
Milí sousedé,
v loňském roce se nám velmi dob-

ře osvědčil nový, pohlednicový, for-
mát kalendáře. Proto si pohlednice 
zopakujeme i letos.  V listopadu jsme 
dokončili přípravu kalendáře. Máme 
slíbeno, že nám jej dovezou v první 
polovině měsíce prosince. Opět máme 
připraven jeden do každé domácnosti 
bezplatně. Jakmile kalendáře dovezou, 
zveřejníme informaci na webu. Pak si 
jej přijďte vyzvednout.

Tentokrát vám nabízíme směsi-
ci leteckých pohledů na Kunčice pod 
Ondřejníkem, kde jsme se snažili vy-
brat fotky tak, aby byla na fotografiích 
zachycena celá naše krásná, rozlehlá 
obec. Věříme, že většině z Vás se po-
daří najít místo, kde žijete.

Několik pohlednic je uděláno tak, že 
se jedná o skutečné pohlednice, které 
necháme vytisknout i na prodej. 

Žijeme v nádherném prostředí, ale 
to hlavní jsou lidé. Proto už Vás nyní, 
prosíme, abyste na svých mobilech 
nebo fotoaparátech zaznamenávali 
život v obci, protože tématem příští-
ho kalendáře bude: „Spolkový život 
v Kunčicích pod Ondřejníkem“. Vítá-
ny jsou fotografie z jakékoliv kulturní, 
společenské, spolkové, obecní nebo ja-
kékoliv jiné akce která proběhla v roce 
2019 nebo proběhne v roce 2020 v naší 
obci. Za fotografie předem děkujeme.

Ať se nám všem dobře daří, máme 
se hezky a dobře se nám u nás v Kun-
čicích pod Ondřejníkem žije. 

Zdraví Vás Míša a David
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Milí sousedé,
možná znáte slogan agentury 

Czech Tourism, agentury na pod-
poru cestovního ruchu. The Czech 
Republic – The Land of Stories. Ne-
boli Česká republika – země příběhů.

Je to krásný slogan, který v sobě 
skrývá mnohé. Denně se na celém 
světě píší desítky, stovky, tisíce, spí-
še miliony příběhů.

Mohli bychom tedy úvodní slogan 
použít i na nás.

Kunčice pod Ondřejníkem – Ves-
nice příběhů.

My sami žijeme každý sám úpl-
ně jiný příběh. Mnohé se všelijak, 
mnohdy složitě, pevněji, či dlouho-
době prolínají s příběhy naší rodiny, 
našich kamarádů, spolupracovníků, 
známých. 

Některé příběhy jsou veselé, jiné 
smutné. Také mohou být šťastné, jin-
dy kruté nebo nespravedlivé. Mnoh-
dy se nám zdá, že je vůbec nemůžeme 
ovlivnit, jindy to naopak jde snadno.

Některé příběhy se nás dotýka-
jí velmi, jiné vzdáleně, některé vů-
bec. Podle toho je samozřejmě pro-
žíváme, dáváme jim patřičnou váhu. 
Nikdo z nás nemůže samozřejmě 
vstřebat vše, co se kolem něj děje. 
Někdy máme problém zvládat náš 
vlastní příběh. Ale určitě bychom 
neměli být lhostejní k příběhům 
ostatních. Buďme k jejich příběhům 
ohleduplní a tolerantní. 

Mnohé příběhy se snaží zazname-
nat i naše obecní noviny a najdete je  
i v tomto posledním letošním vydání.

Přeji Vám krásné Vánoce a do roku 
2020 vykročte tou správnou nohou. 
Ať je Váš příběh roku 2020 takový, 
jaký si přejete! Vaše Míša

Slovo starostky

Koncert  
Hany Fialové
13. prosince

8 Novoroční  
čtyřlístek
5. ledna

Divadlo  
na Huťařství
18. ledna

9 Předvánoční  
koncert
17. prosince

10 15

Kalendář do každé domácnosti  
již brzy 😊
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Obec informuje

Pondělí 23.12.2019  zavřeno

Úterý 24.12.2019 Štědrý den zavřeno

Středa 25.12.2019 1. svátek vánoční zavřeno

Čtvrtek 26.12.2019 2. svátek vánoční zavřeno 

Pátek 27.12.2019 neúřední den zavřeno

Pondělí 30.12.2019 8:00 - 12:00 hod.

Úterý 31.12.2019 Silvestr zavřeno

Středa 01.01.2020 Nový rok zavřeno

Čtvrtek 02.01.2020 8:00 - 11:30 hod. pouze  
   po předchozí domluvě

Pátek 03.01.2020 neúřední den zavřeno

Pokladna obecního úřadu bude v lednu otevřena 
až 20.01.2020.

Pokladna a vyúčtování vodného a stočného společ-
nosti Kunčická s.r.o. bude otevřena od 06.01.2020.

Obecní knihovna bude 23. 12. a 30. 12. pro veřejnost 
uzavřena. V novém roce bude otevřena od 06.01.2020.

Otevírací doba obecního úřadu během vánočních 
svátků a začátkem nového roku 2020

Výzva k řidičům 
V zimním období neparkujte 

svá vozidla na místních komunika-
cích, bráníte tím jejich řádné zim-
ní údržbě. 

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 ko-
munikací se dozvíte na str. 4

Pozvánka na X. zasedání 
Zastupitelstva obce 

Srdečně zveme všechny občany k ativní účasti na X. zasedání Zastu-
pitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem, které se bude konat ve středu 
18. prosince od 16:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zasedání zastupitelstva můžete 
sledovat také online: http://www.
kuncicepo.cz/zoonline

Na začátku zasedání je dle nové-
ho jednacího řádu vždy zařazen bod: 
Prostor pro návrhy a připomínky ob-
čanů. Tento bod je pravidelně zařa-
zován, aby měli občané možnost se 
hned na začátku zasedání ZO vyjád-

řit k tématům, která je trápí a která 
nejsou předmětem jednání ZO. Návr-
hy a připomínky občanů bude mož-
no také probrat na konci jednání ZO 
v rámci bodu Různé/diskuse, také 
je možnost se vyjádřit ke každému 
projednávanému bodu. Program 
ZO bude uveřejněn 7 dní předem na 
úřední desce.

Uzávěrka lednového vydání 
obecních novin je jako každý rok 
výjimečně posunutá na 6. ledna 
2020. Obecní noviny pak budou 
distribuovány do schránek od  
16. ledna 2020.

Další uzávěrky již budou stan-
dardně vždy k 25. dni předchá-
zejícího měsíce. (tedy 25. ledna pro únorové vydání,  
25. února pro březnové vydání atd.).

Upozornění na posunutí 
uzávěrky lednového čísla 
obecních novin

Ordinační doba v ambulanci 
MUDr. Jana Chovančíka  
v prosinci 2019 
16.12. – 19.12.  7:00 – 12:00
20.12.  8:00 – 12:00 (neprovádí se odběr krve)
23.12.  ZAVŘENO
27.12.  ZAVŘENO
30.12.  7:00 – 10:00 POUZE PRO AKUTNÍ  
  PŘÍPADY (přítomen pouze lékař)
31.12.  ZAVŘENO

V případě akutních stavů se obracejte na CENTRÁLNÍ 
URGENTNÍ PŘÍJEM nemocnice Frýdek-Místek, popř. vo-
lejte na tel. č. 155.

Mám upřímnou radost z toho, jak se 
stal kalendář již nezbytnou součástí 
mnohých (myslím, že valné většiny) 
domácností. Ukázalo se totiž, že když 
jsme si loni dali s přípravou trošku 
načas a kalendář nebyl k dispozici již 
na podzim, jak jste byli zvyklí v minu-
lých letech, tak se každou chvíli při-
šel někdo nedočkavě zeptat, jestli už 
jej náhodou nemáme a kdy teda bude. 
A počet dotazů se s blížícím se koncem 
roku zvětšoval. Jsem ráda, že máte ka-
lendář rádi, potvrzuje nám to, že má 
smysl jej pro Vás připravovat. Nako-
nec jsme se těsně před Vánoci dočkali.

Připomínám tedy, že máme opět 
ZDARMA připraven jeden kalendář do 
každé domácnosti. Kalendář je možno 
také zakoupit za 50,- Kč/kus.

Věříme, že se Vám kalendář s krás-
nými pohledy naší obce bude líbit. 
Dosavadní ohlasy jsou více než klad-
né. Velice bych chtěla poděkovat Vám 
všem, kteří jste reagovali na naši vý-
zvu v loňském roce a zaslali jste nám 
své fotografie naší obce. Do kalendáře 
jsme nakonec vybrali fotky paní Mile-
ny Vaculové, Lenky Dostálové, Marké-
ty Menšíkové a pana Davida Šrubaře. 
Mají můj obdiv, opravdu se jim fotky 
povedly a získali jsme tak krásnou 
sadu pohlednic naší krásné obce.

