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Jak jsem Vás již informovala v minu-
lém vydání obecních novin, bylo potře-
ba s ohledem na mé nečekané zvolení 
do sněmovny udělat změny v systému 
vedení obce. 

Počátkem listopadu zastupitelé 
obce na svém zasedání rozhodli, že 
do skončení tohoto volebního období 
budou ve funkci působit dva místosta-
rostové obce a že pro výkon funkce 
starosty obce a výkon funkce 2. mís-
tostarosty obce nebudou tito členové 
zastupitelstva dlouhodobě uvolněni. 
To jinými slovy znamená, že budou 
tyto funkce vykonávat při jiném za-
městnání.

Pan David Fojtík byl určen 1. mís-
tostarostou obce. To znamená, že za-
stupuje starostku obce v době její ne-
přítomnosti nebo v době, kdy starost-
ka nevykonává funkci. David Fojtík 
zůstal pro výkon funkce ze zaměst-
nání uvolněn. Zastupitelé v tajné vol-
bě zvolili 2. místostarostkou obce 
paní Markétu Menšíkovou. Srdečně 
blahopřeji! Budeme pro Vás praco-
vat v týmu. Pro všechny to bude zcela 
nová zkušenost, ale věřím, že spolu-
práce bude úspěšná, že se nám v tomto 
složení podaří dokončit rozpracované 
projekty a mnohé další naopak zahájit.

Michaela Šebelová, Vaše starostka

Vedení obce je rozšířeno
Milí sousedé,

v poslední době si všímám, jak 
se vyhrocuje nálada ve společnosti. 
Ano, v dnešním úvodníku se budu 
věnovat tématu, kterému se v po-
slední době vlastně nedá vyhnout. 

Koronaviru.
Velmi mě trápí, jak je ve věci očko-

vání společnost polarizovaná. Slyším 
nadávat očkované na neočkované, 
slyším neočkované vysmívat se oč-
kovaným. Proč se takto kádrujeme? 
Proč jsou lidé agresivní na zdravot-
níky, kteří ze všech sil bojují o každý 
lidský život?

Já sama naočkovaná jsem, očko-
vání podporuji a jakmile na mě vyjde 
řada, absolvuji i posilující dávku. Vě-
řím, že očkování již pomohlo vymý-
tit spoustu nemocí. Nejsem ale o nic 
horší ani lepší než někdo, kdo naočko-
vaný není. Někdo se totiž očkovat ze 
zdravotních důvodů nemůže. Někdo 
je po nemoci a má dostatek protilátek, 
a tak mu to ani lékaři nedoporučují. 
Někdo jiný by se i naočkovat nechal, 
ale vybral by si vakcínu, která ještě 
není schválená. Někdo se prostě bojí. 
Pro někoho je to revolta proti systé-
mu. Někdo věří v jiný způsob léčby.

Považuji za chybu, že se podpo-
roval dojem, že očkovaní jsou bezin-
fekční, to v mnohých vyvolalo dojem, 
že onemocnět již nemohou. Mohou, 
ale mají větší pravděpodobnost, že 
přežijí a že neskončí v péči lékařů 
s těžkým průběhem. Nezapomínej-
me ale, že ani očkování samo nic ne-
vyřeší. Je potřeba pečovat o své zdra-
ví, dostatečně se hýbat a zdravě jíst.

Držím Vám palce, aby Vás neo-
pouštělo zdraví, ani štěstí, ale ani 
zdravý rozum a respekt k druhým!

 Vaše Míša

Slovo starostky

PŘEJEME VÁM 
KRÁSNÉ PROŽITÍ 

VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, 
V RODINNÉM KRUHU,  

V POHODĚ  
A VE ZDRAVÍ

Letos jsme instalovali před obec-
ním úřadem krásný betlém s pout-
níky. Betlém před lety vyřezávali 
žáci ZUŠ Nový Jičín, pod vedením 
sochaře pana Jana Zemánka. Na 
příští rok máme u nás naplánován 
podobný workshop, při kterém 
k poutníkům přidáme andílky. Za 
zapůjčení Betléma velice děkujeme.
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Obec informuje

Velkou radost nám činí dokončení chodníku k DPS. Foto: David Šrubař

Jedním z nosných témat poslední-
ho zasedání zastupitelstva obce byly 
změny v územním plánu. Územní plá-
nování je trvalá, soustavná a komplex-
ní činnost orgánů územního plánová-
ní a stavebních úřadů, zaměřená ze-
jména na vytváření předpokladů pro 
udržitelný rozvoj území, tj. pro soulad 
podmínek pro příznivé životní pro-
středí, hospodářský rozvoj a soudrž-
nost obyvatel území, vytváření před-
pokladů pro dosažení obecně prospěš-
ného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území.  Jedná se také 
o koordinaci veřejných a soukromých 
záměrů změn v území, výstavby a ji-

ných činností ovlivňujících rozvoj 
území. Také je potřeba konkretizo-
vat ochranu veřejných zájmů. Chránit 
a rozvíjet ve veřejném zájmu přírodní, 
kulturní a civilizační hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonic-
kého a archeologického dědictví, dále 
hospodárně využívat zastavěné území 
a zajišťovat ochranu nezastavěného 
území a nezastavitelných pozemků. 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem ob-
držela v uplynulém období od roku 
2016 do 7. 4. 2021 55 návrhů fyzických 
a právnických osob na změny v územ-
ně plánovací dokumentaci obce Kunči-
ce pod Ondřejníkem. Oprávněná osoba 

pořizovatele, paní Martina Miklendo-
vá, všechny posoudila a se svým sta-
noviskem je předložila k rozhodnutí 
zastupitelstvu obce ve smyslu toho, 
zda budou řešeny v návrhu Změny č. 3 
Územního plánu Kunčice pod Ondřejní-
kem, která bude navazovat na I. Zprávu 
o uplatňování Územního plánu Kunči-
ce pod Ondřejníkem za roky 2017 až 
2021 resp. pokyny pro zpracování ná-
vrhu Změny č. 3 budou v rozsahu za-
dání obsaženy právě v I. Zprávě o upl. 
ÚP, která bude projednána s dotčenými 
orgány a veřejností a bude také předlo-
žena zastupitelstvu obce ke schválení 
(předpokládá se na jaře 2022).

Na listopadovém zasedání ZO se 
k tématu vedla dlouhá diskuse, pro-
cházeli jsme bod po bodu jednotlivé 
žádosti a vysvětlovali jsme, proč se kte-
rá žádost doporučuje či nedoporučuje. 
Přítomní občané diskutovali např. o za-
chování vesnického rázu obce. Předklá-
dali své námitky a připomínky. Z 55 ná-
vrhů na změnu bylo pouze 18 doporu-
čeno k dalšímu prověřování. To zdaleka 
neznamená, že ke změně územního plá-
nu v těchto 18 případech dojde. Územní 
plánování je jednou z oblastí činnosti 
samosprávy, kde se zdaleka nikdy není 
možné zavděčit všem.

Koho téma zajímá, detaily najde na 
webu obce v sekci územní plán - http://
www.kuncicepo.cz/uzemni-plan-obce

Michaela Šebelová, starostka obce

Územní plán obce

SněhulákFEST  
je tu ZASE 

Zapojte se OPĚT do našeho Sněhu-
lákFESTu. Když bude venku krásná 
zima, nastane ideální čas si postavit 
sněhuláka. Kdo nemů-
že ven nebo když ne-
bude dost sněhu, 
tak si jej aspoň 
může pro radost 
namalovat nebo vy-
robit.Těšíme se na Vaše 
sněhuláky :). Pošlete 
nám foto na noviny@ 
kuncicepo.cz
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Krkošková Štěpánka 98
Mžiková Žofie 97
Mrkvová Eva 89
Majerková Marie 88
Michnová Jirenka 88
Dostálek František 87
Tučková Marie 87
Kuřec Jan 87
Zajacová Anna 85
Kubečková Jarmila 82
Strnadlová Jana 81
Stara Jaroslav 80
Blablová Petra 75
Kaleta František 75
Gulánová Jana 70
Maralík Dušan 65
Káňa Milan 65
Lhotský Oldřich 65
Muras Jaromír 60
Kadlec Oldřich 60
Kunášová Zdenka 60
Fiurášková Ivana 60

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

Kristýna Heczková 
matrika a evidence obyvatel

Jubilanti  
prosinec 2021

Společenská rubrika
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Rozloučení

Rodačka z Kunčic, Maruška Glistová o sobě  
dala opět vědět

V měsíci listopadu nás navždy 
opustili naši drazí, a to paní Lída 
Mrkvová, pan Lubomír Mičulek, 
pan Jiří Maštalíř a paní Stanislava 
Chovančíková.

Ke konci října nás navždy opustila 
paní Ludmila Janáčová.

Dovolte nám vyjádřit všem pozůs-
talým upřímnou soustrast za Vaše 
drahé zesnulé. 

Již dříve jsme v našich novinách 
informovali o sportovních úspěších 
naší rodačky.

Po získání titulů Mistryně repub-
liky v latinsko-amerických tancích 
v mládežnických kategoriích, přestou-
pila mezi dospělé. Korona však tanci 
nepřála a přerušila na dva roky veške-
ré soutěže. Maruška odjela do Dánska, 
kde trénovala s novým tanečním part-

nerem. Na tréninky dojížděla rovněž 
za svou trenérkou do Slovinska. Sou-
těžní pauzy využila k složení maturity, 
na samé jedničky, jako jediná ze třídy, 
přestože vlastně studovala více-méně 
on-line. Korona i v Dánsku zlikvidova-
la soutěže.

Využila nabídky vícemistra Francie 
a odjela do Marseille, kde spolu zača-
li trénovat. Opět společně dojížděli za 
trenéry do Slovinska. Maruška to ne-
vzdala. V sobotu dne 6. 11. 2021, té-
měř po dvou letech absolvovali spo-
lu v kategorii dospělých mistrovství 
Francie. Přesto, že spolu tančili jen 
krátce, vybojovali finále a v něm třetí 
místo a bronzové medaile. Jsou tedy 
druzí vícemistři Francie a další svě-
tové soutěže jsou pro ně otevřené. 
Následující týden vytančila se svým 
partnerem v Paříži I. místo ve fran-
couzské taneční lize a v neděli 3. místo 
v mezinárodní taneční OPEN soutěži, 
mezi dospělými.

Realizační tým jim přeje, aby si udr-
želi dosavadní nadšení z tance, píli 

a nezměrnou houževnatost, bez které 
není úspěchu.

