
Opravy místních komunikací 
13c, 14c a 84c jsou již téměř 
u konce

Technologie opravy těchto komu-
nikací byla provedena na položením 
jedné živičné vrstvy, které předchá-
zela lokální vysprávka výtluků. Dél-
ka úpravy MK 13c je 225 m, MK 14c 
136 m, MK 84c 800 m. Opravy rea-
lizuje společnost SWIETELSKY sta-
vební s.r.o. odštěpný závod Dopravní 
stavby MORAVA, IČO: 48035599 za na-
bídkovou cenu ve výši 1.292.827,9 Kč 
vč. DPH 21%.  

https://www.vhodne-uverejneni. 
c z / z a k a z k a /o p r a v y - m i s t n i c h - 
-komunikaci-13c-14c-a-84-c-v-obci-
-kuncice-pod-ondrejnikem

Velkou část místních  
komunikací pod Stolovou 
opravíme ještě letos

Právě probíhá hodnocení veřejné 
zakázky malého rozsahu na opravu 
povrchu místních komunikací II. tří-
dy obce Kunčice pod Ondřejníkem. 
Místní komunikace jsou ve vlastnic-
tví obce, jejich pasportní označení 
je 4b a 5b. Délka úpravy MK 4b je m 
1500 m, MK 5b 330 m. Šířka místní 
komunikace 4b je 3,5 m, MK 5b 6,70-
7,20 m. Protože se jedná o významněj-
ší komunikace, bude jejich oprava pro-
vedena jinou technologií, než je tomu 
u místních komunikací třetí třídy. 
Niveleta komunikace bude zvýšena + 
10 cm. Stávající vjezdy a sjezdy budou 
respektovány. V rámci trasy budou 
výškově upraveny poklopy stávajících 
kanalizačních šachet, poklopů šoupat. 
Oprava komunikace se bude skládat 
z následujících prací. V intravilánu 
obce bude vozovka rozfrézována do 
hloubky 15 cm.  (pokračování na str. 2) 
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Milí sousedé,
v minulém úvodníku jsem slibo-

vala rozhovor s panem Marianem 
Friedlem, dvojnásobným držitelem 
ceny Anděl. Děkuji Kristýně Majerko-
vé za moc hezké čtení na str. 18 a 19. 

Mám radost, že nám Galerie po-
malinku ožívá. Prvního září v ní 
proběhlo slavnostní uvítání našich 
nových prvňáčků.

A co nás v Galerii dále brzy čeká? 
Podařilo se nám dokončit první in-
stalaci. Poděkování patří realizáto-
rům, sochaři a řezbáři panu Janu Ze-
mánkovi a architektce a výtvarnici 
paní Ladě Poulové. 

Fotografické lavičky (horizontální 
i vertikální) Jana Zemánka, vytvoře-
né na míru pro naši Galerii jako pocta 
zakladateli Galerie panu Zdeňku Šru-
bařovi, budou slavnostně odhaleny 
v sobotu 12.9.2020 v 18:00 v rámci 
našeho Dne obce. Jste srdečně zváni.

Další možnost si Galerii prohléd-
nout budete mít při volbách do Za-
stupitelstev krajů a do Senátu ve 
dnech 2. a 3. října (str. 10). Obě vo-
lební místnosti budou totiž prá-
vě v Galerii. Přijďte k volbám, je 
to důležité a má to smysl! V minu-
lých krajských volbách byla volební 
účast v naší obci jen 33,67 %. Naše 
obec nevisí ve vzduchoprázdnu, je 
součástí Moravskoslezského kraje. 
A o tom, jak se nám bude v obci žít si 
nerozhodujeme jen my sami. Závisí 
to i na vyšších úrovních politiky – 
Kraji, Poslanecké sněmovně, Senátu. 
Využijte svého práva spolurozhod-
nout o tom, kdo bude ovlivňovat dění 
na Kraji a v Senátu. Najděte si, pro-
sím, čas a přijďte k volbám.

Děkuji. Vaše Míša

Slovo starostky

Rozhovor  
s Helenou Pešatovou

9
Aktivity Sportu  
pro všechny

Kunčická bečka
26. září

11
Rozpis  
fotbalových utkání

13 15

Aktuálně k projektům obce  
– zaměřili jsme se na opravy místních komunikací
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(dokončení ze str. 1)
Bude dodáno potřebné množství po-

jiva cementu a asfaltu. Vrstva bude re-
cyklována a reprofilována do požadova-
ného sklonu. Na recyklovanou vozovku 
budou položeny dvě živičné vrstvy. 

Předpokládaná hodnota této zakáz-
ky je ve výši 5,8 mil. Kč bez DPH.

Zabývali jsme se také variantním 
řešením, kdy by nebyla využita recy-
klace materiálů, ale veškerý materiál 
by byl odfrézován, odvezen na sklád-
ku a všechny vrstvy by byly položeny 
znovu. Tato varianta by vycházela na 
11,5 mil. Kč bez DPH.

O dalším postupu v této zakázce se 
bude rozhodovat na zářijovém zasedání 
zastupitelstva obce, kde budou zastu-
pitelé obce schvalovat potřebné roz-
počtové opatření a smlouvu s dodava-
telskou firmou. V průběhu oprav čeká 
obyvatele lokality pod Stolovou dočas-
né dopravní omezení. Prosíme Vás tedy 
o trpělivost. Odměnou Vám bude kva-
litní cesta, po které bude radost jezdit. 
Věříme, že doporučenou rychlostí 😊. 

Probíhá také oprava výtluků 
tryskovou technologií 
(Jet Patcher) na místních  
a účelových komunikací obce

Opravy místních a účelových komu-
nikací technologií provádíme v těchto 
dnech technologií Jet Patcher. Dle fi-
nančních možností obce místostaros-
ta poptal opravy místních komunika-
cí v objemu 200t materiálu. Vzhledem 
k objemu materiálu a nasmlouvaným 
zakázkám firem vlastnící technologii 
Jet Patcher, byly uzavřeny Smlouvy 
o dílo s oběma společnostmi, které po-
daly nabídku (Lesostavby Frýdek-Mís-
tek a.s., z Frýdku-Místku, IČ: 45193118 
a firma Milan Novák z Frýdku-Míst-
ku, IČO: 47194316). Při vyjednávání 
se podařilo dosáhnout u obou firem 
stejné (nižší) nabídkové ceny, ve výši 
2.850 Kč bez DPH za 1 tunu materiá-
lu (tedy 3.448,50 Kč vč. DPH / 1 tunu 
materiálu), včetně veškerých nákladů 
a prací. Celkové náklady na tyto opravy 
tak budou ve výši necelých 690 000 Kč.

Zakoupíme příslušenství 
k novému pracovnímu stroji 
- sněžnou radlici a sypač  
vozovek)

Rada obce také projednala cenové 
nabídky na zimní příslušenství k vozi-

dlu Bonetti, jedná se o sypač vozovek 
(o objemu 1m³ s otočným nerezovým 
rozmetadlem a ovládáním množství 
a šířky posypu z kabiny) a sněhovou 
radlici (čelní rovná s hydraulickým 
přetáčením, odpružená proti čelním 
rázům a příčnému náklonu, včetně 
zdvihacího zařízení). Cenově nejvý-
hodněji vychází nabídka firmy Starlord 
s.r.o. z Prahy, IČO: 03808017. Cenová 
nabídka je ve výši 399.300 Kč, včetně 
DPH. Byla uzavřena Kupní smlouva.

Stavební úpravy BUS točny  
u dolního hřbitova jsou  
téměř dokončeny

Realizací této zakázky chceme řešit 
bezpečnost provozu v křižovatce silni-
ce III/48310 u hřbitova u odbočky na 
Frenštát pod Radhoštěm. Základním 
principem je ujasnění průjezdu přes 
křižovatku, hlavně pak odbočení ze 
směru od Tiché na Frenštát pod Rad-
hoštěm. Předmětem zakázky je realiza-
ce ostrůvku pomocí CITY bloků, prove-
dení vodorovného a instalace svislého 
dopravního značení. Autobusové za-
stávky z obou směrů budou přesunuty 
na jedno bezpečné místo k ostrůvku. 
Autobus tak nebude stát přímo v kři-
žovatce a nebudou vznikat nepřehledné 
a mnohdy nebezpečné situace s objíždě-
ním autobusu netrpělivými řidiči. Mís-
to pro parkování návštěvníků kostela 
a hřbitova jsme zajistili na louce naproti 
faře. Děkujeme, že budete nový způsob 
parkování respektovat.

V uzavřené výzvě bylo osloveno 
celkem 5 dodavatelů, nabídku podaly 
2 společnosti. Předpokládaná hodno-
ta zakázky byla 250.000 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo byla uzavřena se, spo-
lečnosti Značky Morava a.s., z Krnova, 
IČO: 25865871 za nabídkovou cenu 
232.628,85 Kč bez DPH (281.480,91 
vč. DPH 21 %). 

Chodník k DPS a související 
infrastruktura

4. srpna byla uzavřena smlouva 
o dílo se společností Cobbler s.r.o. ze 

Zašové, IČO: 46578463 za celkovou 
cenu 10 683 289, 20 Kč vč. DPH. Celé 
znění smlouvy naleznete na našem 
profilu zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/
zakazka/chodnik-k-dps-a-souvisejici-
-infrastruktura

V letošním roce proběhne dle na-
plánovaného harmonogramu osazení 
obou lávek pro pěší, již máme stano-
vení dopravního značení pro zvláštní 
užívání krajské komunikace (během 
prací bude omezena jízda semafory). 
Hlavní část prací – samotné těleso 
chodníku, kanalizace a vodovod bu-
dou probíhat od dubna příštího roku, 
s ukončením o prázdninách. 

Příkazní smlouvu na kompletní vý-
kon technického dozor stavebníka a vý-
kon koordinátora BOZP při realizaci 
této stavby máme uzavřenu se společ-
ností ČECH – ENGINEERING, a.s. z Ost-
ravy, IČO 25394983. Odměna příkazní-
ka je navržena za výkon činnosti TDS ve 
výši 28.000 Kč/měsíc a za výkon činnos-
ti koordinátora BOZP ve výši 8.000 Kč/
měsíc. Předpoklad realizace je do srpna 
2021 (s přerušením prací v zimním ob-
dobí). Celková odměna pro příkazníka 
by měla být ve výši 252.000 Kč bez DPH.

Střecha bývalé smuteční síně, 
tzv. Rotundy, je opravena

Havarijní opravu střechy provedla 
v srpnu firma pana Kamila Šnyty z Kun-
čic pod Ondřejníkem, IČO: 66167493 za 
cenu 317.690 Kč bez DPH. Práce byly 
fakturovány v režimu přenesené daňo-
vé povinnosti. Celkové náklady tak byly 
vč. DPH ve výši 384 405 Kč.