Upozorňujeme občany, že kalendá-
ře opět nebudou z technických důvo-
dů rozváženy (nevejdou se do většiny 
poštovních schránek a dochází tak 
k jejich poškození). Ještě kalendář ne-
máte? Tak si pro něj přijďte! 

P.S. Už jste dlouho nikomu neposla-
li pohled? Možná je čas to napravit . 
A vážně si můžete pohlednice otáčet 
jakkoliv se Vám zlíbí. Je jich sice přes-

ně 12, ale to neznamená, že je musíte 
otáčet každý měsíc. Letos je to oprav-
du na vás.

Mám upřímnou radost z toho, jak se 
stal kalendář již nezbytnou součástí 
mnohých (myslím, že valné většiny) 
domácností. Ukázalo se totiž, že když 
jsme si loni dali s přípravou trošku 
načas a kalendář nebyl k dispozici již 
na podzim, jak jste byli zvyklí v minu-
lých letech, tak se každou chvíli při-
šel někdo nedočkavě zeptat, jestli už 
jej náhodou nemáme a kdy teda bude. 
A počet dotazů se s blížícím se koncem 
roku zvětšoval. Jsem ráda, že máte ka-
lendář rádi, potvrzuje nám to, že má 
smysl jej pro Vás připravovat. Nako-
nec jsme se těsně před Vánoci dočkali.

Připomínám tedy, že máme opět 
ZDARMA připraven jeden kalendář do 
každé domácnosti. Kalendář je možno 
také zakoupit za 50,- Kč/kus.

Věříme, že se Vám kalendář s krás-
nými pohledy naší obce bude líbit. 
Dosavadní ohlasy jsou více než klad-
né. Velice bych chtěla poděkovat Vám 
všem, kteří jste reagovali na naši vý-
zvu v loňském roce a zaslali jste nám 
své fotografie naší obce. Do kalendáře 
jsme nakonec vybrali fotky paní Mile-
ny Vaculové, Lenky Dostálové, Marké-
ty Menšíkové a pana Davida Šrubaře. 
Mají můj obdiv, opravdu se jim fotky 
povedly a získali jsme tak krásnou 
sadu pohlednic naší krásné obce.

Upozorňujeme občany, že kalendá-
ře opět nebudou z technických důvo-
dů rozváženy (nevejdou se do většiny 
poštovních schránek a dochází tak 
k jejich poškození). Ještě kalendář ne-
máte? Tak si pro něj přijďte! 

Michaela Šebelová

Honební  
společenstvo
24. února

9 Sbírka na obnovu 
Libušína
 

Festival  
Cyklocestování
22.-24. února

12 Přednáška  
v muzeu
24. ledna
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Milí sousedé,
docela nedávno jsem četla v Hos-

podářských novinách komentář To-
máše Sedláčka, který si podobně, 
jako před necelými sto lety britský 
filozof Allan Watts, položil otázku 
„Co když život není běh, ale tanec?“ 
Cituji hned z úvodu oné úvahy – „Od-
pověď je těžká a hodně na ní záleží. 
Běžet či tančit životem?“ 

Já určitě mnohem raději tančím, 
než běhám. Běhání mi totiž nikdy 
nešlo. Ale nic proti běhání. Je zdra-
vé, v dnešní sedavé době je pro mno-
hé skvělou možností, jak se alespoň 
nějak hýbat a dostat ze sebe nahro-
maděné emoce a stres. Otázka není 
o odlišnosti těchto dvou sportů. 
Ostatně nic není černobílé. 

Není celý náš život vlastně běh, 
závod, kolikrát až úprk? Pořád se 
přesunujeme z bodu A do bodu B,  
pak C až nakonec stejně všichni 
skončíme v bodě Ž (který už ale 
neznamená Ž jako život, ale právě 
jeho přesný opak). Celý život vlast-
ně závodíme. Sami se sebou, se svým 
okolím. Vždyť náš to tak učí už ve 
škole. Neustále nás někdo hodnotí, 
s někým srovnává. Ale musí to tak 
vždycky být? Nemohli bychom tím 
životem raději protančit? 

Tanec má nekonečně mnoho po-
dob. Hodně závisí, jaká nám k němu 
hraje hudba. Taky závisí, s kým tan-
číme. Tanec je krásný, rytmický. Ta-
nec dokáže být smyslný, chaotický, 
nepředvídatelný, složitý, jednodu-
chý. Tančit se dá s lehkostí, noblesou, 
vášnivě… Zvu Vás na taneční parket. 

Blíží se nám plesová sezóna. 
Smím prosit? 

Vaše Míša

Slovo starostkyPeHarum solescipsunt et, aut 
iundentur? Tem explaturero eos
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Štěpánka Krkošková 96 let
Žofie Mžiková 90 let
Marie Bílková   92 let
Karel Michna   88 let
Tomáš Kocián   87 let
Eva Mrkvová   87 let
Marie Majerková  86 let
Jirenka Michnová  86 let
František Dostálek  85 let
Marie Tučková  85 let
Jan Kuřec  85 let
Anna Zajacová  83 let
Jarmila Kubečková  80 let
Eva Blažková   75 let

Zdeňka Křenková  75 let
Jaroslav Štůrala  75 let
Hana Vaňková   70 let
Ladislava Šrubařová  70 let
Anna Mazochová  70 let
Pavel Kijanica   65 let
Jiří Rosa   65 let
Jan Jašek   65 let
Josef Zela   65 let
Milan Hoffmann  60 let

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

Jubilanti prosinec 2019
Společenská rubrika Rozloučení

Poděkování

V měsíci listopadu jsme se napo-
sledy rozloučili s paní Hanou Chal-
carzovou a panem Ing. Pavlem Řez-
níčkem.

Rádi bychom poděkovali zdravotní 
sestře Silvii Starečkové a panu MUDr. 
Janu Chovančíkovi za obětavou a nad-
standardní péči po dobu nemoci mého 
manžela, našeho tatínka a bratra Pav-

la Řezníčka. Děkujeme také všem za 
projevy soustrasti a květinové dary.

Za zarmoucenou rodinu  
manželka Silvie s dětmi a sourozenci 

Marcela a Roman s rodinami

Milí spoluobčané, 
chtěli bychom se s Pavlem rozloučit 

a poděkovat za všechny zaměstnan-
ce, zastupitele a další spolupracovní-
ky obce, kteří měli tu čest s Pavlem po 
13 let, kdy na obci působil, spolupraco-
vat. Ať už to bylo v rámci zastupitelstva, 
rady obce, finančního výboru, komise 
pro rozvoj obce nebo ve školské radě. Po-
děkování je na místě zejména proto, že 

práce pro obec znamená nadměrné osob-
ní nasazení, často na úkor vlastního vol-
ného času a vlastní rodiny. Pavel byl vždy 
zastupitelem za KDU – ČSL, působil jako 
místopředseda místní organizace, byl 
aktivně činný i v rámci krajského a poté 
okresního výboru této strany. Poděkování 
Pavlovi náleží i za tuto práci.

Pavle, děkujeme… Děkujeme Ti za 
vše, co jsme spolu zažili. Děkujeme, že 

jsi nám byl inspirací, vzorem, oporou, 
kolegou a kamarádem. Že jsme se od 
Tebe mohli učit a že jsme se mohli s Te-
bou o mnohém radit. Budeš nám chy-
bět. Nejen jako kolega, ale zejména jako 
skvělý člověk.

Přestože jsme měli jiné plány, nyní 
nezbývá než říct…

Na shledanou. Sbohem. 
Michaela Šebelová a Tomáš Hrubiš

Vzpomínky

„Jen kytičku na hrob  
Ti můžeme dát, chviličku postát  

a tiše vzpomínat“.

Dne 11. prosince  
vzpomeneme 20. výročí úmrtí 

pana Jindřicha Gvardy. 
Kdo jste jej znali,  

vzpomeňte s námi.

Manželka Pavla, syn Jindřich  
a dcera Pavlína s rodinami

Dne 13.12.2019 uplyne 20 let  
od úmrtí naší milé tety, paní 
Marie Řezníčkové z č. p. 75.  
Kdo jste ji znali a měli rádi, 

vzpomeňte s námi.

Děkuje snacha A. Řezníčková  
s rodinou

Dne 20.12.2019 by oslavil 85 let 
PaedDr. Zdeněk Šrubař.