Za realizační tým dala souhlas 
k uveřejnění manager Pavla Glistová-
-Hanulíková, matka.

Křenek P.

Vzpomínky

„Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád, 
uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.

Takoví lidé by neměli umírat.“

Dne 24. 12. 2020  
uplyne 13 let od úmrtí  
pana Otty Řezníčka.  

Věnujte mu prosím tichou  
vzpomínku.

Vzpomíná manželka Evžen-
ka, děti Katka a Ota s rodinami 

a bratr Jiří s rodinou

Dne 6. 11. 2021 zemřel ve věku 
90 let dlouholetý kunčický  
občan, pan Ludvík Piska.  

Kdož jste ho znali, věnujte mu, 
prosím, tichou vzpomínku. 

Zarmoucená rodina
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V sobotu 20. listopadu 2021 jsme v obřadní síni obecního úřadu přivítali nově narozené občánky Kunčic pod  
Ondřejníkem.

Jsou to David Brachniak, Louis Theodor Vojkovský, Terezie Vrlíková, Adina Václavíková, Jindřich Kružliak, 
Jan Psota. Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Foto: David Šrubař

Vítání občánků
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Pondělí 20.12.2021 8:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Úterý 21.12.2021 8:00 - 11:30
Středa 22.12.2021 8:00 - 12:00
Čtvrtek 23.12.2021  zavřeno
Pátek 24.12.2021 Štědrý den zavřeno
Pondělí 27.12.2021 8:00 - 12:00
Úterý 28.12.2021 8:00 - 11:30
Středa 29.12.2021  zavřeno

Čtvrtek 30.12.2021  zavřeno
Pátek 31.12.2021 Silvestr zavřeno
Pondělí 03.01.2022 8:00 - 12:00     13:00 - 17:00

Upozorňujeme občany, že POKLADNA obecního 
úřadu bude v době od 03.01.- 23.01.2022 UZAVŘENA.

Vyúčtování vodného a stočného za rok 2021 a zá-
lohy na vodné a stočné na rok 2022 bude možno pla-
tit od 10.01.2022.

Michaela Šebelová, starostka obce

Informace o provozu obecního úřadu v Kunčicích pod 
Ondřejníkem o vánočních svátcích a začátkem roku 2022
Informujeme občany, že v měsíci prosinci 2021 v souvislosti s vánočními svátky a začátkem roku 2022 
bude úřad otevřen následovně:

Den válečných 
veteránů 

11. listopad. Tento významný den 
je věnován veteránům všech váleč-
ných konfliktů a slaví se ve všech 
demokratických zemích Evropy, USA 
a Kanadě jako významná připomín-
ka vítězství demokracie ve světě, ke 
kterému pomohly i Československé 
legie. Věnovali jsme vzpomínku i hr-
dinům naší obce. Čest jejich památce!

Uzávěrka lednového vydání obecních novin je 
jako každý rok výjimečně posunutá na pondělí 
3. ledna 2022. Obecní noviny pak budou distribu-
ovány do schránek od poloviny ledna 2022.

Další uzávěrky již budou standartně vždy 
k 25. dni předcházejícího měsíce (tedy 25. ledna 
pro únorové vydání, 25. února pro březnové vy-
dání atd.)

Upozornění na posunutí  
uzávěrky lednového 
čísla obecních novin ročník XXX. číslo 12/2020 Zdarma
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Milí sousedé,
tak nějak se nám den se dnem, mě-

síc s měsícem doslova skulil a máme 
tady zase po roce Vánoce. Každý 
rok má 12 měsíců a 4 roční období. 
V Kunčicích ale mnozí dělí rok na 
2 poloviny. Do poutě a do Vánoc. Co 
se nezařídí do pouti, to už se ten rok 
nestihne. Po pouti jsou hned Vánoce. 

A je tomu tak i letos, i když čas ply-
ne jinak. V některých oblastech se do-
slova zastavil. Mám z 1. adventního 
víkendu zvláštní zážitek. Byli jsme 
v Ostravě navštívit babičku. Bydlí 
v centru, nedaleko Masarykova ná-
městí, a tak jsme se šli podívat na 
vánoční výzdobu. A zaujala mě tam 
jedna věc. Všichni jsme zvyklí, že ve 
městech bývají reklamní plochy, tzv. 
citylighty. Ale v prosinci na vánočním 
náměstí bychom na nich čekali rozpis 
doprovodného kulturního progra-
mu vánočních trhů…. nebo adventní 
koncerty… nebo harmonogram vá-
nočního kluziště… nebo reklamu na 
Silvestr na horách… nebo na jedno-
denní zájezd do Vídně, Krakowa nebo 
jiné oblíbené destinace s adventními 
trhy… a výčet by mohl pokračovat.

Letos, protože se čas doslova za-
stavil, na tom citylightu uvízla rekla-
ma s velkým nápisem LÉTO… Půso-
bilo to vedle všech světel zvláštně, 
až nepatřičně. Ale vlastně to svým 
způsobem o současné době vyza-
řovalo úplně vše. Možná je to léto 
v zimě předzvěstí světla na konci tu-
nelu. Vždyť Maruška taky musela na 
jahody v mrazu. A dobře to dopadlo. 
Dobře to často dopadá i v životě. Ne-
jen v pohádkách. Tak si nějakou na 
Vánoce pusťte a přeji Vám PEVNÉ 
ZDRAVÍ! Vaše Míša

Slovo starostky

Zimní údržba 
komunikací

5
Beskydy 
originální produkt®

Mše o Vánocích 
ve farnosti

6
V zimě 
na běžky

7 8

Kalendář do každé domácnosti zdarma
Držíme tradici, a i letos jsme pro Vás připravili krásný stolní kalendář pro 

rok 2021. Rozdáváme jeden do každé domácnosti zdarma. Mimořádně si jej mů-
žete vyzvednout v týdnu od 7. 12. do 18. 12. 2020 ve vestibulu při vstupu do 
budovy obecního úřadu v těchto dnech a časech:
Pondělí 8:00-12:00    13:00-17:00
Úterý  8:00-12:00    13:00-14:00
Středa  8:00-12:00    13:00-17:00
Čtvrtek 8:00-12:00    13:00-14:00
Pátek  8:00-12:00    13:00-14:00

Kalendář si také můžete zakoupit za 60 Kč a udělat radost svým blízkým 
pod vánočním stromečkem. Věříme, že Vám tento malý dárek udělá radost 
a bude Vaším pomocníkem po celý rok 2021.

V měsíci říjnu a listopadu jsme po 
téměř padesáti letech kompletně opra-
vili významné úseky místních komu-
nikací (MK) v lokalitě pod Stolovou. 
Jednalo se o více než 1500 m komu-
nikace 4b (od mostu za kostelíkem ke 
Kolibě pod Stolovou) a o část v MK 5b 
v délce cca 400 m (od ruského koste-
líku k odbočce na MK 47c). Vozovka 
byla rozfrézována do hloubky 15 cm. 
Následně bylo dodáno potřebné množ-
ství pojiva cementu a asfaltu. Vrstva 
byla recyklována a repro�ilována do 
požadovaného sklonu. Na recyklova-
nou vozovku byly položeny dvě živičné 
vrstvy. Niveleta komunikace byla zvý-
šena o 10 cm. Zbývá nám ještě dosypat 
krajnice v několika úsecích. Prověřo-
vali jsme také variantní řešení, kdy 
by nebyla využita recyklace materiá-
lů, ale veškerý materiál by byl odfré-
zován, odvezen na skládku a všechny 
vrstvy by byly položeny znovu. Tato 
varianta by vycházela na 14 mil Kč 
vč. DPH. S ohledem na celkový rozsah 
místních komunikací ve vlastnictví 
obce si nemůžeme tuto technologii do-

volit. Vybrali jsme ale kvalitní řešení, 
adekvátní významnosti této komuni-
kace.  (pokračování na str. 2) 

Opravili jsme první velké úseky místních 
komunikací v lokalitě pod Stolovou

Ordinační doba v ambulanci PL  
MUDr. Chovančíka v prosinci 2021
20.12. - 22.12.2021     7.00 - 12.00

23.12. - 27.12.2021     ZAVŘENO

28.12. - 29.12.2021     8.00 - 10.00

30.12. - 31.12.2021     ZAVŘENO

Nadále platí, že je nutné se k vyšetření objednat /tel. 556 850 110/, 
popř. komunikujte v ordinační době přes email: mudr.chovancik@ 
seznam.cz

V akutních případech se obracejte na CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM 
nemocnice Frýdek-Místek, nebo volejte 155.

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. 7.

Výzva k řidičům

Letos to v rámci akce Otevřené chrá-
my bylo 1807 osob. Kostelík se stává ob-
líbeným turistickým cílem a návštěv-
nost se rok od roku zvyšuje. Průměr-
ná návštěvnost v letošním roce byla 
13 osob/hod. a tak se dřevěný kostelík 
umístil na krásném 8. místě z 35 kostelů.

Děkuji všem průvodcům Elišce 
a Michalovi Majerkovým, Štěpánovi 

a Jáchymovi Šebelovým za jejich prá-
ci, paní Andree Węglarzyové, koordi-
nátorce církevní turistiky z Biskup-
ství ostravsko-opavského za skvělou 
spolupráci. Také našemu panu faráři 
a paní Evě Žurkové, která se o kostelík 
již mnoho let krásně stará. Těšíme se 
na další sezónu. 

-MŠ-

Zajímá Vás, jakou měl letos 
návštěvnost náš dřevěný kostelík?
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S blížícím se koncem roku je spoje-
no i vyúčtování vodného a stočného 
za rok 2021.

Odečty vodoměrů budou prová-
dět během měsíce prosince 2021, 
ledna 2022 pověření pracovníci. 
V případě jakýchkoliv pochybnos-
tí se Vám prokáží pověřením, které 
si můžete ověřit telefonicky na čís-
le 725 506 902 u paní Daniely Ko-
ciánové nebo na čísle 736 773 930 
u pana Davida Fojtíka.

Pokud Vás nezastihnou doma, za-
nechají Vám lístek s prosbou, abyste 

požadované údaje nahlásili nejpozději 
do 3 dnů, a to buď osobně, telefonicky 
na číslo 725 506 902 nebo emailem:  
daniela.kocianova@kuncicepo.cz

Stavy vodoměrů, které nahlásíte 
emailem, bude taktéž na Vámi uvede-
ný email zasláno konečné vyúčtování. 

Pokladna pro vyúčtování vodného 
a stočného bude otevřena od 10. led-
na 2022.