Michaela Šebelová a David Fojtík
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Jarmila Kantorová 89 let
Miloslav Šrubař 87 let
Eliška Valášková 87 let
Ludmila Janáčová 83 let
Marie Strnadlová 83 let
Helena Dvořáková 82 let
František Strnadel 82 let
Stanislav Zátopek 81 let
Vlasta Čajánková 75 let
Tomáš Chrudina 75 let

Ludmila Tobolíková 70 let
Jaroslav Socha 65 let
Peter Hiĺovský 65 let
Lubomír Šrubař 65 let
Josef Henzl 60 let
Taťána Holušová 60 let

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

Jubilanti září 2020
Společenská rubrika

Vítání občánků
V sobotu 11. července jsme v obřadní síni obecního úřadu přivítali nově 

narozené občánky Kunčic pod Ondřejníkem. Jsou to Kristýna Stružínská, 
Václav Ryšánek, Zoja Musilová, Jakub Mazoch a Dominik Křenek. 

Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Foto: David Šrubař

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

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

Vzpomínky

Odešel, jak si osud přál, 
ale v našich srdcích žije dál…

Dne 13. září 2020 uběhlo 20 let 
od úmrtí pana Imricha Zajace.

Vzpomíná manželka s rodinou

Dne 1. září 2020 vzpomínáme 
15. výročí od úmrtí  

paní Marie Závodné, kdo jste  
jí znali, vzpomeňte s námi. 

Dcery Jarmila, Zdeňka  
a snacha Zdeňka s rodinami

* * *
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Mobilní sběr nebezpečných a vel-
koobjemových odpadů proběhne dne 
19. září 2020 a provedou ho pracov-
níci firmy FCC Česká republika, s.r.o. 
spolu s pracovníky údržby obce. 

Na těchto stanovištích v uvedené 
době může každý občan nebo vlastník 
nemovitosti v obci odevzdat nebez-
pečný odpad: olejové automobilové 
filtry, plechovky se zbytky barev, au-
tobaterie i s elektrolytem, znečiště-
né láhve a sklo od chemikálií, zbytky 
přípravků na hubení škůdců a postři-
ky, staré kosmetické přípravky, staré 
léky, vyjeté motorové oleje, mořidla 
a rozpouštědla, plastové obaly a ná-
doby od škodlivin, hadry znečištěné 
barvami, oleji a vazelínou, obaly od 
sprejů apod.

Nebezpečný odpad přivezte pou-
ze v uvedenou dobu, aby jej mohli 
pracovníci odborné firmy od Vás 
přímo odebrat a uložit do mobilních 
kontejnerů a aby nezůstával nikde 
ležet bez dozoru!

Na těchto stanovištích v uvedené 
době může každý občan nebo vlast-
ník nemovitosti v obci odevzdat vel-
koobjemový odpad: odpad z běžné-
ho provozu, který nelze uložit do po-
pelnice: matrace, části nábytku, WC 
mísy, umyvadla, koberce, linolea, ko-
čárky apod.

Na daná stanoviště přivážejte pro-
sím velkoobjemový odpad až od vy-
značené doby, tj. od 8.00 hodin do 

doby uvedené u jednotlivých stano-
višť. Po uvedené době již odpad na 
stanoviště nevozte, uložit tento od-
pad pak můžete v provozní dobu do 
sběrného místa čp. 803 (areál Pily 
Kunčice p. O.), které bude otevřeno 
do 31. 10. 2020.

Informace ke sběru  
železného šrotu

Z důvodu zrušení jarního sběrného 
dne proběhne i sběr železného šrotu 
v sobotu 19. září 2020. Sběr provedou 
členové SDH Kunčice pod Ondřejní-
kem. Odvoz železného šrotu je mož-
né individuálně projednat na tel. 721 
831 980.

Železný šrot nebude vykupován, 
odvoz bude proveden zdarma. 

Veškerý nepotřebný železný šrot 
mohou občané uložit k místním komu-
nikacím, odkud bude naložen a odve-
zen. Sběrné vozidlo bude projíždět 
po těchto trasách:
•  od křižovatky u nemocnice, kolem 

dřevěného kostelíku k prodejně 
pod Stolovou a zpět kolem dřevě-
ného kostelíku k hranicím obce Če-
ladná a zpět k penzionu Karolína, 
dále kolem transformátoru až pod 
les nad penzion Jurášek, 

•  od penziónu Karolína přes Koli-
by k hospůdce na Maralově kop-
ci, zpět k železničnímu přejezdu 
kolem apartmánového domu Re-
lax, odtud přes autobusovou toč-

nu k nádraží ČD, dále pak okolo 
hospůdky Na kopečku po Valašské 
cestě k penziónu VK, k obecnímu 
úřadu a jeho okolí, 

•  po silnici II/483 od nemocnice po 
Tichou, od autobusové zastávky 
"U lávky", zpět po pravé straně po-
toka Tichávka, přes Rakovec na 
Frenštát p. R. a zpět přes Humbarek 
okolo mateřské školy ke kostelu.

Odvoz železného šrotu je možné 
individuálně projednat na tel. 721 
831 980.

Informace ke sběru  
elektroodpadů

Elektroodpady se odevzdávají do 
místa zpětného odběru v areálu Pily 
Kunčice p. O. čp. 803, odkud jsou zdar-
ma odváženy smluvními kolektivní-
mi systémy. V sobotu 19. září 2020 
bude sběrný dvůr otevřen od 8.00 
do 12.00 hodin.

Informace o provozu  
sběrného místa

Sběrné místo komunálních odpadů 
obce Kunčice pod Ondřejníkem se na-
chází v areálu Pily Kunčice p. O. čp. 803, 
kontaktní telefon 734 288 922. Sběr-
né místo je zároveň i místem zpět-
ného odběru odpadů – elektrospo-
třebiče.

Ukončení provozu sběrného mís-
ta bude 31. října 2020, znovu otevřen 
bude sběrný dvůr v březnu 2021. 

PROVOZNÍ DOBA  
SBĚRNÉHO MÍSTA:

Pondělí: 15.00 – 17.00 hod.
Středa: 15.00 – 17.00 hod.
Pátek:  15.00 – 17.00 hod.
Sobota: 10.00 – 12.00 hod.

Do sběrného místa je možno ode-
vzdávat velkoobjemové odpady, vy-
sloužilé elektrospotřebiče všech 
velikostí, baterie, zářivky, osvětlo-
vací tělesa a tříděný odpad – plas-
tové obaly ve žlutých pytlích, papír 
a kartony, sklo a železný šrot!

Další místa zpětného  
odběru odpadů

Náplně do tiskáren, tonery uklá-
dejte do sběrných boxů v budově obec-
ního úřadu. (pokračování na str. 5) 

Informace o sběru nebezpečných  
a velkoobjemových odpadů

Mobilní sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů proběhne dne 
19. září 2020 a provedou ho pracovníci firmy FCC Česká republika, 
s.r.o. spolu s pracovníky údržby obce. 

STANOVIŠTĚ PRO SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ:
•  u autobusové zastávky „U lávky“ 8.30 – 9.00 hod.
•  u autobusové zastávky „Kostel“  9.15 – 9.45 hod.
•  u autobusové zastávky „Huťařství“  10.00 – 10.45 hod.
•  u autobusové zastávky „Rozcestí ČD“ 11.15 – 12.00 hod.

STANOVIŠTĚ PRO SBĚR VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ:
•  u autobusové zastávky „U lávky“ 8.00 – 10.00 hod.
•  u autobusové zastávky „Kostel“ 8.00 – 10.00 hod.
•  u autobusové zastávky „Huťařství“ 8.00 – 11.00 hod.
•  u autobusové zastávky „Rozcestí k ČD“  8.00 – 12.00 hod.
•  u železničního přejezdu pod ruským kostelíkem 8.00 – 11.00 hod.
•  u vodní nádrže v Kolibách 8.00 – 11.00 hod.
•  Bystré u p. Vlastimila Píchy 8.00 – 10.00 hod.
•  Koliba Tichý pod Stolovou 8.00 – 10.00 hod.
•  sběrné místo v areálu pily 8.00 – 12.00 hod.

Obec informuje
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Nový řád veřejného pohřebiště 
u kostela sv. Maří Magdalény 

Odbor územního plánování a stavebního řádu Mo-
ravskoslezského kraje vydal souhlas s novým řádem 
veřejného pohřebiště u kostela sv. Maří Magdalény. 
Řád veřejného pohřebiště upravuje provoz veřejné-
ho pohřebiště v obci na parc. č. 301, parc. č. 3358/2, 
parc. č. 1034/1 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem (dolní  
hřbitov). 

Řád upravuje zejména provozní dobu, podmínky pro 
sjednání nájmu, rozsah služeb, povinnosti návštěvníků, 
provozovatele a nájemců a další záležitosti. Byl schvá-
len radou obce a zveřejněn na úřední desce obce, účin-
nosti nabyl dne 1.9.2020. Dnem nabytí účinnosti tohoto 
řádu veřejného pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu 
řád veřejného pohřebiště, který nabyl účinnosti dne 
1.prosince 2002. 

Řády obou hřbitovů jsou zveřejněny také na webo-
vých stránkách obce v sekci pohřebnictví.

http://www.kuncicepo.cz/rady-pohrebiste

Ceník nájmu a služeb spojených 
s nájmem hrobových míst, platný pro dolní 
hřbitov u kostela sv. Maří Magdalény 

Byl také schválen nový „Ceník nájmu a služeb spoje-
ných s nájmem hrobových míst“ pro veřejné pohřebiště 
u dolního kostela sv. Maří Magdalény na parc. č. 301, parc. 
č. 3358/2, a parc. č. 1034/1 v k. ú. Kunčice pod Ondřejní-
kem. Tento ceník vychází z cenového výměru Minister-
stva financí ČR č.01/2020, a stanovuje ceny následovně: 
cena za nájemné hrobového místa: 10 Kč/m²/rok. Cena 
služeb s nájmem spojené: 33,40 Kč/m²/rok. Nový ceník 
je účinný od 1. 9. 2020. Zároveň ruší platnost cenového 
výměru ze dne 1. 12. 2002.

Ceníky obou hřbitovů zveřejněny také na webových 
stránkách obce v sekci pohřebnictví.

http://www.kuncicepo.cz/ceniky

Děkujeme všem za spolupráci při uzavírání smluv 
o nájmech hrobových míst.

http://www.kuncicepo.cz/pohrebnictvi
http://www.kuncicepo.cz/zadosti-ke-stazeni

(dokončení ze str. 4)
Použité oleje z domácnosti v plas-

tových nádobách odevzdávejte v gará-
ži budovy obecního úřadu a do popel-
nic na použitý olej (také v PET láhvích) 
umístěných na veřejném prostranství 
u bytového domu pod kostelem čp. 564, 
u firmy Jurek S+R čp. 766 a u železnič-
ního přejezdu pod ruským kostelíkem. 

Nedávejte, prosím, olej do skle-
něných nádob, při manipulaci do-
chází k jejich rozbití!!

Textil a oděvy ukládejte do kontej-
nerů na textil na stanovištích u pro-
dejny Hruška u Huťařství, na rozces-
tí k nádraží.

Plechovky, kovová víčka ze skle-
nic, hliníková víčka z jogurtů pa-
tří do kontejnerů na plasty (žlutá  
barva).

Kartonové krabice od mléka 
a džusů patří do kontejnerů na papír 
(modrá barva).