S láskou vzpomínají dcera Adéla 
a syn Zdeněk s rodinami

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

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

* * *

* * *
ve středu 27. 11. 2019 v 15 hodin

Loučím se s Vámi, přátelé milí,
stisk ruky Vám již nemohu dát.
Srdce mi dotlouklo, odešly síly,
loučím se s Vámi všemi,
kdo měl mě rád.

Zemřel v kruhu nejbližších 21. listopadu 2019 ve věku 55 let.

* 16.4.1964  –  = 21.11.2019
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(podle vyhlášky 104/1997 Sb., kterou 
se provádí zákon o pozemních komuni-
kacích)

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 
závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komu-
nikace v časových lhůtách stanovených 
plánem zimní údržby. Zimním obdobím 
je doba od 1. listopadu do 31. března 
následujícího roku. V tomto období se 
provádí zimní údržba podle plánu zim-
ní údržby. Pokud vznikne zimní povětr-
nostní situace mimo toto období, zmír-
ňují se závady ve sjízdnosti (schůdnos-
ti) komunikace bez zbytečných odkladů 
přiměřeně k vzniklé situaci. 

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

rychlostní a sběrné místní komuni-
kace s hromadnou veřejnou dopra-
vou a s linkovou osobní dopravou, 
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 ná-
draží)

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, nejpoz-
ději však do 48 hodin - ostatní ob-
služné místní komunikace (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 místostarosty nebo paní 
Danuše Svobodové a také jej nalezne-
te na webu obce v levé liště Obecní 
úřad>Dokumenty ke stažení).

Obec zajišťuje provádění zimní 
údržby na místních komunikacích 
pomocí 3 subjektů, se kterými má do 
roku 2020 uzavřenou smlouvu o dílo 
na tuto činnost. 
•  Dolní část obce: Pavel Sýkora
•  Horní část obce – lokalita okolo ná-

draží a vodních nádrží: Petr Nikel
•  Horní část obce – lokalita pod Sto-

lovou: Pavel Šťůrala

Koordinaci zimní údržby míst-
ních komunikací zajišťuje mís-
tostarosta (tel: 736 773 930).

Místostarosta (případně starost-
ka obce) domlouvá se zhotoviteli vý-

jezd techniky, v akutních případech 
(aktuální počasí, noční doba) zhoto-
vitelé sami situaci vyhodnotí a vyje-
dou a tuto skutečnost místostarostovi 
pouze 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 
vozidel, používáním sněhových řetě-
zů při souvislé sněhové vrstvě zejmé-
na v kopcovitém terénu. Ne vždy je 
možno dokonale sladit výjezd posypo-
vé techniky bezprostředně po úpravě 
cest sněhovou radlicí. V této souvis-
losti jsme v letošním roce zakoupili 
dalších devět kontejnerů na posypo-
vý materiál, které jsou rozmístěny na 
nejkritičtějších místech v obci.

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 sně-
hu, které již není možné udržovat a do-
chází tak k zneprůchodnění chodníku. 
Buďte prosím i v tomto ohleduplní 
a uvažujte, zda při odklízení vlastního 
pozemku nekomplikujete život ostat-
ním. Děkuji za pochopení a spolupráci.

David Fojtík, 
místostarosta obce

Plán zimní údržby místních komunikací

S blížícím se koncem roku je spoje-
no i vyúčtování vodného a stočného 
za rok 2019.

Odečty vodoměrů budou provádět 
během měsíce ledna, února 2020 pra-
covníci pověření společností Kunčická 
s.r.o.  V případě jakýchkoliv pochyb-
ností se Vám prokáží pověřením, kte-
ré si můžete ověřit telefonicky na čísle 
725 506 902 u paní Daniely Kociáno-
vé nebo na čísle 734 412 708 u pana 
Ing. Ivana Blažka.

Pokud Vás nezastihnou doma, zane-
chají Vám lístek s prosbou, abyste po-
žadované údaje nahlásili nejpozději do 

3 dnů buď: osobně, emailem: daniela. 
kocianova@kuncicepo.cz nebo telefo-
nicky.

Stavy vodoměrů, které nahlásíte 
emailem, budou odeslány taktéž na 
Vámi uvedený email.

Pokladna pro vyúčtování vodného 
a stočného bude otevřena od 6. led-
na 2020.

Zálohové platby pro vodné a stoč-
né na rok 2020 jsou stanoveny do 
25. ledna, 25. dubna, 25. července a do 
25. října. 

Ing. Tomáš Hrubiš
jednatel společnosti

Radostné prožití vánočních  
svátků, mnoho zdraví, štěstí,  

pracovních i osobních úspěchů  
v roce 2020 Vám přejí 

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

Informace k vyúčtování vodného a stočného  
za rok 2019 a k rozpisu zálohových plateb na rok 2020



512/2019

Dne 5. listopadu 2019 proběhlo 
IX. zasedání Zastupitelstva Obce Kun-
čice pod Ondřejníkem, kde byl schválen 
Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019 
místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů na rok 2020 – ve výši 
504,- Kč/osobu. Splatnost místního 
poplatku dle OZV č. 2/2019 je nově do 
31. července 2020.

Z důvodu vyšších nákladů poš-
tovného se nebudou poštovní po-
ukázky rozesílat. Všechny poplatky 

je možno uhradit od 20. 1. 2020 v po-
kladně Obecního úřadu v Kunčicích 
pod Ondřejníkem v úředních hodi-
nách pokladny:

PONDĚLÍ
8:00 - 12:00   13:00 - 16:00 hodin

STŘEDA 
8:00 - 12:00   13:00 - 16:00 hodin

nebo převodem na účet obecního 
úřadu – číslo účtu: 1682010349/0800 
+ přidělený variabilní symbol. 

Pokud variabilní symbol neznáte 
z minulých let, můžete si o něj napsat na 

emailovou adresu: ivana.reznickova@
kuncicepo.cz

Dodržujte prosím termín splatnos-
ti tohoto poplatku. Pokud Vám Vaše 
finanční situace nedovoluje poplatek 
uhradit do termínu splatnosti, máte 
možnost si písemně – již od měsíce 
ledna 2020 - zažádat o splátkový ka-
lendář.

Bližší informace naleznete na 
webových stránkách obce: http://
www.kuncicepo.cz/obecne-zavazna-
-vyhlaska-obce-kuncice

Ivana Řezníčková, poplatky

Ve Středisku sociálních služeb města 
Frýdlant nad Ostravicí je od ledna 2019 
bezplatně poskytována sociálně aktivi-
zační služba pro seniory od 55 let a oso-
bám se zdravotním postižením od 24 let 
ohroženým sociálním vyloučením. 

Služba obsahuje činnosti:
• zprostředkování kontaktu se spo-

lečenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, opráv-

něných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.

V sociálně aktivizační službě vy-
tváříme prostor pro pravidelné se-
tkávání, trénujeme paměť a po-
zornost, hrajeme společenské hry. 
Věnujeme se relaxačnímu cvičení, 
muzikoterapii, procvičujeme jem-
nou motoriku výrobou drobných de-
koračních předmětů a nacvičujeme 
péči o chod domácnosti. V případě 
zájmu jsme schopni seznámit klienta 
s prací na počítači a s mobilem. Orga-
nizujeme přednášky a poznávací pro-
cházky po městě a okolí. Poskytujeme 
základní sociální poradenství a po-

moc při vyřizování běžných záleži- 
tostí. 

Služba je určena občanům Frýdlan-
tu nad Ostravicí, Bílé, Janovic, Čeladné, 
Pržna, Pstruží, Kunčic pod Ondřejní-
kem, Ostravice, Starých Hamer, Male-
novic a Metylovic. 

Bližší informace poskytne sociál- 
ní pracovnice Kamila Vabrouško-
vá, tel: 778 459 990, email: kamila. 
vabrouskova@sssfno.cz, SSSFNO, 
Padlých hrdinů 312, Frýdlant nad 
Ostravicí.

Výše místního poplatku za odpad i v roce 2020 
zůstala nezměněna, složenky rozesílat nebudeme

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby  
se zdravotním postižením (SaS)

Stává se vám někdy,  
že si nemůžete vzpomenout, 

kam jste třeba dali klíče 
nebo pro co jste šli do ledničky? 

Pak je tu právě pro Vás malý kurz 

„Hrátky s pamětí“ 
Dozvíte se něco o mozku, o paměti, naučíme se  
různé techniky a procvičíme si nejen paměť,  

ale také další kognitivní funkce. 

