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1. září 2014 přivítala Základní škola Karla Svolinského 22 nových prvňáčků. Ani déšť jim nedokázal pokazit 
jejich velký den. Slavnostně ustrojeni i naladěni zasedli do školních lavic, aby prožili svůj první školní den. 
Přivítat je přišel Mgr. Tomáš Kolesa, ředitel školy a Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce, který předal školákům 
malý dárek. Protože se děti těšily také na učení, během prvního vyučování si za přítomnosti rodičů společně 
zazpívaly, zahrály školní hry a prohlédly si nové pomůcky. Do kunčické první třídy letos nastoupily tyto 
děti: Radim Balcar, Veronika Bojková, Natalie Gudbierová, Patrik Hanousek, Marek Hanus, Michal Horák, 
Lada Charbuláková, Jan Chovančík, Barbora Kabutová, Sára Kabutová, Klára Konečná, Eliška Konvičková, 
Kristýna Konvičková, Zuzana Konvičková, Kristýna Motyková, Tereza Pavlíčková, Valerie Pavlíčková, Jan 
Pavliska, Lukáš Polda, Roman Řezníček, Simona Válková, Monika Zbořilová. Všem novým žáčkům přeji, aby 
škola pro ně byla zábava a chodily do ní rády a aby zde našli mnoho kamarádů.

Markéta Jurková, třídní učitelka

První den ve škole
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VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCH KUNČICKÉ SPORTOVKYNĚ
Natálie Laura Mynářová  je dvojnásobnou mistryní České republiky v letním biatlonu starších žaček pro letošní rok. 

A navíc jako třešničku na dortu máme i celkovou vítězku Českého poháru v letním biatlonu pro rok 2014. 
Letní biatlon zahrnuje terénní běh a střelbu na cíl, pro žákovské kategorie ze vzduchové pušky na vzdálenost 10 m. 

V biatlonu se během víkendu konají vždy dva závody.
Naty se stala teprve v červenci členkou klu-
bu biatlonu v Rožnově pod Radhoštěm, kam 
jsme ji museli z našeho klubu MTB Ondřej-
ník „zapůjčit“, protože k provozování tohoto 

sportu jsou potřeba patřičné licence a hlavně 
dosti drahé zbraně. Po doslova pár tréninkách 
se postavila na start prvního závodu Českého 
poháru a bylo z toho hned dvakrát šesté místo. 
Po dalších, hlavně střeleckých tréninkách pak 
již ve svém druhém závodě Českého poháru 
vybojovala první a druhé místo.  
Pak již přišlo mistrovství České republiky 
žáků a žaček až v dalekém Jáchymově konané 
ve dnech 19. - 21. 9. 2014. Naty odjížděla po 
několika dnech strávených v posteli s nachla-
zením, takže očekávání nebyla veliká. Hned 

v prvním individuálním závodě se jí ale poda-
řilo i přes dvě chyby na střelnici se značným 
náskokem zvítězit a díky výbornému běhu 
získat první titul Mistryně ČR. A to ještě ne-
bylo vše! V neděli ji čekal ještě jeden závod – 
tentokrát s hromadným startem. Naty byla na 
střelnici lepší – pouze jedna chyba, ale i sou-
peřky měly lepší den. Naty však opět prokázala 
obrovskou bojovnost, zvítězila tentokrát pouze 
o dvě vteřiny a slavila druhý titul Mistryně ČR 
ve velké konkurenci asi 40 soupeřek.
Těmito skvělými výsledky se posunula v cel-
kovém pořadí Českého poháru na 1. místo. Zde 
se započítávalo pět nejlepších výsledků a po-
vedlo se zvítězit, i když Naty neabsolvovala 
všechny závody. Soupeřky byly a jsou těmito 
jejími skvělými výsledky docela vyděšené, ne-
boť až do srpna o ní nikdy neslyšely. A protože 
Naty je i výbornou běžkyní na lyžích (letos 
třetí a šesté místo na MČR ve Vimperku), mají 
se ony i my, na co těšit v klasickém zimním 
biatlonu. Těší nás, že velké úspěchy nejsou 
vyhrazeny pouze pro velké kluby, ale že i ze 
skromných sportovních poměrů je možné zís-
kat i titul Mistryně ČR. Text: Jiří Mynář

A to jsou naši prvňáčci pěkně pohromadě, tak jak jsme vám je představili na první straně. Doufejme, že i oni o sobě dají v dalších letech slyšet A t j ši ňáč i ěk ě h dě t k j k j á j ř d t ili í t ě D f j ž i i bě d jí d lší h l t h l š t
v to nejlepším. Což jim pochopitelně velice přejeme. 



ASPV při TJ Kunčice pod Ondřejníkem, nový název ČUV Česká unie 
sportu uspořádala na Dni obce sportovní trojboj tj. hody do koše, hody
na cíl a silovou disciplínu stisk osobní váhy oběma rukama, která
většinou rozhodla o vítězi. Soutěžilo se v pěti kategoriích s celkovým
počtem 117 účastníků. Za svůj výkon byli všichni odměněni oplatkem
a ti nejlepší opravdovými medailemi. Zveřejňujeme jména alespoň
pěti nejlepších.
Všem blahopřeje výbor ASPV (ČUV)
Výsledky sportovního trojboje na Dni obceý y p j j
Předškolní děti (27 účastníků)
1. místo: Nela Navrátilová  43 b. – síla 37 kg
2. místo: Ema Nováková  36 b.
3. místo: Lucie Gajdušková 32 b.
4. místo. Laura Sýkorová  29 b.
5. místo Marek Ručka 26 b.

Žactvo I. stupeň (35 účastníků)
1. místo: Barunka Kabutová a Štěpán Šebela  41 b. – síla - 36 kga
2. místo: Míša Slívová 39 b.
3. místo: Kristýna Konvičková 36 b.
4. místo: Iva Hrubišová, Matěj Konečný, Eliška Konvičková 34b.
5. Lukáš Poledník 33b.

Žactvo II. stupeň (9 účastníků)
1. místo: Martin Adamec 51 b. – síla 44 kg
2. místo: Eliška Majerková 42 b.
3. místo: Tereza Pavlisková a Jakub Svítil 27 b.
4. místo: Ondřej Sebera 24 b.
5. místo: Bára Horáková 23 B.

Ženy (28 účastnic)
1. místo: Markéta Janasová 57 b. – síla 55 kg
2. místo: Petra Zbořilová 55 b.
3. místo: Zuzana Majerková 54 b.
4. místo: Renáta Strnadlová 53 b.
5. místo: Romana Kabutová 52 b.

Muži (18 účastníků)
1. místo: Jaroslav Strnadel  82 b. – síla 78 kg
2. místo: Tomáš Macura 78 b.
3. místo: Martin Strnadel 76 b.
4. místo: Roman Konvička 75 b.
5. místo: Robin Polách 69 b.
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Marie Křiváková ............................................................... 88 let

Jarmila Drongová .............................................................. 86 let

Milada Běčáková ............................................................... 75 let

Pavla Poláčková .................................................................  70 let

Marie Trebunová ............................................................... 70 let

Vladimír Kopřiva .............................................................. 70 let

Jarmila Šrubařová ............................................................. 70 let

Oldřich Harabiš ................................................................. 70 let

Jaroslava Sotolová ............................................................. 70 let

Karel Kaděra ...................................................................... 70 let

Ludmila Niklová ............................................................... 65 let

Jaromíra Maralíková ........................................................ 65 let

Danuše Starová ................................................................. 65 let

Eliška Adamcová .............................................................. 60 let

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

Jubilanti ŘÍJEN 2014 Poděkování

Vzpomínky

Rozloučení

Děkujeme panu MUDr. Janu Chovančíkovi a sestřičce Sylvii 
Starečkové za příkladnou a obětavou péči, kterou věnovali mému 
manželovi po dobu jeho nemoci. Zároveň děkujeme Všem za 
projevenou soustrast i květinové dary při pohřbu. Manželka Zdenka 
Klímková s celou rodinou

„A lesy stále šumí, které jsi měl tak rád.
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal….
Stromy rostou a kytky stále voní,
jen ten, kdo zažil, porozumí…!

