
Vážení spoluobčané, 
v neděli 3. prosince nastala ad-

ventní doba, která trvá čtyři týd-
ny, do neděle 24. prosince. Původní 
křesťanský význam adventu je du-
chovní příprava na Vánoce – naro-
zení Ježíše Krista. V novodobé his-
torii je advent využíván spíše jako 
materiální příprava na Vánoce. Prv-
ní adventní neděle se nazývá želez-
ná, druhá je bronzová, třetí stříbrná  
a čtvrtá je zlatá. Po adventu při-
cházejí Vánoce. První Vánoce začali 
slavit křesťané ve 4. století v Římě.  
V současné době jsou Vánoce v mno-
ha zemích vnímány jako svátky po-
koje, společenství rodiny a lásky, 
bez ohledu na náboženské přesvěd-
čení, což má jistě také svůj význam.

Měsíc prosinec má také svá zají-
mavá výročí. Dne 3. 12. 1967 provedl 
jihoafrický chirurg Christiaan Bar-
nard v Kapském Městě první úspěš-
nou transplantaci lidského srdce. 
Dne 6. 12. kolem roku 345 zemřel 
svatý Mikuláš, který byl katolickým 
biskupem v Myře (Turecko). Proslul 
svou štědrostí k potřebným. Jeho 
památka je spojena s rozdáváním 
dárků dětem. Dne 8. 12. 1991 došlo k 
rozpadu Sovětského svazu a vzniklo 
Společenství nezávislých států. Dne 
18. 12. 2011 zemřel dramatik, disi-
dent a později československý a čes-
ký prezident Václav Havel.

Vážení spoluobčané, přicháze-
jí Vánoce, svátky pokoje a rados-
ti. Pokusme se i my udělat radost 
alespoň svým nejbližším. Můžeme 
si připomenout i duchovní rozměr 
Vánoc. Všem přeji krásné a klidné 
prožití vánočních svátků.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Rozsvěcení  
Vánočního stromu
8. prosince 2017

12 Festival  
Souznění 
15. prosince 2017

Obecní ples

9. února 2018

12 Předvánoční  
koncert školy
19. prosince 2017

Slovo starosty
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RO vyhlásila tuto soutěž ke dni 
13. 11. 2017. Soutěžní podmínky jsou 
zveřejněny na profilu zadavatele  
https://www.vhodne-uverejneni.
cz/profil/00296856 a na http://
www.kuncicepo.cz. 

Předmětem soutěže je řešení kra-
jinářských a urbanisticko-architek-
tonických úprav středu obce Kunčice 
pod Ondřejníkem. Zpracování pro-
běhne ve dvou fázích. V první, ideo-
vé fázi, se bude řešit prostor celého 
středu obce s důrazem na definování 
urbanistické struktury a určení pro-
storového a hmotového řešení včetně 
dopravního řešení a definování hlav-
ního veřejného prostoru v rámci celé 
obce. Druhá, neanonymní fáze, bude 
zahájena soutěžním workshopem, 
kdy budou soutěžící své návrhy osob-
ně prezentovat před porotou a vybra-

nými zástupci obce (členy zastupitel-
stva obce, komisí, výborů atd.). Zcela 
veřejnou prezentaci za účasti široké 
veřejnosti bohužel neumožňuje platný 
soutěžní řád české komory architektů. 
V druhé fáze soutěže budou účastníci 
podrobněji řešit vybranou část hlav-
ního veřejného prostoru. 

RO již dříve společně s členy zastu-
pitelstva obce schválila tento základ 
pracovního programu připravované 
soutěže:
• obchod potravin a další drobné 

služby
• parkování
• venkovní shromažďovací místo
• klidová zóna (zeleň)
• byty pro seniory
• malometrážní byty

(pokračování na str. 5) 

Vyhlásili jsme urbanisticko-
architektonickou soutěž  
„Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem“

Příjemné prožití svátků vánočních 
Vám přeje vedení obce a zaměstnanci obce  

Kunčice pod Ondřejníkem.
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Obec informuje

Místní komunikace  
(zimní posyp, dopravní značení)

Starosta seznámil RO s nabídkami 
pana Pavla Sýkory, Kozlovice a pana 
Jaromíra Blažka, Čeladná na zimní po-
syp místních komunikací a chodníků. 

RO schválila cenovou nabídku pana 
Jaromíra Blažka, Čeladná ve výši ve 
výši 655,- Kč bez DPH/hod (multicar 
4x4 se sypačem), 600,- Kč bez DPH/
hod (nakládání bagrem). Cena posy-
pového materiálu bude dle ceníku. 

Starosta informoval RO o připra-
vovaném novém dopravním značení 
(povinná zimní výbava; komunikace 
se v zimě neudržuje; stůj, dej před-
nost v jízdě; vedlejší silnice atd.) RO 
bere uvedené informace na vědomí 
a požaduje prověřit možnost osazení 
dodatkové cedule (s vyznačením tva-
ru křižovatky) u odbočky k nádraží – 
v obou směrech.

Základní škola
Starosta seznámil RO s návrhem 

rozpočtu ZŠ a MŠ Karla Svolinského, 
p.o.  na rok 2018. RO vzala předložený 
návrh rozpočtu na vědomí. Příspěvek 
zřizovatele bude schválen až v rámci 
schvalování obecního rozpočtu na za-
sedání zastupitelstva obce v prosinci 
2017. Rozpočet školy bude moci být 
schválen až následně.

RO schválila v souladu se záko-
nem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, 
v účinném znění a v souladu s naříze-
ním vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, v účinném znění 
platový výměr ředitele školy ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského. 

RO schválila volební komisi pro vol-
by zástupců rodičů do školské rady ZŠ 
a MŠ Karla Svolinského, které proběh-
nou dne 7. 12. 2017 v rámci Vánoční-
ho jarmarku ve škole. Komise bude 
pracovat ve složení Monika Skýpalo-
vá, paní Eva Válková a paní Miroslava 
Zajacová.

RO jmenovala dva členy Školské 
rady ZŠ a MŠ Karla Svolinského za zři-
zovatele pro další volební období od 
prosince 2017 – Ing. Pavla Řezníčka  
a Mgr. Michaelu Šebelovou.

RO projednala a schválila žádost 
Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského o schválení přijetí finanč-
ního daru ve výši 3 300,- Kč od Spolku 
rodičů a přátel dětí školy při Základní 
a mateřské škole Karla Svolinského, 
sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 626. 
Dar bude použit na zakoupení pomů-
cek a materiálu pro letošní Vánoční 
jarmark (300,- Kč na třídu).

Vodovody a kanalizace
V rámci jednání RO proběhlo vy-

hodnocení veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ č. 8/2017 - Rekonstrukce 
armaturní komory vodojemu nad ZŠ. 
Projednávání tohoto bodu byl příto-
men pan Ivan Blažek, jednatel spo-
lečnosti Kunčická s.r.o. V této zakáz-
ce byly osloveny tři firmy. Prohlídku 
na místě plnění absolvovali zástupci 
všech tří společností.  Zadavatel při-
jal do konce lhůty pro podání nabídek 
jednu nabídku. Po skončení lhůty pro 
podání nabídek nebyly zadavateli do-
ručeny žádné nabídky. 

Nabídku podala společnost KaHa 
Hranice, s.r.o., sídlem Mlýnská 520, 
Hranice IV –Drahotuše, PSČ 753 61. 
Cenová nabídka je ve výši 843 066,- Kč 
bez DPH; 1 020 109, 86 Kč vč. DPH. RO 
rozhodla o přidělení veřejné zakázky 
malého rozsahu „Rekonstrukce arma-
turní komory vodojemu nad ZŠ“ spo-
lečnosti KaHa Hranice, s.r.o. a zároveň 
schválila Smlouvu o dílo na realizaci 
veřejné zakázky č. 8/2017 dle výše 
uvedené nabídky.

Různé
RO projednala a schválila Smlouvu  

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Kunčice pod Ondřejníkem v rámci re-
alizace projektu „Kotlíkové dotace  
v Moravskoslezském kraji“ mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a Moravsko-
slezským krajem, 28. října 117, 702 18 
Ostrava. Předmětem této smlouvy je 
poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč.

RO projednala a schválila žádost 
Muzejní a vlastivědné společnosti ve 
Frenštátě pod Radhoštěm, z. s., se síd-
lem Trojanovice 157, 744 01 o finanč-
ní podporu jejich činnosti v roce 2017. 
Dar bude poskytnut ve výši 1 000, Kč 

RO projednala záměr MUDr. Jana 
Chovančíka založit společnost „Prak-
tický lékař Chovančík Jan s.r.o.“. V této 

souvislosti požádal MUDr. Jan Chovan-
čík o udělení souhlasu s umístěním síd-
la společnosti na adresu Kunčice pod 
Ondřejníkem č. p. 569. S ohledem na 
podstatnou změnu subjektu nájmu byl 
zveřejněn záměr pronájmu dotčených 
nebytových prostor.  Záměr č. 9/2017 
byl zveřejněn v souladu se zákonem  
č. 128/2000 Sb. na úřední desce obec-
ního úřadu v termínu 09. 10. 2017 –  
27. 10. 2017. Zájem o pronájem prostor 
sloužících k podnikání nikdo další zá-
jem neprojevil. RO schválila pronájem 
prostor sloužících k podnikání společ-
nosti Praktický lékař Chovančík Jan 
s.r.o., Kunčice pod Ondřejníkem 569,  
s účinností od data zapsání společnosti 
do obchodního rejstříku. 