To vše zábavnou formou  

Setkávat se budeme každé pondělí  
od 20. ledna 2020 do 24. února 2020  

v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčice p. O. 
(cena za celkem 6 lekcí činí 120,‐ Kč) 

Zaujal Vás kurz? Přihlásit se můžete na sekretariátě OÚ  
u paní Daniely Kociánové na tel. č. 556 850 154

Těší se na vás trenérka paměti Mgr. Marie Göttlicherová  

Poděkování 
Děkujeme všem hasičům, kteří zasahovali při hašení 

požáru našeho domku. Dík patří také panu místosta-
rostovi a všem sousedům a známým, kteří nám ochotně 
pomáhali. Zastupitelstvu obce Kunčice p. O. děkujeme 
za poskytnutý peněžní dar.

Rodina z postiženého domku

Vývoj jízd senior taxi  
Kunčice pod Ondřejníkem

počet  
jízd  

(klientů)

ujeto  
km  

s klienty

ujeto 
km  

režijně

neuspo-
kojeno 
klientů

Červenec 5 117 83 0
Srpen 6 146 90 0
Září 7 121 112 0
Říjen 12 174 259 0
Celkem 30 558 544 0

Aktuálně vydaných průkazů: 33
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Po třech letech práce dokončili tři 
nezávislí filmaři dokumentární film 
„Beskydská sedmička: 95 kilometrů, 
které ti změní život.“ Předpremiéra do-
kumentu se uskuteční 7.12. od 16.00 ve 
WoodAreně v obci Ostravice.

Režisér Radim Grzybek, kamera-
man Aleš Nenička a producent Lukáš 
Havránek společně s produkcí filmu 
LANDSCAPE Films s.r.o., začali 
na díle pracovat už v roce 2016. 
Až v roce 2019 však úspěšná 
crowdfoundingová kampaň na 
platformě Startovač umožnila 
jeho dokončení. Ačkoli nikdo 
z dokumentaristů není členem 
organizátorského týmu samot-
ného závodu, byla to opakova-
ná osobní zkušenost, která je 
přivedla k myšlence natoče-
ní celovečerního dokumentu 
v aktuální stopáži 52 min.

Samotný dokument se na-
táčel ve dvou ročnících: krom 
letošního ročníku také v dešti-
vém roce 2017, ve kterém celý 
závod natáčelo dokonce 7 ka-
meramanů. Dokument však 
v sobě obsahuje záběry i z dal-
ších ročníků. Stěžejní část tvo-
ří rozhovory se samotnými 
účastníky na trati, i v cíli. K his-
torii závodu se v dokumentu 
také vyjadřuje organizátorský 
tým v čele se zakladatelem zá-
vodu Liborem Uhrem.

Samotné dílo však nevzni-
kalo ze zadání, ani v přímé spo-
lupráci s týmem B7.

Dokumentaristé své dílo budou při-
hlašovat i na outdoorové a cestovatel-
ské festivaly, na kterých už v minu-
losti slavili se svými snímky úspěch, 
např. když Aleš Nenička získal 1.mís-
to na Mezionárodním festivalu out-
doorových filmů v kategorii horole-
zecký film za snímek Sevřené hrdlo 
na Gerlachu.

Citace:
„Rozhodli jsme se zachytit příběh 

a smysl největšího českého horského 
maratonu, nejkrásnější záběry z Bes-
kyd, skutečné emoce a autentické vý-
povědi samotných závodníků o jejich 
motivaci pro podobnou extrémní zá-
ležitost.“ – Hlavní kameraman Aleš 
Nenička

„Jak nás to napadlo? My 
sami jsme nějaký český film 
o horském ultra chtěli vidět. 
Horských závodů totiž přibývá 
jako roste hub po dešti, ale do-
kumentárně se běžeckému fe-
noménu v horách zatím nikdo 
nevěnoval.“ – Režisér Radim 
Grzybek

„Chtěli jsme ukázat krev, 
pot a slzy tohoto ultramara-
tonu. A utrpení, sebepřekonání 
a štěstí, které při podobných vý-
konech člověk zažívá. Myslíme, 
že se nám to podařilo a nemů-
žeme se dočkat, až film promít-
neme první tisícovce diváků na 
Ostravici.“ – Producent Lukáš 
Havránek

Dokument nebude možné 
koupit na internetu ani např. 
na DVD. Využijte tedy jedineč-
né možnosti promítání na Os-
travici . Protože jsme ale vznik 
filmu také finančně podpořili, 
domlouváme s autory promí-
tání přímo u nás v Kunčicích 
pod Ondřejníkem. Proběhne 
někdy v roce 2020.

Místní akční skupina Frýdlantsko 
– Beskydy, z.s. (MAS) v lednu 2020 
vyhlásí první výzvu na podporu mik-
roprojektů v rámci programu „V Bes-
kydech to žije“. Cílem programu je 
podpořit společenský život v obcích, 
posílit vzájemnou spolupráci obyvatel 
v regionu, zlepšit ochranu přírodního 
a kulturního dědictví, zachovat a obno-
vit tradice a podpořit regionální pro-
dukci. Tento program je realizován za 
finančního přispění Mikroregionu Frý-

dlantsko – Beskydy. Na rok 2020 je alo-
kována částka 150.000,- Kč. Na jednu 
akci lze získat maximálně 10.000,- Kč. 

„Rádi bychom podpořili akce v na-
šem mikroregionu, a to především spol-
ky a fyzické osoby, které se snaží utužo-
vat společenský život v obcích. Přestože 
se nejedná o nijak vysokou částku, může 
být i tak motivací k realizaci dobrého ná-
padu. Vyplnění formuláře žádosti o pří-
spěvek je velmi jednoduché. K podporo-
vaným oblastem budou patřit například 
kulturní a společenské akce pořádané 
pro děti, sportovní akce pro širokou 
veřejnost, ale i kampaně typu Světový 
den zdraví, Ukliďme Česko, Den země, 

Dny zdraví a další“ uvedla manažerka 
MAS Frýdlantsko – Beskydy Ing. Zuza-
na Pavlisková.

Lidé, kteří chtějí získat příspěvek, 
musí podat žádost na MAS do 28. úno-
ra 2020. Žadatelem může být každá 
fyzická osoba starší 16 let, z právnic-
kých osob pouze spolky, nestátní ne-
ziskové organizace, církve a jejich or-
ganizace. Plánovaný záměr musí ža-
datel zrealizovat kdykoliv od 1.dubna 
2020 do 31. prosince 2020.

Další informace včetně formuláře 
žádosti jsou k dispozici na webových 
stránkách MAS Frýdlantsko – Besky-
dy, z.s.

Beskydská sedmička: 95 kilometrů, které ti změní život

Podporujeme společenký život v obcích  
– nový dotační titul „V Beskydech to žije - 2020“
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pøed uvedením nové spalinové cesty do provozu 

nebo po každé stavební úpravì komínu,

pøi zmìnì druhu paliva pøipojeného spotøebièe 

paliv,

pøed pøipojením spotøebièe paliv do nepoužívané 

spalinové cesty,

pøed výmìnou spotøebièe paliv s výjimkou výmìny 

spotøebièe stejného druhu, typu, provedení 

a výkonu za podmínky, že zpùsobilost spalinové 

cesty je potvrzena zprávou o provedení èištìní 

a kontroly spalinové cesty,

po komínovém požáru, nebo

pøi vzniku trhlin u používané spalinové cesty, 

jakož i pøi dùvodném podezøení na výskyt trhlin 

u používané spalinové cesty.

Revizi spalinové cesty provádí oprávnìná osoba, 

která je souèasnì revizním technikem spalinových 

cest ve smyslu zákona o uznávání výsledku dalšího 

vzdìlávání (dále jen „revizní technik spalinových 

cest“). 

Revizní technik spalinových cest pøedá objednateli 

neprodlenì, nejpozdìji do 10 pracovních dnù ode 

dne provedení revize, písemnou zprávu o revizi 

spalinové cesty.

Nelze-li spalinovou cestu vyèistit bìžným zpùsobem, 

lze provést èištìní komínu odolného proti vyhoøení 

sazí vypalováním.

Vypalování komínu smí provádìt pouze oprávnìná 

osoba.

Revize spalinové cesty se provádí

Vypalování komína

�

�

�

�

�

�

�

snažte se jednat v klidu a s rozvahou,

co nejdøíve oznamte požár na tísòovou linku 150 
nebo 112,

pokud je to možné, omezte pøístup vzduchu do 
spotøebièe (komína) napø. uzavøením vzduchové 
klapky u kotle,

urychlenì odstraòte veškerý hoølavý materiál 
z blízkosti komínového tìlesa,

požár v komínì nikdy nehaste vodou! (komín 
by popraskal nebo by dokonce mohlo dojít k vý-
buchu),

v pøípadì požáru komínu haste shora suchým 
pískem. Zkuste obhodit vnitøní stìny komínového 
tìlesa malým množstvím písku po lopatkách; 
mùžete použít i práškový hasicí pøístroj,

Pozor! Pøi použití vìtšího množství písku mùže 
dojít k roztržení komína nebo pøi jeho zasypání až 
po sopouch k natlakování kouøovodu a k jeho 
výbuchu, pøípadnì i k výbuchu tepelného spot-
øebièe.