Pneumatiky odevzdávejte do 
místa zpětného odběru pneumatik – 
Pneuservis Patala v ulici Záhuní ve 
Frenštátě pod Radhoštěm – bez disků 
tel. 605 466 114.

Bioodpad a větve ukládejte celo-
ročně do velkých kontejneru v ohra-
dě u garáží pod silnicí u obecního úřa-
du, kde jsou volně přístupné.

Vážení občané a vlastníci rekreač-
ních chat,

využijte, prosím, hromadného sbě-
ru nebezpečných a velkoobjemových 
odpadů k odvozu nepotřebných věcí 
a nepřistavujte je v průběhu roku ke 
kontejnerům na komunální odpad, 
kam nepatří. V případě, že nestihnete 
mobilní sběr, můžete v letním období 
roku přivézt tyto odpady v provoz-
ní dobu do sběrného místa čp. 803. 

Děkuji všem, kteří přispějí k zlep-
šení čistoty a ochraně životního pro-
středí v naší obci. 

Danuše Svobodová, 
pracovník OÚ

Poděkování 
Ke konci měsíce července odstoupil na vlastní žádost z funkce jednatele Kunčické s.r.o. pan Ing. Ivan Blažek. Ve funk-

ci jednatele společnosti pracoval necelých deset let. Kromě jiného se zasloužil o zavedení a provozování monitoringu 
funkce čerpacích stanic, vodojemů a redukčních šachet.

Spolupráce s panem Blažkem byla výborná. Přejeme mu do dalších let hlavně zdraví a pohodu. Bylo nám ctí s ním 
spolupracovat. za Kunčickou s.r.o. Tomáš Hrubiš, jednatel

V pondělí 17. srpna pomáhali hasi-
či likvidovat požár v bytovém domě 
na ulici Dolní ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm. Požár kuchyně se obešel bez 
zranění.

Silný déšť potrápil ve středu 19. srp-
na 2020 také naše hasiče. Vyjížděli ke 
třem zatopeným sklepům, také bylo 
potřeba provést pročištění kanalizace 
na zahradě rodinného domu. K událos-

tem byly povolány dvě vozidla. Doprav-
ní automobil Ford Transit a Cisternová 
automobilová stříkačka CAS 16 MAN.

Ve čtvrtek 20. srpna 2020 byla jed-
notka povolána k likvidaci vosího hníz-
da na rekreační chatě v části obce „Pod 
Stolovou“. Hnízdo se nacházelo v pod-
laze objektu. Hasiči museli nejdříve 
demontovat část podlahy a následně 
hnízdo zlikvidovat.

Hned na začátku dalšího týdne, 
v pondělí 24. srpna, opět odčerpávali 
vodu ze zatopeného sklepu.

Děkujeme všem hasičům za jejich 
obětavou práci.

Na základě podkladů velitele
 jednotky Miroslava Kahánka 

zpracovala Kristýna Majerková

V týdnu od 17. do 23. srpna zasahovala Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů hned u několika událostí
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Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje

www.hzsmsk.cz

Hasičský 
záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30  Ostrava-Zábřeh

 Povodně

Jak se připravit 
na povodeň a co dělat 

po povodni

   nechte si zkontrolovat stav obydlí (statiku a oby-
vatelnost), rozvody energií, kanalizace a rozvodů 
vody,

   dle pokynů hygienika zlikvidujte uhynulé zvířec-
tvo, potraviny a polní plodiny zasažené vodou,

   zničený nábytek a věci ukládejte na určené místo 
k likvidaci, 

   dokud nejsou prověřeny zdroje pitné vody, pou-
žívejte pouze balenou vodu nebo vodu 
z cisterny,

   základní potraviny, pitnou vodu, ale i další po-
moc při odstraňování následků původní hledejte 
v místě humanitární pomoci, které zřizuje obecní 
úřad a humanitární organizace, 

   informujte se o místech pomoci při obnově posti-
ženého území z důvodu možné nanční pomoci, 
vyplácení sociálních dávek apod.,

   účastněte se pokud možno likvidace následků 
povodně,

   důkladně větrejte a vysušte všechny prostory, 
odstraňte bahno a naplaveniny ze zaplavených 
prostor a tyto vydezinkujte,

   zabezpečte vyčištění studní a odčerpání znečiš-
těné vody, zajistěte chemické ošetření vody ve 
studni a laboratorní prověření její kvality, 

   máte-li nemovitost pojištěnou, kontaktujte pojiš-
ťovnu k náhradě škody.

   sledujte vývoj povodňové situace,

   k utěsnění nízko položených oken a dveří si 
připravte pytle s pískem,

   nakupte si potraviny a balenou vodu na 2-3 dny,

   přestěhujte cenné věci z přízemí do vyššího 
patra domu,

   zabezpečte chemikálie, jedy a žíraviny, které 
mohou kontaminovat vodu,

   jste-li majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo 
ho včas odvezte na bezpečné místo,

   odveďte do bezpečí domácí a hospodářská 
zvířata,

   upevněte věci, které by mohla voda odnést,

   připravte evakuační zavazadla pro všechny 
členy rodiny,

   informujte se o způsobu a místě, kam se v pří-
padě evakuace přemístíte.

Co dělat po povodni Co dělat při ohrožení povodní

Bezdůvodně neriskujte.
Chraňte život a zdraví, 

potom majetek!

98 mm99 mm 99 mm

Povodně jsou jednou z nejčastějších krizových situ-
ací u nás a patří do kategorie přírodních mimořád-
ných událostí.

Povodně vznikají zvýšením hladiny vody, která se 
následně rozlije mimo své přirozené koryto.

Všeobecně

Dělení povodní

Varování před nebezpečímStupně povodňové aktivity

Přirozená povodeň je způsobená přírodními jevy. 
Vzniká z přívalových a regionálních dešťů, táním 
ledu a sněhu při ledových povodních.

Zvláštní povodeň je způsobená civilizačním vlivy. 
Vzniká havárií či poruchou vodního díla nebo v dů-
sledku nouzového řešení kritické situace na vodním 
díle.

I. stupeň – STAV BDĚLOSTI
Nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li 
příčiny takového nebezpečí.

Nedochází k rozlivům toku, ani k hmotným škodám 
na majetku.

II. stupeň – STAV POHOTOVOSTI
Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, přerůstá-li 
nebezpečí v povodeň. Aktivují se povodňové orgány 
a další složky povodňové služby k provádění zabez-
pečovacích prací.

Dochází k prvním rozlivům, které však nepáchají vět-
ší škody na majetku.

III. stupeň – STAV OHROŽENÍ
Vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezpro-
středním nebezpečí nebo při vzniku škod většího 
rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetků v zapla-
veném území. Provádějí se zabezpečovací práce 
a podle potřeby záchranné práce a evakuace. 

Dochází k zaplavování měst a obcí.

V případě ohrožení nebo při vzniku povodní budete 
varováni signálem

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA 
Vyhlašuje se kolísavým tónem sirény po dobu 140 s.

Další informace se dozvíte z hromadných nebo 
místních informačních prostředků.

U elektronických sirén následuje slovní informace 
„Nebezpečí zátopové vlny“.
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06.10.2020 9:00 
ZADRŽOVÁNÍ 
VODY V 
KRAJINĚ 
SEMINÁŘ: 
Letošní léto jsme vytáhli deštníky častěji, než by nám to bylo příjemné. 
Na některých místech byly dokonce záplavy. Vody ve vodních nádržích 
i řekách je na první pohled dostatek. Lze říci, že epizoda sucha v České 
republice skončila? Máme vyhráno nad dlouhodobým suchem? Máte-
li zájem dozvědět se odpovědi nejen na dané otázky, ale i na mnohé 
související se suchem a klimatickými změnami, neváhejte se přihlásit 
na seminář na téma „Zadržování vody v krajině“. Je určen pro zástupce 
veřejné správy, odborné a široké veřejnosti, a je pro všechny 
účastníky zdarma. Registrace nutná do 30.09.2020. 

Není Vám život 
v obci lhostejný? 

──── 
Skončila epizoda 

sucha? 
 ──── 

Chtěli byste vědět 
jak zadržet vodu 

ve Vaší krajině, ve 
Vaší obci? 

Přihlaste se na 
seminář! 

MÍSTO POŘÁDÁNÍ 
SEMINÁŘE: 

Rekreační středisko 
Budoucnost spol. s r.o., 
Nová Ves 139, Frýdlant 

nad Ostravicí 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 

Ing. Vladimír Řehák, 
CSc. 

Ing. Martin Václavík 

Bc. Jiří Michalisko 

REGISTRACE: 

MAS Frýdlantsko – Beskydy 
Čeladná 712 

malouskova@masfb.cz 
tel. 736 242  410 

SeniorPoint Frýdlant n. Ostr. ve spolupráci se  
Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. 

vás srdečně zve na přednášku 

Co dělat, když…aneb úskalí, 
která čekají na spotřebitele 

(práva spotřebitelů, kupní smlouvy, reklamace, 
nekalé manipulační techniky prodejců…) 

Přednášet bude Marcela Reichelová  
ze Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. 

Kdy: 
v úterý 22. září od 9 hodin 

Kde: 
Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem, 

č.p. 569 – zasedací místnost 

VSTUP ZDARMA 

Diakonie Broumov, 
sociální družstvo 

Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
Nádobí do krabic

knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek

 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 Menší elektrospotřebiče
 hygienické potřeby
 dětské potřeby (lahvičky, dudlíky...)

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne: 21.09. – 25.09.2020 

čas: pondělí a středa od 8.00 do 17.00,  
úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00 

místo: zasedací místnost obecního úřadu 

Bližší informace Vám rádi sdělíme - tel.: 224 317 203, 224 316 800 
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L etos jsme ve 
3. výzvě z Progra-
mu rozvoje venkova 
obdrželi rekordních 
36 žádostí o dotaci. 
Z důvodu omezené 

alokace na konci programového ob-
dobí bylo bohužel možné podpořit jen 
některé z nich. Místní akční skupina 
tak na základě bodového hodnocení 
vybrala k podpoře 9 zemědělských 
podnikatelů a 15 žádostí o dotaci z ob-
lasti občanské vybavenosti. 

Zemědělci tak rozšíří své podniká-
ní o novou zemědělskou technologii, 
která jim bezpochyby usnadní práci 
nejen na polích, ale i při manipulaci 
s dobytkem na farmě. 

Podpora v oblasti občanské vyba-
venosti je velmi různorodá. Většina 
vybraných projektů je zaměřena na 
podporu spolkové činnosti. Díky pod-
pory se například zkvalitní příprava 
sportovní mládeže, rozšíří se vybavení 
mateřského centra, hudebního spolku, 
leteckého klubu či hasičského sboru. 
Rovněž sem spadají projekty zacílené 
do mateřských školek, ať se již jedná 
o rekonstrukci sociálních zařízení, her-
ních prvků nebo zřízení jídelního výta-
hu. Také knihovny nezůstaly v tomto 

programu stranou, některé z nich čeká 
rekonstrukce nebo nákup nového vy-
bavení. O dění v některých obcích Vás 
budou informovat nové elektronické 
informační tabule. Obyvatelé a ná-
vštěvníci Frýdlantu se mohou těšit na 
nové lavičky ve městě, elektronický in-
formační panel, bibliobox před knihov-
nou či zbrusu nové mobilní vybavení na 
akce Kulturního centra.

