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PLESÁNÍ JSME SI UŽILI
Plesovou sezónu v Kunčicích již tradičně zahajuje „Lednové plesání“ pořádané SRPdŠ při ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského. Letos jako loni hrála výborně kapela Relax z přeshraniční Čadce, o vystoupení 

se ale postaraly děti nám velmi blízké. Přímo děti za naší školy, které 
navštěvují taneční kroužek Carmen, pod vedením Martina 

Matýska. Zatančily tanec cha-cha, country a také disco. 
Srdce plesalo nejen přítomným rodičům. Již teď se těšíme, 

co předvedou za rok. 
„Obecní ples“byl druhým plesem v pořadí.  Byl přímo na 
Valentýna, tak každá dáma u vchodu obdržela kytičku. 
Hráli nám Pazúři a DJ Martin David (od půlnoci non-
stop). Vystoupila taneční skupina Heart2Beat z Rožnova 
(předvedli breakdance, při kterém se tajil dech, hip-
hop, rythm and blues a jiné taneční styly…). Program 
byl také zpestřen taneční soutěží o marcipánový dort 

ve tvaru a zdobení dle znaku obce. Jsem ráda, že se nám 
podařilo založit (obnovit) tradici dalšího plesu a že se do 

organizace (minimálně formou věcného daru zapojují téměř 
všechny složky obce i místním podnikatelé). 

Třetím plesem byly sokolské „Šibřinky“ (článek a foto uvnitř 
listu) a sezónu ukončilo „Pochování basy“ na Skalce, o kterém budeme referovat v příštím vydání ON. 
A nesmíme zapomenout na děti, které jejich dětský maškarní bál teprve čeká 15. března.  -MŠ-

Kalendárium akcí v měsíci březnu 
 12. 3. Vernisáž výstavy v Galerii Karla Svolinského od 17:30 „Alenka v říši divů“
 15. 3. od 15:00 pořádá SRPdŠ Dětský maškarní ples, v tělocvičně ZŠ.
 21. 3. Jarně  - letní bazárek v prostorách TJ SOKOL, 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 22. 3. od 15:30 Vynášení Mařeny – sraz 15:30 u školy, po průvodu velikonoční dílna v Huťařství
 29. 3. divadlo v Huťařství  pro děti od  10:00  - Kvak a Žbluňk
 29. 3. divadlo v Huťařství  IV od  17:00  - Divadlo u Lípy
 31. 3. Velikonoční vajíčko, od 16:00 v Tělocvičně TJ Sokol

POZVÁNKA
na III. zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 12. 3. 2015 od 16:00 

v zasedací místnosti obecního úřadu
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Stavba přechodu pro chodce 
se semaforem u Huťařství

Konečně jsme se také dočkali dlouho připravo-
vané stavby přechodu pro chodce se semaforem 
u Huťařství. Stavbu bude provádět společnost 
PATRIOT, spol. s r.o. z Brna. Práce bude zaháje-
na 30. března 2015 a bude provedena do 50 dnů 
ode dne předání staveniště. Dílo bude obsahovat 
zhotovení přechodu pro chodce se semaforem, 
včetně přístupových chodníků a úpravu autobu-
sového zálivu, včetně bezbariérového chodníku 
u autobusové zastávky naproti Huťařství.
Také při této stavbě prosíme občany o pocho-
pení a trpělivost s určitým omezením provozu 
v době stavby. Dbejte prosím o svoji bezpeč-
nost při pohybu v blízkosti stavby. Upozorněte 
na možné nebezpečí také své děti, popřípadě 
vnuky navštěvující základní a mateřskou ško-
lu. Děkujeme za spolupráci.

Napojení na kanalizaci východní část
Jak jsme již informovali v Obecních novinách 
číslo 12/2014 je hrubá stavba kanalizace vý-
chodní část ukončena. V současné době bylo 
vydáno povolení k předčasnému užívání této 
části kanalizace. Koncem měsíce února a za-
čátkem měsíce března 2015 byly napojeny k el. 
síti kanalizační čerpací stanice ČS 1 (pod ná-
dražím ČD) a ČS 2 (na křižovatce poblíž že-
lezničního přejezdu ke kostelíku). Zhruba do 
poloviny měsíce března 2015 budou probíhat 
na nové kanalizační sítí poslední prohlídky 
a úpravy před spuštěním do provozu.
Žádáme tedy občany, kteří obdrželi od sta-