Jak se zachovat pøi požáru 
v komínì

Zanedbanou údržbou komínu zvyšujete

možnost vzniku požáru.

Komíny
a kouøovody

Bezpeèný provoz
komínù, kouøovodù

a spotøebièù paliv

Hasièský 
záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava-Zábøeh

Kultura a spolkový život

V letošním roce jsme si ověřili, že 
lampiónový průvod se může konat 
i v dešti. Letos nám totiž poprvé za tu 
dlouhou dobu, co lampioňáky děláme, 

lilo jako z konve. Ale to vůbec nevadi-
lo. Máme přece pláštěnky a deštníky. 
Pravda, některým se lampión poněkud 
pomačkal, spíše navlhnul a nedal se 
použít, ale to jsou všechno zkušenosti 
k nezaplacení. Vzduch byl venku skvě-
lý, takový akorát zdravě studený a na 
procházku. Dokonce, když jsme vyšli, 
tak se i déšť utišil a nakonec (protože 
jsme se na začátku rozhodli pro zkráce-
nou verzi procházky) jsme si říkali, že 
jsme ani nemuseli a mohli jsme se pro-
jít trochu víc. Sešlo se nás sice citelně 
méně než obvykle, ale zato každý něco 
donesl, a tak průměr dobrot na osobu 
byl zase citelně větší než obvykle. Už si 

přesně nepamatuju, jaký přesně prů-
měrný přísun mini řízků na člověka 
jsme napočítali. Ale bylo to slušné číslo. 
Všechny nachystané aktivity, jako např. 
sbírání duchů, skládání a lepení duchů, 
vybarvování lampiónů a čarodějnic, 
jsme přesunuli dovnitř a spodní část 
sálu na Huťařství byla zcela zaplněná. 
Děkuji všem, kteří pomáhali, zejména 
Markétě Janasové a těším se zase příš-
tí rok, tentokrát přímo 11.11. na Svato-
martinský průvod. A vy, co jste pro déšť 
nepřišli, tak vězte, že jsme pro Vás ově-
řili, že i v dešti, je to úplně v pohodě 😊. 

Michaela Šebelová
Foto: David Fojtík a Markéta Menšíková

Lampiónový průvod se vyvedl i přes vytrvalý déšť

1. díl
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Sál Restaurace Huťařství
13. 12. 2019 v 18:00

17. 12. 2011

adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel

Pořádá agentura Zdeny, SLPT Valašský vojvoda, za finanční podpory Moravskoslezského kraje, 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, starosty městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky Patrika Hujduse, primátora statutárního města Frýdek-Místek Michala 
Pobuckého, starosty města Frenštát pod Radhoštěm Miroslava Halatina, starosty obce Kozlovice 
Miroslava Tofla a starostky obce Kunčice pod Ondřejníkem Michaely Šebelové. 

Vstupné 150 Kč

Marie Yalin Doležílková 
Johanka Kaslová

HANA FIALOVÁ
a komorní orchestr Jakuba Žídka

Během festivalu probíhá finanční sbírka ve spolupráci s Charitou Frenštát p. R.
Další finanční dar věnuje firma Ferrit Staré Město.

Předprodej: Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem od 18. 11. 2019 - tel. 556 850 154

XXI. mezinárodní
festival

Kunčice pod Ondřejníkem

GENERÁLNÍ PARTNER: PARTNEŘI:

HLAVNÍ PARTNEŘI:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: PARTNEŘI:

KOZLOVICE

ČESKÁ REGIONÁLNÍ TELEVIZE

www.CRTV.cz
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Výbor Turistické-
ho spolku Kunčice 
pod Ondřejníkem, 
zve všechny přízniv-
ce turistiky v nedě-
li 5. ledna 2020, na 

akci ,,Kunčický čtyřlístek“. Jedná se 
o dobročinnou akci, ve formě vycház-
ky, která je určena na podporu aktivit 
v naší obci. Každý účastník vycházky 

přispěje na potřebnou věc, v cíli bude 
odměněn, kromě jiného, drobnou upo-
mínkou.

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 vaši 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

Vážení čtenáři,
dovolte mi podělit se s Vámi o pár 

myšlenek a zkušeností, které jsem 
nabyl za dlouhá léta služby Vám, co 
mě pravidelně či občas navštěvujete. 
Prožíváte se mnou významné život-
ní události, hledáte v mých prosto-
rách útěchu, uklidnění, odpuštění, 
povzbuzení, naději, radost nebo ne-
všední kulturní zážitek. Někteří ke 
mně jen tak zabloudíte, a přesto i Vás 
dokážu oslovit.

Ano, jmenuji se kostel. Vaši předko-
vé mne postavili na dolním konci za 
dob napoleonských válek. Zasvěcení 
vědí, že mou patronkou je sv. Maří 
Magdalena.  A já se každý rok těším, 
jak mě v létě na svátek Magdaleny 

krásně vystrojíte jako na svatbu, při-
chystáte sváteční zpěvy a na poutní 
mši tóny mých varhan propojí celou 
mou bytost se všemi přítomnými. 
V tu chvíli ještě upřímněji děkuji za 
to, že jsem živý kostel, ve kterém se 
pravidelně setkávám s lidmi. Vím, že 
mám mnoho příbuzných, kteří tako-
vé štěstí nemají, lidé na ně zapomněli, 
a tak chátrají a jen smutně vzpomínají 
na minulost.   

Jsem vesnický kostel, a tak Vám, 
kteří bydlíte v mém okolí ve svých 
domech a na statcích, nemusím vy-
světlovat, že každé stavení potřebuje 
po čase opravy, údržbu a úklid. Mám 
to o to náročnější, že jsem velkoryse 
prostorný, ne to není povzdech, spíš 
obdiv k dávným stavitelům, kteří 
mě zbudovali bez techniky, s jakou 
se staví dnes. 

Mám kolem sebe pár věrných, kteří 
se při úklidu pravidelně střídají. Když 
je potřeba, vyhlásí se úklid gruntovní 
a při něm se domluví i jiné práce a ty 
se zvládnou bez odborné pomoci. Ob-
zvlášť mě baví pozorovat každý rok 
přípravy před Vánocemi, jak se Vy 
dospělí stáváte znovu dětmi a převle-
čete mě celého do vánočního roucha. 

Stromky zdobíte baňkami a těšíte se, 
jak ke mně přivedete své děti a vnou-
čata, abyste si znovu vyslechli příběh 
Božího narození.

Ve chvílích poctivých příprav a úkli-
du se ale stane, že se odhalí i vážnější 
problémy, rozpoutají se vášnivé dis-
kuze, co člověk, to názor. Boční oltá-
ře chátrají, dřevěné sloupky se téměř 
rozpadají pod rukama. Z lavic se sy-
pou stopy po červotočích! Jsou malé, 
dnešní velcí lidé se do nich obtížně 
vejdou. Kdy už se konečně vymaluje? 
Proč tady nemáme ještě topení, jako 
v jiných kostelech?

Točí se mi z takových debat věž do-
kola. Co se mnou bude? Ujme se ně-
kdo náročného úkolu nevyhnutelných 
oprav? Za který konec uchopíme řetěz 
problémů? Mé obavy o můj osud se 
stupňují s informacemi o tom, jak je 
dnes vše nákladné a administrativně 
náročné. Báli se snad investic i Vaši 
předkové, když mě odvážně začali sta-
vět v době, která byla na hony vzdále-
na dnešnímu blahobytu?

S úctou Váš farní kostel sv. Maří 
Magdaleny. 

Za farníky napsala 
M. Hrubišová

Turistický spolek Kunčice pod Ondřejníkem zve!