Velmi nás těší zájem žadatelů o do-
taci přes MAS Frýdlantsko – Beskydy 
a doufáme, že i v příštím období bu-
deme moci podpořit Vaše zajímavé 
a prospěšné projekty, které povedou 
k rozvoji našeho regionu. 

Zuzana Pavlisková

Opět jsme byli úspěšní  
i s naší žádostí o dotaci

Jak jsme Vás již informovali v mi-
nulých obecních novinách, v naší obci 
s pomocí tohoto dotačního programu 
vybudujeme nové zázemí pro Místní 
knihovnu v Kunčicích pod Ondřejní-
kem. Rekonstruovány budou prostory 
v přízení budovy obecního úřadu. Jed-
ná se o prostory bývalého zdravotní-
ho střediska, které jsou od roku 2018 
prázdné.  Protože žádní odborní léka-
ři nemají o prostory zájem, rozhodla 
se je obec využít pro potřeby místní 
knihovny a také jako místo pro vol-
nočasové aktivity široké veřejnosti. 
Bude zde moci např. fungovat "klub 
maminek" nebo "klub seniorů". Pros-
tě místo pro setkávání. Také zde bude 
moci probíhat promítání fotografií ze 
společných akcí. Moc se na reaizaci to-
hoto projektu těšíme.

Michaela Šebelová 

Zájem o podporu přes MAS Frýdlantsko – Beskydy roste!

Podle statistik připadá průměr-
ně na tři vzniklé společnosti jedna 
firma zaniklá z důvodu likvidace. 
Za konec firmy pak nejčastěji může 
nekvalitní finanční řízení. To je také 
příčinou toho, proč 43 % firem ne-
dosáhne v bankách na financová-
ní a musí omezit investice a rozvoj. 

Na výsledky nedávného průzkumu 
Finanční řízení a financování navazu-
je konference Finanční řízení, která 
proběhne 23. 9. 2020 v areálu Mo-
ravskoslezského Inovačního cent-
ra Ostrava.

Průzkum poukázal na nejčastější 
chyby menších firem, které jim pak 
brání v rozvoji a větší prosperitě.

Z průzkumu například vyplývá, 
že firmy jsou si vědomy toho, že mají 
velké rezervy ve finančním řízení, ale 
neví, jak to změnit.  Nejen s tím má 
konference pomoci.

Konferenci by si neměli ne-
chat ujít zejména majitelé malých 
a středně velkých firem, manaže-
ři nebo finanční ředitelé. „Chceme 

jim ukázat, jak neopakovat chyby 
jiných a že Rozvaha a Výkaz zisku 
a ztrát není jen „ten dokument“, kte-
rý potřebuje finanční úřad,“ dodávají 
organizátoři konference, kteří plánu-
jí na konferenci navázat vzdělávacími 
mikro semináři.   

Na konferenci vystoupí experti 
a VIP osobnosti z oblasti finančního 
řízení, financování a interim manage-
mentu. Spolu se svými klienty před-
staví konkrétní případové studie, 
které mohou být firmám význam-
nou inspirací. Hlavní problematika 
bude diskutována i ve dvou panelo-
vých diskusích, kde vystoupí např. 
Helena Horská, hlavní ekonomka 
Raiffeisenbank. 

Velkým přínosem budou témata 
významných osobností. Vystoupí 
např. David Navrátil, hlavní ekonom 
České spořitelny a Petr Koblic, ře-
ditel Burzy cenných papírů Praha. 

Mikroekonomická témata doplní 
svým makroekonomickým pohledem 
na ekonomiku a její vývoj David Na-

vrátil, hlavní ekonom České spoři-
telny. Pro mnohé bude překvapením, 
že Petr Koblic, ředitel Burzy cen-
ných papírů Praha, nebude hovořit 
o akciích, ale představí možnosti 
financování SME prostřednictvím 
programu PX Start. Vít Endler, ředitel 
společnosti finGOOD, ukáže alterna-
tivní formu financování. A čeká Vás 
toho mnohem více. 

Bez finančního řízení budou firmy 
dál narážet na zavřené dveře bank…

„Konference bude začínat v 8:30 
a končit odpoledne. Přesný čas i de-
tailní program je průběžně zveřej-
ňován na www.financnikonference.cz. 
V ceně celodenní vstupenky je také 
občerstvení,“ dodávají pořadatelé, 
kterými jsou Moravskoslezské Inovač-
ní centrum Ostrava, a.s. a HODINOVÝ 
FINANČNÍ ŘEDITEL s.r.o. 

Konference Vám poskytne do-
poručení expertů a inspiraci pro 
finanční řízení Vašeho podnikání. 
Je tedy na co se těšit!

MAS Frýdlantsko – Beskydy zve na Finanční konferenci 
aneb Finanční řízení jako nástroj konkurenční výhody malých a středně velkých firem
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Č i n n o s t 
svazku obcí, 
k t e r ý  t v o -
ř í  Z ájmové 
sdružení Frý-
dlantsko-Be-
skydy, dnes 
bereme mož-
ná automa-
ticky a nevě-
nujeme mu 
velkou pozor-

nost. Tvoří jej třináct obcí s přibližně 
pětadvaceti tisíci obyvateli rozprostí-
rající se od hranic se Slovenskem až po 
Frýdek-Místek. Přesto má své místo 
a stojí za ním řada projektů a aktivit. 
Pokud jste si kladli otázku, jaký je jeho 
význam a čemu všemu se věnuje, odpo-
ví vám jeho předsedkyně a současně 
starostka města Frýdlantu nad Ostra-
vicí RNDr. Helena Pešatová.

Jaká je podle vás největší role naše-
ho beskydského sdružení obcí a měst?

Stejně jako ostatní mikroregio-
ny po celé naší zemi snažíme se i my 
posílit vzájemnou komunikaci geo-
graficky nejbližších obcí. Využívá-
me tak silného synergického efektu. 
Společně tak dokážeme řešit různé 
potřeby, situace nebo propojovat vzá-
jemné aktivity. Témata, která řešíme, 
jsou od běžných provozních, až po ty, 
které se týkají dotací nebo projektů. 
Jde o společné budování chodníků, 
zajištění služeb Senior taxi s dopra-
vou seniorů k lékaři či jejich společ-
né akce, realizaci školských pro-
jektů, podpora našich 
spolků a organizací.  
Protože t ak řka ve 
stejném složení obcí 
jsme zastoupeni spo-
lu s našimi zemědělci 
a spolky v Místní akční 
skupině Frýdlantsko-Be-
skydy, podporujeme akti-
vity v celé škále různých 
činností. 

Každý starosta by měl být 
tak trochu vizionářem. 

Kam by podle Vás měl Mi-
kroregion dále směřovat? Jak 
si představujete jeho budouc-
nost? 

Pro mne je velmi důležité, aby  
široká veřejnost i zastupitelé člen- 
ských obcí vnímali potřebu spolu-
práce. Pravděpodobně to nikdy nebu-
de naopak. Máme společnou historii 

a všem starostům nám jde o zvelebo-
vání a rozvoj celého území, od větších 
obcí až po ty nejmenší a samozřejmě 
v globálu i přeshraniční spolupráce 
se Slovenskem a Polskem. Možnosti 
čerpání dotací vede k podpoře pod-
nikání, turistického ruchu, zeměděl-
ství i agroturistice a rozvoji aktivit 
všeho druhu…

Co náš Mikroregion trápí a vidíte 
nějaké řešení?

V našem regionu žijí poctiví a pra-
covití lidé, kterým není lhostejno při-
ložit ruku k dílu, aby se nám zde žilo 
dobře a ve vzájemné sousedské sho-
dě. Téma, které je skloňováno téměř 
každý den, a nejvíce v zimním období, 
je doprava. Na jedné straně nám zde 
chybí plnohodnotná elektrifikovaná 
železnice, o které se mluví již desítky 
let. Z Ostravy se nedostaneme do Va-
lašského Meziříčí jinak, než pomalou 
a dnes již historickou dieselovou lo-
kálkou. Marně se tak můžeme usilovat 
o průmyslově rozvinutý region. Dru-
hým problémem jsou nákladní vozidla 
křižující naše obce. Asi nejkritič-
tějšími úseky jsou obce Bílá a Sta-
ré Hamry směrem na slovenské 
hranice. Časté dopravní nehody 
kamionů v horských oblastech 
doslova paralyzují dopravu 
na mnoho hodin. Dále je tře-
ba řešit opravu komunikací 
po kůrovcové kalami-
tě, podpořit 

naše země-
dělce a celý regionál-

ní rozvoj a další. Řešením 
je zásah z „vyšších míst“. 
Osobně jsem si tento bod 
dala jako jeden z mých cílů. 
V pozici senátorky by se mi 
vyjednávalo lépe než z po-

zice „pouhé“ starostky, i když před-
sedkyně Mikroregionu.

Poslední roky jsme svědky Bes-
kydských her bez hranic. Jaký ohlas 
tato soutěž má a budete pokračovat 
v podobných aktivitách?

Hry bez hranic patří do katego-
rie recesistických sportovních klání. 
Význam akce je ve společném setká-
ní zástupců jednotlivých obcí, a to od 
těch nejmladší po nejstarší. Jednotli-
vá družstva soutěží v nestandartních 
disciplínách s cílem nejen dobře re-
prezentovat svou obec a zvítězit, ale 
sejít se, užít si den a pobavit se. Spo-
juje nás to všechny a myslím, že Hry 
bez hranic našly své fanoušky. Letoš-
ní novinkou je aktivita v oblasti zdra-
ví, na který upozornila paní starostka  
Mgr. Michaela Šebelová. Rozhodli jsme 
se podpořit vzdělávací projekt v našich 
školách o zdravém držení těla, a tak 
jsme nechali vytisknout pracovní listy, 
podle nichž se žáci učí správným ná-
vykům. Věříme, že bude mít pozitivní 
ohlas nejen mezi našimi dětmi i peda-
gogy, ale i mezi jejich rodiči.

(Jan Škraňka)
Foto: archiv FNO, JT

Mikroregion Frýdlantsko – Beskydy 
Pomocník společného rozvoje celého území
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Oznámení o počtu a sídle  
volebních okrsků a o době  
a místu konání volby

Starosta obce Kunčice pod Ond-
řejníkem podle § 27 odst. 1 zákona 
č. 130/2000 Sb., o  volbách do zastu-
pitelstev krajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů a vyhlášky č. 152/2000 Sb., o pro-
vedení některých ustanovení zá-
kona č. 130/2000 Sb., o volbách do 
zastupitelstev krajů a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 15 odst. 1 zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parla-
mentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů 

o z n a m u j e :

Obec Kunčice pod Ondřejníkem 
tvoří jeden volební obvod se dvěma 
volebními okrsky.