vebního úřadu územní souhlas k napojení na 
splaškovou kanalizaci, aby začali co nejdříve 
budovat domovní kanalizační přípojku ke své-
mu domu. Stále platí, že je nutné před zásypem 
položené kanalizační přípojky zavolat pra-
covníka Kunčické s.r.o., pana Milana Kubína 
(mobil 734 412 707), který položenou přípojku 
nafotí a dá pokyn k zasypání. 
K napojení na kanalizaci je nutné mít pode-
psanou Smlouvu o odvádění odpadních 
vod obecní kanalizací. Smlouva se podepisu-
je v sídle Kunčická s.r.o. /na obecním úřadě/ 
u paní Kociánové, mobil 725 506 902. K sepsá-
ní smlouvy postačí občanský průkaz vlastníka 
objektu a odečtenou hodnotu odebrané vody 
z vodoměru /pokud je objekt napojen na obec-
ní vodovod/. Po podepsání uvedené smlouvy 
je možné zahájit vypouštění splaškových vod 
do kanalizace. Napojování na kanalizaci bude 
možné od 15. března 2015. Pokyny k napojení 
na kanalizaci jsou také uvedeny na webu obce 
– www.kuncicepo.cz.  Z důvodu administrace 
a vyúčtování dotace se Státním fondem ŽP je 
důležité, aby všechny nemovitosti byly napo-
jeny na kanalizační řád do konce června 2015. 
Pro připomenutí uvádíme, že:
- kanalizační přípojka musí být vybudována 

podle projektu schváleného stavebním 
úřadem /součást územního souhlasu/, musí 
být vodotěsná,

- do domovní přípojky splaškové kanalizace 
smí být odváděny pouze splaškové vody 
z domácnosti /z kuchyně, koupelny, WC, 
apod./, 

- do přípojky se nesmí vypouštět odpad-
ní vody lze žumpy nebo septiku /zákon 
č. 274/2011 Sb., § 18 ods.4/ a jeho novela 
č. 76/2006 Sb.,

Zateplení budovy obecního úřadu
Práce na zateplení obecního úřadu započnou 
zhruba od 25. března 2015. Dílo bude provádět 
společnost THERM, spol. s r.o., Ostrava. Práce 
budou probíhat do 60 dnů od předání a převze-
tí staveniště. Stavbu nebude možné provádět 
za plného provozu budovy, z tohoto důvodu 
bude provoz většiny subjektů v budově v době 
stavby omezen. Dále uvádíme předpokládané 
omezení jednotlivých služeb v objektu: pošta 
bude uzavřena ve dnech 26. a 27. 3., ordinace 
praktického lékaře bude uzavřena 3. 4., dět-
ská ambulance od 6. do 9. 4., zubní lékaři si 
individuálně přeobjednají své pacienty, gyne-
kologická ambulance by neměla být stavbou 
omezena. Uvedené termíny mohou být vlivem 
klimatických podmínek upraveny (hlavně 
při výměně oken v budově). Provoz obecní-
ho úřadu bude po celou dobu stavby omezen 
i z důvodu částečné vnitřní stavební úpravy.  
V době stavební činnosti bude okolo budovy 
postaveno lešení. Žádáme občany, aby v zájmu 
své bezpečnosti se po dobu stavby okolo budo-
vy obecního úřadu bezdůvodně nepohybovali. 
Prosíme také občany o pochopení a trpělivost 
v průběhu stavby. Tato stavební úprava budo-
vy je velmi důležitá hlavně z důvodu nutnosti 
výměny starých a částečně nefunkčních a ne-
bezpečných oken.

STAVBY, KT ERÉ VYŽADUJÍ VAŠE POCHOPENÍ
Tomáš Hrubiš, starosta obce

V letošním roce se opět i naše obec zapojila do mezi-
národní kampaně „Vlajka pro Tibet“. Vyvěšením vlaj-
ky Tibetu dne 10. 3. jsme si i v naší obci připomněli 
56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Ti-
betu. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ vznikla 

v polovině devade-
sátých let v západní 
Evropě  s cílem pou-
kázat na dlouhodobé 
porušování lidských 
práv v Tibetu. Čes-
ká republika se ke 
kampani připojuje 
pravidelně od roku 
1996. V letošním 
roce kampaň pod-
poří okolo 500 měst 
a obcí ČR. Více 
informací o akci 
naleznete na http://
www.tibinfo.cz/.//

Všechny děti i dospěláky srdečně zveme na

VYNÁŠENÍ MAŘENY
na Smrtnou neděli 22. března od 15.30. Sraz na hřišti za školou
Společným průvodem vyneseme zimu a přivítáme jaro. Po skončení průvodu se koná 
v restauraci Na Huťařství velikonoční dílna spojená s jarními zvyky. S sebou vyfouk-

lá vajíčka na zdobení. Během 
programu vystoupí CM Ond-
řejníček a Jožka Goláň – vítěz 
soutěže o nejlepšího tanečníka 
odzemku na Valašku.   Zájemce 
zveme také na vyrábění Maře-
ny. V pátek 20. března od 14.30 
do 15.30h proběhne otevřená 
zkouška Ondřejníčku pro všech-
ny, kdo se chtějí podílet na vý-
robě Mařeny, a naučit se zpívat 
písničku Neseme Mařenu. Sraz 
ve škole na chodbě u Galerie 
(1. patro vedle družiny).