28. října 2014 uplynulo 5 let od úmrtí pana Ivana Hrčka. Vzpomeňte 
prosím s námi.
Manželka a dcery s rodinami. 

V měsíci září jsme se naposledy rozloučili s panem Zdeňkem Klímkem.

Říjnová vycházka pro seniory
Pokud nám dovolí počasí, vydáme se na poslední vycházku v tomto 
roce. Sraz v úterý 21. 10. v 8,30 u Huťařství směr Horizont, Dřevař až 
na okrajovku a po okrajovce k bývalému Zámečku a dolů do areálu 
BRC. zA SPOZ Z.K.

NEJLEPŠÍ ÚČASTNÍCI SPORTOVNÍHO TROJBOJE, 
KONANÉHO V RÁMCI PROGRAMU DNE OBCE

Ilustrační foto ze DNE OBCE Zdeněk ŠrubařIl t č í f t DNE OBCE Zd ěk Š b ř



Divadelní společnost Kozlovice uvede
v Kunčicích pod Ondřejníkem (Huťař-
ství) v neděli 9. listopadu komedii Jiřího 
M. Šimka „Kontrola v městě Kocourově 
aneb jeden za všechny, všichni za jedno-
ho.“ Hra měla premiéru 23. března 2013
v Kozlovicích. Nositele autorských práv 
k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární, 
audiovizuální agentura, občanské sdružení,
Krátkého 1, Praha 9.

Režisérem tohoto představení je Jan Kuku-
czka z Frýdku-Místku. V rozhovoru o této 
hře mimo jiné řekl:

Můžete přiblížit hru, kterou kozlovičtí 
ochotníci sehrají?
 Jedná se vlastně o novou úpravu původní 
Gogolovy hry Revizor. Na Gogolově Revi-
zorovi je zajímavé, že tato hra byla uvedena
v roce 1836, kdy byly premiéry v Moskvě 
a Petrohradu. Samotnou hru kritika moc 
dobře nepřijala, řešila, že představení je za-
měřeno proti Rusku. Představení ale viděl
samotný car, který se velmi příjemně poba-
vil, a nebýt cara, hra by byla zakázána. On 
se vlastně za tuto hru přimluvil. Mně osob-
ně se líbí motto této hry, které k ní Gogol 
dal a zní: Nezlob se na zrcadlo, když máš 
křivou hubu.

Zmínil jste historii. Víte, jak Gogol rea-
goval na nepřízeň kritiky? 
Gogol napsal dopis herci, který hrál v mos-
kevské premiéře starostu, že teď konečně
vidí, co to je být autorem komedií. Stačí
náznak pravdy a proti se postaví ne jeden 
člověk, ale celá společenská třída. Zajíma-
vé také je, že Gogolovi poskytl na Revizora
námět sám Puškin.

O Gogolově Revizorovi toho víte oprav-
du hodně… 
O hře Revizor vím hodně, protože jsem toto 
představení chtěl dělat. Proto jsem si kolem
této hry získával různé informace. Je neu-
věřitelné, jak je tato hra geniální. Když si
vezmete, že od premiéry uběhlo více než
170 let, tak se dá bez jakýchkoliv úprav
hrát pořád stále je aktuální. Když jsem za-
čal režírovat ochotnické divadlo v Kozlovi-
cích, tak jsem se seznámil s úpravou Jiřího 

M. Šimka. Zde je dobré zmínit, že Gogolův
text je klasická satira, u Jiřího M. Šimka se
jedná o crazy komedii. 

Jakým způsobem jste se s hrou Jiřího 
M. Šimka seznámil? 
Pravidelně brouzdám po synopsích DILIA,
což je ochranný svaz autorský, sleduji no-
vinky divadelních her a zde jsem nalezl i hru
Kontrola v městě Kocourově aneb jeden za
všechna, všichni za jednoho. Když jsem si ji
přečetl, usoudil jsem, že to je hra, která by

mohla sedět amatérskému divadlu. Postavy 
totiž nemají až tak moc vykreslenou charak-
teristiku, jak tomu je v případě Revizora. 
Herci tak mají dostatečný prostor, aby si 
danou postavu dotvořili. Po psychologické 
stránce nejsou postavy tak moc uzavřené. 
Autor je nechal tak otevřené, že si vlastně 
herec může se svou postavou udělat cokoliv. 
Představení bude tedy 9. listopadu od 17.00 
hodin. Předprodej lístků (50 Kč) od 27. říj-
na 2014 na obecním úřadě u paní Daniely 
Kociánové. Srdečně zve kulturní komise.
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PŘIJEDE K NÁM „REVIZOR“

Výstava fotografi í se sportovní tématikou
12. 9. 2014 byla v Galerii Karla Svolinské-
ho slavnostně otevřena výstava fotografi í ze 
světa sportu. Tvůrcem snímků je PaedDr. 
Zdeněk Šrubař, který dlouhodobě úspěšně 
vyučoval v naší škole výtvarnou výchovu 
a zeměpis a nyní se věnuje práci sportovní-
ho fotoreportéra.  O velmi vtipné zahájení 

výstavy se postaral Tomáš Machálek, šéf-
redaktor Frýdecko-místeckého a třineckého 
deníku, příjemnou atmosféru vytvářel také 
Antonín Paravan, brněnský saxofonista. 
Návštěvníci vernisáže se mohli přesvědčit, 
že autor výstavy není jen skvělý fotograf, 
protože všechny přítomné dokázal rozesmát 

vypravováním humorných historek z foto-
grafování. Během Dne obce si fotografi e 
již prohlédlo mnoho návštěvníků. Expozi-
ce potrvá do 30. 9. Panu Zdeňku Šrubařovi 
přejeme mnoho dalších zajímavých mož-
ností vytvářet skvělé snímky a z fotografo-
vání se radovat.  Markéta Jurková

Osoby a obsazení:
Josef Vlk – starosta města Kocourova: Tomáš Machálekk

Tylda Vlková – jeho žena: Drahomíra Tofl ová
Lída Vlková – jejich dcera: Barbora Jasenská

Marie Rychlá – jejich posluhovačka: Jana Juchelková
Josef Liška – hoteliér, místostarosta Kocourova: Radomír Vyvial

Renata Lišková – jeho žena: Jana Ulčáková
Josef Sůva – ředitel školy, člen městské rady: Jan Chýlek

Růžena Sůvová – jeho žena: Ludmila Klosová
Josef Sup – ředitel domova důchodců, člen městské rady: Petr Koza

Božena Supová – jeho žena: Michaela Mertová
Josef Holub – poštmistr, člen městské rady: Milan Pavlištík

Emilie Holubová – jeho žena: Michaela Štefková
Josef Novák – mladý muž bez skrupulí na dovolené: Emil Kopčákk

JUDr. Kalousek – očekávaný kontrolor: Jan Kukuczka

Text sledují: Liduška Chýlková a Lída Petrová. 
Zvuk, světlo: Jaroslav Kupčák. Scéna: Emil Kopčák a DS Kozlovice. 