Zálohové platby pro vodné a stoč-
né na rok 2022 jsou stanoveny do 
25.ledna, 25. dubna, 26. července, 
25. října.  -DK-

Informace k vyúčtování vodného 
a stočného za rok 2021 a k rozpisu 
zálohových plateb na rok 2022

Nejvýznamnější změny, které 
souvisí s postupným zprovozňová-
ním nových jednotek push-pull se 
týkají linek směřujících do Beskyd, 
a to S5 (Frýdlant n.O. - Ostravice), 
S6 (Ostrava – Valašské Meziříčí) 
a S7 (Frýdek-Místek – Český Těšín). 
Především na lince S6 tak po letech 
dojde k zásadní obnově vozidlového 
parku a k jeho modernizaci. Příno-
sem pro cestující bude pohodlné 
cestování v těchto soupravách, od-
bavení se pomocí bezkontaktních 
čipových karet ODISka a ZETka 
na prodejních terminálech ve vo-
zidlech, internetové wi-fi připoje-
ní, místa pro kola, kočárky a další.

Nové vlaky budou jezdit bez 
přestupů pouze o víkendech a to 
od 12.12.2021. Přestupná stanice 
pro všední dny bude Frýdlant nad 
Ostravicí. Odjezd vlaků se také 
mění. Nyní budou odjíždět o ví-
kendu směr Ostrava v půl dané 
hodiny (např. 10:31,11:31…) ne 
v celou hodinu, jak jsme byli zvyk-
lí doposud.

Veškeré změny v jízdních řá-
dech naleznete na autobusových 
zastávkách a vlakovém nádraží 
nebo na webové stránce www.
idos.cz.  -AS-

Prostřednictvím finanční pod-
pory Skupiny ČEZ jsme nakoupili 
vánoční osvětlení a rozsvítili první 
adventní neděli Vánoční stromeček. 

Tímto děkujeme Skupině ČEZ 
za finanční podporu pro Obec 
Kunčice pod Ondřejníkem.

Změna jízdních 
řádů k 12.12.2021

Poděkování

Žadatel musí v nemovitosti, kde proběhne výměna zdroje tepla, trvale bydlet. Pokud zde nemá trvalý 
pobyt, doloží čestné prohlášení, že má v nemovitosti bydliště. Roční čistý příjem žadatele a všech osob 
žijících v nemovitosti nesmí být v průměru vyšší než 170 900 Kč na 1 osobu za rok 2020 (u dětí a studentů 
do 26 let je počítáno s nulovým příjmem). 
Příjmy se nedokládají v případě, že k datu podání žádosti o kotlíkovou dotaci: 
-  žadatel a všechny osoby žijící v nemovitosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně,  
-  žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti, 
- žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi 

nebo příspěvek na bydlení (není nutné po celou dobu). 
Z dotace bude možné uplatnit výdaje za výměnu kotle, které vznikly po 1. 1. 2021.  
 

 

 
https://lokalni-topeniste.msk.cz/ 

 
kotliky@msk.cz  595 622 355 

 

 

Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický zdroj 
tepla před zákazem provozu starých kotlů v září 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotace bude poskytována vlastníkům nebo spoluvlastníkům 
rodinných domů, bytů v bytovém domě, nebo trvale 
obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, a to formou dotace 
ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, nejvýše však: 
 
 

Nový zdroj tepla Podpora 
EU (v Kč) 

Včetně příspěvku  
Moravskoslezského 

kaje (v Kč) 

Tepelné čerpadlo 130 000 137 500 

Kotel na biomasu 
(automatický/ruční)  130 000 137 500 

Plynový 
kondenzační kotel 100 000 107 500 

 

Některé obce a města poskytnou příspěvek ze svého 
rozpočtu, o který se může dotace ještě navýšit. 
 

Moravskoslezský kraj plánuje v polovině 
příštího roku vyhlášení 4. výzvy k podá-
vání žádostí o kotlíkovou dotaci. Aby 
mohl občanům dotaci na nový zdroj tepla 
poskytnout a výzvu vyhlásit, musí 
prokázat jejich zájem. 
 

Je potřeba, aby zájemci o kotlíkovou 
dotaci vyplnili jednoduchý dotazník.  
 

Dotazník najdete na adrese: 
https://1url.cz/@kotliky4 
 

Čím více zájemců se přihlásí, tím více 
finančních prostředků bude mezi občany 
kraje rozděleno. 
 

V dotazníku vyplníte pouze Vaše osobní 
údaje, místo výměny kotle a typ kotle, 
který si chcete z dotace pořídit (jedná se 
pouze o předpoklad). Vámi zadané údaje 
budou použity výhradně pro účely 
podání krajského projektu na Minister-
stvo životního prostředí. 
 

Budete-li mít zájem, budeme Vám zasílat 
na uvedenou e-mailovou adresu infor-
mace o aktuálním dění (vyhlášení výzvy 
k podání žádosti, termín odeslání žádosti 
v elektronické podobě apod.) 
 

 

Kalendář 2022 
Stolní obecní kalendář pro Vás 

připravujeme. K vyzvednutí bude 
koncem ledna. Budeme Vás infor-
movat.
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Darujte originální čaje z bylinek 
z Beskyd. Čaje jsou vyrobené přímo 
pro Kunčice pod Ondřejníkem. Po-
drobnosti na straně 22. 

TIP na dárek

(podle vyhlášky 104/1997 Sb. ve 
znění vyhlášky 355/2000 Sb., kterou 
se provádí zákon o pozemních komu-
nikacích)

Zimní údržbou se podle pořadí dů-
leZimní 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 neza-
řazené do I. pořadí a důležité ob-
služné místní komunikace, (patří 
zde celkem šest komunikací - např. 

spojka od S-48310 do Rakovce, „Va-
lašská cesta“ od Hospůdky Na Ko-
pečku k penzionu Krkoška, cesta 
od železničního přejezdu ČD k Hos-
půdce 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 Nařízení č.1/2021, kterým 
se vymezují úseky místních komuni-
kací, na kterých se pro jejich malý do-
pravní význam, případně pro tech-
nickou nebo ekonomickou nemožnost 
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost od-
straňováním sněhu a náledí a dále 
Pasport místních komunikací. V něm 
jsou v přehledné tabulce rozděleny 
místní komunikace dle tříd zařazení. 
Z toho pak vyplývá skutečnost, v ja-
kém časovém sledu je prováděná zimní 
údržba jednotlivých místních komu-
nikací. (Pasport místních komunika-
cí a Nařízení č.1/2021 je k nahlédnu-
tí na obecním úřadě u místostarosty 
nebo paní Danuše Svobodové a také 
je naleznete na webu obce v levé liště 
Obecní úřad>Dokumenty ke staže-
ní).  -DF-

Plán zimní údržby místních komunikací  
pro zimní období 2021/2022

Kde všude o Vánocích najdete 
oleje a tuky k vytřídění?

I o Vánocích je dobré myslet na čisté odpadní potrubí, 

přírodu a planetu. Děkujeme, že nezapomínáte třídit 

použité kuchyňské oleje. 

Veselé vánoční slití oleje 
a šťastný rok 2022!

Sádlo a tuk 
z klobás

  Olej z řízků Olej z kapra Olej z nakládaných 
dobrot

Pevné tuky 
z pečení
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SENIORKY A SENIOŘI, POZOR! 
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, 
situaci je potřeba okamžitě řešit. 
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, 
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn. 
Dodavatel elektřiny nebo plynu 

Pokud byla Vaším dodavatelem společnost 
A‐PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY 
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, 
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy, 
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie 
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda 
nedlužíte za energie dodavateli poslední 
instance. 
 

Platby za elektřinu nebo plyn 
Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší 
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte 
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn. 

Pokud ne a zálohy na energie žádným 
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za 
energie dodavateli poslední instance.  
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše 
v pořádku. Nemusíte nic řešit. 
 

 

Co se stalo? 
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli 
elektřiny nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil. 

Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve! 

Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance. 
 

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady? 
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit. 

Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta, 
nebo Vaše starostka. 

V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn. 
 

Co bude potřeba vyřešit?  
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za 
elektřinu nebo plyn. 

Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš 
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu. 

 
Kde naleznete sami více informací? 

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci 
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, 
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy. 

Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku. 

Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně. 

N
E 
B 
O

Zástupci obcí a města z Mikrore-
gionu Frýdlantsko-Beskydy se vydali 
dne 8.11.2021 na Jižní Moravu, kde se 
setkali se zástupci města Kyjova, obce 
Násedlovice a obce Ratíškovice.

V městě Kyjově nás uvítali v rene-
sanční budově radnice, která je kul-
turní památkou České republiky. In-
formovali nás o realizovaném projek-
tu „Podnikni to!“ určené pro ty, kteří 
by rádi začali podnikat, ale potřebují 
pomocnou ruku zrealizovat své nápa-
dy s minimem rizika v městě Kyjově 
a jeho blízkém okolí. Představili nám 
jejich největší probíhající akci „Mo-
dernizace městského koupaliště Ky-
jov a výstavba krytého bazénu“ a dále 
byl dán prostor pro otázky spojené se 
státní správou obcí a měst.

Další obcí byly Násedlovice, kde nás 
paní starostka Vlasta Mokrá přivítala 

u bývalého JZD. Tento areál koupila 
obec v roce 2017 a plánuje jej vyu-
žít pro rozvoj podnikání v obci (např. 

ubytování). V prostorách obecního 
úřadu vznikly nové prostory, kte-
ré využili pro vznik malého muzea 

Chtěla bych touto cestou velmi po-
děkovat společenství sousedů z Kun-
čicko - Trojanovského pomezí na Žá-
rech. Tito, ač si nepřejí být jmenová-
ni, se velmi zasloužili o opravu krásné 
kapličky. Příští rok bude slavnostně 
vysvěcena panence Marii.  

Ke kapličce se již vydali vycházkou 
také naši senioři, jak se můžete dočíst 
na straně 15.  Michaela Šebelová

Studijní cesta na Jižní Moravu 

Kaplička
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a galerie, dále je zde umístěna knihov-
na, pošta PARTNER. Navštívili jsme 
objekty realizované z dotačních pro-
gramů jako je: kulturní dům (k po-
řádání obecních i soukromých akcí 
s možností ubytování), mateřskou 
školku, její starou a novou přístavbu, 
kde uplatňují princip zdravého stra-
vování, dále hasičskou zbrojnici a vče-
lařský dům.