RO zároveň projednala a schválila 
návrh Smlouvy o nájmu prostor slouží-
cích k podnikání mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a společností Praktický 
lékař Chovančík Jan s.r.o., Předmětem 
smlouvy je pronájem prostor sloužících 
k podnikání (ordinace lékaře, pracovna 
sestry, čekárna, WC…) o celkové výmě-
ře 107,75m2 v 1.NP budovy obecního 
úřadu, Kunčice p.O. 569. V uvedených 
prostorách bude nadále provozováno 
nestátní zdravotnické zařízení v obo-
ru praktického lékařství pro dospělé. 
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou, s účinností od data zapsání 
společnosti Praktický lékař Chovan-
čík Jan s.r.o. do obchodního rejstříku. 

RO byla seznámena a vzala na vě-
domí návrh Smlouvy o dílo mezi obcí 
Tichá a Master IT Technologies, a.s., se 
sídlem Výstavní 1928/9, Ostrava – Mo-
ravská Ostrava. Předmětem smlouvy je 
vybudování varovného a vyrozumíva-
cího protipovodňového systému. Jedná 
se o společný projekt obcí Tichá a Kun-
čice pod Ondřejníkem, realizovaný na 
základě Smlouvy o vzájemné spolupráci 
obcí při žádosti o dotaci z OPŽP na pro-
jekt „Protipovodňový varovný a moni-
torovací systém obcí Tichá a Kunčice 
pod Ondřejníkem“ uzavřené mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a obcí Tichá, 
která byla schválena usnesením RO 
č.28/2015/3 dne 3. 11. 2015 a uzavře-
ná dne 4. 11. 2015 a dodatku č. 1 k této 
smlouvě ze dne 19. 12. 2016 (schváleno 
RO 58/2016/6 dne 14.12.2016). 

 (pokračování na str. 4) 

O čem jednala Rada obce v měsíci říjnu a listopadu
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Štěpánka Krkošková  94 let
Žofie Mžiková   93 let
Marie Bílková   90 let
Marie Ziková   88 let
Karel Michna   86 let
Tomáš Kocián   85 let
Eva Mrkvová   85 let
Marie Majerková  84 let
Jirenka Michnová  84 let
František Dostálek  83 let
Marie Tučková  83 let
Jan Kuřec   83 let

Anna Zajacová   81 let
Marie Běčáková  75 let
Zdeňka Humpolíčková  70 let
Emilia Tabášková  65 let
Radomíra Novotná  65 let
Richard Magnusek  60 let
Jarmila Řezníčková  60 let
Dagmar Navrátilová  60 let
Alena Motyková  60 let

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

Jubilanti prosinec 2017
RozloučeníSpolečenská rubrika

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

Vzpomínky

„Živote můj – měl jsem Tě rád,
rád jsem si užíval, rád jsem se smál,

nechtěl jsem všechno,  
jen jsem chtěl žít!

A zažívat to, co každý.  
Vždyť víš – život.“

Dne 24. prosince  
uplyne 9 let od úmrtí  
pana Otty Řezníčka. 

Vzpomíná manželka,  
děti Oto a Kateřina s rodinami  

a bratr Jiří s rodinou.

V měsíci listopadu jsme se na-
posledy rozloučili s panem Janem 
Křenkem a paní Boženou Řezníč-
kovou.

Vycházka pro seniory
Už je to tady! Pod-

zim pomalu konč í  
a paní zima převez-
me žezlo. My aktivní 
senioři jsme absolvo-
vali poslední letošní 
turistickou vycházku. 

Trasa vedla z Frenštátu přes naučnou 
beskydskou stezku, kolem památní-
ku Břetislava Bartoše až do valašské 
hospody U Janíka na Horečkách. Bylo 
tam velmi útulno a hezky. Tato akce 
se konala 9. 11. 2017 a účast byla 
ohromující. Sportu zdar, a dalším tu-
ristickým akcí zvláště!!!  -JM-

Foto: Jana Mončková

Pozn. z http://www.kuncicepo.
cz/vychazky-pro-seniory

Věděli jste, že od dubna 2007 se 
uskutečnilo více než 50 vycházek 
po blízkém okolí, 9 zájezdů umožni-
lo seniorům poznat zajímavosti na-
šeho kraje? 

Vše organizuje a pečlivě připravu-
je předsedkyně výboru SPV Kunčice 
paní Zdeňka Křenková.

Připomínáme vyzvednutí kalendáře!

Kalendář  
je možné také  

zakoupit  
za 50,- Kč. 
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Kdo si ještě nevyzvedl obecní kalendář, má možnost si pro něj  
přijít kdykoliv v úředních hodinách na podatelnu 
obecního úřadu.

V zimním období neparkujte svá 
vozidla na místních komunikacích, 
bráníte tím jejich řádné zimní údrž-
bě. Pokud jsou po krajích vozovky za-
parkovaná vozidla, není obec schop-
na zimní údržbu dobře vykonávat. 
Vozidla např. brání průjezdu tech-
niky, znemožňují hrnutí sněhu atd.

Děkujeme za spolupráci, trpěli-
vost a ohleduplnost.

Více k zimní údržbě místních ko-
munikací se dozvíte na str. 8.

Výzva k řidičům
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Zastupitelstvo obce Kunčice pod 
Ondřejníkem na svém XIX. zasedá-
ní konaném dne 14. 11. 2017

Vzalo na vědomí:
• kontrolu usnesení z XVIII. zasedání 

zastupitelstva obce konaného 26. 9. 
2017   

• informace o jednáních rady obce
• předložený zápis z jednání finanč-

ního výboru zastupitelstva obce ze 
dne 15.5.2017      

Schválilo:
• rozpočtové opatření č. 10/2017  

v rozsahu předloženého návrhu
• přijetí úvěru ve výši 32 000 000,- Kč  

od České spořitelny a.s. s dobou 
splatnosti 8 let a fixní úrokovou 
sazbou 1,08% p. a. na financování 
stávajících úvěrů obce a zároveň 
schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru 
mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a Českou spořitelnou, a.s.

Zrušilo záměr obce č. 10/2017 pro-
deje pozemku parc. č. 1209/127 trvalý 
travní porost o výměře 192 m2 v k. ú. 
Kunčice pod Ondřejníkem.

Odložilo projednání bodu 8b) od-
prodej pozemků p. č. 441 ost. plocha, 
ost. komunikace o výměře 424 m2, p. č. 
455/2 orná půda o výměře 101 m2, p. 
č. 455/3 orná půda o výměře 284 m2, 
p. č. 3381 ost. plocha, ost. komunikace 
o výměře 367 m2, vše v  k. ú Kunčice 
pod Ondřejníkem a pověřuje starostu 
obce jednáním s žadatelkou z důvodu  
nově zjištěných skutečností.

Usnesení zastupitelstva obce bez 
uvedení osobních údajů jsou ke staže-
ní na webu obce (sekce úřední deska 
nebo levé menu položka usnesení za-
stupitelstva) nebo jsou v plném znění 
k dispozici k nahlédnutí na sekretari-
átu na obecním úřadě.

Občané jsou na každé zasedání ZO 
srdečně zváni. Mohou se tak aktivně 
zapojit do dění v obci a vyjádřit své ná-
zory. Pokud problematika, o kterou se 

občan zajímá, není na programu jed-
nání zastupitelstva obce, může vznést 
dotaz/podnět v rámci diskuse. Bod 
diskuse je pravidelně zařazen jako 
poslední bod programu zasedání ZO. 
Pokud se nemůžete osobně zúčastnit, 
je možno zasedání ZO sledovat online 
z pohodlí Vašeho domova. 

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

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

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce.

(dokončení ze str. 2)

Vyhlášení urbanisticko-architekto-
nické soutěže

RO schválila soutěžní podmínky 
urbanisticko-architektonické soutěže 
"Nové centrum v Kunčicích pod Ond-
řejníkem". RO vyhlásila tuto soutěž ke 
dni 13. 11. 2017. Podrobnější informa-
ce v samostatném článku na str. 1 a 5.

Zákon o střetu zájmů
RO projednala problematiku záko-

na č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 
znění zákona č. 14/2017 Sb. RO schvá-
lila připojení se k „Prohlášení zástup-
ců obcí a dobrovolných svazků obcí  
k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zá-
jmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.“ 
ze dne 26. 10. 2017, iniciovaném Dob-
rovolným svazkem obcí Mikroregi-
on Severo-Lanškrounsko a k usnese-
ní Rady Svazu měst a obcí ČR ze dne  
3. 11. 2017, které:
I.  odmítá neopodstatněný a nepřimě-

řený zásah novely zákona o střetu 
zájmů do soukromí zejména ne-
uvolněných členů zastupitelstva 
obcí ve funkcích členů rady, staros-
tů a místostarostů, jež byla přijata  
v průběhu jejich funkčních období. 
Svaz není proti zvýšené kontrole 

volených zástupců ze strany voličů, 
ale musí být zachována přiměře-
nost takové kontroly s ohledem na 
zachování jisté míry ochrany sou-
kromí a bezpečnosti osob vykoná-
vajících veřejné funkce, ale i jejich 
blízkých (zejm. manželé, děti). 