Rozvrh mší sv. o Vánocích  
ve farnosti Kunčice p. O. 
24.12.  Štědrý den – 20.00 hod. (farní kostel)
25.12.  1. svátek vánoční – 9.30 hod. (farní kostel),  
 10.45 hod. („ruský“ kostelík)
26.12.  2. svátek vánoční – 9.30 hod. (farní kostel)
29.12.  Svátek Sv. Rodiny – 9.30 hod. (farní kostel),  
 10.45 hod. („ruský“ kostelík)
31.12.  Silvestr – 16.00 hod. (farní kostel)
2020
01.01.  Nový rok – 9.30 hod. (farní kostel),  
 10.45 hod. („ruský“ kostelík)

Otec Mariusz

Bohoslužby v čase vánočním 
Církve československé 
husitské v Kunčicích p. O. 
25.12. od 8.30 hodin Hod Boží vánoční 

29.12. od 8.30 hodin Rozloučení s občanským  
 rokem

Další bohoslužby v naší náboženské obci se konají pra-
videlně každou 1., 3. a 5. neděli v měsíci v 8.30 hodin 
a v bohoslužebném středisku DPS, Frenštát pod Rad-
hoštěm, každou 4. neděli v měsíci od 15 hodin.

Vaše farářka 
Mgr. Martina Smolková
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NA VIDĚNOU, SBOHEM...
Láska, vzdor, odpuštění, pochopení. 

To jsou hlavní motivy osobních pří-
běhů několika dobrých přátel, kteří 
se sejdou v jedné nádražní hospůdce, 
ovšem ve špatné době. 

Autorská tragikomedie břeclav-
ského divadelního souboru Břetislav 

o naší vlastní historii a povaze. Diva-
delní představení vzniklo ve spolupráci 
s muzeem prvorepublikové módy Led-
nice dávná a je inspirováno reálnými 
osudy těch, kteří tu kdysi žili, dokud 
jiní nerozhodli o jejich osudu...

https://divadlo-bretislav.cz/
https://cs-cz.facebook.com/Divadelni
SouborBretislav

Představení je velmi komorní. Počet 
míst bude omezen na 30-40 diváků. Ode-
hrají se ale pravděpodobně dvě předsta-
vení za sebou. Doporučujeme zakoupit 
lístky dopředu a nenechávat na poslední 
chvíli. Na místě tentokrát nebude možné 
pravděpodobně lístky dokoupit. Před-
prodej od 9. ledna. Časy představení 
budou ještě upřesněny. Bude se jednat 
o odpolední a večerní představení.

Další divadelní představení na Huťařství již 18. ledna

pro Vás připravujeme i v roce 2020, pouze bude 
v netradičním termínu na netradičním místě.
O termínu a místě konání Vás budeme informovat 
počátkem roku 2020. Těšíme se !

Srdečně jsou zváni všichni,

kdo se rádi baví a tančí.

K tanci a poslechu bude hrát 

Kapela FOXY HUNTERS a DJ.

Vstupné 200,-

Vstupenky bude možno 

zakoupit od 7.ledna 2019 na 

obecním úřadě.

Sál bude otevřen od 19:30.

Srdečně zve kulturní komise.

OBECNÍ PLES 

obec 
Kunčice pod Ondřejníkem 06. 12.2019  Rozsvěcení Vánočního stromu (obec)

13. 12. 2019  Festival Souznění (účinkuje Hana Fialová)

17. 12. 2019  Předvánoční koncert školy (škola)

24. 12. 2019  „Půlnoční“ mše svatá (farní kostel)

leden 2020

01. - 14. 01.   Tříkrálová sbírka

05. 01. 2020  Novoroční čtyřlístek  
(Turistický spolek Kunčice p. O.)

18. 01. 2020  Divadelní představení  
„NA VIDĚNOU, SBOHEM...“

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

18. ledna 2020, Kunčice pod Ondřejníkem - Huťařství

Akce, které nás čekají
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(ale vlastně kdykoliv od 1. do 
14. ledna) očekávejte tříkrálové 
koledníky

Tříkrálová sbírka, kterou každo-
ročně pořádá Charita Česká republika, 
je největší dobrovolnickou akcí.

Tříkrálová sbírka má jasně daná 
pravidla pro rozdělení výtěžku a je 
koncipována tak, že naprostá většina 
vykoledovaných prostředků (65%) 
zůstává v regionu, kde byly vybrá-
ny. Výtěžek je pak použit na předem 
schválené 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 man-
sionem benedicat, Kristus ať žehná to-
muto Domu – po celý rok“, proto se za 
poslední křížek píše letopočet.

STAŇ SE DOBROVOLNÍKEM! Zapoj 
se aktivně do Tříkrálové sbírky, která 
bude probíhat od 1. do 14. ledna 2020. 
Zažij pocit pomáhat ostatním! Najdi 
v sobě chuť a odvahu a připoj se k dal-

ším desetitisícům dobrovolníků, kteří 
v kostýmech tří králů vybírají příspě-
vek na charitní služby, které pomáhají 
seniorům, dětem a lidem ohroženým 
nouzí. Staň se třetím králem! Krá-
lové šíří poselství radosti, požehnání 
všem, které navštíví. Čekají tě nacho-
zené kilometry, možná i mrazivé po-
časí, někdy i odmítnutí, ale především 
skvělý pocit, že jsi udělal něco pro dob-
rou věc a zažil něco nového. Poznáš 
možná nové kamarády, seznámíš se 
blíž s lidmi z tvého města nebo vesni-
ce kde žiješ.

Překonáš sám sebe? Ukaž, že jsi 
KING. Staň se třetím králem!

Pokud máte chuť pomoci, ozvěte 
se, prosím, co nejdříve. U nás budou 
opět obcházet děti z CM Ondřejníček 
a jejich přátelé.

Kontakt: Kateřina Niklová – 737 901 
975, https://www.frenstat.charita.cz/
trikralova-sbirka/chci-koledovat/

Připravila K. Majerková

Tříkrálová sbírka 2020 – opět okolo 6. ledna

Ze života školy a školky

Nejrůznější vzpomínkové akce s vlaj-
kami, trikolorami a zapalováním svíček, 
ale také koncerty a manifestace nebo 
odhalování laviček. Tak si lidé 17. listo-
padu připomínali napříč celou republi-
kou třicáté výročí sametové revoluce.

K oslavám se přihlásila i naše ško-
la a žákům druhého stupně připravila 
projektový den věnovaný nejen dějin-
ným událostem sametové revoluce, ale 
např. také běžnému životu občanů za 
minulého režimu.

Základní povědomí o roce 1989 
získali žáci zhlédnutím krátkého do-
kumentu Z deníku Ivany A., přičemž 
nejdůležitější informace, které v něm 
zazněly, si zaznamenávali do pracov-

ního listu. Poté byly dětem formou 
prezentace vytvořené žákem 9. třídy 
přiblíženy zajímavosti a odlišnosti ze 
života za minulého režimu s akcentem 
na stěžejní okamžiky roku 1989. V dal-
ších hodinách za pomocí jednoduché 
matematiky žáci srovnávali dřívější 
a dnešní ceny výrobků a služeb a po-
rovnávali je s tehdejší a nynější prů-
měrnou mzdou. Zahráli si počítačo-
vou hru, která jim zábavnou formou 
zprostředkovala zajímavé informace 
i s dobovými ukázkami.

V druhé části dne vytvořili mladší 
žáci plakáty a transparenty s hesly, kte-
ré zaznívaly při listopadových demon-
stracích. Starší žáci osobitým způsobem 

nakreslili portréty politických a kultur-
ních osobností spjatých se sametovou 
revolucí, které pak doplnili základními 
informacemi. Celý den vyvrcholil na 
chodbě 2. stupně společným zpěvem 
písní Náměšť, Modlitba pro Martu a Kde 
domov můj, které děti nacvičily v hodi-
nách hudební výchovy, a symbolicky byl 
zakončen cinkáním klíčů.

Klíčové momenty historie naší 
země je důležité si neustále připomí-
nat, a to zvlášť těm generacím, kte-
ré je nezažily, protože jsou nesmírně 
cenným zdrojem poučení pro budouc-
nost.  Děkuji všem kolegyním za jejich 
nápady a pomoc při realizaci projektu.

Mgr. Hana Kubešová

30 let svobody a demokracie
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V pátek 15. listopadu 2019 proběhl 
v tělocvičně školy turnaj žáků 1. stup-
ně ve šplhu. Zúčastnily se ho děti, kte-
ré v hodinách tělesné výchovy šplh 
zvládly a chtěly změřit své síly s ostat-
ními. Účast byla velká, ve třech kate-
goriích šplhalo celkem 53 dětí. Nej-
početněji byla zastoupena kategorie 
2. a 3. třídy. Diváci soutěžící hlasitě 
povzbuzovali, a proto dosáhli velmi 
pěkných výsledků. Nejlepší čas dívek 
byl 7,12 s a chlapců 6,59 s.

Družstvo složené ze žáků 4.a 5.tří-
dy nás bude reprezentovat v okres-
ním kole 26. listopadu 2019 ve Frýd-
ku–Místku. 