Výtvarná spolupráce: Mojmír Máj.
Režie: Jan Kukuczka
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KALENDÁŘ 2015
DO KAŽDÉ RODINY

Nový obecní kalendář na příští rok bude  již brzy ve vašich 
schránkách.  Pro rok 2015 bylo na základě vašeho výběru zvoleno 
téma: „Kunčice pod Ondřejníkem na dobových pohlednicích“.
Děkuji paní Evě Blažkové, která pohlednice ze své soukromé sbírky 
vybrala, pečlivě popsala a zapůjčila, a také paní Zdeňce Křenkové 
ze SPOZ za pomoc s přípravou kalendáře. V kalendáři opět najdete 
kalendárium v obci konaných akcí, u kterých je již nyní znám termín 
konání. Také jsme nově doplnili svozové dny komunálního odpadu, ať 
si poznámku o popelnicích nemusíte vypisovat ručně. Věříme, že se 
kalendář bude líbit a bude vám dobře sloužit po celý rok 2015. 

Michaela Šebelová

POZVÁNÍ NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
NOVÉ BEZRUČOVY CHATY NA LYSÉ

Přijďte si prohlédnout stavbu legendární horské chaty, která před pár 
desítkami let vyhořela. Přijďte se podívat na to, jak Klub českých 
turistů a parta nadšenců staví její repliku. Zveme Vás na dny 
otevřených dveří. Ty se konají pravidelně v podstatě každou středu 
a neděli od 10 do 16 hodin a také vždy, když před chatou narazíte na 
tyto poutače /viz foto/. V případě zájmu je možno prohlédnout si chatu 
i jindy. To je ale třeba domluvit si osobně s chatařským guru Jiřím 
Stejskalíkem na telefonu 604 984 577. Srdečně Vás zve Klub českých 
turistů a jeho odbory „Beskydy“ a „Lysaři“. Více informací na: www.
BezrucovaChata.cz. PS: Dostavět Bezručovu chatu můžete pomoci 
i Vy! A to nejen fi nančně třeba dárcovskou DMS, ale i tím, že přijdete 
pomoci na pravidelné nedělní brigády. Každá ruka je dobrá a každá 
dobrá duše vítána. Martin Stiller;  foto  KČT

  Inzerce



V říjnu 2010 byla zahájena stavba splaškové kanaliza-
ce a ČOV západní část. V roce 2011 stavba kanalizace 
pokračovala. Byl schválen úvěr na stavbu kanalizace 
ve výši 25 mil. Kč. Na základě žádosti o poskytnutí 
dotace na kanalizaci a rozhodnutí ministra ŽP z roku 
2010, byla v květnu 2011 podepsána smlouva o dotaci 
se SFŽP. Stavba byla dokončena v červenci 2011 ve 
fi nančním objemu cca 117 mil. Kč. Dále pokračoval 
roční zkušební provoz. Do trvalého provozu přešla 
kanalizace a ČOV v roce 2012. Postupně byly na ka-
nalizaci napojovány rodinné domy a všechny dostupné 
obecní budovy. Také proběhla celková oprava místních 
komunikací (MK) zasažených stavbou kanalizace.
Dále byly zhotoveny nové webové stránky obce, probí-
hala oprava veřejného osvětlení s postupnou kabelizací 
rozvodů. V roce 2012 proběhlo po stavbě kanalizace 
odvodnění svažitých MK svodnicemi. Uskutečnila se 
stavba zateplení základní školy (zateplení obvodového 
pláště, výměna oken a dveří, zhotovení nové střechy na 
tělocvičně) v částce cca 20 mil. Kč. Na tuto akci obec 
čerpala úvěr ve výši 8,5 mil. Kč. 
Z důvodu chybějící kapacity míst v mateřské škole byla 
znovu zprovozněna budova MŠ dolní v nákladu cca 1,3 
mil. Kč s kapacitou míst 56 dětí. Celková kapacita míst 
v MŠ (i s prostory v ZŠ) je určena pro 112 dětí. Obec 
získala dotaci na povodňové škody 2010 – cca 468 tis. 
Kč. V tomto roce také proběhla u obce kontrola z Mini-
sterstva vnitra ČR a kontrola z Ministerstva zemědělství 
ČR.
Dále uskutečnilo:
- vydání knihy Dopis Pantátu Pustkovi (Staré paměti 

Kunčic),
- studie obnovy areálu u základní školy,
- rekonstrukce rampy u prodejny Hruška
- proběhlo výběrové řízení na nového odvozce komu-

nálního odpadu
- bylo schváleno pořízení nového územního plánu 

obce
- proběhla projektová příprava na zateplení hasičárny
- proběhlo podání žádosti o dotaci na pokračování 

stavby splaškové kanalizace východní část a zaháje-
ní projekční přípravy na pokračování kanalizace

- příprava na vybudování přechodu u Huťařství, včet-
ně přívodu el. energie

- rozšíření cesty za základní školu, cesta nad OÚ
V roce 2013 byl zakoupen malotraktor na údrž-

bu obce v ceně cca 1,19 mil. Kč. Neuvolnění členové 
zastupitelstva obce se ve prospěch pořízení tohoto 
traktoru vzdali svých odměn za celé volební období, 
což celkem činí cca 450 000 Kč. V dalších letech byly 
k malotraktoru postupně dokoupeny další nástavby 
– sněhová radlice, sněhová fréza, svahový mulčovač 
a zametací kartáč. V ZŠ proběhla rekonstrukce sociál-
ních zařízení v částce cca 2 mil. Kč, výměna vybavení 
jídelny, částečná rekonstrukce zařízení školní kuchyně. 
Bylo zhotoveno prodloužení vodovodu Žuchov – Roz-
dílné (s dotací cca 592 000 Kč), byl postaven vodovod 
u pily. V částce cca 98 000 Kč bylo vyměněno vodo-
vodní potrubí u mostu poblíž Penzionu Ondřejník (pře-
mostění Tichávky). Obec získala dotaci na kompostéry 
pro domácnosti (550 ks) – 1,79 mil. Kč, všechny byly 
rozdány. Proběhla revitalizace MŠ Dolní - výměna 
oken, zateplení stropů, obnova zahrady s dotací se SZIF 
v částce 597 273 Kč. Podařilo se prodat budovu bývalé 
školy a lékárny za 5 mil. Kč. Bylo vybudováno odvod-
nění hřbitova v částce cca 222 000 Kč. V červenci na-
vštívil obec europoslanec Edvard Kožušník.