II.  požaduje důkladné zhodnocení do-
padů zákona o střetu zájmů v jeho 
původní i novelizované verzi a na 
základě jeho výsledků provést pří-
slušnou úpravu zákona, a to i ve 
vztahu k omezení přístupu do cen-
trálního registru oznámení pouze 
pro kontrolní orgány. V opačném 
případě hrozí, že z veřejného ži-
vota odejde velké množství schop-
ných a odpovědných osobností, bez 
nichž by se samospráva v dané obci 
či městě nemohla rozvíjet v zájmu 
občanů.

Finanční záležitosti
RO schválila Rozpočtové opatře-

ní č. 9/2017 v rozsahu předloženého 
návrhu.

Nakládání s obecním majetkem
RO schválila uzavření Kupní smlou-

vy o koupi nemovité věci a Smlouvy  
o zrušení služebnosti inženýrské sítě 
mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

(kupující, povinný) a panem RS, Kun-
čice pod Ondřejníkem 72. Předmě-
tem smlouvy je převod vlastnického 
práva k pozemkům parc. č. KN 21/2, 
KN 45/2 a KN 45/6 o celkové  výměře 
584 m2 za cenu 116 800,- Kč v souladu 
s usnesením zastupitelstva obce 5a)  
z XVIII. zasedání zastupitelstva obce 
Kunčice pod Ondřejníkem dne 26. 9.  
2017 a zrušení věcného břemene 
splaškové kanalizace.

RO schválila uzavření Smlouvy  
o právu provést stavbu mezi obcí Kun-
čice pod Ondřejníkem a DK, Karviná. 
Předmětem této smlouvy je založení 
práva stavebníka provést stavbu „Ka-
nalizační přípojka k č. ev. 77 na po-
zemku parc. č. 1313/11 v Kunčicích 
p. O.“ na dotčeném pozemku parc.č. 
KN 1313/9. 

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.

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

O čem jednala Rada obce v měsíci říjnu a listopadu

XIX. zasedání Zastupitelstva obce

XX. zasedání zastupitelstva obce je plánováno na úterý 12. prosince. Pro-
jednávat se bude zejména rozpočet a akční plán na rok 2018. Srdečně zveme 
občany k účasti na veřejném zasedání ZO.

Pozvání na zasedání
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(dokončení ze str. 1)
Vyzvanými účastníky této sou-

těže jsou:
• Kamil Mrva Architects, s.r.o., Kop-

řivnice
• Ing. arch. Daniel Baroš, Rožnov pod 

Radhoštěm
• fam architekti s.r.o., Praha
• ARCHITRÁV s.r.o., Nový Jičín

Soutěžní podmínky byly odsouhla-
seny porotou soutěže na jejím usta-
vujícím zasedání dne 19. 10. 2017  
a potvrzeny po dopracování hlasová-
ním per rollam dne 10. 11. 2017. Čes-
ká komora architektů vydala k pod-
mínkám potvrzení regulérnosti dne 
10.11.2017 dopisem č.j. 1088-2017/
Šp/Ze. 

Kdo všechno se na průběhu sou-
těže podílí?

Členové poroty:
Zástupci obce (tzv. závislá část po-

roty)
• řádný člen: Ing. Tomáš Hrubiš
• řádný člen: Ing. Lumír Poledník
• náhradník: Milan Kubín
• náhradník: Ing. Pavel Řezníček

Odborníci (tzv. nezávislá část po-
roty)
• řádný člen - Ing. arch. MgA. Michal 

Fišer z pražského ateliéru třiarchi-
tekti (http://www.triarchitekti.cz) 
je předsedou poroty. Má četné zku-
šenosti z porotcováním architekto-
nických soutěží. Naše soutěž je již 
15., které se pan Fišer jako porot-
ce účastní. Autorizace u ČKA – obor 
územní plánování a architektura.

Z webu tohoto studia vybíráme ná-
sledující zajímavý citát:

„Při řešení úloh nás zajímá správné 
uspořádání věcí
hledáme v protichůdnosti jednotu
ve složitosti jednoduchost
v chaosu řád
hledáme krásu

Věříme, že současná architektura má 
mluvit současným jazykem. Má být sebe-
vědomá a kontextuální - vycházet z hod-
not okolí a minulosti. Je to další vrstva, 
která přináší zprávu o naší době.“

• řádný člen - Ing. arch. Kamil Zezula 
působí ve Frýdku – Místku ve vol-
ném sdružení „Janda – Zezula ar-

chitekti“ (http://www.jzarchitekti.
cz). Jako architekt působí již více než 
třicet let. Má také zkušenost jako 
porotce architektonické soutěže ve 
Fulneku. Autorizace u ČKA – autori-
zace se všeobecnou působností.

• řádný člen – Ing. Václav Babka z Brna  
(https://www.archtv.cz) má 30 let 
praxe v oblasti zahradnické výro-
by, realizací zahradnických úprav 
a úprav veřejných prostranství, re-
konstrukcí historických zahrad a 
městských parků, správy městské 
zeleně. Autorizace u ČKA – obor kra-
jinářská architektura.

• náhradník – Ing. arch. Vladimír Va-
šut z pražského ateliéru under-con-
struction-architects, s.r.o. (http:// 
u-c.cz.h7.clevernet.cz) Má také zku-
šenost jako porotce architektonické 
soutěže v Rožnově pod Radhoštěm. 
Autorizace u ČKA – obor architek-
tura.  

Zpracovatelem soutěžních podmí-
nek a přezkušovatelem soutěžních 
návrhů je pan Ing. arch. Jan Horký, 
přerovský architekt a urbanista. Pan 
Horký působí také jako člen rady měs-
ta Přerova a jako městský architekt v 
Rožnově pod Radhoštěm. 

Z webu pana architekta citujeme 
(http://www.janhorky.cz):

„Architekt se neustále pohybuje na 
hraně mezi soukromým zájem investo-
ra a veřejným zájem společnosti a musí 
hledat vyvážená řešení. Rád se věnuji 
veřejným prostorů a investice u nich 
končí – jako mnohde jinde – u politic-
kých rozhodnutí. I to byl jeden z důvodů, 
proč jsem do politiky vstoupil se snahou 
ovlivnit věci k lepšímu.“

Zdroj: 
https://www.cka.cz/cs/souteze 
http://www.jzarchitekti.cz
http://www.triarchitekti.cz
https://www.archtv.cz
http://u-c.cz.h7.clevernet.cz
http://www.janhorky.cz

Přezkušovatelem soutěžních ná-
vrhů je také Ing. Zdeněk Strnadel. 
Přezkušovatel zjednodušeně dohlíží 
na to, že předložené návrhy splnily 
všechny požadované parametry, které 
vzešly z jednání poroty na ustavující  
schůzi.

Sekretářem soutěže (zajišťuje ad-
ministrativní část) je paní Mgr. Mi-
chaela Šebelová.

Přizvanými odborníky soutěže pak 
jsou pan Mgr. Jakub Jiroušek a jako 
náhradník paní Ing. arch. Blanka Tof-
lová, z odboru územního plánování 
Městského úřadu ve Frýdlantu nad 
Ostravicí. 

Facilitátorem (externím moderáto-
rem) soutěžního workshopu bude pan 
Mgr. Martin Nawrath, spolupracovník 
Nadace Partnerství, s kterou obec spo-
lupracovala na zapojení veřejnosti do 
přípravy zadání architektonicko – ur-
banistické soutěže a jedním ze členů 
zpracovatelského týmu.

Předběžný harmonogram průbě-
hu soutěže je následující:
• 22.2.2018 – poslední možný termín 

odevzdání soutěžního návrhu pro 
první fázi soutěže

• 2.3.2018 – předběžný termín pro 
zasedání poroty (hodnocení 1. kola 
soutěžních návrhů)

• 23.3.2018 – soutěžní workshop 
• 4.5.2018 – termín odevzdání sou-

těžního návrhu pro druhou fázi 
soutěže

• 14.5.2018 – předběžný termín pro 
zasedání poroty (hodnocení 2. kola 
soutěžních návrhů)

Věříme, že se nám pomocí této sou-
těže podaří nalézt vhodné řešení, kte-
ré bude akceptovatelné širokou veřej-
ností, finančně přiměřené a v brzké 
době realizovatelné.

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce a sekretář 

architektonické soutěže

Vyhlásili jsme urbanisticko-architektonickou soutěž  
„Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem“

Uzávěrka lednového vydání obecních novin je jako každý rok výjimeč-
ně posunutá na 5. ledna 2018. Obecní noviny pak budou distribuovány 
do schránek od 15. ledna 2018. 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 posunutí uzávěrky 
lednového čísla obecních novin
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Předseda Senátu Parlamentu České 
republiky vyhlásil volbu prezidenta 
České republiky svým rozhodnutím 
publikovaným ve Sbírce zákonů pod 
č. 275/2017 Sb. Termín volby prezi-
denta byl stanoven na pátek 12. ledna 
a sobotu 13. ledna 2018. 

Volba prezidenta ČR bude probíhat 
podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě 
prezidenta republiky a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o volbě prezi-
denta republiky), ve znění pozdějších 
předpisů.