Gratulujeme všem, kteří vyšplhali 
až nahoru! Mgr. Petra Švrčková

Turnaj ve šplhu

Dne 14. 11. 2019 proběhlo na ZŠ 
TGM ve Frýdlantu n. O. okrskové kolo 
ve florbalu v kategorii dívek 6. a 7. tříd. 
Turnaje se zúčastnilo 7 družstev. Vý-
kony dívek nebyly špatné, ale na po-
stup do okresního kola bohužel ne-
stačily. Naši školu reprezentovaly:  
Bednárková Anna, Cochlarová Ve-

ronika, Davidová Tereza, Lorencová 
Michaela, Macečková Karolína, Ma-
cečková Valentýna, Madryová Lenka, 
Strnadlová Karolína, Zbořilová Moni-
ka. Děkuji a chválím dívky za vzornou 
reprezentaci. 

Mgr. Lenka Golová, 
učitelka TV

V pondělí 25. listopadu proběhlo 
v Obecní knihově předávání Slabi-
kářů všem prvňáčkům naší základní 
školy. Nejprve děti uvítala paní Marie 
Starnovská, která si pro ně připravi-
la poutavou besedu o knížkách. Žáci 
s opravdovým zaujetím poslouchali, 
jaké knížky si v knihovně mohou za-
půjčit. Každý by si dokázal z nepře-
berného množství zajímavých knih 
vybrat. 

Nadšené obličeje prvňáčků se však 
ještě více rozzářily, když jim paní Star-
novská slavnostně předala Slabikář.  
Hned v něm začali listovat, slabikovat 
a hledat další nová písmenka, která se 
budou učit v dalších hodinách čtení.

A my těmto začínajícím čtenářům 
přejeme, ať jim to nadšení hlavně 
dlouho vydrží!

Mgr. Ivona Hrubišová 
a Mgr. Jarmila Mecová

Okrskové kolo ve florbalu  
mladších dívek

Slavnostní předávání Slabikáře
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S měsícem říjnem jsme mohli zahá-
jit mimoškolní činnost nově vzniklých 
kroužků projektu Zázemí pro mimo-
školní aktivity v Kunčicích p. O. Třídy 
byly záměrně vybaveny a přizpůsobeny 
tak, aby dětem v co nejširší míře umož-
nily vzdělávání v oblastech technické 
a řemeslné výroby, robotiky a digita-
lizace a v oblasti přírodních věd. Díky 
projektu tak vznikly kroužky Tvořílek 
– technik a řemeslník, modelář a kon-
struktér, Digi – animák, robotík a krou-
žek Mladý přírodovědec. Zpočátku mno-
hé děti netušily, co daný kroužek obnáší 
a jaká je jeho náplň. S postupem času při-
cházejí zajímavým aktivitám „na chuť “, 
na kroužek se těší a do aktivit se zapojují 
další děti. Věříme, že zájem o práci jim 
zůstane a hlavně, že výsledky přinesou 
nejen dobrý pocit z dokončeného díla, 
ale i zkušenosti, které mohou využít 
později při dalším studiu. A jak to vidí 
naše vychovatelky a vedoucí kroužků?

Mgr. Helena Hantkeová 
V říjnu jsme si otevřeli notebooky, za-

pojili mobilní, ohebnou kameru (říkáme jí 
"oko") a zahájili DIGI kroužek – ANIMÁK. 
V něm se s pomocí nainstalovaného soft-
waru pro "stop-motion" (zastav a vyfoť) 
vytváří samotné animované scénky. Jeli-
kož jsme teprve u seznamování, vznikají 
prozatím krátké studie. Každý takto ani-
movaný film(eček) se skládá z desítek až 
stovek snímků, kladených rychle za se-
bou tak, aby vznikl souvislý příběh. A tak 
trpělivě fotíme a klikáme a výsledek nás 
stále překvapuje.

V kroužku TVOŘÍLEK – Modelář jsme 
zahájili činnost nesnadným úkolem. Ka-
ždý ze zúčastněných měl sestavit pro-
storovou krychli. Zcela sám. Bez návodu. 
To není zas tak jednoduché, jak by se na 
první pohled zdálo. Kdo si práci nezměří, 
toho výsledek opravdu překvapí! Naši hoši 
úkol zvládli výborně. Pochopili, k čemu je 
dobrá chlopeň a oč je lepší nanášet lepidlo 
špejlí. Mohli jsme se pustit do stavby spo-
lečného díla - papírového modelu hradu 
Českého Krumlova (zkráceně mu teď říká-

me "barák"). Model je rozložitý, obsahuje 
něco přes 400 větších či menších dílků. Je 
složen z několika bloků a při stavbě se se-
znamujeme s prací s řezákem nebo nůžka-
mi, lepidlem, křivítky, pinzetou. Modelář 
učí trpělivosti a manuální zručnosti. Jsou 
tací, co si už donesli vlastní nůžky nebo 
vlastní vystřihovánku a začala nám také 
pomáhat i děvčata. V Modeláři se kromě 
práce s papírem zabýváme i dalšími sta-
vebními hmotami. Například k výstavbě 
modelu "příměstského parku" modeluje-
me se vším, co kroužek nabízí: od špejlí, 
polystyrenu po krepový papír a plaste-
línu. Těšíme se také na stavbu dřevěných 
modelů, ale to až po dalších zkušenostech.

Ivana Myslikovjanová
V kroužku TVOŘÍLEK – konstruktér 

jsme začali přemýšlet o tom, jak se dříve 
stavěly domky malé, větší a třeba i koste-
ly a věže bez panelů, kovových konstruk-
cí, cihel, malty a betonu. I v naší obci ješ-
tě najdeme některé domy i kostel, které 
byly postaveny pouze ze dřeva. Vysvětlili 
jsme si, a také názorně ukázali, jak musí 
být dřevo opracované, aby stavba držela 
pevně pohromadě a odolala různým roz-
marům počasí. S pomocí dřevěné staveb-
nice Vario jsme pochopili princip staveb 
dřevěných roubenek a stavby se nám ne-
jen líbí, ale hlavně nás to baví a podněcu-
je k vylepšování a zdokonalování.

Bc. Kateřina Gajdzioková 
Na začátku kroužku TVOŘÍLEK – kon-

struktér a modelář jsme využili nejsnad-
nější dostupný materiál a to papír. Krou-
žek je obsazen převážně dětmi z 1. třídy, 
takže jsme se rozehřívali na jednodušších 
výrobcích. Děti jsou však moc šikovné, 
a tak jsme z jednoduchých ježků omota-
ných bavlnkou plynule přešli na výrobu 
hradů z kartonů. Samy si navrhly podobu 
hradu, pracovaly samostatně s tavnou 
pistolí a dozdobily si hrad podle svých 
představ. Nechyběli ani obyvatelé hradu 
v podobě loutek. Dalším našim počinem 
byly domečky z lékařských špachtlí a po-
hyblivé papírové loutky. V mezičase si 

děti tkají na tkalcovských stavech a ple-
tou barevné provázky na dutinkovačích.

Andrea Stašicová
V letošním roce nabízíme dětem krou-

žek DIGI Robotík. Učebna je vybavena vý-
ukovými pomůckami, jako jsou robotické 
včelky, housenky. Jednoduchými tlačítky 
děti programují tyto malé roboty až na 
40 kroků. 

Se stavebnicí lego můžeme postavit 
různé stroje, vozidla či roztomilá zví-
řátka. Pro správné fungování je zapotře-
bí chytré zařízení (tablet), které taktéž 
máme k dispozici. Umožní nám hračku 
naprogramovat tak, jak si právě přeje-
me. Prostřednictvím hry a robotů u dětí 
rozvíjíme algoritmické myšlení, kreativi-
tu, schopnost řešit problém, prostorovou 
představivost a logické uvažování. 

Bc. Hana Káňová
V letošním roce jsme otevřeli dva pří-

rodovědné kroužky – Malý přírodovědec. 
Nejvíce času trávíme venku v okolí zá-
kladní školy či v nedalekém lesíku, proto-
že právě příroda je ta nejlepší laboratoř. 
Ve zkoumání a pozorování přírody v te-
rénu nám pomáhá batoh vybavený klíči 
a atlasy k určování druhů hmyzu, ptáků 
i rostlin. Ve výbavě nechybí ani daleko-
hledy, pinzety a exhauser na odchyt hmy-
zu. Za špatného počasí můžeme v nové 
učebně Přírodovědce pod mikroskopy 
a lupami pozorovat a poznávat tajem-
ství přírody i pěkně zblízka.