Dále se uskutečnilo:
- zabezpečení hasičárny, vybavení radiostanicemi 

z MS kraje
- budova hasičárny a OÚ byly vybaveny dálkově ovlá-

danými „mluvícími“ sirénami
- oprava venkovní plochy před vstupem do kuchyně 

ZŠ
- proběhla rekonstrukce podlahy čerpací stanice vody 

s výměnou dveří, výměna žebříků ve vodojemech
- nátěry autobusových čekáren, včetně rekonstrukce 
čekárny v Rakovci

- celková oprava cesty k Polárce
V roce 2014 byla zahájena stavba kanalizace vý-

chodní část ve fi nančním objemu cca 60 mil. Kč, která 
bude ukončena do poloviny roku 2015. V Hasičárně 
proběhla výměna oken a dveří v částce cca 200 tis. 
Kč. Na urnovém háji byly odstraněny přestárlé a ne-
bezpečné stromy, proběhl ořez suchých větví. Byla 
opravena střecha kůlny u Žabáku, včetně výměny kry-
tiny. V základní škole proběhla rekonstrukce vstupního 
prostoru a šaten v ceně cca 1 mil. Kč. Byl vybudován 
chodník u hasičárny (pokračování) v ceně cca 600 000 
Kč. Proběhla výměna krytiny na přístavbě budovy 
obecního úřadu v částce cca 100 000 Kč. V Domu pro 
seniory probíhá postupná rekonstrukce sociálních za-
řízení. Před dokončením je stavba komunikace na p. 
č. 1209/80 včetně opěrné zdi a odvodnění v částce cca 
1,5 mil. Kč.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodání 
kompostérů pro rekreační chaty s pořízením štěpko-
vače pro obec (s dotací). Probíhá také výběrové řízení 
na dodavatele stavby přechodu pro chodce u Huťařství 
a na zateplení budovy obecního úřadu s výměnou oken 
(s dotací – realizace v roce 2015). Připravuje se výbě-
rové řízení na zpracování projektu na stavbu chodníků 
k DPS a pod restaurací Skalka. Probíhá příprava vy-
budování odvodnění hřiště u základní školy. V rámci 
stavby kanalizace východní část byla vyrobena a osa-
zena kovová lávka na chodníku přes potok Papradná. 
Zastupitelstvo schválilo zadání nového územního plánu 
obce. Jěště letos se připravuje realizace odvodnění are-
álu (hřiště) základní školy.
Dále se uskutečnilo:
- oprava bezdrátového rozhlasu a příprava jeho rozší-
ření

- rozsáhlá oprava MK
- obec poskytuje domácnostem sadu tašek na tříděný 

odpad (700 ks s dotací)
- zhotovení nového zábradlí na mostu u p. Ručky 

Některé plánované akce se z různých důvodů ne-
podařilo uskutečnit, naopak se uskutečnily akce, které 
nebyly plánované, ale situace si vyžádala jejich prove-
dení. Nepodařilo se např. zvýšit kapacitu parkovacích 
míst (u ZŠ, u OÚ, u dřevěného kostela), projekčně 
připravit nové autobusové zastávky, opravit budovy 
v urnovém háji. Také se neuskutečnilo znovu otevření 
lékárny na OÚ, přesto, že ze strany obce je vše připra-
veno. V obci každoročně probíhalo hospodaření v le-
sích podle schváleného lesního hospodářského plánu 
(LHP). V letošním roce byl schválen nový LHP, platný 
do konce roku 2023. 
Pravidelně 2x ročně probíhal sběr velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu, na jaře vždy doplněn sběrem 
železného šrotu. Obec zajišťovala třídění odpadů, včet-
ně elektro odpadů a olejů.
Starosta obce se účastnil aktivit proti snaze zahájení 
těžby uhlí na dole Frenštát, včetně několika jednání na 

Ministerstvu průmyslu a obchodu a Českém báňském 
úřadu v Praze.
Každoročně obec fi nančně přispívala veřejnému do-
pravci na ztrátový provoz autobusů. Finančně přispíva-
la spolkům v obci. Představitelé obce opakovaně žádali 
krajský úřad o opravu komunikací II. a III. třídy přes 
obec. V rámci úsporných opatření obec každoročně 
úspěšně optimalizovala dodavatele el. energie a zemní-
ho plynu u budov obce, TJ Sokol a ZŠ.
Byly zajištěny kurzy práce na PC pro seniory. Každo-
ročně se uskutečnilo setkání s důchodci. Obec také při-
pravila pro občany stolní kalendář – pro rok 2014 ze ži-
vota obce a pro rok 2015 z historických pohlednic obce.
Obec se aktivně podílela na kulturním dění v obci. Po-
řádala a spolupodílela se na aktivitách, jako jsou např. 
adventní a vánoční koncerty, Folkování pod Ondřejní-
kem, rozsvěcování vánočního stromu, divadelní před-
stavení, dětský den apod. Pořádala pietní vzpomínky 
k výročí osvobození obce. Pro informovanost občanů 
o činnosti v obci vydávala měsíčně Obecní noviny.
V rámci meziobecní spolupráce se aktivně účastnila 
jednání sdružení obcí mikroregionů Frýdlantsko – Bes-
kydy a Frenštátsko. Obec zaměstnávala občany vedené 
v evidenci úřadu práce na VPP, také zaměstnala několik 
občanů v rámci výkonu alternativního trestu. S fi nanční 
podporou úřadu práce zajišťuje roční praxi absolventky 
do 30 let.  Probíhaly práce na údržbě zeleně a obecního 
majetku.
V tomto volebním období obecní úřad organizačně za-
jišťoval volby do zastupitelstva kraje, volby prezidenta 
republiky, volby do Poslanecké sněmovny a volby do 
Evropského parlamentu. V současné době probíhá pří-
prava na komunální volby s volbami do senátu.
Mimo uvedené aktivity zajišťoval obecní úřad běžný 
chod agend v rámci samostatné i přenesené působnosti. 
Zastupitelstvo obce zasedalo 23 krát, rada obce dosud 
jednala 114 krát. 
Na investiční akce čerpá obec úvěry ve výši cca 28 mil. 
Kč (kanalizace západní část, vodovod, zateplení ZŠ). 
Obec má schválen dosud nečerpaný úvěr v částce 15 
mil. Kč na dofi nancování kanalizace východní část. 
Během volebního období 2010-2014 obec realizovala 
dotace v částce 91 541 201 Kč, z toho investičních dota-
cí v částce cca 84,1 mil. Kč.  Obci byly schváleny další 
dotace v částce cca 38,5 mil. Kč – kompostéry pro RCH 
a štěpkovač, kanalizace východní část, přechod pro 
chodce se semaforem u Huťařství a zateplení budovy 
obecního úřadu. Z toho je reálné ještě v roce 2014 vy-
čerpat cca 3,5 mil. Kč (kompostéry, přechod u Huťař-
ství). Další část dotace bude čerpána v roce 2015. Obec 
také požádala o dotaci na vybudování zahrady MŠ 
v areálu základní školy v částce cca 2 mil. Kč. Projekt 
se dostal do tzv. zásobníků projektu. Obec měla mož-
nost na základě výzvy SFŽP požádat o vyjmutí projektu 
ze zásobníku projektů OPŽP. Projekt však nebylo mož-
né v požadovaném krátkém termínu realizovat. 
Na základě navýšení koefi cientu přerozdělování daní 
(tzv. RUD), získala obec v roce 2013 navýšení daňo-
vých příjmů o zhruba 4,5 mil. Kč (kvalifi kovaný od-
had). K datu 24. 9. 2014 byl stav na běžném účtu obce 
cca 9,75 mil. Kč. Jsem přesvědčen,  že se v tomto vo-
lebním období podařilo vykonat pro obec kus práce, 
za což patří poděkování místostarostovi, radě obce, 
zastupitelstvu obce, zaměstnancům obce, všem ko-
misím a výborům a také občanům za pochopení a tr-
pělivost někdy v nelehkých stavebních podmínkách v 
obci.  V Kunčicích pod Ondřejníkem 25. 9. 2014                                                        

810/2014

Stručné zhodnocení činnosti ve volebním období 2010-2014
Tomáš Hrubiš, starosta 

Vážení spoluobčané, předkládám stručnou zprávu o činnosti obce ve volebním období 2010 - 2014. Zpráva 
je spíše výčtem některých důležitějších činností, neboť v průběhu let volebního období byly poskytovány 

o činnosti obce podrobnější informace v Obecních novinách a na zasedáních rady obce a zastupitelstva obce.
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V současné době stále probíhá stav-
ba kanalizace východní část. Ke konci 
září 2014 bylo položeno zhruba 3 050 
bm gravitačního potrubí a 230 bm výt-
lačného potrubí. Dále jsou budovány 
veřejné přípojky s napojovací šachticí 
pro napojení nemovitostí na splaškovou 
kanalizaci. Postupně se klade pochůzí 
vrstva chodníků po kanalizaci. Přip-
ravuje se stavba dvou přečerpávacích 
stanic splaškové kanalizace. Na we-
bových stránkách obce (v sekci Ak-
tuálně a Vodovody a kanalizace) jsou 
uváděny aktuální informace o stavbě 
kanalizace východní část.