Podle § 14 odst. 1 písm. c) záko-
na stanovil starosta obce pro každou 
okrskovou volební komisi 10 členů 
(včetně zapisovatelek).

Hlasování začíná v pátek 12. ledna 
2018 ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 
hodin. V sobotu 13. ledna 2018 začíná 
hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 
hodin. Případné druhé kolo volby pro-
běhne ve dnech 26. a 27. ledna 2018.

Volební okrsek číslo 1 bude mít tra-
dičně sídlo v zasedací místnosti obec-
ního úřadu (č.p. 569).

Volební okrsek číslo 2 bude mít mi-
mořádně sídlo v budově BODIZ SPA 
(dříve lékárna - č.p.627).

Pro volební kampaň mohou kandi-
dáti na prezidenta republiky využívat 
volné vývěsní skříňky a plakátovací 
plochy v obci.

Seznam voličů
Na obecním úřadě (kancelář mat-

riky a evidence obyvatel – v prvním 
poschodí vlevo) je k nahlédnutí stálý 
seznam voličů obce Kunčice pod Ond-
řejníkem. Každý volič může do sezna-
mu nahlédnout, zda je v něm správně 
uveden, popřípadě údaje upřesnit. Do 
seznamu je možno nahlédnout v úřed-
ních hodinách, to je v pondělí a ve stře-
du od 8.00 do 12.00 od 13.00 do 17.00 
hodin. Seznam voličů se uzavírá dva 
dny přede dnem volby v 16:00 hodin. 

Právo volit
Právo volit má státní občan ČR, kte-

rý alespoň ve druhý den volby prezi-
denta dosáhl věku nejméně 18 let. Ve 
druhém kole volby prezidenta může 
volit i občan, který alespoň druhý den 
konání druhého kola volby prezidenta 
dosáhl věku 18 let. 

Překážkami v právu volit jsou:
a)  zákonem stanovené omezení osob-

ní svobody z důvodu ochrany zdra-
ví lidí nebo

b)  omezení svéprávnosti k výkonu vo-
lebního práva 

Hlasovací lístky 
Každý zaregistrovaný kandidát je 

uveden na samostatném hlasovacím 
lístku označeném vylosovaným čís-
lem kandidáta. Hlasovací lístky budou 
doručeny voličům poštou nejpozději  
3 dny přede dnem volby prezidenta 
ČR. V případě, že voličům nebudou  
z jakéhokoli důvodu hlasovací lístky 
doručeny, budou si je moci vyzvednout 
přímo ve volební místnosti. Hlasovací 
lístky jsou opatřeny otiskem úředního 
razítka Ministerstva vnitra.

Voličský průkaz
Volič, který nebude volit  ve  voleb-

ním okrsku, v jehož stálém seznamu 
je zapsán, může požádat obecní úřad, 
který vede stálý seznam o vydání vo-
ličského průkazu. Žádost lze podat pí-
semně nejpozději 7 dnů přede dnem 
volby prezidenta. Osobně lze požádat 
o vydání voličského průkazu do oka-
mžiku uzavření stálého seznamu voli-
čů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu 
do výpisu ze  seznamu voličů ve dnech 
volby prezidenta v jakémkoli volebním 
okrsku na území České republiky.

Přenosná volební schránka
Občan, který se bude chtít zúčastnit 

volby prezidenta může požádat ze zá-
važných, zejména zdravotních důvodu 
obecní úřad a ve dnech volby okrsko-
vou volební komisi o zajištění přenos-
né volební schránky. 

Dva členové příslušné volební ko-
mise jej pak v den voleb navštíví  
s přenosnou volební schránkou, úřed-
ní obálkou a hlasovacími lístky doma.

Požadavek sdělte telefonicky (tel. 
556 843 193 a tel. 556 850 154), po-
případě písemně na obecní úřad nebo 
prostřednictvím poštovních doručo-
vatelek nebo ve volební místnosti.

Zásady hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastou-

pení není přípustné. Volič po příchodu 
do volební místnosti prokáže svou to-
tožnost a státní občanství ČR platným 
občanským průkazem nebo cestovním 
pasem ČR. Po záznamu ve výpisu ze se-
znamu voličů obdrží od okrskové voleb-
ní komise prázdnou obálku opatřenou 
otiskem úředního razítka. Na žádost vo-
liče mu OVK dodá za chybějící nebo jinak 
označené hlasovací lístky nové. Neproká-
že-li volič svou totožnost a státní občan-
ství ČR, nebude mu hlasování umožněno.

Po obdržení hlasovacích lístků  
a úřední obálky vstoupí volič do pro-

storu určeného pro vložení hlasova-
cího lístku do úřední obálky. V tom-
to prostoru vloží do úřední obálky 
jeden hlasovací lístek. Tento hlaso-
vací lístek se nijak neupravuje. 

S voličem, který nemůže sám vybrat 
hlasovací lístek pro tělesnou vadu ane-
bo nemůže číst nebo psát, může být  
v prostoru určeném pro vložení hlaso-
vacího lístku do úřední obálky  příto-
men jiný volič, nikoliv však člen okrsko-
vé volební komise, a vybraný hlasovací 
lístek za něho vložit do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že po opuštění pro-
storu určeného pro vložení hlasovací-
ho lístku do úřední obálky vloží úřed-
ní obálku s hlasovacím lístkem před 
okrskovou volební komisí do volební 
schránky, může tak učinit jiný volič, ni-
koliv však člen okrskové volební komi-
se. Nepoužité volební lístky může volič 
odložit do označené schránky.

Voliči, který se neodebral do pro-
storu určeného pro vložení hlasovací-
ho lístku do úřední obálky, okrsková 
volební komise hlasování neumožní.

Členové okrskových volebních 
komisí nemohou poskytovat infor-
mace o průběhu a dílčích výsledcích 
volby prezidenta, a to až do podepsá-
ní zápisu o průběhu a výsledku hla-
sování. Zákaz se nevztahuje na úda-
je o počtu voličů, kteří již hlasovali.

Zdruhé kolo volby prezidenta
V případě, že žádný z kandidátů 

na prezidenta ČR nezíská ve volbě ve 
dnech 12. a 13. ledna 2018 počet hla-
sů potřebný ke zvolení, zajistí Minis-
terstvo vnitra, aby se druhé kolo vol-
by prezidenta konalo za 14 dnů po za-
čátku prvního kola volby prezidenta. 
Volba proběhne ve stejných volebních 
místnostech a ve stejných časech jako 
první kolo volby prezidenta,  v pátek 
26. ledna a v sobotu 27. ledna 2018.

Do druhého kola volby prezidenta 
postupují  2 kandidáti, kteří obdrželi 
v prvním kole volby prezidenta nejví-
ce odevzdaných platných hlasů opráv-
něných voličů. Hlasovací lístky budou 
označeny „druhé kolo volby preziden-
ta“. Pro druhé kolo volby obdrží voliči 
hlasovací lístky ve dnech volby prezi-
denta ve volební místnosti. Hlasová-
ní probíhá stejně, jako v prvním kole 
volby prezidenta. 

Vážení občané, využijme svého zá-
konného práva a zúčastněme se v hoj-
ném počtu přímé volby prezidenta 
České republiky. 

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Prezidenta republiky zvolíme na obecním úřadě  
a v BODIZ SPA
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Obec Kunčice pod Ondřejníkem 
tvoří jeden volební obvod se dvěma 
volebními okrsky
1. Volba prezidenta České republiky 

se uskuteční ve dnech:
12. ledna 2018 (pátek) od 14.00 
do 22.00 hodin
13. ledna 2018 (sobota) od 8.00 
do 14.00 hodin,

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

dolní a střední část obce po p. Ja-
náče, p. Pustkovou až po Hospůd-
ku na Maralovém kopci č. p. 372.

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

• Sídlo volebního okrsku č. 2 - 
horní část obce od vodních ná-
drží u areálu TJ Sokol.

• Místo konání volby (OVK č. 2) 
- Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 
627 (pozor změna – BODIZ SPA 
– dříve budova lékárny).

3. V obou okrskových volebních komi-
sích (OVK) byl stanoven minimální 
počet členů komise na 10 (včetně 
zapisovatelky).

4. Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svou totožnost  
a státní občanství ČR, případně pro-
káže oprávněnost hlasovat v přísluš-
ném volebním okrsku.

5. Každému voliči budou nejpozději  
3 dny před konáním volby doruče-
ny poštou hlasovací lístky.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
Ke konci měsíce listopadu byla do-

končena stavba točny u naší základní 
školy. Točnu je možné používat. Úče-
lem točny je zvýšení bezpečnosti při 
dopravě dětí do školy. Využitím točny 
nemusejí rodiče zajíždět na parkoviště 
za školou, které je většinou přeplněné 
a děti mnohdy přebíhají mezi přijíždě-
jícími a odjíždějícími auty. Točna slou-
ží i k tomu, aby se řidiči neotáčeli na 
odbočce za školou, což při couvání do 
křižovatky je velmi nebezpečné. 

