na workshop do Střední průmyslové 
školy elektrotechnické a dřevozpracu-
jící ve Frýdku – Místku. Prošli celkem 
5 stanovišť, kde byli nejdříve teore-
ticky seznámeni s obsahem studijních  
a učebních oborů. Viděli v činnosti CNC 
stroj obrábějící dřevo, zedníky, insta-
latéry, elektroobor, stolaře. Vyzkoušeli 
si sváření plastů i kovových trubek, se-
stavení dřevěné podložky pod nádobí, 
pájení, tvořili vlastní počítačový návrh 
domu, vyzkoušeli si i vyřezávání dané-
ho tvaru z polystyrénu pomocí odpo-
rového drátu. 

Exkurze se všem líbila, žáci mají 
možnost navštívit ještě Dny otevře-
ných dveří na pracovištích ve Frýdlan-
tu n. O. i v samotné frýdecké škole.

A. Charbuláková, M. Kahánková, 
třídní učitelky

Dne 31. 10. navštívili žáci 4. a 5. tří-
dy Beskydské divadlo Nový Jičín, kde 
zhlédli dobrodružnou fantasy detek-
tivku  pro děti „Kouzelný dům“. Je to 
příběh o domu, který se vevnitř celý 
chvěje, trochu vrže a je v něm spous-
ta chodeb a pokojů a především dve-
ří, za kterými to hučí, kráká, vrčí, šep-
tá, jako kdyby za nimi bylo třeba celé 
údolí nebo temný les. Do jeho útrob se 
vydávají Jons s Bertou. Jonsovi se moc 

nechce, ale kvůli hezké a milé Ber-
tě, která je majitelkou klíčů od všech 
dveří, se přemůže a tajuplné světy 
v kouzelném domě se jim podaří za- 
chránit.  

Pro mnohé školáky to byl nevšed-
ní společenský zážitek, příběh se jim 
líbil a budou mít i příležitost vše vý-
tvarně ztvárnit. 

Mgr. Jarmila Mecová, 
uč. 4. tř.

V úterý 15. 11. 2016 proběhlo vá-
žení aktovek. 

Dohromady se zúčastnilo 115 žáků. 
Je to docela hojný počet. Vše proběhlo 
tak, že žáci 9. třídy vážili aktovky pří-
chozích žáků. Poté žáci 6. třídy v in-
formatice údaje zpracovali do tabulky  
a udělali vyhodnocení. Průměrná váha 
aktovky jednoho žáka je 5,1 kg, cel-

kem žáci donesli do školy 584,7 kilo- 
gramů.

Celou akci provádíme každoročně 
také proto, abychom upozornili děti 
na nutnost naučit se pracovat s rozvr-
hem hodin a chystat si každý den do 
aktovky jen věci potřebné, aby noše-
ním těžkých aktovek a batohů nepře-
těžovali svůj organizmus.

Žáci 2. A byli opět v knihovně

Ten umí to a já 
chci umět tohle

Návštěva divadla

Vážení aktovek
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Dne 16. 11. 2016 se zúčastnili naši 
ml. žáci okrskového turnaje ve flor-
balu  na ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Os-
travicí. 

Po prvním jarním dvojutkání, které 
proběhlo na ZŠ Tyršova na jaře toho-
to roku, kde chlapci uhráli jen remízu, 
jsme na podzim tohoto roku, při účas-
ti na druhém turnaji, obsadili 3. místo  
a přivezli si diplom a pohár. 

Na cestě k takovému nečekanému 
úspěchu jsme postupně porazili: 
ZŠ Janovice  3:1 
ZŠ Komenského Frýdlant n. O. 3:0 

Nad naše síly byla pouze družstva 
ZŠ Čeladná a ZŠ TGM Frýdlant nad Os-
travicí, která se o první místo utkala 
ve finále, kdy zvítězilo družstvo ZŠ 
Čeladná 2:1. 

O třetí místo jsme se utkali ze ZŠ 
Metylovice a po dramatickém boji, 
kdy jsme prohrávali 0:1 a 1:2, jsme 
nakonec vyhráli 4:2. Třetí místo je  
o to cennější, že jsme turnaj odehrá-
li jen v osmi hráčích včetně brankáře, 
poněvadž nám před turnajem náhle 
onemocněli tři hráči. 

Školu a obec vzorně reprezentova-
li tito žáci:  
Patrik Klepáč, útočník 6 branek 
Petr Vykrut, útočník, 4 branky 
Štěpán Menšík, útočník, 1 branka 
Jakub Vorobel ,́ útočník, 1 branka 
Albert Baran, obránce 
Ondřej Beránek, obránce 
Radan Šlechta, obránce 
Marek Hanus, brankář 

Naše škola se umístila před škola-
mi: ZŠ Janovice, ZŠ Pstruží, ZŠ Mety-

lovice a ZŠ Komenského Frýdlant nad 
Ostravicí. 

Chlapci byli odměněni za svou píli  
a úsilí 3. místem. Zažili pocit vítězství, 
ale také porážky, která je bude moti-
vovat k dalšímu úsilí, aby v budoucnu 
mohli porazit i silnější týmy s lepšími 
podmínkami pro přípravu.

Vedoucí družstva ředitel školy Ja-
roslav Goj děkuje panu Klepáčovi za 
předešlou trenérskou práci, na kterou 
bylo možné úspěšně navázat.  