Probíhají dokončovací práce na 
stavbě nové komunikace s opěrnou 
stěnou v zástavbovém obvodu nad 
obecním úřadem. Také probíhají 
výběrová řízení na dodavatele stav-
by přechodu pro chodce se sema-
forem u Huťařství, pro zateplení 
budovy obecního úřadu a na dodání 
kompostérů pro RCH a štěpkovače.
Připravuje se stavba odvodnění areálu 
u základní školy.

Na obecním úřadě u paní Svobodové je 
stále k vyzvednutí sada tašek určených 
ke třídění odpadů v domácnostech. Pro 

každou domácnost je zdarma k dispozici 
jedna sada tašek. 

Ve středu 24. 9. 2014 proběhlo posled-
ní zasedání zastupitelstva obce v tomto 
volebním období. Ke konci měsíce září 
2014 obdržela obec k podpisu Smlouvu 
o poskytnutí podpory ze SFŽP – dotace 
na kanalizaci východní část v částce cca 
31 mil. Kč. Tuto smlouvu schvaluje rada 
obce. Volby do zastupitelstva obce a do 
senátu proběhnou ve dnech 10. a 11. října 
2014.

Tomáš Hrubiš
starosta obce

ČINNOST V OBCI 
Již vybíráme dodavatele stavby 

přechodu pro chodce u Huťařství
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Počasí je v letošním roce oprav-
du nevyzpytatelné. Až by se 
chtělo říct Hrabalovské „Tento 
způsob léta zdá se mi poněkud 
nešťastným…“ I na sobotu 13. 
září předpovídali nejprve vy-
trvalý déšť, později občasné 
přeháňky, místy déšť, na seve-
rovýchodě republiky trvalejší 
s pravděpodobností výskytu 
bouřek. A tak jsme nenechali 
nic náhodě a byli připraveni na 
tzv. „mokrou variantu“.  Nako-
nec bylo počasí k nám poměr-
ně shovívavé a začalo pršet až 
k večeru a bouřky se nám zce-

la vyhnuly. Nebylo tedy nutné 
rušit žádný program, i když 
hudební skupina Galerie ode-
hrála svůj koncert v dešti do 
fronty na placky a lidem pod 
stan, jak sami vtipně glosovali. 
Při fotbale mezi horním a dol-
ním koncem chlapi taky slušně 
zmokli a hlavní host večera 
QUEEN REVIVAL prezento-
vaný kapelou Princess z Kr-
nova svým skvělým výkonem 
vytáhli lidi na plac a postup-
ně byly odhazovány deštníky 
a kapuce, nedbalo se na účesy, 
jen aby se dalo tancovat.

Od 15 hodin se začal areál 
školy příjemně zaplňovat. Ne-
jen děti ihned využili všech 
venkovních atrakcí – bumper-
ballů, zápasnické arény a na-
fukovacího hradu, ale bylo 

možné obdivovat a v akci si 
vyzkoušet funkční hasičskou 
(i historickou) techniku. Podí-
vat se do obecního malotrak-
toru i do všech krásně naleš-
těných zemědělských strojů, 

které laskavě dovezli místní
zemědělci – jmenovitě děku-
jeme panu Olřichu Menšíkovi,
Leoši Řezníčkovi, Pavlu Řez-
níčkovi a panu Martinu Str-
nadlovi za to, že byli ochot-

ni stroje připravit a na akci 
vystavit. Udělali tím radost 
mnohým zůčastněným. Po 
celé odpoledně probíhal Kun-
čický trojboj, který připravil 
odbor Sportu pro všechny při 

Ale pěkně popořádku:



místním TJ SOKOL. Trojboje 
se v letošním roce zůčastnilo 
přes 150 závodníků. Vyhlá-
šení a slavnostním předávání 
medailí proběhlo před večer-
ním programem. Výsledky 
trojboje na straně tři uvnitř 
listu. Děti mohly také řádit na 
nafukovaích atrakcích v tělo-
cvičně a jezdit na skluzavce, 
kterou připravilo ČSOP Skal-
ka a trénovat stabilitu na mo-
dernizované balancdráze od 
ČSOP Kunčice.
Na pódiu mezitím vystupoval 
soubor Dolňánek z mateřské
školy „školní“ vedený paní 
učitelkou Naďou Svobodovou 
a paní Věrou Kahánkovou 
(převážně už nám ale tanco-
vali a zpívali čerství prvňáč-
ci). Dále se představila dětská
cimbálová muzika Ondřej-
níček pod vedením Kateřiny 
Niklové, dětský pěvecký sbor 
z místní základní školy vede-
ný paní Marií Kahánkovou 
a RukyNaDudy – stará bes-
kydská muzyka (kapela his-
torických nástrojů pro lidovou 
hudbu).
Ve škole byla mimořádně ote-
vřena galerie Karla Svolinské-
ho s aktuální výstavou Paed-
Dr. Zdeňka Šrubaře (podrob-
něji jinde v ON), který byl 
osobně přítomen a návštěv-
níkům odpovídal na mnohé 
všetečné dotazy. Cestou z vý-
stavy se návštěvníci mohli za-
stvait v útulné cukrárně, jejíž
provoz tradičně zajišťovalo 
ASPV.
Na hřišti předvedl kynologic-

ký klub Siberie z Frenštátu
pod Radhoštěm své pejsky – 
vibděli jsme ukázku reakce na
povely a agility (překonávání
skokových, zónových a probí-
hacích překážek).
Exhibiční fotbalové utkání
mezi „horním“ a „dolním“
koncem letos vyhrál horní ko-
nec 5:0.
Nesmíme zapomenout, že na
hlavní ploše se neustále toči-
lo pivo, smažily placky a pa-
lačinky, opékala kýta (to vše
u hasičú), také se mohlo u vče-
lařů točit kolem štěstí a dat si
medovinu, u rybářů byl uzený
tolstolobik a fotbalisté na fun-
gl novém profi  grilu připravo-
vali hamburgery.
Teď jen doufám, že jsem na
nikoho nezapomněla. Hrubým

odhadem jsem spočítala, že se
na organizaci akce podílelo

asi osmdesát lidí, vystupova-
lo zhruba šedesát a fotbal si

zahrálo okolo dvaceti chlapů.
A kolik přišlo návštěvníků, si

netroufám odhadnout. Řekla 
bych, že tak akorát.
Děkuji ČSOP Kunčice, ČSOP 
Skalka, Rybářskému sdruže-
ní, Sboru dobrovolných ha-
sičů, včelařům, TJ SOKOL, 
vedení Základní školy a vede-
ní obce za dobrou spolupráci 
na organizaci akce. Nesmíme 
zapomenout na zaměstanance 
obecního úřadu a zaměstnan-
ce školy, kterým s touto akcí 
vyvstala také spousta povin-
ností navíc.