Řidič přijede na točnu ve směru jíz-
dy (nejlépe na konec točny, aby nebrá-
nil v příjezdu dalším vozidlům) zastaví 
u chodníku, dítě vystoupí a po novém 
chodníku jde přímo k zadnímu vchodu 
do školy, kde vůbec nepříjde do kon-
taktu s auty. Řidič po vystoupení dítě-
te z auta odjíždí. Prosím, nepoužívejte 
točnu k parkování. Točna bude ozna-
čena dopravní značkou Zákaz stání 
s dodatkovou tabulkou s uvedením 
délky v metrech, pro které bude zá-
kaz stání platit. Točna také není kla-
sickou okružní křižovatkou. Děkuji za 
pochopení.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Oznámení o počtu a sídle volebních  
okrsků a o době a místu konání volby

Točna  
u základní školy

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Aktivita je realizována v rámci projektu
Moravskoslezského kraje „Zdravé
stárnutí v Moravskoslezském kraji”.
Projekt je spolufinancován ze státního
rozpočtu České republiky a rozpočtu
Moravskoslezského kraje.

 
Projekt Senior Point
podporuje Jiří Navrátil,
náměstek hejtmana Moravskoslezského
kraje pro sociální oblast

Senior
Point
Frýdek-Místek

Kde nás najdete:
Křížový podchod, Frýdek-Místek
tel.: 595 170 999
e-mail: frydek@seniorpointy.cz
www.SeniorPointy.cz

Co u nás najdete: 
● Vyškolenou obsluhu, která Vám pomůže najít potřebné

informace, např. o místních seniorských sdružení a spolcích
● Informace z oblasti bezpečnosti, prevence

např. formou přednášek či besed
● Klidné a přátelské prostředí a prostor k popovídání si
● Možnost REGISTRACE DO SLEVOVÉ SÍTĚ SENIOR PAS
● Posezení s drobným občerstvením
● Přístup k počítači s internetem  ● Nabídku volnočasových aktivit
● Bezplatné specifické konzultace – 

např. v oblasti práv 
(na objednání)

Máme pro Vás
otevřeno:
Pondělí: 9.00 – 15.00
Středa: 8.00 – 16.00*
Pátek: 9.00 – 15.00

*

Letaky_SenPoint_MSK_A4print_Sestava 1  02.11.17  14:27  Stránka 6



8 12/2017

(podle vyhlášky 104/1997 Sb., kte-
rou se provádí zákon o pozemních ko-
munikacích)

Zimní údržbou se podle pořadí dů-
ležitosti zmírňují závady vznikající 
povětrnostními vlivy a podmínkami 
za zimních situací ve sjízdnosti ko-
munikací a ve schůdnosti místních 
komunikací a průjezdních úseků sil-
nic. V obvyklé zimní situaci vlastník 
(správce) komunikace odstraní nebo 
alespoň zmírní závady ve sjízdnosti 
(schůdnosti) komunikace v časových 
lhůtách stanovených plánem zimní 
údržby. Zimním obdobím je doba od 
1. listopadu do 31. března následují-
cího roku. V tomto období se provádí 
zimní údržba podle plánu zimní údrž-
by. Pokud vznikne zimní povětrnost-
ní situace mimo toto období, zmírňují 
se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) 
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 komunikace 
ke zdravotnickým zařízením a dal-
ší významné místní komunikace 
(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 celkem šest komunikací 

- např. spojka od S-48310 do Rakov-
ce, „Valašská cesta“ od Hospůdky 
Na Kopečku k penzionu Krkoška, 
cesta od železničního 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 
údržby na místních komunikacích 
nově pomocí 3 subjektů, se kterými 
má do roku 2020 uzavřenou Smlou-
vu o dílo na tuto činnost. Dolní část 
obce: řidič Radim Chýlek (zhotovitel 
Pavel Sýkora). Horní část obce – loka-
lita okolo nádraží a vodních 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. 

Posyp místních komunikací a chod-
níků bude zajišťovat pan Jaromír Bla-
žek z Čeladné.

V případě připomínek k zimní údrž-
bě se, prosím, obracejte přímo na ve-
dení 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 úřa-
du pomocí multifunkčního malotrak-
toru s kartáčem, radlicí nebo sněžnou 
frézou. Problém na chodnících nastá-
vá 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 
sněhu, které již není možné udržovat  
a dochází tak k zneprůchodnění chod-
níku. Buďte prosím i v tomto ohle-
duplní a uvažujte, zda při odklízení 
vlastního pozemku nekomplikujete 
život ostatním. Děkuji za pochopení 
a spolupráci.

Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

Plán zimní údržby místních komunikací

Informujeme občany, že v  měsíci prosinci v souvislosti s vánočními svát-
ky a začátkem roku 2018 bude úřad otevřen následovně:

• čtvrtek 21.12.2017 obecní úřad uzavřen
• pátek 22.12.2017 obecní úřad uzavřen
• pondělí 25.12.2017 1. vánoční svátek
• úterý  26.12.2017 2. vánoční svátek
• středa 27.12.2017 8:00-12:00     13:00-17:00
• čtvrtek 28.12.2017 neúřední den (pouze vystavení voličských  

   průkazů k volbě prezidenta 8:00-11:30)
• pátek  29.12.2017 neúřední den
• úterý  02.01.2018 8:00-11:30

Upozorňujeme občany, že 
POKLADNA obecního úřadu 
bude v době od 2. do 12. ledna 
2018 UZAVŘENA.

Vyúčtování vodného a stočné-
ho za rok 2017 a zálohy na vodné 
a stočné na rok 2018 u společnosti 
Kunčická s.r.o., bude možno platit 
od 02. 01. 2018.

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Informace o provozu Obecního úřadu v Kunčicích p. O. 
o vánočních svátcích a začátkem roku 2018
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Blíží se nám pomalu konec roku  
a s tím je spojeno i vyúčtování vodné-
ho a stočného za rok 2017.

Odečty vodoměrů budou provádět 
začátkem roku 2018 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 nejpoz-
ději do 3 dnů buď: osobně, e-mailem:  
daniela.kocianova@kuncicepo.cz 
nebo telefonicky.

Spokojené, láskou a porozuměním 
naplněné vánoční svátky,  

v novém roce všechno dobré,  
hodně štěstí, zdraví a osobních  

i pracovních úspěchů.
Ing. Tomáš Hrubiš, Ing. Ivan Blažek

jednatelé Kunčické s.r.o.

Informace k „Vyúčtování vodného  
a stočného za rok 2017“

Zřejmě jste již někteří měli to štěs-
tí a viděli jste na v čapím hnízdě před 
farou stát čápa. Jak nám bylo sděleno 
na Záchranné stanici v Bartošovicích, 
je běžné, že každoročně někteří čápi 
neodletí do teplých krajin a přezimu-
jí doma. 

Čáp, který zůstal na hnízdě a ne-
odletěl na jih, mohl mít nějaký, prav-
děpodobně lehký zdravotní problém, 
pro který by náročné putování ne-
zvládl, a proto zůstal doma. Tento 
problém mohl pominout, ale s ohle-
dem na to, že čáp je už „vyladěn“ na 

to, že je na zimovišti, nepokusí se od- 
letět. 

Dokáže-li si obstarat dostatek po-
travy – například na nezamrzlé vodě 
s dostatkem ryb nebo na poli, kde jsou 
hraboši, může úspěšně přezimovat. 
Pokud čáp stojí v hnízdě nebo chodí 
po zemi, není potřeba se o něj bát. Sa-
mozřejmě jiná situace by byla, pokud 
by byl čáp zraněný, nebo ležel na zemi.  
Při dostatku potravy nejsou nízké tep-
loty samy o sobě kritické. Čápi snesou 
teploty i pod -15°C. Dokud létá a na 
hnízdo se vrací k přenocování, nemá 
smysl s ním nic dělat. Stačí ho sledovat. 

Každoročně se najde několik čápů, 
kteří neodletí a často jsou schopni 
úspěšně přezimovat i bez lidské po-
moci.

Přikládáme případný kontakt na 
záchrannou stanici do Bartošovic

Český svaz ochránců přírody ZO 
Nový Jičín 70/02

Záchranná stanice a Dům přírody 
Poodří

742 54 Bartošovice na Moravě 146
http://csopnj.cz/

Prostřednictvím sbírky "Zvíře  
v nouzi" nás můžete podpořit ode-
sláním dárcovské SMS ve tvaru 
DMS ZVIREVNOUZI BARTOSOVICE 
na telefonní číslo 87 777 

Text a foto: Michaela Šebelová

Letos u nás zřejmě přezimuje čáp!
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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 2018. 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 2018 se stanovuje takto:

1. kolo - do 28. 2. 2018 (žádosti bu-
dou projednávány příslušnými or-
gány v březnu a dubnu 2018)

2. kolo - do 31. 7. 2018 (žádosti bu-
dou projednávány příslušnými or-
gány do konce října 2018)

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 31.1.2019. 
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

Tříkrálová sbír-
ka, kterou každo-
ročně pořádá Chari-
ta Česká republika, 
je největší dobro-
volnickou akcí.

Tříkrálová sbír-
ka má jasně daná 

pravidla pro rozdělení výtěžku a je 
koncipována tak, že naprostá většina 
vykoledovaných prostředků (65%) zů-
stává v regionu, kde byly vybrány. Vý-
těžek je pak použit na předem schvá-
lené záměry.