1.  Volby do zastupitelstev krajů a pro 
volby do Senátu Parlamentu České 
republiky se uskuteční ve dnech:

02. října 2020 (pátek)
od 14.00 do 22.00 hodin

03. října 2020 (sobota) 
od 08.00 do 14.00 hodin 

2.  Případné II. kolo voleb do Sená-
tu Parlamentu České republiky se 
uskuteční ve dnech:

09. října 2020 (pátek)
od 14.00 do 22.00 hodin

10. října 2020 (sobota) 
od 08.00 do 14.00 hodin

3.  Sídlo volebního okrsku a místo ko-
nání voleb: POZOR ZMĚNA V MÍS-
TĚ KONÁNÍ VOLEB!

Volební okrsek č. 1
• Sídlo volebního okrsku č. 1 – dol-

ní a střední část obce po p. Janáče, 
p. Pustkovou až po Hospůdku na 
Maralovém kopci č.p. 372.

• Místo konání volby (OVK č. 1) – 
Galerie Karla Svolinského, Kun-
čice pod Ondřejníkem č.p. 626 
(vstup z areálu školy – vstupem 
do Galerie Karla Svolinského).
Zapisovatelka: Daniela Kociánová

Volební okrsek č. 2
• Sídlo volebního okrsku č. 2 – 

horní část obce od vodních nádrží 
u areálu TJ Sokol.

• Místo konání volby (OVK č. 2) – 
Galerie Karla Svolinského, Kun-
čice pod Ondřejníkem č.p. 626 
(vstup z areálu školy – vstupem 
do Galerie Karla Svolinského).
Zapisovatelka: Kristýna Majerková

4.  Volit může občan, který nejpozdě-
ji v den konání voleb dosáhne věku 
18 let.

5.  Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství ČR. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní občan-
ství, nebude mu hlasování umožně-
no.

6.  Každému voliči bude nejpozději 
3 dny před konáním volby doručen 
poštou hlasovací lístek.

7.  Požadavky na návštěvu s přenos-
nou volební schránkou z důvodu 
závažných, zejména zdravotních 
důvodů (nejedná se o izolaci z dů-
vodu onemocnění Covid-19) před 
konáním voleb (pokud nepožádá 
přímo ve dnech voleb okrskovou 
volební komisi) můžete nahlásit na 
telefonním čísle 556 843 193 paní 
Taťána Holušová, popř. na telefon-
ním čísle 556 850 154 sekretariát 
obce.

Informace pro voliče  
v karanténě / izolaci z důvodu 
onemocnění Covid-19

Vláda České republiky dne 17. srp-
na 2020 schválila návrh zákona 
o zvláštních způsobech hlasování ve 
volbách do zastupitelstev krajů a do 
Senátu v roce 2020. Dne 19. srpna 
2020 návrh zákona schválila Posla-
necká sněmovna (sněmovní tisk 971) 
a postoupila ho Senátu (senátní tisk 
303). Senát návrh schválil ve znění 
postoupeném Poslaneckou sněmov-
nou dne 20. srpna 2020. Prezident re-
publiky zákon podepsal dne 21. srpna 
2020 a dne 24. srpna 2020 byl zákon 
publikován ve Sbírce zákonů jako zá-
kon č. 350/2020. Téhož dne také na-
byl účinnosti.

Zákon je určen pro osoby, jimž na-
řídila karanténu nebo izolaci z důvo-
du onemocnění covid-19 krajská hygi-
enická stanice nebo praktický lékař. 
Zákon též umožní hlasování voličům 
umístěným v zařízeních, která byla 
rozhodnutím krajské hygienické sta-
nice uzavřena.

Pro tuto skupinu voličů se zavádí 
tři možnosti zvláštního způsobu hla-
sování:

• Hlasování z motorového vozi-
dla u volebního stanoviště (tzv. 
drive-in hlasování) - tato volební 
stanoviště budou zřízena pro každý 
okres, bude jich tedy 78. Stanoviš-
tě budou uzpůsobena pro průjezd 
motorového vozidla, jejich vybave-
ní zajistí armáda. Takto může volič 
hlasovat ve středu ve volebním týd-
nu od 7 do 15 hodin.

• Hlasování v pobytovém zařízení 
sociálních služeb, které bylo uza-
vřeno - pokud krajská hygienická 
stanice nahlásí uzavřená zařízení 
na svém území krajskému úřadu, 
ten do nich vyšle speciální komisi 
pro hlasování. Takto hlasovat bude 
možné od čtvrtka volebního týdne 
od 7 hodin do pátku volebního týd-
ne do 18 hodin.

• Hlasování do zvláštní přenos-
né volební schránky - pokud ob-
čan v nařízené karanténě či izolaci 
nemůže využít drive-in hlasování, 
může do čtvrtka volebního týdne 
do 20 hodin oznámit krajskému 
úřadu, že žádá příjezd speciální 
volební komise. Tuto komisi budou 
tvořit členové drive-in týmu a přije-
dou s přenosnou volební schránkou 
za občanem domů. Toto hlasování 
bude probíhat od pátku volebního 
týdne od 7 hodin do soboty voleb-
ního týdne do 14 hodin.

Zvláštní způsoby hlasování budou 
zajišťovat speciální hlasovací komise 
složené ze tří vojáků a zapisovatele 
jmenovaného krajským úřadem; také 
sčítání těchto hlasů provede zvláštní 
sčítací komise u krajského úřadu.

Mgr. Michaela Šebelová
starostka obce

VOLBY 2020

Chcete být 
informováni o tom, 
co se děje v obci?

Stáhněte si naši aplikaci 
nebo se zaregistrujte  
k odběru SMS zpráv 

Vše BEZPLATNĚ.
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Kultura a spolkový život

Zbourat? Využít ke společenským 
akcím? Zachovat pietu místa? Kunči-
čané a Kunčičanky zaujímali a zaují-
mají k osudu obřadní síně postavené na 
sklonku normalizace, kterou překřtili 
na rotundu, různé postoje. Lhostejnost 
nevyjímaje. Někteří z těch, kdo ji pova-
žují za zajímavou stavbu, kterou stojí za 
to zachránit a využít ve prospěch neko-
merčních aktivit obyvatel obce, se roz-
hodli propůjčit její prostory nezávislé 
kultuře, která dostává toto „koronalé-
to“ zabrat více než obvykle.

Oslovení hudebníci zapojili spřízně-
né kapely, jiní se ozývali sami poté, co se 
doslechli o chystaném koncertě v uni-
kátní obřadní síni, další zase byli ochot-
ni narychlo zaskočit za muzikanty, kte-
ří účast odřekli. Sešla se tak různorodá 
skladba umělců a umělkyň, jejichž řaze-
ní ale dávalo smysl. Zatímco ostravský 
folkový písničkář Pavel Kohn mžoura-
jící na začátku do ostrého odpoledního 
slunce oslovil svou autorskou tvorbou 

hlavně zvědavce z řad místních pa-
mětníků těch několika pohřbů, které 
v rotundě proběhly, chladili se panká-
či uvnitř stavby ve frontě na oroseného 
Ryzáka z vojkovického pivovaru. Jejich 
čas přišel s nástupem kapely Nitrocel 
známé hlavně v undergroundových vo-
dách. To už starostlivější rodičové na-
sazovali dětem protihluková sluchátka 
a posílali je s dvackou pro popcorn. Se 
soumrakem dorazil kytarista a zpěvák 
olomouckého big-beatového uskupení 
Smädný mnich, jehož textová poetika 
zůstala nitrocelově androšská, ale jehož 
hudební projev oproti předchůdci zkro-
tl. Koncert vygradoval hudbou z úplně 
jiného soudku. Zabloudil(a), noisové 
trio z Hané, znamenalo pro část pub-
lika nečekaný vrchol, pro jiné to, kvůli 
čemu na Kunkání přijeli, pro třetí zase 
kulturní šok.

Omluvu dlužíme jako pořadatelé 
těm Kunčičanům a Kunčičankám z blíz-
kého okolí obřadní síně, kteří chodí 

brzy spát – oproti plánu se musel kon-
cert konat před rotundou místo uvnitř, 
kde byl za daných podmínek nena-
zvučitelný. Mezi desátou a jedenáctou 
ale hluk ztichl a ti, kteří chtěli nechat 
zážitek doznít ve společnosti přátel, se 
přesunuli klábosit dovnitř. Počínající 
Perseidy se rozhodli z palouku před ro-
tundou pozorovat jen nemnozí, většina 
publika se odebrala do svých postelí.

Dojemné bylo na celé akci setkání 
pestrého spektra posluchačů, zadosti-
učinění těch místních, kteří léta o ro-
tundu svépomocí pečovali, nebo otáz-
ky na další ročník „festiválku“. Děkuje-
me obci za propůjčení prostor a pomoc 
s propagací akce, a kapelám, které byly 
ochotné zahrát za příspěvek na benzín. 
Přejeme spoluobyvatelům a spoluoby-
vatelkám Kunčic, aby rotunda, kterou 
si obec právě bere do parády, sloužila 
ku prospěchu všech.

Vojtěch a Adéla Píchovi
Foto: Dušan Matuška

Rotunda ožila Kunkáním

Rozpis pravidelného cvičení  
SPV na rok 2020/2021

Sport pro všechny zve všechny, kteří chtějí po delší pauze 
opět rozhýbat své tělo do tělocvičny TJ Kunčice p. O. Pevně věříme, že nám  
epidemiologická situace dovolí cvičit celý školní rok.
Pondělí 17:30 – 19:00 hod. ženy zdravotní tělocvik od 7. 9. 2020
Úterý 15:30 – 17:00 hod. žactvo od 15. 9. 2020
 17:30 – 18:30 hod. rodiče s dětmi od 15. 9. 2020
 19:00 – 20:00 hod. ženy od 15. 9. 2020
Středa 18:30 – 19:30 hod. cvičení tai-chi – probíhá stále
 19:30 – 20:30 hod. cvičení hsingi – probíhá stále

Prosíme ženy pondělního a úterního cvičení, aby si nosily své podložky 
na cvičení nebo větší ručník.

Pro cvičení rodičů s dětmi mezi sebe rádi přivítáme někoho, 
kdo by cvičitelkám pomáhal s vedením cvičebních hodin.

Na cvičení pro zdraví a kondici vás zvou cvičitelé Sportu pro všechny.
Za SPV Zuzka Majerková

Vycházka  
pro seniory 

Ve čtvrtek 17. září 
2020 se v 9:40 hodin 
sejdeme u dřevěného 
kostelíčku „Ruské-
ho“. Projdeme se přes 
golfové hřiště na Če-

ladnou k nově zrekonstruované-
mu Památníku Josefa Kaluse (byli 
jsme tam před 3 lety), který usiluje 
o prestižní titul „Stavba roku 2020“. 

Poté bychom se ještě vydali k bo-
bové dráze „Bobofka“ a zpět, pří-
padně autobusem do restaurace „Na 
rozcestí“ v Čeladné.

Za SPV vás zve 
Zdenka Křenková
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Během druhého týdne letošního 
července byla dokončena druhá část 
nových lavic ve farním kostele sv. Maří 
Magdalény v Kunčicích pod Ondřej-
níkem. Lavice jsou kompletní, podle 
finančních možností farnosti budou 
postupně doplněny elektrickým vy-
tápěním. 