Nové kroužky se již rozjíždějí



14 12/2019

V měsíci listopadu probíhá v druži-
ně společná akce s názvem ,,Křeslo pro 
hosta”. Když jsme s ostatními vycho-
vatelkami přemýšlely, koho bychom 
letos pozvaly, napadlo nás mnoho 
jmen. Byla mezi nimi jména rodičů na-
šich žáků, kteří vykonávají zajímavou 
profesi. Nakonec byli vybráni manže-
lé Mičulkovi, kteří přišli do školy ve 
svém volném čase, aby dětem o svých 
povoláních řekli více. Paní Mičulková 
pracuje jako zdravotní sestra v Odbor-
ném léčebném ústavě v Metylovicích, 
pan Mičulka jako zdravotní bratr – zá-
chranář. Nejprve se slova ujala paní 
Mičulková. Představila nám pomocí 
prezentace s komentářem své praco-
viště. Velmi poutavě nám vyprávěla 
o režimu v ústavu, o dětech, které se 
tam mohou přijet léčit i o procedurách 
a všech dostupných pomůckách, které 
pomáhají k uzdravení malých pacien-
tů. Poté se nám představil pan Mičul-
ka, který dětem objasnil, co obnáší 
jeho práce. Také promítl video, kte-
ré všem ještě více přiblížilo tématiku 
záchranné služby a i to, jak to vypadá 
na stanici záchranky. Děti vyprávění 

velmi zaujalo, a tak nebyla nouze o do-
tazy, připomínky a povídání mnohým 
připomnělo zážitky z vlastního živo-
ta. Nejen proto se celým odpolednem 
nesla velmi pěkná a zvídavá atmosfé-
ra. Na závěr si děti mohly vyzkoušet 
nafukovací přenosné fixační lehátko. 
Každý si mohl do něj zkusit lehnout 
a následně si vyzkoušet, kolik úsilí 
stojí záchranáře takové lehátko na-
fouknout a přenést i se zraněným pa-

cientem do sanitky. Děti si také mohly 
vyzkoušet masáž srdce na resuscitač-
ní figuríně, která vypadala opravdu 
velice věrohodně. 

Troufám si říct, že letos jsme vy-
braly opravdu dobře. Povolání, která 
manželé Mičulkovi vykonávají, jsou 
velice zajímavá a zároveň velmi nároč-
ná. A díky této akci jsme si to všichni 
uvědomili, a ještě jednou jim děkuje-
me. Bc. Kateřina Gajdzioková

12. 11. prováděli žáci 9. třídy dob-
rovolné vážení aktovek. V hodině ma-
tematiky a informatiky pak šesťáci 
a deváťáci tyto údaje zpracovávali do 
tabulek a vyhodnocovali je. Smyslem 
vážení bylo upozornit děti na váhu je-
jich aktovky a přimět je k zamyšlení 
nad množstvím věcí, které v ní nosí. 

A jak vážení dopadlo? 
Do vážení aktovek se zapojilo 

184 žáků, což je 80 % žáků naší školy.
Nejlehčí aktovka vážila 1,5 kg, na-

opak nejtěžší vážila 11 kg, průměrná 
váha aktovky na jednoho žáka byla 
5,10 kg. Celkem žáci donesli do školy 
938,99 kg.

Mgr. Lenka Golová, 
Mgr. Petra Švrčková

Už staří Slované se vítali chlebem 
a solí. Chléb pro naši kulturu před-
stavuje jen velmi těžko nahraditelnou 
potravinu. Proto jsme se rozhodli na-
vštívit muzeum ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm. Pod vedením pana Mgr. Mar-
tina Trubače si mohly děti vyzkoušet, 
jak se vlastně takový chleba pekl a co 
vše tomu předcházelo. Děti měly mož-
nost porovnat, jaké jsou druhy pše-
nice, jaké další druhy obilovin u nás 
rostly a někde ještě rostou, k čemu se 

používají a jak vypadá mouka, která se 
z nich namele. Jak se kdysi oralo a selo, 
vázaly snopy, děti viděly vodní mlýn, 
a i prakticky si vyzkoušely, jak se mlá-
tilo cepem. Nakonec si děti zadělaly na 
vlastní kváskový chleba. Nám všem se 
to moc líbilo a už při odchodu jsme se 
těšili, až se do muzea zase vypravíme.

Takto krásně naladění jsme si i my 
v mateřské škole zkusili zahrát na 
pekaře, a jelikož, jak se peče chleba, 
jsme už věděli, vybrali jsme si tento-

krát rohlíky. Děti byly opět moc ši-
kovné a do práce se zapojily s velkou 
chutí. Chystání surovin, míchání těs-
ta, kontrola kynutí a konečné stáčení 
rohlíků jsou velice důležité a děti vše 
zvládly jako opravdoví mistři peka-
ři a díky tomu jsme si pak odpoledne 
mohli všichni pochutnávat na výbor-
ných křupavých rohlíčcích. 

A jelikož k chlebu patřila vždy dob-
rá pramenitá voda, tak konec měsíce 
měl jasné téma.  (pokračování na str. 15) 

„Křeslo pro hosta” ve školní družině

Vážení aktovek

„Dolní školka“ – Chléb a voda
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„Dolní školka“ – Chléb a voda

Celý  vý těžek  z  koncer tu  bude použ i t  p r o  dět i  ZŠ  a  MŠ.

Z Š  a  M Š  K a r l a  S v o l i n s k é h o 
Vá s  s r d e č n ě  z v e  n a  d o b r o č i n n ý

Předvánoční koncert
který se bude konat 

v úterý 17.12. 2019 od 17:30
v kostele sv. Máří Magdalény v Kunčicích p.O.

Na koncertu vystoupí děti z kunčické ZŠ a MŠ

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

(dokončení ze str. 14)
Vodu jsme zkoumali, jak jen to šlo. 

Díky vybavenosti naší mateřské školy 
měly děti možnost u vodního stolečku 
vodu přelévat, zjišťovat co plave, nebo 
kdy už to neplave a taky si prakticky 
vyzkoušeli, že voda opravdu stříká, 
a to úplně všude. Naštěstí máme děti 
šikovné, které si po sobě umí i ukli-
dit, a tak mohl vodní stoleček hezky 
sloužit všem malým „vodníkům“ ke 
zkoumání a „čabrání“. Taky jsme si 
hráli na výzkumníky a alchymisty, 
kdy jsme mícháním barev do vody, zís-
kávali barvy úplně nové. To vše jsme 

si doprovázeli čtením a povídáním 
o mořích, řekách, zvířatech okolo vod 
i těch, co ve vodách přímo žijí. A pro-
tože v naší obci je čistička odpadních 
vod, nešlo to jinak než jí navštívit. 
Tímto moc děkujeme panu Ing. Tomáši 
Hrubišovi a panu Milanu Kubínovi za 
ochotu a velice hezké povídání o tom, 
jak se voda v naší obci čistí a co vše to 
obnáší. Děti měly možnost vidět to, že 
někteří lidé, doufáme nevědomky, vy-
hazují do odpadu jídlo, vlhčené utěrky, 
a mnoho dalšího odpadu, který tam 
nepatří, pohled to byl opravdu smut-
ný. Ale i s tím si tam umí poradit a na 

konci celého procesu vytékala zpátky 
do přírody krásně čistá voda. A jestli 
pak víte, co do odpadu ještě nepatří?? 
Ano, je to použitý olej z kuchyně. Ten 
patří do lahví a pak do sběrného dvo-
ra. Díky panu Ing. Tomáši Hrubišovi 
jsme se dozvěděli, že není ani třeba 
čekat na otvírací hodiny, že je možné 
pet lahev s olejem postavit před garáž 
u obecního úřadu a odtamtud už si ho 
zaměstnanci převezou, kam patří. Až 
tak nám na obci vychází vstříc a sna-
ží se chránit nejen krásy naší okolní 
krajiny a vody, která je zdrojem života.

Bc. Jana Klímková
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RÁDI BYCHOM KOUPILI RODINNÝ DŮM, 
nebo stavební pozemek v Kunčicích pod Ondřejníkem. 

Peníze máme v hotovosti z prodeje dvou bytů.  
Děkujeme za jakýkoliv kontakt.

Tel.: 775 432 205
* * *

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry nebo špalky  

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

Telefon: 603 315 738

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

Prodej Vánočních stromků 
z místních plantáží bude 

zahájen 2.12. v Kunčicích pod 
Ondřejníkem č.p. 75 (odbočka 

k fotbalovému hřišti).

 Smrk od 190,- Kč 
Jedle od 420,- Kč

tel.: 721 655 218

Co se děje v okolí

Otevírací doba:
úterý a� pátek 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hodin

nedìle 9.00 - 15.00 hodin