Tříkrálová sbírka by se nemohla 
konat bez pomoci dobrovolníků - tří-
králových koledníků, kteří v době od 
1. do 14. ledna vyrážejí do ulic měst 
a obcí, aby přinesli do domácností po-

žehnání a poselství lásky, radosti a po-
koje za zpěvu koledy: „My Tři Králové 
jdeme k vám …“

V našich zemích na tento svátek 
píší Tříkráloví koledníci posvěcenou 
křídou písmena K + M + B + nebo la-

tinskou formu C + M + B +. Písmena se 
často vykládají jako iniciály Tří králů. 
Původní text však zní Christus mansi-
onem benedicat, Kristus ať žehná to-
muto domu – po celý rok, proto se za 
poslední křížek píše letopočet.

Stát se tříkrálovým koledníkem je 
snadné. Neexistuje věková hranice. 
Stačí kus odvahy a ochota pomáhat  
v rámci osvědčeného projektu. Přihlá-
sit se může jednotlivec i skupina lidí.

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

Uvítáme pomoc v podobě každého 
člověka, který bude ochotný nám po-
moci s koledováním.

Abychom mohli tříkrálové požeh-
nání předat do co největšího počtu 
domácností, HLEDÁME TŘÍKRÁLO-
VÉ KOLEDNÍKY (děti i dospělé) a VE-
DOUCÍ SKUPINEK (nad 15 let).

Co dáte:
• Svůj čas, chuť a energii

Co získáte:
• Dobrý pocit, že jste udělali něco 

dobrého pro druhé
• Spoustu hezkých zážitků

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

Kontakt: Kateřina Niklová – 737 
901 975

http://www.frenstat.charita.cz/
trikralova-sbirka/ts-2018/

Kateřina Niklová, koordinátor 
sbírky v obci Kunčice pod Ondřejníkem

Foto: Archiv Charity Frenštát

Dotace z rozpočtu obce na rok 2018

Tříkrálová sbírka 2018

Jak se stát tříkrálovým koledníkem
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Děkujeme fotografům a fotograf-
kám, kteří nám již své fotografie za-
slali. Fotografie jsou opravdu pěkné 
a rádi je využijeme. Někteří si možná 
výzvy v minulých obecních novinách 
nevšimli nebo se teprve chystají něja-
kou tu pěknou fotku poslat. Opravdu 
stačí třeba jedna . 

Máte ve svém archivu nějaké pove-
dené fotografie naší obce a jejího oko-
lí? A byli byste ochotní se o tyto své 
„úlovky“ podělit? 

Rádi bychom vytvořili databázi fo-
tografií, které by se daly využít pro 
tvorbu nových pohlednic a různých 
propagačních materiálů obce, včetně 

obecních internetových stránek apod. 
V případě, že se nám podaří nasbírat 
dostatečné množství hezkých foto-
grafií, pak bychom z těchto fotografií 
připravili i stolní obecní kalendář na 
rok 2019.

Pokud byste se do této naší výzvy 
chtěli zapojit, posílejte své fotografie 
nebo odkazy na ně do 15. 1. 2018 na 
adresu: obecni.urad@kuncicepo.cz. 
Ke každé zaslané fotografii prosím 
připojte, co je na fotografii zachyce-
no, datum pořízení a jméno autora.  
V emailu také, prosím, uveďte, že sou-
hlasíte s využitím fotografie pro po-
třeby obce (pohlednice, propagační 
materiály, kalendář, web atd.). 

Vámi zaslané snímky budou samo-
zřejmě využity pouze pro potřeby 
obce Kunčice pod Ondřejníkem, vždy  
s uvedením autora/autorky fotogra- 
fie.

V případě jakýchkoli dotazů ohled-
ně této výzvy se můžete obrátit na 
Markétu Menšíkovou (marketa_
mensikova@hotmail.com) nebo na 
paní místostarostku Michaelu Šebe-
lovou (mistostarosta@kuncicepo. 
cz).

Děkujeme Vám za spolupráci a už 
se těšíme na Vaše krásné fotografie!

Markéta Menšíková, 
členka rady obce a předsedkyně 

Komise pro cestovní ruch

Opakujeme výzvu z minulých Obecních novin
FOTÍTE RÁDI?

Upozornění na změnu ordinační 
doby v ambulanci praktického 
lékaře MUDr. Jana Chovančíka 

v prosinci:

6.12.2017
MUDr.Chovančík neordinuje,  
v ambulanci bude jen sestra  

v době od 7.00 do 12.hod.

7.12.- 8.12.2017
Dovolená

Akutní případy ošetří 
MUDr. Petr Pachman, Čeladná 1, 

v době od 8.00 do 11.00 hod. 
(tel.558 684 044)

18.12. - 20.12.2017 7.00 - 12.00

21.12. - 22.12.2017 8.00 - 11.00

27.12. - 29.12.2017 Dovolená

V akutních případech se obracej-
te na Centrální urgentní příjem 
nemocnice ve Frýdku-Místku, 

popř. volejte 155.

Upozornění



12 12/2017

Kultura a spolkový život
 9. 

2.
 20

18

v pátek 9. února 2018
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 8.ledna 2018 na 

obecním úřadě.

Sál bude otevřen od 19:00.

Srdečně zve kulturní komise.

OBECNÍ PLES 

obec 
Kunčice pod Ondřejníkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
v pátek 8. 12. 2017 

17:00 Kulturní program (uvnitř) 

vystoupí děti z obou mateřských škol („Dolní“ a „Školní“)  
a pěvecký sbor základní školy 

17:45 Přijde Mikuláš s čerty a anděly (venku) 
(Mikuláš rozsvítí Vánoční strom a obdaruje děti) 

Dospělým naléváme svařák! Občerstvení zajištěno. 

Cca od 18:30 zahrají uvnitř v sále k poslechu starší děti z CM ONDŘEJNÍČEK. 

Kunčice pod Ondřejníkem

Sál Restaurace Huťařství
15. 12. 2017 v 18:00

17. 12. 2011

adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel

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, 1. 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 100 Kč

Komorní sbor 
NYKLBAND z Frenštátu p. R.

JITKA ŠURANSKÁ TRIO
Cimbálová muzika

KONOPJAN z Ostravy 

BĚHEM FESTIVALU PROBÍHÁ FINANČNÍ SBÍRKA PRO PEPÍKA MALINÍKA VE SPOLUPRÁCI S CHARITOU FRENŠTÁT p. R.
DALŠÍ FINANČNÍ DAR VĚNUJE FIRMA FERRIT STARÉ MĚSTO.

Předprodej: Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem od 27. 11. 2017 - tel. 556 850 154

19. mezinárodní
festival

GENERÁLNÍ PARTNER: PARTNEŘI:

HLAVNÍPARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: PARTNEŘI:

KOZLOVICE

ČESKÁ REGIONÁLNÍ TELEVIZE

www.CRTV.cz

7.12.2017 Vánoční jarmark (SRPDŠ a škola)
8.12.2017 Rozsvěcení Vánočního stromu (Obec)  
 – změna oproti termínu uvedeném  
 v kalendáři
10.12.2017 Mikulášská slavnost (farnost)
15.12.2017 festival Souznění
19.12.2017 Předvánoční koncert školy
24.12.2017 „Půlnoční” mše sv. ve farním kostele
2.-14.1.2018  Tříkrálová sbírka
7.1.2018 Novoroční čtyřlístek (Turistický spolek)

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

Akce, které nás čekají  
do konce roku 2017  
a začátkem ledna 2018

Nepravidelně pro Vás také přidáváme videa na Kun-
čiceTV. Opět tam nějaká přibyla, tak se podívejte .

http://kuncicetv.macu.cz/

Novinky na KunčiceTV
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Výbor Turistického spolku Kunčice 
p. O., zve všechny příznivce turistiky 
v neděli 7. ledna 2018, na akci ,,Kun-
čický čtyřlístek“. Jedná se o dobročin-
nou akci, ve formě vycházky, která je 
určena na podporu aktivit v naší obci.  
Každý účastník vycházky přispěje na 
potřebnou věc, v cíli bude odměněn, 
kromě jiného, drobnou upomínkou.

Čtyřlístek nese v názvu pro nový 
rok čtyři dobré skutky:
•  jděte na nový rok na výlet
•  pozvěte někoho ze svého okolí 
•  poznejte kus přírody
•  přispějte potřebným

Na této akci se bude vybírat příspě-
vek na konto Kunčického čtyřlístku ve 
výši 20,-Kč na osobu, který účastníci 
dají do zvláštní pokladničky. Těšíme 
se na vaší účast. Délka vycházky bude 
asi 7 km. Zahájení u Obecního úřa-
du v Kunčicích pod Ondřejníkem ve  
14 hodin a ukončení rovněž u Obec-
ního úřadu asi v 17 hodin.

Výbor Turistického spolku

Lampiónový průvod letos proběhl zjed-
nodušeně v zásadě podobně jako v minu-
lých letech. Ale z pohledu organizace bylo 
letos několik pozitivních změn. Lampióno-
vý průvod se stal akcí pořádanou spolky  
a organizacemi napříč celou obcí.