Poslední zastávkou byla obec Ratíš-
kovice, kde nás přivítal pan místosta-
rosta Radim Šťastný v zrekonstruo-
vaném Společenském domě, kde prá-
vě pro žáky základní školy probíhala 
přednáška na téma „Šikana ve ško-
lách“. Navštívili jsme základní školu, 
která nás zaujala moderní prosklenou 
přístavbou, kde opěrné body tvořily 
kmeny stromů a široké vybavení uče-
ben z dotačních projektů. Zajímavá 
byla návštěva sběrného dvoru s kom-
postárnou a návštěvu jsme ukončili 
v knihovně, kde byl opět prostor pro 
otázky spojené se státní správou obcí 
a měst.

Po pracovních povinnostech nastal 
čas navštívit i památky Jižní Moravy 
jako byl Zámek Buchlovice s prohlíd-
kou a možností projít se krásnou za-
hradou, poutní místo Velehrad, poutní 
místo Hostýn a zpestřením byla ko-
mentovaná prohlídka Zámeckého vi-
nařství Bzenec s degustací vín. 

Poděkování patří všem, kteří nám 
věnovali svůj čas a předali nám cenné 
zkušenosti a také panu místostaros-
tovi Pavliskovi města Frýdlant n.O. za 
jeho skvělou organizaci. Tak zase ně-
kdy příště v jiných obcích a městech.

David Fojtík, 
místostarosta obce

Předmětem I. etapy byla výměna 
222 ks svítidel VO podél místních ko-
munikací, v rámci dotačního progra-
mu EFEKT v roce 2016.

Při výměně veřejného osvětlení 
v obci Kunčice pod Ondřejníkem – 
II. etapa, obec oslovila pět firem, které 
dodávaly světla na veřejné osvětlení, 
buď v naší obci, případně v okolních ob-
cích a mají dobré reference a požádala 
je o předložení nabídek na výměnu VO 
okolo krajských cest od Čeladné po Ti-
chou, Frenštátu p.R. a cestu kolem vod-
ních nádrží k nádraží, dle zpracované 
dokumentace. Dne 29. 9. se sešlo šest 

zastupitelů, kteří měli zájem se zajet 
podívat do okolních obcí, na konkrétní 
instalace světel. V rámci této obhlídky 
byli zastupitelé ve Viganticích, Rožnově 
pod Radhoštěm, Kunčicích p.O. a Pržně. 
Následně bylo provedeno posouzení na-
bídek. Dodavatelem osvětlení byla vy-
brána společnost Elektro Pavlica s.r.o. 
z Rožnova pod Radhoštěm.

Celkem bude nainstalováno 
183 ks nových LED svítidel.  
85 ks svítidel bude vyměněno 
a 98 ks bude nově doplněno. 

Celkové náklady na tuto etapu budou 
činit 1.448.972,58 Kč vč. DPH. Akci rea-
lizujeme z vlastních zdrojů. Věříme, že 
budete s kvalitnějším osvětlením kraj-
ské komunnikace a hlavních tahů pro 
pěší spokojeni.  Zastupitelé obce

Právě probíhá II. etapa výměny veřejného  
osvětlení v naší obci
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Vážení občané, bytový dům SVJ 
v centru obce poskytuje spokojené 
a ekonomické bydlení 27 rodinám. Pro-
šel si několika rekonstrukcemi, jak šla 
doba a my se jí museli přizpůsobovat. 
Zlepšení ekologické situaci a čistotě 
ovzduší v obci jsme přispěli v minulosti 
zrušením kotelny na tuhá paliva a pře-
chodem na vytápění jednotlivých bytů 
samostatnými plynovými agregáty.

Množství i takto vypouštěných spa-
lin jsme omezili jak výměnou oken za 
lépe těsnící, plastová, tak celkovou re-
vitalizací, kdy jsme využili podpory 
z programu "Zelená úsporám".

V rámci této revitalizace jsme kom-
pletně zateplili celý plášť budovy, 

zrušili zasklené výplně schodišťo-
vých lodžií, tepelně odizolovali sklep-
ní a garážové prostory od bytů v 1NP 
a konečně i zateplili střechu a položili 
novou střešní fólii. Rekonstrukci, nebo 
generální opravu střechy jsme prová-
děli již 2x. Pokud jsme měli na rovné 
střeše IPU, neustále jsme běhali po 
střeše a lepili po odstranění původního 
izolačního kačírku díry. To samé se dělo 
i po GO střechy, kdy se kačírek odstra-
nil a položila se nová, údajně kvalitnější 
IPA. Ta byla "kvalitnější" i cenově, ale 
problémy s lepením děr zůstaly.

Při revitalizaci tedy došlo, již po 
třetí, na střechu. Přidala se další vrst-
va zateplení polystyrénem. Na povrch 

tentokrát PVC, údajně s 30letou záru-
kou. Jaké bylo naše překvapení, když 
jsme zjistili, že střecha je po 10ti letech 
"po smrti". Teklo do 7. bytů a prakticky 
prosakovaly všechny vnitřní svody do 
vnitřních omítek.

Přijali jsme v loňském roce zásadní 
rozhodnutí, již žádnou GO, ale úplně 
novou sedlovou střechu. Potvrdilo se, 
že rovné střechy se do těchto horských 
oblastí nehodí.

Nebudeme popisovat administrati-
vu střechy. K 15. 11. 2021 máme díky 
skvělé firmě Střechy 92 s. r. o. ze Zlína 
novou sedlovou střechu, která perfekt-
ně zapadá do horské oblasti, nenarušuje 
vesnický ráz obce a zajistí další zkvalit-
nění našeho bydlení pro další generace.

Poděkování i touto veřejnou cestou 
patří všem vlastníkům za souhlas se 
strategickým rozhodnutím a přijetím 
role investora, dále všem firmám, kte-
ré předvedli perfektní koordinaci a od-
vedli skvělou práci, zvláště hlavnímu 
dodavateli stavby fa. Střechy 92 ze Zlí-
na, naší kunčické firmě Petr - stavební 
práce a jejímu dodavateli, jako i našim 
dohlížitelům na stavbě p. Davídkové 
a p. Kadúchovi.

Letošní Vánoce budou v bytovce SPV 
určitě šťastné. Budou pod novou stře-
chou. Za výbor SVJ zpracoval 

Křenek P., předseda SVJ

Bytový dům SVJ v centru obce má novou střechu

15. 12. 2021 si připomeneme dva 
roky od slavnostního otevření FITcen-
tra v našich bytovkách. Tento odvážný 
projekt realizoval v roce 2019 výbor 
SVJ, po schválení a uvolnění finančních 
prostředků shromážděním vlastníků 
téměř jednomyslně.

Projekt byl realizován svépomocí 
během dvou měsíců, bylo zúčtováno 
celkem 97 faktur za objednané nářadí, 
stroje a jiné materiály.

Odměnou realizačnímu týmu (vý-
boru SVJ) byly rozzářené tváře všech 
majitelů, i jejich dětí v den otevření. Ty 
našly své místo v novém FITku v dět-
ském koutku. Realizace vynesla před-
sedovi výboru nominaci výborem do 

celostátní soutěže "Senior roku", pořá-
daného Nadací Charty 77. Za první rok 
provozu FITko vykázalo 526 návštěv. 
Druhý rok ještě nemáme vyhodnocený, 
ale zřejmě bude obdobný.

SVJ, jak je zřejmé z předchozího 
článku, dbá na modernizaci, investuje 
do nemovitosti a stará se i o volnočaso-
vé aktivity a zdraví svých členů a v této 
činnosti bude nadále pokračovat.

zpracoval výbor SVJ

Připomenutí významné akce společenského života  
v bytovce SVJ v Kunčicích p. O.
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1.11.2021 jsme slavnostně otevře-
li naši knihovnu v nových prostorech 
Obecního úřadu. Účast byla hojná 
a také dorazily děti z družiny s paní 
učitelkou. Bylo nachystané malé po-
hoštění, které lákalo hlavně malé ná-

vštěvníky . Po úvodním slovu paní 
starostky s paní Starnovskou a slav-
nostním přestřižení pásky, se ná-
vštěvníci podívali do nových prostor 
knihovny a také na nové knihy. Prosto-
ry zdobí staronový nábytek, který byl 

zrenovován, ať už pouze novou látkou 
nebo celonástřikem. 

Jste srdečně zváni a doufáme, že se 
budou nové prostory knihovny líbit. 
Knihovna je pro vás otevřena každé 
pondělí a středu od 14 do 17 hod.  -AS-

Otevření knihovny

Rozvrh mší sv. o Vánocích 
a v novém roce  
ve farnosti Kunčice p. O. 
24.12.2021 „Půlnoční” ve 20:00 hod. (farní kostel)
25.12.2021 Hod Boží vánoční 
  v 09:30 hod. (farní kostel)
  v 10:45 hod. („ruský“ kostelík)
26.12.2021 2. svátek vánoční 
  v 09:30 hod. (farní kostel)
  v 10:45 hod. („ruský“ kostelík)
31.12.2021 Silvestr  v 16:00 hod. (farní kostel)
01.01.2022 Nový rok v 09:30 hod. (farní kostel)
02.01.2022 Neděle v novém roce 
  v 09:30 hod. (farní kostel)
  v 10:45 hod. („ruský“ kostelík)

Otec Mariusz

Od listopadu je otevřená Rodinná klubovna v nových pro-
storách vedle knihovny na Obecním úřadě v Kunčicích, a to 
každou středu dopoledne. Pokud máte malé dítě/děti a rádi 
byste se potkali se sobě podobnými, přijďte mezi nás :-)  

Katka a Beata

RODINNÁ KLUBOVNA 
Přijďte si s dětmi pohrát, popovídat si, vypít kafíčko

Kdy:  každou středu 9.00 -11.00 hod. ve společenské 
místnosti vedle nové knihovny (bývalé prosto-
ry dětské doktorky na Obecním úřadě v Kun-
čicích, vchod vedle kadeřnictví)

Pro koho:  děti od (+-)1 roku s doprovodem dospělého

Od 10 hod. Zpívánky s Katkou Niklovou (podpora rytmiky 
a hudebního cítění u malých dětí, jednoduché písničky, říka-
dla, ukázka hry na hudební nástroje), kontakt 737 901 975 

Papučky s sebou 

Dobrovolný příspěvek na občerstvení, jinak vše zdarma.
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Kultura a spolkový život

Pěkné odpoledne, vážené kulturní 
publikum!