Během poutní mše svaté, v neděli 
19. července 2020, požehnal nové kos-

telní lavice pomocný biskup a generál-
ní vikář ostravsko-opavské diecéze 
Mons. Martin David.

Lavice jsou vyrobeny z kvalitního 
dubového dřeva a budou sloužit farní-
kům, občanům a návštěvníkům obce 
mnoho desítek let.

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem na stavbě nových lavic podí-
leli. Zvlášť děkuji za finanční dary obci 
Kunčice pod Ondřejníkem, Moravsko-
slezskému kraji, Biskupství ostravsko-
-opavskému a všem ostatním dárcům. 

za farnost Kunčice pod Ondřejníkem
P. Dr. Mariusz Roszewski, Ph. D., farář

Foto: Viktorie Šupolová

Kunčická farnost sv. Máří Magdalé-
ny zažila 27. června 2020 slavné oka-
mžiky. Tři děti: Dorota Fajkusová, Petr 
Horák a Zuzana Vojtovičová se při mši 
sv. poprvé setkali s Pánem Ježíšem ve 
svatém přijímání, na co se velmi inten-
zivně připravovaly ve škole, ale také 
i na faře.

Mše svatá je zpřítomněním Ježíšovy 
oběti – jeho smrti na kříž a zmrtvých-

vstání. Uskutečňuje se při ní dílo našeho 
vykoupení. Je to jeho velikonoční hosti-
na, v níž se nám dává za pokrm. Duše se 
naplňuje milosti a dává se nám záruka 
budoucí slávy, totiž života věčného. Pro-
to eucharistie je zdrojem a vrcholem 
celého křesťanského života. Obsahuje 
celé duchovní dobro církve, Krista sa-
mého, který v eucharistii je reálně pří-
tomen a to osobně, neviditelně a sku-
tečně. A tak po roční přípravě ve škole 
v hodinách náboženství a pak od ledna 

i na faře přišel „Velký den“, kdy naše děti 
s čistým srdcem po svátosti smíření po-
prvé přijali Tělo a Krev Páně. Pro všech-
ny účastníky byl to den „díkůvzdání“ 
Bohu za velké milosti, které rozdává.

Závěrem chci poděkovat všem, kte-
ří různými způsoby přispěli k dobré-
mu průběhu slavnosti, všem zúčastně-
ným i těm, kteří doprovázejí tyto děti 
i jejich rodiny modlitbou.

Otec Mariusz, farář
Foto: archiv rodiny Fajkusovy

Dobré dílo se podařilo

Plnost Kristovy lásky – první svaté přijímání
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12.09.2020 Den obce spojený  
se slavnostním otevřením Galerie 
Karla Svolinského (Pocta Zdeňku  
Šrubařovi) - areál školy a Galerie

17.09.2020 Vycházka pro seniory (SPV)

19.09.2020 Sběr nebezpečného  
a velkoobjemového odpadu (obec)

21.–25.09.2020 Sbírka Diakonie Broumov 

22.09.2020 Co dělat když...  
Seminář pro spotřebitele  
(SENIOR POINT) – zasedací místnost 
obecního úřadu (od 9:00)

26.09.2020 Kunčická bečka (SDH)

02.–03.10.2020 Volby do krajských zastupitelstev 
a Senátu 

09.–10.10. 2020 2. kolo voleb do Senátu  
(dle výsledků 1. kola)

25.10.2020 Splatnost záloh vodné a stočné  
IV. čtvrtletí (Kunčická s.r.o.)

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

Akce, které nás čekají  Sbor dobrovolných hasičů  
 Kunčice pod Ondřejníkem 
 Vás srdečně zve na netradiční  
 soutěž v požárním útoku

KUNČICKOU  
BEČKU

    v sobotu  
    26. září 2020

Program:     14.00 hodin soutěž 
     dospělých, kdy úkolem bude 
     dopravit sud od piva do malé 
     branky dvěma proudy vody.

Občerstvení:   grilované klobásy, 
     bramborové placky

Přes tisíc návštěvníků prošlo dveř-
mi Dřevěného kostela sv. Prokopa 
a sv. Barbory během prázdninových 
střed a nedělí. Byli mezi nimi místní, 
ale i turisté z různých koutů republi-
ky, dokonce jsme přivítali a osvěžili si 
angličtinu při návštěvě skupinky cesto-
vatelů z Irska. Dále se objevili návštěv-
níci z Nizozemí, Anglie a také Gruzie.

Někteří hosté se přišli v tichosti po-
modlit, jiní s ohromením obdivovali 
bohatě vyřezávaný ikonostas a s nad-

šením poslouchali poutavý výklad ne-
jen o historii kostela, ale především je 
zajímal osud člověka, který se o převoz 
kostelíčku z obce Hliňanec u Mukače-
va na Podkarpatské Rusi do – tehdy – 
Velkých Kunčic, zasloužil. Jistě všichni 
víte, že ředitel Vítkovické báňské a hutní 
společnosti, Ing. Eduarda Šebela, nechal 
kostel rozebrat a po železnici jej dopra-
vil až k nám v roce 1931 a od té doby 
kostel slouží nám „kunčičanům“ dodnes. 

Dominantu naší obce můžete na-
vštívit do 1.11.2020 každou neděli 
od 13:00 do 17:00 v rámci projektu 
„Otevřené chrámy“, prohlédnout si 
interiér kostela, poslechnout výklad 
nebo jen v tichosti vnímat atmosféru 
tohoto výjimečného místa. 

Více informací naleznete: 
www.doo.cu/otevrenechramy, http://

www.kuncicepo.cz/rusky-kostelik
Kristýna Majerková

Foto: Viktorie Šupolová

Otevřený dřevěný kostelíček
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Myslím, že nikomu není potřeba 
představovat B7. Chcete-li Beskydskou 
Sedmičku. Letos se běžel již 11. ročník 
tohoto extrémního závodu. Poprvé 
v historii B7 museli všichni účastníci 
ujít / uběhnout 101 kilometrů z Třince 
do Frenštátu pod Radhoštěm.

Vítěz je z Brna
Absolutním vítězem Beskydské sed-

mičky se stal Zdeněk Hruška z Brna 
(tým Runsport-Salomon), který trať 
uběhl za neuvěřitelných 12 hodin 8 mi-
nut 44 sekund.

Kunčický úspěch
My se můžeme chlubit úspěchem 

Kunčického Martina Moškoře, který 
doběhl celkově 21! Zaujalo mě, že na 
Martinově medaili je napsáno: Slovo 
NEJDE, NEEXISTUJE! Myslím, že na ten-
to slogan bychom si měli všichni, občas 
(nebo vlastně často) vzpomenout. 

GRATULUJEME!
Více informací o závodu zde: https://

www.beskydskasedmicka.cz/b7/.  -MŠ-

Mimořádný sportovní úspěch

... se letos opět vydařil. Téma bylo 
Harry Potter a děti se opravdu vyřá-
dily. Samy si musely vyrobit klobouky, 
hůlky i brýle. 

Přiletěla i bílá sova HEDVIKA, kte-
rou si děti podle sebe dobarvily a ne-
chyběl ani kouzelnický plášť. Nejvíce 
se vyřádily při výrobě vlastních kou-
zelnických lektvarů, které si dle vlast-
ní chuti namíchaly, rozmixovaly, a na-
konec i vypily. 

Na závěr jsme si uvařili kouzelnic-
ký kotlíkový guláš, na který každý, 
kdo chtěl obědvat, musel přiložit ruku 
k dílu … Tak zase za rok …

Vaše táborové čarodějky 
Renča a Simča

Příměstský tábor s Beskyďáčkem

Fakta o Martinově výkonu:
trasa 101 km – převýšení 5500 m

přihlášeno 3300 účastníků – 504 jednotlivců  
+ 1397 dvojic 

Martinův čas 15:35:31 – 6. místo v kategorii  
muži jednotlivci 41+

v absolutním pořadí všech závodníků  
21. místo
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Rozpis fotbalových utkání – podzim 2020“

Co se děje v okolí

Okresní	soutěž	mužů	okr.	FM	podzim	2020	
	

Datum	 Čas	 Domácí	 Hosté	
Sobota	15.	8.	 17:00	 Kunčice	 Tošanovice	
Sobota	22.	8.	 17:00	 Chlebovice	 Kunčice	
Sobota	29.	8.	 17:00	 Kunčice	 Vojkovice	
Neděle	6.	9.	 16:30	 MFK	FM	B	 Kunčice	
Sobota	12.	9.	 16:00	 Kunčice	 MFK	Frýdek‐Místek	
Neděle	20.	9.	 16:00	 Návsí	 Kunčice	
Neděle	27.	9.	 16:00	 Metylovice	 Kunčice	
Sobota	3.	10.	 15:30	 Kunčice	 Chlebovice	
Sobota	10.	10.	 15:00	 Vojkovice	 Kunčice	
Sobota	17.	10.	 15:00	 Kunčice	 MFK	FM	B	
Sobota	24.	10.	 14:00	 Tošanovice	 Kunčice	
Středa	28.	10.	 14:00	 Kunčice	 Metylovice	
Sobota	31.	10.	 14:00	 MFK	Frýdek‐Místek	 Kunčice	
Sobota	7.	11.	 14:00	 Kunčice	 Návsí	
	
 	

Okresní	přebor	starší	dorost	okr.	NJ	podzim	2020	
Ročník	2002	a	mladší	
	

Datum	 Čas	 Domácí	 Hosté	
Sobota	22.	8.	 14:45	 Kunín	 Kunčice/Čeladná	
Sobota	29.	8.	 14:45	 Kunčice/Čeladná	 Fulnek/Děrné	
Sobota	5.	9.	 14:15	 Odry	 Kunčice/Čeladná	
Sobota	12.	9.	 13:45	 Kunčice/Čeladná	 Spálov	
Pátek	18.	9.	 16:30	 Studénka	 Kunčice/Čeladná	
Neděle	27.	9.	 16:00	 Mořkov	 Kunčice/Čeladná	
Sobota	3.	10.	 Volno	   
Neděle	11.	10.	 12:15	 Fulnek/Děrné	 Kunčice/Čeladná	
Sobota	17.	10.	 12:45	 Kunčice/Čeladná	 Kunín	
Sobota	24.	10.	 Volno	   
Sobota	31.	10.	 11:45	 Kunčice/Čeladná	 Mořkov	
	
 	

Okresní	přebor	starší	žáci	okr.	NJ	podzim	2020	
Ročník	2006	a	mladší	
	

Datum	 Čas	 Domácí	 Hosté	
Sobota	29.	8.	 10:00	 Kunčice	 Libhošť	
Sobota	5.	9.	 10:00	 Fulnek	 Kunčice	
Neděle	13.	9.	 10:00	 Lichnov	 Kunčice	
Sobota	19.	9.	 10:00	 Kunčice	 Studénka	
Sobota	26.	9.	 13:30	 Veřovice	 Kunčice	
Sobota	3.	10.	 10:00	 Kunčice	 Trojanovice	Bystré	
Sobota	10.	10.	 10:00	 Kunčice	 Nový	Jičín	B	
Sobota	17.	10.	 10:00	 Kunčice	 Lubina	
Sobota	25.	10.	 10:00	 Odry	 Kunčice	