Hlavní koordinace, včetně zajištění 
plakátů, obrázků a materiálů pro děti  
a zajištění odvozu z Rotundy zpět na Hu-
ťařství byla na obci. Dále se ale podíle-
li členové TJ SOKOL (odboru SPV), kteří 
poskytli odměny pro děti a zajišťovali 
spolu s žáky druhého stupně naší školy 
tajemné sbírání kartiček od duchů. Kar-
tičky si děti následně mohli poskládat 
nebo slepit a výsledný obrázek odnést 
domů. Členové SRPdŠ pomáhali zajistit 
bezpečnost celého průvodu. Členové SDH 
(hasiči) pak zajistili bezpečný přechod 
přes krajskou komunikaci a poskytli zá-
zemí u hasičárny. Členové spolku Tradice 
v Kunčicích nalévali na začátku průvodu 

teplý čaj. Na konci akce měli zase nejví-
ce práce členové spolku Náves Kunčická, 
kteří poskytli zázemí v Rotundě, kterou 
krásně a stylově vyzdobili, včetně již je-
jich tradičně strašidelných kostýmů. 
Karel Světelský vyvedl děti bezpečně ze 
světa duchů zpět mezi smrtelníky. (Při 
průchodu hřbitovem se myslím báli i ně-
kteří dospělí). Ostatní členové spolku pak 
nalévali čaj, svařák a roznášeli dobroty, 
které přinesly maminky a tatínkové. Hos-
půdka Na Kopečku opět jako již tradič-
ně nasmažila sponzorsky kopu řízečků. 
S propagací akce pomohla také škola. 
Všem zapojeným moc děkuji, věřím, že 
si akci všichni se svými dětmi užili a bu-
deme se těšit zase za rok – 14.11.2018.

Zejména děkuji paní Markétě Janasové 
z SPV, která je již několik let dobrou duší 
této akce, bez které by se ji nepodařilo  
v takovém rozsahu uspořádat. -MŠ-

Foto: Eva Humpolcová

Turistický spolek Kunčice pod Ondřejníkem zve!
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Výsledky fotbalu
Den Datum Čas Domácí – Hosté Výsledky

neděle 29.10. 14:00 Milíkov – Tichá B Zápas byl 
odložen

sobota 4.11. 14:00 Tichá B – Pržno 0:3

Aktuální tabulka 
KLUB Z V R P Skóre Body

1. Lískovec 13 11 2 0 48:13 35
2. Janovice 14 10 2 2 53:18 32
3. Pržno 14 6 3 5 28:25 21
4. Vendryně B 13 5 4 4 23:23 19
5. Tichá B 13 4 2 7 25:44 14
6. Chlebovice 14 4 1 9 31:42 13
7. Milíkov 13 4 0 9 27:52 12
8. Smilovice B 14 2 2 10 16:34 8

Pokud chcete být informováni  
o dění v obci . . .

. . .stáhněte si aplikaci  
na Google Play a App Store 

Nově jsou aktuality 
v aplikaci opravdu ak-
tuální (zobrazí se zde 
ihned po jejich zveřejně-
ní na webu) a jsou tak-
to kromě aktualit pro-
pojeny s pozvánkami  
a novinkami na obec-
ním webu. Navíc všichni 
uživatelé aplikace jsou 
pomocí krátkých zpráv 
informování o kultur-
ních akcích nebo o mi-
mořádnostech přímo  
v reálném čase. 

Opravdu aplikaci ještě  
nemáte? Stažení je ZDARMA!

Střelec góly
Světelský D.  4
Gilar L. 2
Macura R. 2
Suchomel V. 2
Vaněk L. 2
Zajac M.  2
Borák L. 1
Čajánek D. 1
Fojtík P.  1

Střelec góly
Gilar L.  1
Havel V.    1
Hoffmann R. 1
Matúš M. 1
Štefek J. 1
Švrček O. 1
Vedral R. 1
Zajac J.  1

Matěj Rybář

Střelci

V sekci Spolky a sdružení aktuali-
zoval Martin Krkoška sekci odboru 
SPV – Sport pro všechny. 

ht t p://w w w.k uncicepo.cz/
sport-pro-vsechny

Dozvíte se zde, např. rozpis cvi-
čebních hodin, informace o vycház-
kách pro seniory, výsledky Kunčické-
ho oválu a také zde najdete odkaz na 
rozsáhlou fotogalerii: https://www.

zonera ma .com/SPV Kunc ice/
499351

Děkuji Martinovi, že vše pečlivě 
připravil. Určitě stojí za to uvedené 
odkazy navštívit. -MŠ-

Upozornění na aktualizaci na webových stránkách obce

Projekt Školy my se nebojíme se  
v kunčické škole úspěšně ujal. Je to ja-
kási příprava pro předškoláčky, která 
má mimo jiné odstranit jejich obavy 
z nových školních povinností. Cílem 
je, že děti během několika setkání 
se svými učiteli a spolužáky vytvoří 
nové vztahy a získají první zkušenosti 
– jaké to je, zasednout do školních la-
vic, procvičí si vyjadřovací schopnosti, 
matematické dovednosti, paměť, cvi-
čení k nácviku soustředění, sluchové 
a zrakové rozlišování, grafický projev, 
výtvarné a pracovní činnosti. Vše pro-
bíhá hravou formou. 

(pokračování na str. 15) 

Fotografie na str. 14-18 - Jiří Klouda a archiv ZŠ.„Školy my se nebojíme“
Ze života školy a školky
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Dne 14. 11. 2017 se zúčastnili naši 
mladší žáci 1. stupně okrskového tur-
naje ve florbalu na ZŠ TGM ve Frýdlan-
tu nad Ostravicí. 

Turnaje se zúčastnilo 6 základních 
škol. I když kluci bojovali o sto šest, 
nepodařilo se jim získat žádnou cenu. 
Hned v prvním zápase se ZŠ Čeladná, 
která byla velkým favoritem na vítěz-
ství, naši žáci prohráli 3:1, pak násle-
doval zápas se ZŠ Frýdlant Komen-
ského, kdy byli sice kluci většinu hry 
v útoku, ale nakonec padla remíza 1:1. 
Jelikož však měli naši žáci horší skóre, 
bojovali až o páté místo se ZŠ Pstruží. 
Tady nepadla žádná branka, následo-
valo prodloužení a zápas skončil 1:0 
pro ZŠ Pstruží. 

I tak hochům moc děkujeme za 
účast a bojovnou reprezentaci naší 
školy a přejeme moc úspěchů v dal-
ších utkáních. 

J. Mecová

„Školy my se nebojíme“

Účast ve florbalu - okrsek

(dokončení ze str. 14)
První setkání je za přítomnosti ro-

dičů, se kterými je hovořeno o chodu 
školy a připravenosti dětí na 1. třídu. 
Velmi důležité je i vytváření pozitivní-
ho klimatu ve skupině dětí a navázání 
spolupráce mezi rodiči a učiteli. Letos 
jsme se s malými školáčky setkali po-
prvé 9. listopadu. Někteří suverénně, 
někteří s obavami vstupovali do školní 
třídy. Zvoneček zazvonil a po chvilce 
práce se všechny děti zapojily a svědo-
mitě plnily, hrou na školu, první škol-
ní úkoly. Zkusily si přípravu na psaní, 
čtení, zazpívaly si, zacvičily,… Povídali 
jsme si o příchodu zimy a zvířátkách 
v zimním období. Všichni soustředě-
ně poslouchali příběh o ptáčkovi. Poté 
následovala svačinka pro posilnění,  
a pak chlapci a děvčata společně se 
svými rodiči vyrobili nádherné ptáčky 
ke krmítku. Nakonec opět za cinkotu 

zvonečku jsme se rozloučili a po otáz-
ce, jestli přijdou děti na další setká-
ní, znělo jejich „ano“. Děkuji rodičům  
i dětem za velmi milé školní odpoled-

ne. Ať se daří přeškoláčkům ve škole 
co nejlépe a vždy do ní chodí s radostí.

Na další školu hrou se těší 
Eva Halatová
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Asi to známe my všichni, kteří pra-
cujeme s předškolními dětmi. Děti umí 
být velice zvídavé, kreativní, a když 
se jim něco hodně líbí, rády všechno 
prožívají, napodobují a experimen- 
tují. 

Například v rámcovém vzděláva-
cím programu s dětmi probíráme ně-
jaké téma, týden je pryč, ale děti chtě-
jí pokračovat dál. Mají otázky, řeše-
ní, nápady, co by se ještě dalo zkusit.  
A od toho jsme tu my dospělí, abychom 
dětem vyhověli. V naší mateřské škole 
nás však děti posunuly ještě dál. Něko-
lik posledních let jsou doslova v kurzu 
hry na hasiče, záchranáře a policisty. 

Hry na hasiče samozřejmě vedou, pro-
tože v naší obci mají i ti nejmladší ve 
spolku dobrovolných hasičů své místo. 
Takže každou chvíli se konstruovaly 
hasičské zbrojnice, hadice, děti nosily 
hasičské helmy, oblečení apod. Lékaři 
jezdili ošetřovat, policisté řídili dopra-
vu, pomáhali nevidomým, honili zlo-
děje apod. Dětská fantazie, ale i potře-
ba zdraví, pomoci a ochrany majetku 
nejsou již dětem cizí. Děti podrobně 
znají náplň práce jednotlivých složek 
Integrovaného záchranného systému 
a telefonní čísla na ně. 