Michaela Šebelová, hlavní 
organizátor Dne obce

P.S. Některé snímky (vše fo-
tografoval Zdeněk Šrubař) se 
nám na tyto dvě strany neveš-
ly. Najdete je na dalších stra-
nách, jen tak, bez komentáře. 
Ale zcela jistě poznáte, odkud 
jsou.

1210/2014
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POZVÁNÍ
V neděli 26. 10. 2014 na kunčický krmáš, k výročí 
200 let od posvěcení chrámu sv. Maří Magdalény 
v Kunčicích pod Ondřejníkem, pořádá kunčická 

farnost od 15 hodin v tomto chrámu

VARHANNÍ KONCERT
Zazní díla Antonína Sdvořáka, J. S. Bacha, Leoše 
Janáčka, Karla Hrubiše aj.

Účinkují: Jana Kurečková – soprán, s ólistka opery 
Moravskoslezského divadla J. Myrona 
v Ostravě
Jiří Gřes – baryton, sólista pěveckého 
sboru Ondráš
Petr Strakoš – varhaník a kapelník, 
absolvent varhan u prof. A. Rybky
Veronika Hrubišová – varhanice, 
absolventka ZUŠ Frýdek-Místek oboru 
varhany

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Srdečně zvou pořadatelé

Sdružení nezávislých kandidátů
VELKÉ KUNČICE – naše tradice

Vážení spoluobčané
          V minulém vydání obecních novin jsme Vám představili náš volební program. Rádi bychom ještě 

vysvětlili, jak jsme došli k názvu našeho sdružení a ve stručnosti ještě jednou připomněli hlavní myšlenky, 
s nimiž do komunálních voleb jdeme.
         Pro název našeho sdružení jsme si dovolili sáhnout trochu do historie naší obce, až do roku 1924, kdy 
se ještě naše obec jmenovala Velké Kunčice pod Radhoštěm. Kromě jiného bychom totiž rádi navázali na vše 
dobré, co tato doba dávno minulá přinesla. A také bychom chtěli připomínat historické tradice, aby neupadly 
v zapomnění.
         Nebudeme Vás unavovat spoustou mnohdy nereálných slibů, které se na nás vždy před volbami valí 

ze všech stran. Jsme ale rádi, že hodně našich myšlenek se shoduje se zveřejněným programem dalších stran 
a sdružení, které v komunálních volbách v obci kandidují. Je velká naděje, že tyto vize budou realizovány. 
Pokud nám dáte příležitost, velmi rádi se na tom budeme podílet.

Všichni naší kandidáti Vám mohou slíbit, že budou 
 Spolupracovat se všemi slušnými lidmi
 Vždy používat v první řadě zdravý selský rozum
 Usilovat o zachování vesnického rázu naší obce

Také já bych rád zúročil zkušenosti, které jsem nabyl během čtyř volebních období práce v zastupitelstvu 
obce, radě obce a v posledním volebním období, kdy jsem pracoval ve funkci místostarosty obce.

Lumír Poledník
sdružení  nezávislých kandidátů - VELKÉ KUNČICE – naše tradice. 

  Inzerce
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KDU - ČSL VOLTE PROSÍM ČÍSLO 4
Vážení spoluobčané, představujeme Vám kandidáty KDU – ČSL

do komunálních voleb 2014 v Kunčicích pod Ondřejníkem

1. Ing. Pavel Řezníček, 50 let, pedagog, zemědělec, člen KDU – ČSL
2. Ing. Tomáš Hrubiš, 61 let, starosta obce, člen KDU – ČSL
3. MUDr. Jan Chovančík, 40 let, praktický lékař, bez politické 

příslušnosti
4. Eva Žurková (Jurková), 60 let, zdravotnický pracovník, člen KDU 

– ČSL
5. Ing. Karel Jurek, 57 let, OSVČ, bez politické příslušnosti
6. Ing. Blanka Přečková (Konvičková), 43 let, ekonom, bez politické 

příslušnosti    
7. Ing. Sylva Burelová (Müllerová), 45 let, referent správy daní, bez 

politické příslušnosti     
8. Václav Cochlar, 40 let, OSVČ – stolař, bez politické příslušnosti
9. Ing. Tomáš Svoboda, 49 let, odborný lesní hospodář, bez politické 

příslušnosti
10. Marcela Byrtusová (Řezníčková), 46 let, OSVČ, bez politické 

příslušnosti
11. Radim Fajkus, 39 let, truhlař, bez politické příslušnosti
12. MgA. Barbora Knobová (Brišová), 26 let, grafi čka, pedagog, bez 

politické příslušnosti
13. Mgr. Jaroslav Kocinec, LL. M., 37 let, právník, člen KDU – ČSL
14. Martin Hrubiš, 35 let, vedoucí výroby, člen KDU – ČSL
15. Pavel Pichl, 20 let, student, bez politické příslušnosti

Děkujeme. Vaši kandidáti do zastupitelstva obce
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Řáádkkoová innzeercce
PRODEJ  PALIVOVÉHO DŘÍVÍ  – BUK

Sklad Trojanovice - Bystré. 
Dříví naštípané na prostorové  metry (rovnané), špalky. 

Možnost dovozu odběrateli.
Telefon: 603 315 738

* * * * *
Doučím  matematiku ZŠ, SŠ a VŠ, připravím na přijímací 

zkoušky  i k maturitě. Mobil: 737 156 985
* * * * *

Prodej palivového dřeva Kunčice pod Ondřejníkem
Naštípaná metrová polena
Cena za prostorový metr:

měkké dřevo 750,- Kč, tvrdé dřevo 1250,- Kč
Tel: 604 69 34 04

Připomenutí zálohových plateb 
za čtvrté čtvrtletí 2014

Kunčická s.r.o.
Zálohové platby za vodné a stočné 2014

Vážení odběratelé pitné vody,
blíží se termín zálohových plateb na vodné a stočné pro IV. 
čtvrtletí do 25.  října 2014.

 Ing. Tomáš Hrubiš
jednatel společnosti

V loňském roce se občanům České republiky podařilo na energiích ušetřit 
210 mil.Kč. Dosáhli toho využitím elektronických aukcí a heslem „V jed-
notě je síla“
Samostatné do- mácnosti s nižšími 
objemy energií nemají dobrou vy-
jednávací pozici. Podaří-li se však 
sdružit více domácností dohromady, je to pro dodavatele natolik zajímavý 
objem poptávky, že může nabídnout výhodnější ceny. Čím více domác-
ností se zapojí, tím větší úspory bude možné dosáhnout. Proto tuto mož-
nost nabízíme nejen občanům Kunčic pod Ondřejníkem , ale také dalších 
obcí okresu Ostrava ,Opava, Frýdek –Místek.
Tuto službu pro Kunčice pod Ondřejníkem zajišťuje společnost eCENT-
RE. Přihláška, její zpracování i účast v e-Aukci je zcela zdarma.

Do e-Aukce se můžete přihlásit 13.10. a 15.10.2014 od 15 do 17 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Sebou potřebujete pouze

- Kopii smlouvy se stávajícím dodavatele elektrické energie 
a zemního plynu

- Kopii posledního ročního vyúčtování elektrické energie a zem-í
ního plynu

www.ecentre.cz

Kontaktní osoba, Renáta Hrubá 602 213 002, 
renata.hruba@partnerecentre.cz

V tabulkách níže jsou uvedeny některé z úspor 
vašich spoluobčanů  loňského roku.