Mám už nějakou dobu před očima 
takovou čistě hypotetickou předsta-
vu, která by se ale vlastně lehce moh-
la stát realitou. Představte si rodinu 
s dětmi v dálkovém vlaku. Cesta je 
dlouhá, je potřeba děti zabavit. Při-
chází na řadu pohádková kniha (pří-
padně tablet s pohádkou), ilustrace 
Adolf Born. Nenápadně nakukující 
spolucestující zapřede hovor. „Born, to 
je kvalita, na tom já jsem vyrostla.“ „To 
já taky, u nás ve škole jsem kolem něj 
chodila každý den“ – odpoví mamin-
ka. No, to není nic výjimečného, kdo to 
tak neměl, řekne si spolucestující, re-
produkce jsou na každé školní chod-
bě. „A ještě jsme tam měli Svolinského, 
taky Koláře, Gebauera, a představte si, 
že i Zoubka, všechno originály, a úplně 
normálně jsme si na ně mohli sáhnout, 
máme u nás galerii ve škole, víte?“ Na-
kukující sousedka oněmí. To musí být 
nějaká extra škola, asi.

Hypotetická situace č. 2:
Rodina je na dovolené v Itálii, děti 

se těší na zmrzlinu. Vejdou do cukrár-
ny, vedle chladícího pultu je i stojan 
s novinami. Na titulní straně Giornale 
di Brescia vidí ilustraci s povědomým 

rukopisem. „To je Dalponte!“ nahlásí 
jedno z dětí. Cukrář oněmí. „Odkud 
znáte Dalponta?“ „ No to víte, u nás 
v Kunčicích měl nedávno výstavu.“

Jsou to všechno situace, které by se 
ale ve skutečnosti stát klidně mohly. 
Největší zásluhu na vzniku tohoto vý-
jimečného místa má pan doktor Šrubař, 
který dokázal naplnit svou představu 
a sen všech pedagogů VV a vybudoval 
tuto neuvěřitelnou sbírku. Pan učitel 
už není mezi námi, ale když jsme v těch 
představách, například taková plake-
ta Ráj srdce by určitě náležela plným 
právem. Také paní učitelce Jurkové, 
která po léta o sbírku pečovala, a v ne-
poslední řadě osvícenému vedení rad-
nice, které pochopilo myšlenku sbírky 
vychovávat děti uměním (asi proto, že 
sami byli takto kultivováni) a dopřálo 
sbírce důstojné prostředí.

A protože dobrá myšlenka by měla 
pokračovat dál, laťka je nastavena vyso-
ko, je mi velkou ctí a především radostí 
dnes uvést výstavu italského výtvar-
níka a drahého přítele Paola Dalponte.

Paolo Dalponte je italský ilustrátor, 
malíř, ale jak sám říká, hlavně humo-
rista. Jeho hlavním nástrojem je tuž-
ka, úsměv publika největší odměnou. 
Dalponte získal řadu ocenění po celém 

světě, výstava v Kunčicích je v pořadí 
jeho 62. výstavou. Pro kunčickou ga-
lerii však první autorskou výstavou 
v jejích nových prostorách.

Tímto jsem představila autora 
v jeho profesní rovině, ráda bych ho 
ale představila i jako přítele.

Paolo navštívil ČR poprvé v 80. le-
tech. Praha se stala městem jeho srd-
ce, stejně jako Ripelliniho kniha Pra-
ha magická. Je milovníkem Bohumila 
Hrabala, humoru, patafyziky, patata-
fyziky (rád spolu s Janem Zemánkem 
upřesní zájemcům).

Paolo Dalponte, „Kreslený humor“

Foto na str. 12-13 David Šrubař, Oldřich Poul, Lada Poulová a Jan Zemánek.
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Paolo má úžasný, bohatý vnitřní 
svět a je s ním sranda – to je ale slovo, 
které se úplně doslovně do italštiny 
přeložit asi nedá – ale kdyby někoho 
něco napadlo, budu vděčná. Já se o to 
pokouším už skoro 30 let, od doby, co 
jsme se poprvé potkali.

Impulsem pro vznik této výstavy 
byla vlastně jedna věta z našeho tele-
fonátu – pojďme udělat něco pro ra-
dost, něco, co pro nás všechny bude 
injekcí dobré nálady.

Když jsme výstavu připravovali, 
Paolo řekl, že byl tak dlouho zavřený 
doma ve své pracovně, největší radost 
pro něj teď je moci sdílet to, co nakres-
lil, s publikem. Tímto si Vás dovoluji 

vybídnout, pokud chcete autora oslo-
vit přímo, bude jedině rád. Překlad se 
pokusím zajistit. 

Lada Poulová, 
Kunčice pod Ondřejníkem, 

20. listopadu 2021

Po slavnostní vernisáži kreseb Paola 
Dalponteho, se konal workshop pro děti 
přímo s Paolem. Motiv kreseb se nesl ve 
stejném duchu, jako celá jeho výstava.
Paolo dal dětem vytáhnout náhodně dvě 
zvířata a úkol byl, spojit tyto dvě zvířata, 
dle vlastní fantazie, do jednoho zvířete. 
Na skvělé výtvory dětí se můžete podí-
vat na fotografiích. Myslíme, že se jim ná-
ramně náramně povedly. Můžete vidět 
např. spojení žirafy se žralokem, slona 
s klokanem nebo kachnu se psem . -AS-

Vtipnou ilustraci si s Paolem vyzkoušely i děti

Galerie Karla Svolinského je ote-
vřena každou neděli od 13:00 do 
17:00 hodin. VSTUP ZDRAMA.

Výstava Kreslený humor bude 
k vidění až do konce ledna.
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V neděli 17.10. 2021 se 
v Kunčicích pod Ondřej-
níkem konal první závod 
v orientačním běhu na krát-
ké trati (Memoriál Terezky 
Seberové). Závod byl ote-
vřený také veřejnosti a při-
šli si jej vyzkoušet i místní 
občané, díky nimž vyšplhal 
počet startujících na 235. 
Doufáme, že si všichni ne-
jen díky příznivému počasí 
orientační běh krásně užili, 
a že si nenechají ujít příští 
závod pořádaný oddílem 
O-RUNNAŘI Beskydy. Ten-
to je v náročném horském 
terénu pod Skalkou naplá-
nován za rok, na sobotu 
1. 10. 2022.

Děkujeme vedení obce 
Kunčice pod Ondřejníkem, 
majiteli penzionu Krkoška 
a všem majitelům dotče-
ných pozemků za podpo-
ru a možnost uskutečnění 
závodu.

Za pořadatele 
Aleš Bernatík

Foto: archív oddílu 
O-RUNNAŘI

Dne 28.11.2021 jsme si mohli po-
slechnout v Galerii Karla Svolinského 
skvělého hudebníka Mariana Friedla. 
Program se z důvodu nemoci na po-
slední chvíli změnil. S Marianem nevy-
stoupila dle plánu Marta Kratochvílo-
vá, ale její manžel, skvělý hudebník Jan 
Čižmář. Jan Čižmář vystupuje po celém 
světě se sólovým repertoárem i ve 
spolupráci s renomovanými hudební 

tělesy jako např. Royal Concertgeb-
ouw Orchestra a mnoho dalšími. Nám 
zahrál na mnohé netradiční historické 
hudební nástroje. Došlo tak ke spojení 
vystavovaného umění s hudbou (ně-
kdy mohli mít návštěvníci pocit, že tak 
jako jsou vystaveny obrázky ze slože-
ných zvířat, tak hudebníci hrají na ja-
kési bájné hudební nástroje). Oba hu-
debníci byli neskuteční, jak dokázali 

tyto nástroje střídat. Doslovná citace 
z koncertu: „Já toho Mariana opravdu 
obdivuji, protože dokáže zahrát doslo-
va „na každý klacek“ .“ I přes covid 
opatření se přišlo do Galerie podívat 
21 návštěvníků. 

Více info o hudebnících naleznete 
na jejich webových stránkách:

www.JanCizmar.com
www.marianfriedl.cz  -AS-

Závodníci v orientačním běhu si závod v Kunčicích užili

Koncert Plaisirs de la Campagne
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Naše podzimní vycház-
ka se opět vydařila. Ve 
čtvrtek 18.11. jsme v 8:30 
vystoupili na zastávce Žu-
chov. Nejdříve jsme říd-

kým lesíkem v Tížové došli k tzv. Zá-
zračné studánce. Někteří toto místo 

znali, někteří jsme tu byli poprvé. Vo-
dou ze studánky jsme si potřeli oči, 
tak uvidíme... :-)

Pak jsme se vrátili na Žuchov a vydali 
se směrem na Na Rozdílné. Cestou jsme 
šli kolem kapličky v Žárech - právě je po 
opravě, před dvěma lety byla úplně jiná. 

Pohodově jsme došli k cíli naši vy-
cházky - k restauraci Maralák. Už jsme 
se těšili na něco teplého...

V zimních měsících si dáme pauzu, 
tak se všichni opatrujte, na jaře zase 
vyrazíme !

Za SPV Alena Pavlásková

Listopadová vycházka seniorů

V sobotu 6. listopadu se měli mož-
nost všichni občané zúčastnit podzim-
ní výsadby stromů v naší obci. Celkem 
se v rámci tří lokalit vysadilo 54 stro-
mů, z toho 31 ovocných a 23 domácích 
listnatých stromů. Projekt je financo-
ván ze Státního fondu životního pro-
středí „Výsadba stromů“ a jeho cílem 
je zapojit širokou veřejnost do výsad-
by listnatých stromů ve svém okolí. 
I naše obec se do celonárodní iniciati-
vy #sazimebudoucnost zapojila a fond 
přispěl částkou 243 000,- Kč.

Na okraji pozemku u Rotundy mož-
ná už příští rok bude plodit sedm oře-
šáků odrůd Mars, Jupiter a Seifers-
dorfský. Ořechy určitě najdou uplat-
nění v budoucím vánočním cukroví. 

Ve školním areálu se vysadilo v rám-
ci vize školního arboreta 11 kusů do-
mácích dřevin od lípy velkolisté až po 
buk lesní. Poznat domácí květenu je dů-
ležitá znalost a žáci i široká veřejnost 
bude mít nyní ve školním areálu ideál-
ní příležitost se ji naučit anebo oprášit 
své vědomosti.

Na horním konci obce na návrší 
s deštníkem byl založen ovocný sad 

se starých odrůd. Celkem se vysadilo 
24 stromů od švestek po jabloně. V sadu 
tak poroste i Jadernička Moravská. V bu-
doucnu se tak nabízí možnost pro výro-
bu obecních pálenek či sušeného ovoce. 
Výsadby probíhaly také na urnovém 
háji, na kterém bylo vysazeno 12 bříz.  