Starší	přípravka	okr.	NJ	podzim	2020		
Ročník	2010	a	mladší	
	

Datum	 Čas	 Domácí	 Hosté	
Čtvrtek	27.	8.	 17:00	 Kunčice	 Mořkov	
Pátek	4.	9.	 17:00	 Lichnov	 Kunčice	
Středa	9.	9.	 17:30	 Frenštát	B	 Kunčice	
Pátek	11.	9.	 17:00	 Bystré	 Kunčice	
Neděle	20.	9.	 10:15	 Ženklava	 Kunčice	
Čtvrtek	24.	9.	 17:00	 Kunčice	 Frenštát	B	
Pátek	2.	10.	 17:00	 Mořkov	 Kunčice	
Čtvrtek	8.	10.	 17:00	 Kunčice	 Lichnov	
Čtvrtek	15.	10.	 17:00	 Kunčice	 Ženklava	
Čtvrtek	22.	10.	 17:00	 Kunčice	 Bystré	
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PODZIM v muzeu
4. 10. 2020 14.00-16.00 Den seniorů

18. 10. 2020 14.00-16.00 Krmáš

Možná jste v letech 2017, 2018 
a 2019 navštívili „Den pěstounství“ 
s bohatým programem pro malé i vel-
ké v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Os-
travě, který pořádal Moravskoslezský 
kraj. Letos je pro Vás připravena po-
dobná společenská akce zaměřená na 
širokou veřejnost – „Den rodin“. 

V měsíci září 2020 se uskuteční 
„Den rodin“ na několika místech, aby 
akce byla dostupná pro všechny rodi-
ny s dětmi v Moravskoslezském kraji. 
Rodiny mohou navštívit zajímavé kul-
turní památky, u kterých bude odpo-
ledne v době od 13:00 do 17:00 hodin 
zajištěn bohatý doprovodný zábav-
ný i edukační program zaměřený na 
podporu propagace náhradní rodin-
né péče. Můžete se těšit např. na spe-
ciální prohlídky, šermířská vystou-
pení, loutková představení, ukázky 
kovářství, projížďky na koni, dílny 
kreativního a veselého tvoření apod. 
Také zde naleznete stánek Rodinných 
a senior pasů, stánek s IN.F.Obálkami 
a můžete se dozvědět informace k ná-
hradní rodinné péči a kampani Dejme 
dětem rodinu. 

Poznačte si do kalendáře, že „Dny 
rodin“ se uskuteční na níže uvede-
ných místech:
• 12.09.2020 – Zámek Nová Horka              
• 13.09.2020 – Dolní oblast Vítko-

vic – Malý svět techniky
• 19.09.2020 – Hrad Sovinec
• 20.09.2020 – Archeopark – Cho-

těbuz
• 26.09.2020 – Hrad Hukvaldy
• 27.09.2020 – Zámek Kravaře

A proč vlastně pořádáme „Den 
rodin“? Pro většinu z nás je pojem 
rodina něco naprosto běžného. Jsou 
však děti, které na život v opravdové 
a dobře fungující rodině stále čeka-
jí. Jen v našem kraji je takových dětí 
více jak 500. Přitom rok od roku klesá 
počet zájemců o náhradní rodinnou 
péči – osob, které jsou ochotny při-
jmout do své péče dítě jiných rodičů 
a stát se pro takové dítě jeho náhrad-
ní rodinou. 

Pokud i vy uvažujete stát se pěs-
touny, osvojiteli či pěstouny na pře-
chodnou dobu, neváhejte pro bližší 
informace kontaktovat Městský úřad 
Frýdlant n. O., odbor sociálních věcí, 
pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11 Frý-

dlant nad Ostravicí, kancelář č. 120, 
sociální pracovnici pro náhradní ro-
dinnou péči Bc. Kateřinu Illésovou, 
tel.: 558 604 179, e-mail: killeso-
va@frydlantno.cz.

Přijďte na „Dny rodin“ a prožijte zajímavé odpoledne

742 75 Lichnov 210, okres Nový Jičín

Muzeum nabízí:

VÝSTAVY
1 – vystěhovalectví „Naděje má  
      jméno Texas“

2 – historie obce

Návštěva je možná na základě domluvy. Tel.: 605 417 750

Aktuální termíny jsou vždy uvedeny v měsíčním Lichnovském 
zpravodaji.

PODZIM v muzeu
4. 10. 2020 14.00-16.00 Den seniorů

18. 10. 2020 14.00-16.00 Krmáš
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Takže Marian Friedl, muž mnoha 
tváří, nebo ještě lépe, muž mnoha ná-
strojů, nebo taky, jak jsem někde četla 
„beskydský chameleon“? Nejvýstižně-
ji, jak by řekla moje babička, a troufám 
si říct, že se Mariane neurazíte … „jed-
nu řiťu na dvoch hodach“. Tak Mari-
ane, na kolika „hodách“ zrovna v tuto 
chvíli jste? 

Teď momentálně (je začátek srpna) 
mám před sebou vydání alba 11 podob 
lásky, zamýšleného jako pocta mé ze-
snulé kamarádce Jitce Šuranské. A to je 
velmi náročný projekt, v němž opravdu 
zastávám mnoho funkcí: kromě toho, 
že jsem autorem projektu, vybral jsem 
tedy písně, které jsem buď napsal, nebo 
zaranžoval, jsem také v tomto projek-
tu kapelníkem, hudebníkem, účetním, 
produkčním, režisérem, PR manaže-
rem atd. Zkrátka vše, co je nakonec sly-
šet i vše, co je za takovým albem a není 
přímo vidět, vše leží na mých bedrech. 
K tomu je potřeba připočítat, že se jed-
ná o rozsáhlý projekt, v němž je nutné 
koordinovat kolem třiceti lidí, což samo 
o sobě jednoduše přináší řadu potíží. 
Naštěstí mám ale kolem sebe skvělé ka-
marády a podporovatele, takže, kde to 
jde, snažím se delegovat nějaké úkoly na 
kohokoli, kdo se nabídne. Zkrátka, než 
si pustíte takové hudební album, vložíte 
do něj kus života, kus sebe…  

Znamená to tedy, že pracujete-li na 
takovém projektu, pozastavíte načas 
ty ostatní?

Ne, to není reálné. Je potřeba odehrát 
již nasmlouvané koncerty a na ně se při-
pravovat i zkoušet. Kromě toho už se 
věnuji taky práci na dalších projektech, 

které mě čekají na podzim, a domlou-
vám koncertní aktivity do konce roku. 
Navíc stále ještě dobíhá, kvůli covidu, 
letní semestr na olomoucké univerzi-
tě, kde pedagogicky působím, takže je 
potřeba se věnovat i tamějším studen-
tům. Vlastně jediné, co je teď v útlu-
mu, je moje výuka na ZUŠ, protože jsou 
prázdniny.

Abychom byli trochu za „patrioty“… 
Máte za sebou soustředění v areálu zá-
kladní školy u nás v Kunčicích. Jak na 
něj vzpomínáte? Co takové soustředění 
vlastně obnáší? Je to „dřina“? 

No, soustředění je v ideálním případě 
přesně tím, co znamená jeho název: sou-
středění většího počtu lidí na jednom 
místě na jednu věc. V našem případě to 
znamenalo proces soustředěné práce 
od pátku do pondělí, v počtu téměř tři-
ceti interpretů čili organizačně i finanč-
ně docela náročná záležitost. K tomu je 
třeba připočítat také kamarády, rodi-
ny, podporovatele, kteří se různou mí-
rou účastnili rovněž. No a všechny je 
potřeba hostit, uložit, dát jim možnost 
kromě práce se také pobavit a vůbec za-
žít společně krásné chvíle. Jinými slovy, 
ano, takové soustředění je pořádná dři-
na a pro organizátora je vždycky hodně 
důležité, aby se udělalo maximum práce, 
a přitom si toho účastníci téměř nevšim-
li. A tady nám moc pomohlo právě to 
místo: zázemí kolem Galerie Karla Svo-
linského je nádherné, možnost zkoušet 
mezi krásnými obrazy a s výhledem na 
okolní kopce, to byl sám o sobě balzám! 
Navíc se stanovalo v sadu vedle školy, 
venku jsme měli postavenou pípu s pi-
vem místního pivovaru Ogar, snídaly se 

jogurty farmy Menšík, na oběd se cho-
dilo ke Krkoškům, večer se pojídaly klo-
básky od Rárů z Trojanovic, ke kávě zas 
byly frgály paní Weissmannové z Koz-
lovic atd. Zkrátka, pokud to jde, snažili 
jsme se využít místních zdrojů vrcho-
vatě.  Účastníci projektu jsou z mnoha 
různých končin republiky i ze zahrani-
čí, ale ať místní či přespolní, všichni do 
jednoho byli unesení. Nepřestávám být 
vděčný za šťastnou okolnost, že Kunči-
ce k této pohodě přispěly takovou vý-
znamnou měrou! 

Hovořil jste o dalších, podzimních, 
projektech …na co se můžeme na pod-
zim těšit?

Je toho více, na čem se mám podílet, 
ale zmíním alespoň jeden. Moc rád bych 
připravil k vydání album zaměřené na 
dudy neboli po našem gajdy. Je to ná-
stroj, který je jádrem naší kapely Ruky-
NaDudy z Frenštátu, ale málokdo dnes 
ví, že tento nástroj byl původně zákla-
dem beskydské muziky vůbec. Starou 
podobu této hudby hrajeme už přes 
dvacet let s mým kamarádem gajdošem 
Vlastíkem Bjačkem a myslím, že uzrál 
čas představit tento nástroj a tohoto 
místního hráče samostatnou deskou, 
jejíž součástí by byl i bohatý booklet, 
který by zájemce uvedl do problema-
tiky gajd ve vztahu k Beskydům. Jako 
obvykle je ale nejprve nutné sehnat po-
třebný obnos, takže mě čeká další kam-
paň… Mimochodem, pokud by někdo 
rád něco podobného podpořil, nechť se 
neváhá ozvat :)!

Mariane, jedna otázka na tělo … za 
co jste ve svém životě nejvíce vděčný? 