NESTŮJTE STRANOU!!!

m
n
P

í d h d j d d l
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Propagujeme místní podnikatele a služby
Obec Kunčice pod Ondřejníkem nabízí na svých webových stránkách zdarma propagaci služeb a podnikatelů, působících na území

obce. Na stranách 16-17-18 přinášíme přehled těch, kteří této možnosti již využili. Máte také zájem? Stačí vyplnit jednoduchý 
jednostránkový formulář. Formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě. Informace naleznete také na webu obce.www.kuncicepo.cz 

Butik

Nabízíme 

kvalitní české výrobky.

Halenky, svetříky.

Mobil: 731 917 698

Květiny Byrtusová
Huťařství 70

Po – Čt  7:30 – 11:30  13:30 – 16:30
Pá  7:30 – 16:30

So  8:00 – 12:00
Přijímáme objednávky na dušičkovou vazbu.

V říjnu prodej sazenic růží.
Tel. č.: 736 780 880

 Prodejna a půjčovna elektrokol 
a koloběžek,

prodej elektroskůtrů, servis
elektrokol,  prodej příslušenství 

a cyklodoplňků.
Objednávky do penziónů.

Mobil: 736 474 542; 777 840 085
Web : www.orig-on.cz

E-mail: ivanakenova@orig-on.cz

 Farma Menšík 

Nabízíme mléko
a domácí mléčné výrobky

v bio kvalitě. 

Mobil: 736 180 388
Web: www.farma-mensik.cz

E-mail: info@farma-mensik.cz

Hospůdka na Maraláku

Restaurace s domácí kuchyní

v krásném prostředí Beskyd 

s letní terasou a nekuřáckým salónkem

Mobil: 604 885 998; 556 850 850
E-mail: kotrik.martin@seznam.cz

Graseko-zahradní služby
Realizace zahrad, zemní práce, 
založení a regenerace trávníků,

zavlažovací systémy, automatické 
sekačky, výsadba dřevin, ořezy, údržba zeleně.

Mobil: 737 283 551; 596 738 992 
Web: www.graseko.cz

E-mail: info@graseko.cz

Autoškola - Ing. Petr Rozehnal
Autoškola Rozehnal Vám 

poskytne kvalitní výuku a výcvik 
k získání řidičského průkazu 

skupiny A, B a B+E. Poskytujeme kondiční 
jízdy, školení řidičů pro fi rmy a poradenství. 

Mobil: 725 508 126
Web: www.autoskola-frydlantno.cz

E-mail: autoskola@autoskola-frydlantno.cz

Fyzioterapie a masáže
Mgr. M. Šebelová, Cert.MDT
Nestátní zdravotnické zařízení

poskytující služby v oboru
rehabilitace a masáží. McKenzie metoda® 

Mechanické diagnostiky a terapie®. Prevence. 
Včasná léčba. Mobil: 608 980 225

Web: www.fyzioterapie-beskydy.cz
E-mail: info@fyzioterapie-beskydy.cz
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Kovalský - kovoobrábění
Kovoobrábění, 

soustružení, 
broušení.

Mobil: 739 573 129 
E-mail: orky@orky.cz

ORKYS
Inspekce nemovitostí, 

prodej vysavačů ORKY,
stavební činnost,
zahradní činnost.

Mobil: 774 234 443
Web: www.orkys.cz

E-mail: info@orkys.cz

Pojištění - Zdeňka Šlechtová
Pojištění majetku, vozidel, 

odpovědnosti fyz.osob 
i podnikatelů. Cestovní pojištění. 

Životní i soukromé zdrav. pojištění. 
Kompletní klientský servis. 

Mobil: 605 592 526; 556 850 214 
Web: www.uniqa.cz

E-mail: zdenka.slechtova@volny.cz

PROTOCOL CZ spol.s.r.o.
Provádíme opravy plochých

a pultových střech,hydroizolace 
balkónů, teras a další izolace, 

dřevěné fasády, terasy z exotických dřevin, 
dřevěné konstrukce.

Mobil: +420 604 699 996 
Web: www.protocol.cz

E-mail: protocol@protocol.cz

Tandem paragliding - Horyshora

Tandemový paragliding 

a tandemové lety 

nad Beskydami.

Mobil: 725 950 950
Web: www.horyshora.cz

E-mail: horyshora@gmail.com

Rostislav Hurník - ČSOB 
Pojišťovna, a.s.,

člen holdingu ČSOB 
Služby v rámci zastoupení 
fi nanční skupiny ČSOB:

životní a neživotní pojištění občanů, malých
a středních podnikatelů; stavební spoření 
a produkty ČSOB penzijní společnosti. 

Mobil: +420608444789, +420556850424, 
+420595171844 

E-mail: rostislav.hurnik@obchod.csobpoj.cz

Milan Káňa - malíř:
Malířské a natěračské práce.

Mobil: 736 604 815
E-mail: kana.milan@seznam.cz

Sluneční studio zdraví

Dynamická jóga, sluneční jóga, 
cvičení rovnovážných sestav, 

dechová cvičení, relaxace,
meditace, čchi-kung, cvičení pro zdravá záda. 

Masáže, přednášky, pobyty.

Mobil: 603 793 595
E-mail: info@joga-studio-zdravi.cz
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Soudní znalec - Kvapilová Taťána

Odhady nemovitostí. 

Návrhy smluv kupních, 

darovacích, věcná břemena.

Registrace smluv na KÚ. Geodetické práce.
Mobil: 724 045 915; 556 802 367

E-mail: kvapilova.tatana@centrum.cz

Umělecké kovářství - Kované výrobky 

Výroba plotů, zábradlí, mříží, bran, včetně 
prodeje polotovarů pro výrobu. 

Kompletní sortiment pro kovářskou 
a zámečnickou výrobu.

Mobil: 725 950 950 
E-mail: kovanevyrobky.cz@gmail.com

Penzion Krkoška
Celoroční ubytování,

rekreační pobyty, 
dětské sezónní tábory, 

                       školy v přírodě, 
                     sportovní soustředění a oslavy.

Mobil: 737 931 594; 604 868 738 
Web: www.penzionkrkoska.cz

E-mail: vaclav.krkoska@seznam.cz

Ubytování Kunčice p.O.

Poskytujeme ubytování.

Kapacita 10 osob. 

Dům je plně vybaven.

V letních měsících k dispozici bazén. 

Mobil: + 420 722 932 860; +420 736 264 437
Web: www.ubytovanikuncice.cz

E-mail: mail@ubytovanikuncice.cz

TANEČNÍ ŠKOLA SYRKOVI
Výuka společenských latinsko-

amerických a standartních tanců.
Vedení tanečních kurzů pro 

                     mládež i dospělé.
Mobil: 736 626 748 

Web: www.syrkovi.cz
E-mail: syrkovi@syrkovi.cz

Penzion Karolína
Nabízíme celoroční prostory 

pro školení, kurzy, 
rodinné oslavy a rekreace. 

                      Pokoje 2,3 a 4-lůžkové, 
domácí kuchyně, krásná okolní příroda, 

sportovní využití.
Mobil: 603 924 140, 556 850 112
Web: www.penzion-karolina.ic.cz

E-mail: penzion.karolina@tiscali.cz

Beskydský H- RESORT

Ubytování, restaurace, 

rodinné a fi remní akce.