I přesto, že účast na akci nebyla 
zrovna dechberoucí, vytvořil se na 
každé lokalitě tým lidí, kterým se po-
dařilo převážnou část stromů v prů-
běhu dne zasadit. Stromy, které zby-
ly, vysadili v následujících dnech pra-
covníci obce. 

Všem, kteří přiložili ruku k dílu moc 
děkujeme. Tito lidé, a s potěšením kon-
statujeme, že se do akce zapojila i do-
spívající generace, budou kolem vysá-
zených stromů chodit s úplně jiným 
pocitem. S úplně jiným pocitem budou 
sledovat, jak stromy rostou a těšit se 
na budoucí plody. Ještě jednou velké 
díky.  Zdeněk Strnadel

Zasadili jsme
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V pátek 5. listopadu se měl 
v Rotundě uskutečnit koncert 
tria Sešli sa. To kvůli zdravotním 
omezením nakonec nedorazilo, 
ale diváci o svůj hudební zážitek 
i tak nepřišli. Stanislava Brandi 
Byrtusová přinesla své kříšťálové 
mísy a začal meditačně - harmo-
nizační koncert. Bylo to natolik 
působivé a zajímavé, zvukové vib-
race pronikaly až do morku kostí, 
že jsem Stáni položila pár otázek, 
aby mohla přiblížit i čtenářům 
Obecních novin, o co vlastně jde. 

Co jsou to kříšťálové mísy 
a k čemu slouží? 

Křišťálové zpívající mísy jsou trochu 
jiné hudební, nebo spíše zvukové, ná-
stroje. Jsou to misky různých velikostí 
vyrobené z křemíkového krystalu. Je-
jich vznik je spojen s počátky počítačo-
vého průmyslu v USA, kde se tyto mísy 
začaly vyrábět, aby produkovaly čipy 
z čistého křemíku. Nedostatečně přesné 
mísy byly vyhazovány. Tyto mísy však 
dokázaly vyluzovat velmi zajímavé bo-
haté tóny a postupně se dostaly do po-
vědomí lidí, kteří pracují se zvukem jako 
nástrojem harmonizace těla. Takto se 
křišťálové mísy zhruba v osmdesátých 
letech 20. století přidaly k původním 
nástrojům Sound Healing (léčení zvu-
kem) jako jsou gong, nejrůznější bubny, 
zvonky, tibetské misky apod. 

Zvuk, i vše kolem nás, je určitá vib-
race, která přímo ovlivňuje buňky na-
šeho těla. Křišťálové mísy vydávání 
velmi bohatý zvuk, který dokáže har-
monizovat energetická centra těla. Jsou 
ideální neinvazivní metodou například 
při práci s úzkostí, depresemi ale i fy-
zickou bolestí. 

Poslech křišťálových misek umož-
ňuje dostat se do hluboké relaxace, 
která uvádí člověka do homeostázy. 
Homeostáza je stav, ve kterém se akti-
vují regenerační samolečebné procesy. 
Buňky v těle se “ladí” na vibraci křiš-
ťálu a dochází tak k uvolnění bloků ve 
fyzickém i emocionálním těle člověka. 
Tento zážitek či druh terapie je vhodný 
pro každého. 

Jak jste se k tomuto koníčku do-
stala?

Ke zvuku v kontextu relaxace a léče-
ní jsem se dostala v době, kdy jsem žila 
v USA. Tam jsem se poprvé zúčastnila 
Sound Bath (zvukové koupele) naživo 
a byl to skvělý zážitek. Ze všech nástro-
jů, které se v Sound Healing používa-
jí, mě křišťálové mísy zaujaly nejvíce. 
Moc mě baví také hra na zvonkohry 
Koshi Chimes. 

Kde je možné se s touto meditační 
technikou setkat?

Jak už jsem zmínila, v zahraničí se 
pořádají Sound Baths a není to dnes 

již nic neobvyklého. Dělají se vel-
ké akce i terapie pro jednotliv-
ce. Hrát se dá v přírodě i uvnitř. 
U nás v Česku si křišťálové mísy 
poslechnete pravděpodobně 
v centrech, které se věnuji léčení 
zvukem. Velmi příjemné je spo-
jení s jógou. 

Je ještě něco, co byste ohledně 
kříšťálových mís ráda sdělila? 

Křišťálové misky jsou vyrobe-
ny z téměř čistého křemíku. Kře-
mík a tedy i jeho nejznámější mi-
nerál - křemen - z něhož se vyrábí 
sklo, a který je základní složkou 

křišťálu v přírodě, je polokov. To zna-
mená, ze je to také polovodič. Křišťál 
je výborným zesilovačem energie a po-
kud při práci s ním máme jasný záměr, 
pomáhá jej amplifikovat v naší realitě. 

Lidské ucho přijímá zvuk a zpraco-
vává jej jako elektrický signál, který 
se dále šíři naší nervovou soustavou 
a přímo tak ovlivňuje míchu a mozek. 
Zvukové i mozkové vlny jsou oboje mě-
řeny jednotkou Hertz. “A” tón misek, na 
které hraju, je laděn na harmonickou 
úroveň 432Hz.

Pokud se pokusím všechny tyto in-
formace spojit do jednoho obrazu, vní-
mám zvuk vycházející z křišťálových 
misek jako nástroj obrovského poten-
ciálu v oblasti relaxace, která pomáhá 
vyšlapávat cestičku vedoucí k maxi-
málnímu zdraví jednotlivce. Zvuková 
vibrace je z mého pohledu zajímavým 
doplňkem. Při poslechu této “hudby” 
se snadněji dostáváme do meditativ-
ního stavu, který je dnes pro některé 
téměř nedosažitelný. Tento křišťálový 
zvuk boří mentální bariéry. 

Kateřina Niklová

Relaxace a léčba pomocí křišťálových mís

Tříkrálová sbírka, která probíhá již 
tradičně vždy na počátku kalendářní-
ho roku, je největší dobročinnou sbír-
kovou akcí v České republice. To, jak 
bude tato sbírka vypadat, bude ovliv-

něno epidemickou situací a případným 
omezením, které by se sbírky týkaly. 

Přesto chceme do Vašich domovů 
přinést požehání a přání štěstí, zdra-
ví a pokoje. A to buď v tradiční podo-

bě, nebo při online koledě. V současné 
době proto pracujeme s různými vari-
antami koledování. Ta nejoptimističtěj-
ší počítá s klasickou tříkrálovou kole-
dou v období od 1. do 16. ledna 2022. 
V přípravách je také koledování online, 
kdy dárci budou moci přispět bankov-
ním převodem (bezhotovostně) na 
účet sbírky pod variabilním symbolem 
dané Charity.

Více informací naleznete na našich 
webových stránkách www.frenstat.
charita.cz.

Děkujeme Vám všem, kteří se podí-
líte na realizaci této sbírky, a děkuje-
me také Vám všem, kteří naši činnost 
svým příspěvkem do pokladniček nebo 
na bankovní účet podpoříte.

Tříkrálová sbírka 2022
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Názory občanů

Vždy se snažíme uveřejnit všechny 
(i ty negativní) příspěvky, které nám 
přispěvatelé zašlou. Tyto příspěvky 
dělají noviny. Ať už jsou to např. krás-
né výtvory dětí ze školky či školy, pří-
spěvky sdružení, ale také názory ob-
čanů (pozitivní či negativní). 

Obecní noviny mají určitou kapaci-
tu a není někdy možné v každém čísle 
zahrnout vše. Všechny články na téma 
„ředitel ZŠ“ byly dosud vždy uveřej-
něny od všech přispěvatelů a také 
článek za zachování vesnického rázu 
obce. Dáváme v našich obecních no-

vinách i prostor názorům opačným 
(jak ze strany aktivních občanů, tak 
zastupitelů). Vyhrazujeme si ale prá-
vo příspěvek neuveřejnit nebo re-
dakčně krátit. 

Děkujeme za pochopení.

V ON č.11 mi nebyl otištěn článek 
„Jediná rozumná volba ředitele ZŠ a MŠ 
je Jaroslav Goj“ týkající se méně zná-
mých informací (např. některých ku-
lišáren) okolo změny ředitele ZŠ a MŠ. 
Článek, ač řádně podán, nebyl otištěn, 
údajně pro „nedostatek místa“. V 16ti 
stránkovém výtisku ON, již tak plného 
nastavovaných fotek, na něj holt „neby-
lo místo“. Smutné je, že tento argument 
byl použit na člověka, který Kunčic-
kým ON před lety vtiskl dnešní podobu 
a roky je řídil. A jako grafik vím, že není 
nic snažšího, než umístit někde „vpravo 
dole“ jeden kratší článek.

Musím také zmínit, že zmíněný člá-
nek, nebyl žádným „názorem jednoho 

občana“, ale shrnoval poznatky k dané 
problematice od řady zainteresova-
ných lidí a myslím, že se mohu v jeho 
případě zaštít i obrovskou podporou, 
kterou pan J. Goj v Kunčicích má.

Aby tento článek vyšel v prosin-
covém čísle, již samozřejmě postrá-
dá smysl. Ředitel Jaroslav Goj byl od-
straněn a jede se dál a žádné nega-
tivní informace nesmí ovlivnit obraz 
vedení obce.

Paní starostka veřejně prohlási-
la, že odstranění oblíbeného ředitele 
školy, bylo jejich politické rozhodnu-
tí. A tak se ptám, to neumíte za svá 
politická rozhodnutí unést i nějakou 
tu kritiku? 

Svět není jen sluníčkový a pokud 
chcete kritiku odsouvat „do dalšího 
čísla“, tak kde to příště skončí?

Je mi líto, že do vánočního čísla 
musím napsat takto konfrontační 
příspěvek, ale nedostal jsem na vy-
branou. Zároveň se omlouvám všem, 
kteří se na tvorbě článku podíleli, ale 
o jeho neuveřejnění jsem se samozřej-
mě dozvěděl až ve chvíli, kdy ON byly 
již v tisku.

Všem přeji šťastné a veselé Vánoce 
a panu řediteli Jaroslavu Gojovi přeji, 
aby i v předdůchodovém věku ještě sti-
hl nalézt vhodné zaměstnání.