Jaroslav Goj, ředitel školy 
a trenér družstva

Okrskový turnaj ve florbalu mladších žáků  
ve Frýdlantu nad Ostravicí

V pátek 18. listopadu proběhl v tě-
locvičně školy turnaj ve šplhu. Zúčast-
nili se ho žáci, kteří v hodinách tělesné 
výchovy vyšplhali a chtěli změřit své 
síly s ostatními. Šplhalo se ve dvou ka-
tegoriích a největší boj se strhl v ka-
tegorii chlapců 3. až 5. třídy. Zde jsou 
výsledky: 

1. kategorie – žáci 1. a 2. tříd
Chlapci: 
1. místo       Štěpán Šnyta 8,21 s 
2. místo       Dominik Macura 11,13 s  
3. místo       Mikuláš Nikel 12,87 s 
Děvčata: 
1. místo       Johana Kaslová 15,95 s  
2. místo       Mája Míčková 17,5 s  

2. kategorie – žáci 3., 4. a 5. třídy 
Chlapci:
1. místo       Dalibor Káňa 6,22 s  
2. místo       Adam Křenek 6,9 s  
3. místo       Leoš Řezníček 10,78 s  
Děvčata:
1. místo       Žaneta Čajánková 9,03 s  
2. místo       Monika Fojtíková 9,91 s  
3. místo       Sára Kabutová 10,42 s  

Petra Švrčková, uč. TV

Turnaj ve šplhu

Čtenářské gramotnosti, pochopení 
textu, smyslu vět i slov se ve výuce vě-
nuje stále více času i úsilí pedagogů. 
Potřeba rozvíjet schopnost dětí rozu-
mět tomu, co je zadáno, co si přečtou, 
plyne z dnešní uspěchané doby – děti 
píší svá sdělení „smskami“, nesdělují si 
své zážitky, málo spolu i s rodiči komu-
nikují a jen velmi malé procento žáků 
rádo čte. Z toho všeho vyplývá jejich 
chudobná slovní zásoba a těžkosti při 
vyjadřování, při psaní slohových prací.

Stejný cíl si letos stanovili také au-
toři zadání 43. ROČNÍKU OLYMPIÁDY 

V ČESKÉM JAZYCE, kterou v naší ško-
le psalo 23. listopadu celkem 12 žáků 
z 8. a 9. třídy.

Z nich se 2 umístili na 3. místě – 
Adéla Beránková z 8. a Martin Strna-
del z 9. třídy, oba získali shodně po 13 
bodech, stříbrná skončila osmačka 
Tereza Janotová s celkovým počtem 
14 bodů.

Nejúspěšnějším řešitelem s 15 body 
se stal Ondřej Sebera, rovněž osmák.

Letošní zadání se mi zdálo oproti 
minulým ročníkům jednodušší, za-
jímavý byl i slohový úkol s tématem 

„Moje vzlety a pády“, kde mohli sou-
těžící uplatnit své zážitky a zkuše- 
nosti.

Všem řešitelům děkuji za vyvinu-
tou snahu vážněji se zamyslet nad naší 
mateřštinou a věřím, že jim tato zku-
šenost přispěje k rozvoji znalostí, ke 
zdokonalení jejího uplatnění.

Ondřeji Seberovi budeme držet pa-
lečky pro štěstí, až nás pojede repre-
zentovat do Frýdlantu nad Ostravicí  
v okresním kole této zajímavé soutěže.

Mgr. M. Kahánková, 
učitelka ČJ

Kdo se stal letošním češtinářským olympionikem?
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v pátek 17. února 2017
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 150,-

Vstupenky bude možno 

zakoupit od 9.ledna 2017 na 

obecním úřadě.

Sál bude otevřen od 19:00.

Srdečně zve kulturní komise.

OBECNÍ PLES 

obec 
Kunčice pod Ondřejníkem

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ 
bude letos zahájen 10. prosince

u Leoše Řezníčka v Kunčicích p. O. č. p. 590
CELODENNÍ PRODEJ

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Sklad Trojanovice – Bystré. 

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

Telefon: 603 315 738.

PIZZERIE SALIERI 
rozvoz jídel do Kunčic za 30,- Kč.  

Otevřeno denně 11-23. Polední menu za výhodné ceny.  

Objednávky 605 303 190
www.pizzasalieri.cz 

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

ZDE MŮŽE BÝT VAŠE REKLAMA
více informací na tel.: +420 736 773 930

a e-mail: noviny@kuncicepo.cz
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www.pneuzatopek.cz

Místo čekání ve frontě
dobrá káva zdarma

Online rezervace služeb na www.pneuzatopek.cz

 

NOVINKA ROKU 2016: Akusystém COMPACT 

Veškeré doporučené ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. 

BATTERY POWER. 
MADE BY STIHL. 
Zvládnou každou výzvu. 

 

AGROCAR s.r.o., Pod Šenkem 2046, 744 01 Frenštát p./R. 
Tel. +420 556 802 752, 777 118 998, 800 990 600 

E-mail: obchod@agrocar.cz, URL: www.agrocar.cz 

*bez akumulátoru 

Vyžínač FSA 56 

Hmotnost 2,5 kg* 
Šířka záběru 280 mm 
 

Motorová pila MSA 120 C-BQ 

Hmotnost 2,5 kg* 
Délka lišty 30 cm 
 

Zahradní nůžky HSA 
Hmotnost 2,9 kg* 
Řezná délka  45 cm 
 

6.190,- 
v sadě s AK10 a AL101 

8.690,- 

6.890,- 
v sadě s AK10 a AL101 

v sadě s AK20 a AL101 