Jak vzniká album 11 PODOB LÁSKY? Rozhovor nejen 
o nejnovějším projektu Mariana Friedla…

Marian Friedl je hudebník, etno-
muzikolog, pedagog, člen několika hu-
debních projektů různého zaměření, 
v nichž zpívá, hraje na kontrabas, lido-
vé flétny, dudy, klarinet, malý cimbál, 
kobza a další nástroje. Účinkuje na více 
než dvou desítkách CD, často s přední-
mi interprety české či zahraniční scé-
ny. V roce 2014 nahrál například album 
NOCZ and Iva Bittová, v roce 2016 Divé 
Husy s Jitkou Šuranskou a Martinem 
Krajíčkem (nominováno na hudební 
cenu Anděl 2016), či v tomtéž roce al-
bum Mateřština s Jiřím Slavíkem (An-
děl 2016 v kategorii world music). Svou 
osobní vizi moravské world music vtělil 

do autorského projektu Beránci a vlci, je-
hož stejnojmenné album získalo ocenění 
Anděl 2017 v kategorii folk. V roce 2019 
mu vyšla sólová deska Beskydská Ody-
sea (u Indies Scope), na níž představil 
všechny hudební nástroje tradiční hud-
by Beskyd z česko-slovensko-polského 
pohraničí. Téhož roku společně s kape-
lou RukyNaDudy (pozn. redakce: před-
stavitelé staré beskydské „muzyky“ a tvůr-
ci nejvtipnějších PFek české hudební scény) 
z Frenštátu pod Radhoštěm a folklorním 
souborem Grunik z Ostravice zrealizoval 
album Píseň ZEMĚ (vydáno u Animal 
Music), zamýšlené mj. jakožto připome-
nutí historie osidlování vyšších partií 

beskydských hor karpatskými pas-
tevci. Jako sideman účinkuje na řadě 
alb různých žánrů, v loňském roce na-
příklad na desce norsko-české kape-
ly NOCZ Sailor on Dry Land (vydáno 
u vydavatelství Hevhetia) nebo na zá-
znamu suity skladatele Petra Breinera 
Slovenské tance se Slovenskou filhar-
monií (vydala Slovenská filharmonie). 
Aktuálně je stálým členem kapel Ru-
kyNaDudy (archaická hudba Beskyd), 
Odysea Mariana Friedla (world music), 
NOCZ (jazz) a Misterios del Amor (pís-
ně sefardských Židů). Věnoval se také 
výrobě hudebních nástrojů, na které 
v řadě projektů hraje.

Rozhovor se zajímavou osobností
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Jednoznačně za lidi. Já mám oprav-
du ohromné štěstí na skvělé lidi. To je 
základ všech mých projektů. Dost čas-
to se mi dokonce stává, že přestřelím, 
vymyslím něco, co je téměř nerealizo-
vatelné, a právě ten tým, který k tomu 
přizvu, se ukáže jako klíčový. Když se 
lidi nadchnou a z lásky k sobě navzá-
jem a k vytčenému cíli táhnou za jeden 
provaz, dokážou ohromné věci. A vů-
bec se mi zdá, že všechno stojí na vzta-
zích. Připomíná mi to něco, co popisoval 
A. de Saint-Exupéry v Citadele: že housle 
samy o sobě vlastně nehrají, hrají vzta-
hy mezi jednotlivými díly, z nichž jsou 
složeny. Když se rozloží, nezbude nic. 
Ostatně teď mám zrovna po čtyřden-
ním natáčecím maratonu a to, jak zase 
zafungovala komunita přizvaných in-
terpretů, je nepopsatelné. Při složitosti 
tohoto projektu hrozilo, že se to zasekne 
každou chvíli a potíží bylo opravdu tolik, 
že kdybych se nemohl opřít o lidi kolem, 
musel bych to z fleku vzdát.   

Nechci se tady bavit o těch, co Vás 
ovlivnili, protože na tuto otázku jste 
již odpovídal mnohokrát, ale … pama-
tujete si Vaše první setkání s hudbou? 
Tu první písničku, melodii, která Vás 
vzala za srdce? 

To nemám tušení. Ale v této sou-
vislosti mě napadá jedna zajímavost. 
Loňské album Beskydská Odysea, na 
němž zpívá také Kunčičanka Kristýn-
ka Cochlarová, jsem věnoval památce 
člověka, který sehrál v mém životě úlo-
hu dědy (byť jím přímo nebyl) a také 
toho, kdo mě uvedl do království hud-
by. A tak jsem nahrál na album i píseň, 
kterou mě naučil. Dodnes si pamatuji tu 
situaci, když mi bylo kolem dvaceti a se-
děli jsme spolu na zahradě a on vzpomí-
nal na mládí. Najednou řekl, že hrávali 
i třeba takovouto písničku a začal zpívat 
píseň s názvem Ćerp, ćerp. Váhal jsem, 
zda nedojít pro magnetofon a nezazna-
menat to, ale přišlo mi to hloupé, a tak 
jsem si řekl, že si ji prostě zapamatuji. 
A představte si, byla v paměti uložena 
dalších dvacet let! Vzpomněl jsem si na 
ni teprve, když jsem začal hrát na gajdy 

a hledal jsem pro tento nástroj vhodnou 
píseň… Sám tomu, co teď říkám, sotva 
věřím, ale bylo to tak.  

A kde berete inspiraci teď? 
Ani nevím, ale když se tak nad tím za-

mýšlím, mojí inspirací je asi stále totéž: 
láska. Láska k lidem, ke krajině, k hudbě, 
ke svým snům, k životu vůbec… Když 
vezmete jen tu krajinu: o mně se občas 
píše tak, jako by veškerá moje muzika 
byla beskydská. Není tomu tak. Ale je to 
jako s láskou matky k dětem: když jí mají 
dost, je to pilíř, na kterém budou celý 
život stavět. Možná ty děti vyrostou do 
velikých chrámů, které budou nakonec 
stát daleko a jejich věže se budou dotý-
kat hvězd. Skoro se možná bude zdát, 
že tady byly vždycky a vyrostly jen tak 
z ničeho. Ale není to tak, úplně na začát-
ku je láska, o níž se ty děti mohly opřít, 
aby se svobodně rozletěly do světa bu-
dovat svůj chrám. A přesně tak se já opí-
rám o krajinu a všechny mé další lásky.

Mariane, hovoříte o lásce a krajině 
tak hezky a s pokorou. Co Vaše rodi-
na? Máte krásné děti, jak ony vnímají 
to, co děláte? Jaký mají vztah k hudbě?

Na to nedokážu odpovědět za ně. 
Z toho, co jsem vypozoroval, bych řekl, 
že všechny jsou hudebně nadané, ale 
cíleně se muzice věnuje zatím jen nej-
starší dcera Eliška. A pevně věřím, že 
kvůli sobě, nikoli kvůli otci. Já se totiž 
naopak spíše snažím, aby si moje děti 
byly jisté především mou láskou, ať už 
jsou jakékoli a věnují se čemukoli. Po-
kud jde o muziku, aspoň v tom mají „vý-
hodu“, že na mém příkladu dobře vidí, 
co muzika obnáší, jaké radosti i strasti 
jsou s ní spjaty. Že je to dřina jako coko-
li jiného, co vyžaduje hodně času a od-
hodlání. Vzpomínám si, jak jsem jednou 
potkal číšníka, který se se mnou dal do 
řeči a vykládal mi, jak mi strašně závidí, 
že mám talent. Že to potom jde všechno 
snadno, prostě se s tím člověk narodí, 
má potřebu hrát a hraje dobře a všich-
ni ostatní jsou jen chudáci odsouzení 
k věčné dřině a bídě… Nic nemůže být 
dále od pravdy a na to se klidně zeptejte 

mých dětí! Ano, potkávám opravdu ex-
trémně nadané lidi, ale i u nich si s na-
prostou jistotou uvědomuji, že, jakkoli 
to zní jako naprosté klišé, poctivou prá-
ci nejde nikdy přeskočit. A na tom právě 
pohoří často i velmi talentovaní jedinci, 
a naopak zase méně talentovaní dojdou 
třeba k cílům, které by jim nikdo ne-
předpovídal. Tohle, když pochopí moje 
děti, bude pro mě mnohem cennější, než 
kdyby se jen kvůli mně věnovaly muzice.

Když se podíváme na Vaše projekty, 
odvaha Vám nechybí. Kam byste chtěl 
na své cestě za muzikou dojít?

Jejda, to vůbec netuším. Já se vlast-
ně jen děsím toho, abych se nezastavil. 
Třeba kvůli strachu, onemocnění nebo 
nějakým jiným neblahým okolnostem. 
Myslím, že když člověk může kráčet 
a o své cestě i rozhodovat, je vcelku jed-
no, kam dojde.

Děkuji za rozhovor
Rozhovor připravila 
Kristýna Majerková

Tip redakce - poslechněte si pří-
padně některá alba, kde Marian 
Friedl zpívá a hraje:

Písně Hukvaldských Beskyd (Ru-
kyNaDudy 2014), NOCZ & Iva Bitto-
vá (Hevhetia 2014), Divé husy (Indies 
Scope 2016; nominováno na cenu An-
děl), Mateřština (Animal Music 2016; 
oceněno cenou Anděl), Beránci a vlci 
(Indies Scope 2017; oceněno cenou 
Anděl), Píseň ZEMĚ (Animal Music 
2019), Beskydská Odysea (Indies 
Scope 2019). 

Koncertní provedení Marianovy 
suity Beránci a vlci (včetně dopro-
vodného filmu) je také snadno do-
hledatelné na Internetu v záznamech 
České televize a TV NOE.

A pozor: již 28. října 2020 vyjde 
deska 11 PODOB LÁSKY, jejíž reali-
zaci podpořila obec Kunčice pod On-
dřejníkem! Chcete-li vědět ještě více, 
navštivte stránky www.marianfriedl.
cz a www.11podoblasky.cz.
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KDO PRODÁ, NEBO PRONAJME  
GARÁŽ V KUNČICÍCH 

prosím volejte
733 117 196

* * *
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 

DeCarbon
ČIŠTĚNÍ MOTORU VODÍKEM

NIŽŠÍ SPOTŘEBA PALIVA
Díky dekarbonizaci klesne spotřeba
paliva až na výrobní hodnoty.

SNÍŽENÍ KOUŘIVOSTI
Toto oceníte především na STK
a přispějete tak k lepšímu ovzduší.

SNÍŽENÍ SERVISNÍCH NÁKLADŮ
Odstraněním karbonu předejdete
výměně mnohdy velmi drahých dílů.

HLADKÝ CHOD MOTORU
Vyčištěním usazenin se zlepší
celkový projev a chod motoru.

REAKCE NA PLYN
Citelně poznáte zlepšenou reakci
při sešlápnutí akceleračního pedálu.

NAVRÁCENÍ VÝKONU
Odstraněním karbonu se vrátí
výkon vozidla na tovární hodnoty.

VSTŘIKOVAČE DIESELOVÉ
VENTILY
KATALYZÁTORY

Co dekarbonizace umí?

Výhody dekarbonizace

Proces dekarbonizace zbaví během 60 minut motor a jeho součásti všech uhlíkových usazenin.
Dekarbonizace je vhodná jak pro benzínové tak naftové motory a bez demontáže vyčistí:

VSTŘIKOVAČE BENZÍNOVÉ
LAMBDASONDY
ZAPALOVACÍ SVÍČKY

TURBODMYCHADLA
FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC
PÍSTNÍ KROUŽKY

Představujeme novou službu

Nainstalujte si mobilní aplikaci pro
online rezervaci a správu služeb

MŮJ SERVIS app

www.pneuzatopek.cz

+420 556 802 752 / 777 881 116, info@agrocar.cz

PRACANTI

AGROCAR s.r.o., Pod Šenkem 2046, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

PO CELÝ 
ROK