Pert Tryščuk, petr@slovane.cz

V návaznosti na čím dál hustší vý-
stavbu v Kunčicích a jako reakce na 
další změny v územním plánu Kunčic 
p.O. vznikla výše uvedená petice, kte-
rá nese tento text:

My, níže podepsaní občané Kunčic 
pod Ondřejníkem a majitelé nemovitostí 
v Kunčicích pod Ondřejníkem prostřed-
nictvím této petice žádáme, aby byl do 
budoucna zachován vesnický ráz obce 
Kunčice pod Ondřejníkem.

A to především tím, že se výrazně 
omezí vznik nových stavebních parcel. 
Především, aby v CHKO a v oblastech 
s rozptýlenou zástavbou, byly tyto změ-
ny omezeny na naprosté minimum. Také 
žádáme o revizi stávajících nevyužitých 
stavebních parcel, především tam, kde 
stavebnost neodpovídá vesnickému 
rázu Kunčic pod Ondřejníkem.

Děkujeme.

Petice již běží několik týdnů a se-
tkáváme se veskrze s kladnými ohla-
sy. Chceme také upozornit, že tato 
petice má jediný cíl: zjistit, zda sou-
časnou situaci vnímají i ostatní spo-
luobčané podobně. Cílem petice je 
tedy podpořit naše současné (a bu-
doucí) zastupitele, kteří nebudou 

chtít následovat příkladu Čeladné 
a budou k dalším územním změnám 
přistupovat s co největší opatrností. 
Kunčice nejsou nafukovací a kolem 
sebe potřebujeme k životu i kus pří- 
rody.

Podpisy k petici bychom rádi sbí-
rali celý rok, proto žádáme ty, kteří 
vidí situaci podobně, aby si na mailu 
níže vyžádali petiční archy a pomohli 
nám se sběrem podpisů. Protože bez 
plošné spolupráce a podpory, nebude 
mít petice takovou váhu a jedině tak 
zabráníme některým zásadním zása-
hům do krajiny.

Poděkování vedení obce: V této 
souvislosti jako petiční výbor vel-
mi kladně hodnotíme přístup vedení 
obce při 3. změně územního plánu, 
kdy byly žádosti (i oproti minulosti) 
posuzovány opravdu poctivě. Zastu-
pitelstvu tímto děkujeme a vyjadřu-
jeme většinově podporu jejím roz-
hodnutím.

Ne však plně, do dalšího schvalo-
vacího procesu prošly také dvě změ-
ny, které výrazně vybočují z těch 
ostatních. Zvláštní je, že obě změny 
byly již projednávány před několi-
ka měsíci ve zrychlené druhé změně 

územního plánu, kde už byly „zamít- 
nuty“. 

V jedné této změně ZO doporču-
je změnu parcely navazující na les, 
která navíc nesplňuje ani nezbytnou 
velikost parcely (a to o cca 200 m2). 
V druhém případě měly na zelené lou-
ce vyrůst čtyři rodiné domy, po pře-
pracování „jen“ dva. A to na souvislé 
zemědělské ploše na horním konci, 
vedle golfového hřiště. Takovýto zá-
sah do souvislé zemědělské plochy 
o rozloze 2,6 ha (2 parcely různých 
vlastníků) považujeme za nešťastný 
až nepochopitelný. Obzvláště, když 
v jiných připadech byly mnohem přís-
něji posuzovány i drobné stavební 
požadavky.

Doufáme, že jde jen o nedopatření 
a jako petiční výbor budeme oba pří-
pady pečlivě sledovat a plnit závazek, 
který jsme touto peticí přijali.

Za petiční výbor:
Tryščuk Petr, 73913, Kunčice pod Ond-
řejníkem č.p. 114, petr@slovane.cz
Hurník Lukáš, 73913, Kunčice pod Ond-
řejníkem č. p. 207
Šablaturová Libuše, 73913, Kunčice pod 
Ondřejníkem č.p. 167

Vyjádření redakce Obecních novin

Máte to skutečně zapotřebí?

Petice za zachování vesnického rázu obce
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Každoročně se po celé republi-
ce koná prestižní matematické klá-
ní pod názvem Logická olympiáda. 
Tuto prestižní matematickou a logic-
kou soutěž pořádá společnost MENSA 
a letos se jí zúčastnilo 75 237 žáků 
z 3 286 škol.

Naše děti Vesna Amélie Tryščuko-
vá a Dervan Tryščuk se takřka pravi-
delně dostávají do krajských kol a re-
prezentují tak i naši obec a svou ško-
lu (PORG). Na letošním krajském kole 
5.11.2021 se náš syn umístil na hez-
kém 25. místě.

Bohužel se mu nepovedl zopakovat 
úspěch z roku 2018, kdy reprezento-
val Moravskoslezský kraj na celostát-
ní soutěži, která se odehrává na Praž-
ském hradě.

Rodiče Karla a Petr Tryščukovi

Pravidelný úspěch na logické olympiádě

Ze života školy a školky

I prvňáčci přispěli do školní soutě-
že svými krásnými výrobky a výtvo-
ry s podzimní nebo halloweenskou te-
matikou, na kterých pracovali doma. 
Některé děti přinesly do školy vlastní 
dýni, kterou si chtěly vyrobit ve ško-
le společně se svými spolužáky. Pro-
to jsme se ve výtvarné výchově pustili 
do dýňového tvoření, kdy si všechny 
děti s pomocí paní učitelky vydlabaly 
svoji dýni a v pracovních činnostech si 
z jedlých dýní připravily těsto na dý-

ňové muffiny, se kterým jim pomohla 
paní vychovatelka. S chutí se pustily 
do plnění formiček a také ochutnává-
ní těsta :).

Dýňové muffiny se povedly a všich-
ni jsme si na nich moc pochutnali!

Leona Píchová

Dýňové dlabání a pečení v 1. třídě

V listopadu jsme se zapojili do dal-
šího ročníku nadace Karla Janečky 
-Světového dne laskavosti – JSEM LAS-

KAVEC. S žáky 2. třídy jsme si vybrali 
laskavost – Pomoz přírodě, aby byla 
čistá. Nejprve proběhla ve třídě bese-

da o důležitosti být laskavý i k příro-
dě a chránit ji pro další generace. Děti 
vyprávěly konkrétní situace, jak a kdy 

už přírodě pomohli. 
Bylo velmi příjemné 
slyšet jejich vyprá-
vění a postoj udělat 
něco dobrého a las-
kavého. Nezůsta-
lo jen u slov. S vel-
kým nadšením jsme 
vyrazili do okolní 
přírody, sbírali od-
padky a vše, co do 
čisté přírody nepa-
tří. Děti byly velmi 
šikovné a na konci 
akce je hřál pocit 
z dobře vykonané 
práce. 

Učíme se jeden od 
druhého a inspiru-
jeme se u těch, kteří 
mění svět k lepšímu. 

Za 2. třídu 
Eva Halatová

LASKAVEC 2021

Tým NKJ

DĚKUJEME,
že jste se zapojili 13. 11. 2021 do Světového dne laskavosti!

Máme radost, že se přihlásilo 565 týmů a 14 003 dětí. 
Nezapomeňte, že laskavost plodí laskavost!
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V letošním školním roce jsme se do-
hodli, že v družinách zkusíme tvořit 
nejen samostatně, ale i podle společ-
ných námětů. Na každý měsíc v roce 
připadne jedno téma jako „společná 
akce“. Společná jen symbolicky, kdy 
bude překvapením, jak se daného ná-
mětu každá družina zhostí a jakých 
výsledků dosáhne. 

V měsíci září jsme se věnovali 
hrám podobným hledání talentů, jak 
je známe z médií. V každém jsou, ať 
už skryté, nebo již objevené nějaké 
vlohy. V čem jsem dobrý? V čem vyni-
kám? A proto UKAŽ, CO UMÍŠ. Zájem 
potvrdil, že máme v Kunčicích dost 
talentů: ve zpěvu, gymnastice, herec-
tví - zejména v grotesce. Výjimečnou 
scénkou bylo sestavení miniaturního 

papírového modelu tanku nebo roztr-
žení papíru jednou rukou. Medaili si 
odnesl každý, kdo se zúčastnil. 

V měsíci říjnu se tvořilo, hádalo 
a soutěžilo podle námětu jablíček. 
O úrodě z JABLÍČKOBRANÍ i skvělých 
štrůdlech se psalo i v minulém čísle 
ON. Cílem této akce bylo získat pově-
domí o tom, jak se dají zpracovávat ur-
čité suroviny, v našem případě jablko 
a poznání, když je zpracujeme různý-
mi způsoby, získáme zcela odlišné vý-
robky. Děti se při všech aktivitách ne-
jen dobře bavily, ale byly i překvape-
né, v jakých dobrotách se skrývá tato 
zdánlivě obyčejná surovina.

Na listopad připadl motiv PESTRÁ 
PALETA. Na začátku jsme si připomně-

li, jak probíhá kalendářní rok a jaká 
roční období známe. Pak jsme se za-
měřili na období podzimu se vším, co 
toto období přináší v lidském životě 
a v přírodě. Nejvíce nás samozřejmě 
zajímaly proměny v přírodě z pohle-
du barevnosti. Děti se náramně bavily 
při vycházkách do okolí školy, při ob-
jevování zajímavých barev listů, rost-
lin, plodů, které nacházely, a postupně 
si některé přinášely do družiny. Poté 
už jen s tímto materiálem rozličnými 
technikami pracovaly.  

Naše díla můžete vidět na chodbách 
v patře i v přízemí školní družiny, kde 
se postupně s každým novým měsícem 
doplňují .

Vychovatelky ŠD

Nejen výtvarné podzimní nápady

V pondělí 1. 11. jsme si s šesťáky 
udělali plánovanou dvouhodinku češ-
tiny – „Dílnu čtení poezie“. Tentokrát 
žáci ani nereptali, protože tušili, že to 
bude poněkud jiná výuka. V první ho-
dině měli za úkol soustavně číst z roz-

daných či vlastních básnických sbírek, 
ale zároveň uvažovat, o které z básní 
pak vytvoří „pětilístek“, což je meto-
da propagovaná kritickým myšlením. 
V závěru druhé hodiny pak povídali 
ostatním spolužákům, proč si danou 

báseň vybrali, co je na ní zaujalo, kte-
rá slova zapsali do „pětilístku“ a proč.

Podle reakcí a píle dětí si troufám 
říct, že se jim tato činnost líbila, proto 
ji zase někdy do hodin zařadíme.