A tak jsme v naší třídě daly hlavy 
dohromady a vymyslely hrací kout-

ky, které by dětem ještě více pomoh-
ly hru rozvíjet. S návrhy nám pomoh-
la paní Zemanová z firmy Benjamin, 
která vyměřila prostory,  našemu ná-
vrhu dala finálovou podobu a náby-
tek se mohl začít vyrábět. Na začátku 
školního roku bylo dílo hotové. Ha-
sičská zbrojnice, ordinace záchranné 
služby s heliportem a policejní sta- 
nice.

 Děti byly nadšené! A co na to říká-
te Vy? Podívejte se na fotografie. Snad 
Vás Vaše děti budou také tak podobně 
inspirovat.

Naděžda Svobodová, třída Ptáčata
učitelka MŠ školní

V pátek 3. 11. se žáci 8. a 9. třídy  
v rámci předmětu volba povolání zú-
častnili exkurze na VSPŠ v Ostravě-
-Hrabůvce. Žákům bylo odprezen-
továno představení školy a zejména 
jejich učebních i studijních oborů. 
Největším lákadlem je jistě nově ote-

vřený studijní obor letecký mechanik. 
Pak si děti prošly celý velký komplex 
školy, hlavně odborné učebny a dílny. 
A i když mnozí ještě nevědí, pro kte-
rý obor se rozhodnou anebo naopak 
jsou již někteří rozhodnuti o svém 
budoucím směřování, měli šanci po-

dívat se, jak to na takové velké škole 
vypadá a zejména pochopit, jak věci 
fungují právě díky spoustě technic-
kých zařízení a strojů, které si pro- 
hlédli.

A. Charbuláková

Když Vás děti někam táhnou!

Exkurze na firemní  
Vítkovické střední průmyslové škole
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Odpovědi na tyto otázky se vydali 
hledat 8. listopadu žáci 6. a 7. třídy do 
místní knihovny. Tam proběhla po před-
chozí domluvě s paní knihovnicí Marií 
Starnovskou netradiční výuky češtiny. 

Žáci měli za úkol po celé 3 vyučo-
vací hodiny „pouze“ číst nabídnuté 
knihy, a to tak pozorně, aby poté byli 
schopni vyplnit záznamové archy  
o přečteném a čtenářské deníky. Vý-
běr byl opravdu pestrý, přestože byly 
žánry specifikovány. 

Za výbornou spolupráci chci po-
děkovat paní knihovnici, za otevře-
ní knihovny a nabídku čtiva, krátké 
poučení o zásobování naší knihovny  
a vypůjčování. 

Myslím, že se všichni žáci vraceli do 
školy obohaceni o nevšední zážitek a s 
radostí nad splněnými úkoly. 

V další vyučovací hodině následo-
vala beseda o přečteném, čímž si opět 
rozšiřovali přehled a svou slovní zá-
sobu.  M. Kahánková, uč. ČJ

Ve středu 25. října navštívili žáci 
2. třídy v Ostravském Světě techniky 
vzdělávací program Robot Ozobot. 
Program přiblížil dětem základy vi-
zuálního programování, pomohl jim 
pochopit principy fungování barvocit-
livých senzorů, seznámil je s možnost-
mi rozhodování a volbou chování ro-
bota. Získali také znalosti s využitím 
tohoto typu robotů v praxi.

Eva Sladká

Čtou? A mají co?

Svět techniky 
Ostrava

Ce lý  vý těžek  z  koncer tu  bude použ i t  na  nákup vybaven í  ZŠ  a  MŠ.

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

Předvánoční koncert
který se bude konat 

v úterý 19.12. 2017 od 17:30
v kostele sv. Máří Magdalény v Kunčicích p.O.

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.

     VÁŽENÍ RODIČE A OBČANÉ, ZVEME VÁS NA VÁNOČNÍ JARMARK, 
KTERÝ SE BUDE KONAT V NAŠÍ ŠKOLE

VE ČTVRTEK 7. PROSINCE 2017
OD 15:00 DO 17:00 HODIN.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

VÁNOČNÍ JARMARK

SRPDŠ a ZŠ a MŠ Karla Svolinského Kunčice pod Ondřejníkem

V týdnu od 30. 10. do 3. 11. 2017 pro-
bíhal v naší škole týden věnovaný Ha-
lloweenu. Tento zvyk, ač jeho tradice 
nevznikla u nás, se stává stále více ob-
líbeným, zejména u dětí, kterým uča-

roval svým tajemnem a strašidelnou 
atmosférou při světlech svíček zářících 
ve vyřezávaných dýních nebo lampič-
kách. Děti tvořily výrobky nebo vyře-
závaly dýně v hodinách výtvarné vý-

chovy, ale mohly také doma s rodiči 
nakreslit obrázek nebo vytvořit nějaký 
předmět s halloweenskou tématikou. 
Všechny výrobky pak byly vystaveny 
v přízemí školy.  (pokračování na str. 18) 

Halloweenský týden ve škole
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V pátek 10. listopadu navštívily děti 
obou prvních tříd knihovnu ve Fren-
štátě pod Radhoštěm. V rámci projek-
tu, Budu brzy čtenářem, poznaly vel-
mi pěkné prostředí knihovny, dostaly 
informaci, co knihovna nabízí a také 
jak se musí návštěvníci v knihovně 
chovat. Knihovnice, paní Vroblová dě-
tem velmi poutavě, jak jinak než čet-
bou, přiblížila vše kolem vzniku knihy. 
Knížka o lišákovi, který hltal knihy, 

se dětem velmi líbila a při další četbě 
se přesvědčily, že při čtení může být 
i hodně veselo. Prostor byl dán také 
prohlídce knih a každý si tu svoji v re-
gálu ihned našel. Zatím děti vybíraly 
jen podle ilustrací, ale již velmi brzy se 
budou moci do knih i začíst.

Cílem tohoto projektu je probudit 
v dětech čtenářství a dobrý vztah ke 
knihám. 

M. Jurková

Brzy budeme čtenáři

(dokončení ze str. 17)
Příchozí návštěvníci, žáci a učitelé, 

děti z mateřské školy se svými učitel-
kami a provozní zaměstnanci školy ob-
divovali množství vydařených dílek. 
Ve středu 23. října mohli přispět svým 
hlasem k výběru toho „nej“ výrobku. 
Na závěr týdne proběhlo vyhlášení 
výsledků, předání diplomů a odměn.

Ve čtvrtek 24. října odpoledne si pak 
školáci zařádili v tělocvičně na diskoté-
ce, kterou pro mladší děti připravili naši 
deváťáci. Kromě reje masek si zahráli 
oblíbenou židličkovou, tancovali s ba-
lónky a s jablky, pokusili se vytvořit si 
mumii. Tak snad se vše povedlo a může-
me se již nyní těšit na Halloween 2018.

A. Charbuláková, I. Myslikovjanová

Halloweenský týden ve škole
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· KAVÁRNA
· KOSMETIKA
· PRIVÁTNÍ SPA
· SAUNA

· FYZIOTERAPIE
· REHABILITACE
· JÓGA
www.bodiz.cz

Kunčice pod Ondřejníkem 627
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
E-mail: bodiz@bodiz.cz

Kunčice pod Ondřejníkem 627

Tel.: 595 172 837  Ordinace lékaře (čtvrtek)
Tel.: 595 172 783  Fyzioterapie a rehabilitace
Tel.: 595 172 698  SPA

SOUČÁSTÍ BODIZ JE SPA A KAVÁRNA
Čtvrtek - Neděle   10.00 - 21.00

PRIVÁTNÍ SPA • SAUNA • KOSMETIKA • JÓGA • DĚTSKÝ KOUTEK
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ • VENKOVNÍ TERASA

VYŠETŘENÍ A NASTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍHO
REHABILITAČNÍHO PROGRAMU

OD 1.11.2017 NOVĚ I PRO POJIŠTĚNCE VZP ČR

Ordinační doba
Čtvrtek  08.00 - 13.00   13.30 - 16.30

Tel.: 595 172 837

ORDINACE
REHABILITAČNÍHO

LÉKAŘE V BODIZ

www.bodiz.cz
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Vážení kolegové, vážení rodiče, přátelé školy  
a občané Kunčic pod Ondřejníkem.

Dovolte, abych touto cestou poděkoval za dosavad-
ní spolupráci při výchově našich žáků a popřál Vám  
v tomto adventním čase klidné a pohodové Vánoce, 
hodně zdraví a úspěchů při výchově Vašich dětí, na-
šich žáků a zejména hodně zdraví v roce 2018.

Dále bych chtěl poděkovat všem sponzorům za pod-
poru školy a Vám rodičům za finanční dar, který slouží 
dalším aktivitám, které realizujeme s Vašimi dětmi.

Při třídních schůzkách jsme zaznamenali od několika 
rodičů připomínky ke struktuře sestaveného rozpočtu, 
který je sestaven z finančních darů Vás rodičů, proto ně-
které z nich zohledníme v příštím školním roce.

Mohu Vás ubezpečit, že pokud Vaše dítě projde škol-
ní docházkou od MŠ až po devátou třídu ZŠ, bude mít 
možnost čerpat příspěvek na všechny aktivity, které  
s pedagogy a ostatními zaměstnanci školy realizujeme.

Váš příspěvek nám umožňuje přispět k vyšší úrov-
ni vzdělávání a výchově našeho společného cíle, což 
jsou Vaše děti a naši žáci.

Jménem vedení školy a všech zaměstnanců ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem.

Jaroslav Goj, ředitel školy
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