Hovězí bio maso.
Mobil: 725 252 400; 558 847 800 

Web: www.hresort.cz
          E-mail: info@hresort.cz

Ubytování U Niklů

Rodinný penzion u lesa 

s velkou zahradou

a nedalekým vlastním rybníkem 
vhodný nejen pro rodinnou dovolenou.

Mobil: 737 888 261; 604 693 404
Web: www.beskydy-ubytovani.org

E-mail: info@beskydy-ubytovani.org
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Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás 
tímto podrobněji informoval o letošních 
opravách místních komunikací a opravách 
a údržbě veřejného osvětlení coby velmi 
důležitých oblastí infrastruktury v obci. 
Tak jako v loňském roce i letos  proběhla 
v letních měsících oprava místních komu-
nikací, kterých má obec pro Vaši představu 
na starost přes 53 km. To není zrovna malé 
číslo. Nejdříve  se prováděla oprava větších 
děr a výtluků obalovanou směsí ( v celko-
vém objemu 98 tun). Na  počátku měsíce 
září byla provedena oprava menších děr 
a prasklin tryskovou metodou (v objemu 
102 tun). Prováděly se také opravy asfalto-
vých ploch u základní školy, za obchodem 
Hruška, na chodnících aj.). Na některých 
místních komunikacích byly dodány na 
základě požadavků občanů odvodňova-
cí svodnice, byly také opraveny některé 
mostky a lávky.  Nebyla prováděna oprava 
místních komunikací, které jsou přímo či 
nepřímo dotčeny výstavbou kanalizace, 
protože provozem těžké techniky by byly 
vzápětí zničeny. Opravy místních komu-
nikací v těchto částech budou provedeny 
po ukončení výstavby kanalizace v příštím 
roce. Byla rovněž vybudována zcela nová 
místní komunikace na Černém kopci v dél-
ce cca 200 m, včetně vybudování záchytné 
stěny v délce cca 70 m. Celková fi nanční 
částka vložena letos do oprav a údržby 

místních komunikací ještě není uzavřena, 
ale dosáhne výše cca 3 miliony korun.  
Naší snahou bylo provést opravy v co nej-
širším rozsahu. Všichni víme, že ideální by 
bylo opravit místní komunikace v celých 
délkách a neprovádět jen tzv. záplatování. 
Bohužel opravovat v takovém rozsahu není 
ve fi nančních možnostech obce. Kupří-
kladu kdybychom provedli úplnou opravu 
s položením nového koberce jedné komu-
nikace v délce třeba 1-2 km, na ostatní 
opravy by nezbylo. Dotace na místní ko-
munikace pro obce prozatím nejsou a my 
musíme jen věřit naším politikům, že se to 
v budoucnu zásadně změní.
Další oblastí, na které se dá pořád co vy-
lepšovat, je veřejné osvětlení. I zde pro-
vedla obec v letošním roce poměrně velké 
investice, aby došlo k zlepšení současného 
stavu. Jednalo se zejména o výměnu ne-
izolovaných vodičů za kabely (cca 2 km) 
na horním konci obce  (oblast okolo Ma-
raláku, pod Stolovou, v Kolibách). To jsou 
oblasti, kde vlivem častých větrů docháze-
lo   často k výpadkům veřejného osvětlení. 
Mohu konstatovat, na základě informaci 
od Vás občanů, že ke zlepšení skutečně 
došlo, byť si uvědomuji, že to pořád není 
ideální. Stále nám dělají některé oblas-
ti problémy, např. výpadky v rozvaděči 
u Hospůdky na kopečku, nebo pod Stolo-
vou. Vzhledem k rozlehlosti naší obce je 

i rozsah  veřejného osvětlení značný. Obec 
udržuje přes 34 km vedení, 8 rozváděčů 
a cca 360 světelných bodů. Tato údržba je 
prováděna jedním pracovníkem na doho-
du a pomocí celoročně zajištěné plošiny 
s pracovníkem od fi rmy z Frenštátu p. R. 
Finanční částka z rozpočtu obce vložena 
na veřejné osvětlení bude letos činit téměř 
400 tisíc korun. Doufejme, že jak je slibo-
váno, i na veřejné osvětlení budou v příští 
době poskytovány dotace, aby mohla obec 
provést rekonstrukci a modernizaci větší-
ho rozsahu.
Na závěr bych chtěl poděkovat fi rmám kte-
ré se podílely na letošních opravách  míst-
ních komunikací a údržbě veřejného osvět-
lení za velmi dobrou spolupráci (zejména 
fi rmy SLUMEKO s. r. o. z Kopřivnice, 
Lesostavby Frýdek – Místek, ALPINE 
Bau c.z., Nevřiva Tomáš, Elektro Bartoš 
z Frenštátu p. R.). Vám občanům chci po-
děkovat za trpělivost a pochopení, protože 
letošní rok byl z hlediska dopravní dostup-
nosti a průjezdnosti obcí, zejména  kvůli 
generální opravě krajských komunikací 
a současné výstavbě kanalizace v horní 
části obce, opravdu velmi náročný. Naší 
snahou je, aby Vaše spokojenost se stavem 
místních komunikací a veřejného osvětlení 
byla co největší. Snad se to ve větší míře 
povedlo.  

Lumír Poledník – místostarosta obce

Opravy místních komunikací a veřejného osvětlení.p y j

Změny dodavatelů energií se obci vyplatily.y g yp y

O výstavu fotografi í se sportovní tematikou, která byla v minulém měsíci otevřena O ý t f t fií t í t tik kt á b l i lé ě í i t ř
v Galerii Karla Svolinského, byl velký zájem. Píšeme o ní na straně čtyři.  Radost ze 
zájmu občanů měl jistě i autor fotografi í – PaedDr. Zdeněk Šrubař. Navíc ho čekají 
další výstavy v okolních obcích.

Sledování cenových nabídek a následná 
změna dodavatelů energií  se obci určitě 
vyplatila. Tím, že obec v podstatě každý 
rok v posledních třech letech měnila do-
davatele plynu a elektřiny, byla ušetřena 
nemalá fi nanční částka.  Nelze srovnávat  
a porovnávat celková čísla, protože každé 
zimní období je jiné a zvlášť ta poslední 
zima byla vyjímečná a nadprůměrně tep-
lá. Také cena silové složky energie, kterou 
může odběratel výběrem ovlivnit a jejíž 
podíl u elektřiny tvoří cca 50%  a u plynu 
cca 80% celkové ceny, šla v poslední době 
směrem dolů. Navíc také stát, prostřed-
nictvím energetického regulačního úřadu 
snížil pevně dané regulované složky ceny 
(různé poplatky, příspěvek na obnovitelné 
zdroje aj.). Takže v posledním zúčtovacím 
období se promítly pozitivně tyto 3 fak-
tory, které měly za následek, že většině 
subjektů energetické společnosti vracely 
přeplatky za energie. To však nic nemění 
na výše uvedeném, že optimalizovat spo-
třebu energií se vyplatí. Jistě to potvrdí i ti 
občané, kteří se zúčastnili energetických 
aukcí, do níž se mohli přihlásit prostřed-

nictvím společnosti E - centre, která u nás
na obecním úřadě několikrát působila. Jen
pro zajímavost bych chtěl uvést, že oso-
bám, které jsou v nájemním vztahu s obcí
( byty DPS,  nájemci prostor v budově OÚ )
bylo po letošním vyúčtování topné sezony

vráceny přeplatky celkově ve výši cca 96 
tisíc korun. To už je částka, která stojí za 
zmínku a svědčí o tom, že obec v tomto šla 
správným směrem.  

Lumír Poledník
– místostarosta obce
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