Mgr. M. Kahánková, uč. ČJ

Rozhovory nad „pětilístky“
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Legenda o Svatém Martinovi pra-
ví, že přijíždí dne 11. listopadu do 
všech měst a vesnic na bílém koni. 
Abychom svatého Martina k nám do 
školky přilákali, připravili jsme si 
v tento den s dětmi ze třídy Kuřátek 
tvoření z perníkového těsta. Praco-
vali jsme od samého rána. Na tako-
vé svatomartinské perníčky se musí 
správně zadělat těsto. Spojili jsme 
všechny voňavé ingredience, jako je 
skořice, hřebíček, badián, citrónová 
kůra , máslo a hlavně med. Kluci, co 
mají velké svaly, váleli těsto. Děvčata 
vykrajovala koníky a husičky. Společ-
ně je ukládali na připravené plechy, 
které paní učitelky nestačily nosit do 
předem vyhřáté trouby. Neuplynulo 
ani 8 minut a svatomartinské perníč-
ky se na nás z trouby jen smály. Po vy-
chladnutí následovalo zdobení bílou 
polevou. Každý si v tento den odnesl 

svého bílého koníka a husičku domů. 
A svatý Martin? Snad ho ještě letos na 
bílém koni potkáme.

Zdraví Vás všichni ze třídy Kuřátek

Pečení svatomartinských koníčků

Podzim je krásný… Všude kolem 
nás je spousta barev. V družině Žabky 
a Včelky jsme si s dětmi povídali o na-
šich oblíbených barvách, hodnotili a po-
rovnávali jsme je, které jsou studené 
a které naopak teplé. Nádherné podzim-
ní barvy v tomto období se nám staly 
inspirací k výtvarnému a kreativnímu 
tvoření. Děti jsou nesmírně vnímavé 
a citlivé na různé barevné kombinace, 
což nám také krásně předvedly. Praco-
valy individuálně i ve skupinách, tvořily 
a malovaly sluníčka, ježky, sovičky a jiné 
výrobky dle své vlastní představivosti. 

Závěrečnou prací družinového pod-
zimního stromu jsme ukončili naše lis-
topadové téma Barevná paleta. Použili 
jsme přitom různou techniku a mate-
riál (tupování houbou, otisk bublinko-
vé folie, malířského válečku, alobalu 
a dřevěných destiček). Výsledky jejich 
snažení mohou potěšit i ostatní, proto-
že se staly součástí výzdoby naší školy.

Andrea Stašicová 
a Bc. Kateřina Gajdzioková

Velká gratulace Antonínu Konvič-
kovi /žák 2. třídy/, který získal ve vel-
ké konkurenci krásné 14. místo.

Eva Halatová

Hrajeme si s barvami Logická 
olympiáda

Týden od 1.11. do 5.11. se v naší ško-
le nesl v duchu Halloweenu, dušičkové-
ho svícení a podzimních barev a deko-
rací. Pro všechny děti z 1. a 2. stupně 
byla vyhlášena soutěž o nejdokonale-
ji, nejpřepychověji, nejluxusněji a nej-
strašidelněji vydlabanou nebo ozdo-
benou dýni. Děti a rodiče statečně 
nosili do školy své dýně nejrůznější 
tíhy a rozměrů a zaměstnanci školy 

společnými silami vytvořili na chod-
bách školy svítící výstavku, výzdobu 
a barevné podzimní aranžmá.

V úterý 2. 11. na Dušičky se brzy ráno 
celá výstavka rozsvítila a vítala ráno 
děti ve škole. Všichni žáci školy a za-
městnanci vybírali a hlasovali pro jed-
nu dýni, která je nejvíce zaujala. A ne-
bylo lehké zvolit jen jednu z padesátky 
soutěžních. Hlasování se zhostili letošní 

deváťáci a dali si skutečně záležet. V do-
konalých kostýmech obešli s hlasovací-
mi lístky a hlasovacím boxem celou ško-
lu a zajistili tak účast všech přítomných 
dětí a zaměstnanců na výběru vítězů. 
Těmi se s nejvyšším počtem hlasů stali 
sourozenci Kaděrovi z 1.A a 3.A za extra 
strašidelně vyřezanou dýni. 

Současně s dýňovou soutěží byla 
vyhlášena i výtvarná soutěž pro děti 

Dušičkový týden ve škole
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z 1. stupně o nejlepší obrázek nebo vý-
robek s podzimní, dušičkovou nebo ha-
lloweenskou tématikou. Děti malovaly 
obrázky, vyráběly svícny, strašidelné 
hrady a dekorace ve výuce ve škole, 
v družině anebo doma. Z jejich úžasných 
tvůrčích děl vybírala odborná porota 
tři nejlepší a to ve 2. kategoriích. V kate-
gorii 1. – 3. třída a v kategorii 4. – 5. tří-
da. Porota hodnotila především origi-
nalitu, časovou náročnost a preciznost 
vypracování, rukopis dítěte na daném 
obrázku nebo výrobku a celkový výraz 
a dojem z výtvarné práce. A nebylo to 
vůbec jednoduché. Vítězem mladší ka-
tegorie se stal Ondřej Strnadel ze 3.B 
s časově náročným a do detailu pro-
pracovaným prostorovým objektem 
strašidelného hradu s duchy. Vítězem 
starší kategorie se stal František Kře-
nek z 5.B. s barevnou malbou dýně, 
kde porota ocenila převážně zvládnu-

tí techniky malby temperou a odvahu 
v míchání barev.

Všechny děti umístěné na prvních 
třech příčkách ve všech soutěžních 
kategoriích získaly diplomy a věcné 
ceny a děti, které se zúčastnily, ale 

nevyhrály, dostaly alespoň sladkou 
odměnu. Děkujeme za velkou účast 
a vítězům moc gratulujeme! 

Těšíme se, čím nás překvapíte zase 
za rok! Za tým zaměstnanců školy

Mgr. Petra Mertová

Pravěk je nejstarším a nejdelším 
obdobím lidských dějin, přibližně jej 
datujeme od 3 mil. let do 3 500 před 
naším letopočtem, v některých oblas-
tech ještě déle. Namísto chybějících 
písemných památek, jelikož pravěcí 
lidé ještě neznali písmo, jsou zdrojem 
bližšího poznání kosterní pozůstatky 
a hmotné památky dávných kultur na-
lezené v odlišných částech světa. Aby 
si žáci 6. ročníku tuto vzdálenou dobu 
přiblížili a lépe si dokázali představit, 
jak náročný byl život pro naše pravěké 
předky, dostali v rámci výuky dějepi-
su za úkol vyrobit „pravěký“ výrobek. 
Podmínkou bylo použít čistě přírodní 
materiály a vytvořit s jejich pomocí 
něco, co mohli znát, vyrábět a užívat 
už lidé v pravěku. Mezi výsledky jejich 
snažení se sešly oštěpy, palice a kyje, 
sekyrky a sekery různých velikostí, 
kamenná kladiva a motyčky, některá 
děvčata se pokusila o výrobu přírod-

ních šperků. Výstava pravěkých vý-
robků probíhá v těchto dnech v naší 
škole, na chodbě na druhém stupni, 
a je právem obdivována žáky i vyu-
čujícími. Ostatním umožníme náhled 
alespoň prostřednictvím přiložených 

fotografií. Rádi bychom zde také podě-
kovali i některým zručným tatínkům 
a maminkám, kteří svým šesťákům 
s tímto úkolem pomohli.

Mgr. Denisa Magdoňová, 
učitelka dějepisu

Doba kamenná v době covidové aneb  
Výstava pravěkých výrobků
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Vážení občané.

Dovolte mi, abych se s Vámi touto cestou rozloučil,
poněvadž jsem byl Radou obce k 1. 1. 2022 odvolán z funkce ředitele školy Vaší ZŠ a MŠ.

Zároveň Vám děkuji za podporu, které se mi dostalo nejen z řad zaměstnanců,
ale i stovek rodičů a rodičovské veřejnosti v tom,  

abych mohl dál působit ve funkci ředitele kunčické ZŠ a MŠ.
Bohužel se tak rozhodnutím zřizovatele Obce Kunčice pod Ondřejníkem nestalo.

Proto bych Vám chtěl popřát hezké a klidné Vánoce, mnoho štěstí a pohody v roce 2022
a aby v této složité situaci při Vás stálo zejména zdraví, abyste byli se školou 

a jejím vedením do budoucna spokojeni
a aby se Vám v Kunčicích p. O. 

spokojeně žilo.

Jaroslav Goj
ředitel školy

Máme pro Vás TIP na pěkný Vánoční dárek
Jedná se o přírodní sypané čaje z bylin a ovoce, vyrobené na míru pro naši obec.

l Čaj s dobromyslí a levandulí  
(fialová etiketa)

l Čaj s bezovým květem  
(modrá etiketa)

l Čaj s kopřivou a mátou  
(zelená etiketa)

l Čaj s lipovým květem  
(oranžová etiketa)

l Čaj s lesními bylinami  
(červená etiketa)

l Čaj s dobromyslí a mateřídouškou  
(růžová etiketa)

ll Čaj s meduňkou a kontryhelem  
(bílá etiketa)

l Čaj s meduňkou a dobromyslí  
(žlutá etiketa)

MOŽNOST  

ZAKOUPENÍ NA  

OBECNÍM ÚŘADĚ 

99 Kč/kus
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Manželský pár koupí stavební 
pozemek nebo rodinný dům 

k rekonstrukci. Platba v hotovosti. 

Nabídky na tel.: 603 111 528

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

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

Telefon: 603 315 738

Klece pro chov křepelek.
Doprava po celé ČR. 

www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ 

Prodej Českých, čerstvě řezaných, 
levných Vánočních stromků.

Kunčice pod Ondřejníkem
dům č. p. 590 
(poblíž Beskydského rehabilitačního centra)

Tel: 721 655 218
 

• MODERNÍ VYTÁPĚNÝ SÁL 
• KVALITNÍ CERTIFIKOVANÍ LEKTOŘI

• KRÁSNÉ PROSTŘEDÍ UPROSTŘED BESKYD 

MARALÁK
YOGA SPORT

www.maralak.cz

LEKCE PRO ZAČÁTEČNÍKY 
SPORTOVNÍ LEKCE 

DOVEDNOSTNÍ LEKCE

BIKRAM YOGA • VINYASA • HATHA 
/KYČLE, PÁTEŘ, ZDVIHY, STOJKY/

JÓGA NA MARALÁKU

+420 732 559 600

Chcete mít info o dění v obci?

Æ	Stáhněte si	
aplikaci...

Æ	Přihlaste se u místostarosty 	
k odběru SMS!



24 – I N Z E R C E 12/2021