Dne 20. 3. 2015 uplyne 25 let, kdy nás opustila 

naše milovaná manželka, maminka a babička, 

paní Liduška Kunášová. 

S láskou vzpomínají: manžel Jan, syn Jan 

s rodinou, dcera Eva s rodinou.
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Ludmila Krkošková ............................................................... 86 let
Jiřina Pavlisková .................................................................... 85 let
Ludvík Piska ........................................................................... 84 let
Vilma Hrachová ..................................................................... 83 let
Bohuslava Adamcová ............................................................. 83 let
Marie Tománková ................................................................... 82 let
Růžena Jurková ...................................................................... 80 let
Helena Jurková ........................................................................ 80 let
Karel Černoch ......................................................................... 75 let
Otakar Sládeček ...................................................................... 70 let
Jarmila Tkáčová ..................................................................... 70 let
Ladislav Motal ........................................................................ 65 let
Josef Kopčil ............................................................................. 60 let
Jiří Zavadil .............................................................................. 60 let

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

Jubilanti březen 2015

Vítání občánků

Rozloučení

Vzpomínka

Poděkování

Návratka
Setkání dříve narozených v úterý 21. dubna 2015 
ve 14.00 hod v sále restaurace Huťařství  v Kunčicích pod 
Ondřejníkem

Jméno a příjmení:  …………………………………………

………………………………………………………………

Ročník: ………………………………………………………

Bydliště: ……………………………………………………

S rdečně zve 
Kulturně-sociální komise obce Kunčice pod Ondřejníkem

14. února 2015 jsme v obřadní síni obecního úřadu přivítali nové 
občánky Kunčic pod Ondřejníkem:

Nelu Slabou, Víta Strnadla,
Lukáše Vyviala a Michaela Pastrňáka.

Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Fotografi e z vítání budou uveřejněny později z důvodu nemoci 
pana Zdeňka Šrubaře, našeho dvorního fotografa, který nám 

už nestačil foto dodat, a kterému všichni přejeme brzké uzdravení.

V měsíci únoru jsme se naposledy rozloučili 
s paní Annou Kalabusovou, s paní Alžbětou Zátopkovou, 

s panem Janem Mrkvou a s paní Janou Rogovou.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu MUDr. Chovančíkovi 
a Charitě Frenštát pod Radhoštěm za obětavou péči při dochování ma-
minky paní Anny Kalabusové.

Za zarmoucenou rodinu dcera Alena Němcová

Setkání dříve narozených
Kulturně - sociální komise obce Kunčice pod Ondřejníkem 
pořádá v úterý 21. dubna 2015 ve 14.00 hod v sále restau-
race Huťařstvíí „Setkání dříve narozených.“ Toto pozvání 
se týká občanů, kteří letos dovrší 65 let (ročník 1950) a pak 
již všech dalších občanů starších ročníků. Tito občané se 
mohou přihlásit formou návratek, tak jak to bylo v letech mi-
nulých nejpozději do středy 15. dubna 2015.  Přihlásit se 
můžete také telefonicky na tel. č. 556 843 193 u paní Taťány 
Holušové, nebo na tel. č. 556 850 154 sekretariát OÚ.
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  Inzerce

Z činnosti KČT Kunčice pod Ondřejníkem
Dne 4. 1. 2015 se uskutečnila charitativní akce „Novoroční čtyřlís-
tek“, na které bylo vybráno 2 354 Kč. Tyto prostředky budou využi-
ty na budování stezek pro naše handicapované občany (vozíčkáře).
Dále, jako každý rok jsme bilancovali na výroční členské schůzi,
konané dne 30. 1. 2015. Zhodnotili jsme, co se nám povedlo nebo

nepovedlo v roce 2014 a naplánovali rok 2015.
V sobotu dne 21. 2. 2015 jsme se vydali fandit na super akci „Du-
kelský dřevorubec“, pořádanou u chaty Dukla v Čeladné. Zde borci 
různých věkových kategorií předvedli dovednosti, jak se sekerou, 
tak s motorovou pilou. Výborně jsme se bavili.  

 Dukelský dřevorubec… FOTO: Eva HurníkováDukelský dřevorubec FOTO: Eva HurníkováNovoroční čtyřlístek….Novoroční čtyřlístek
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Kdo navštívil v sobotu 21. února v Beskydském H - resortu tradiční
ples Sokolů, Šibřinky, nelitoval. Co k nim dodat, snad jen pár řádků.
Skvělý ples, skvělá zábava, skvělá hudba, skvělí hosté.  Moc děkujeme
všem příznivcům Sokola, kteří tuto akci podpořili, děkujeme Beskyd-
skému H-resortu, děkujeme všem sponzorům, kapele TNT, děvčatům
se Základní umělecké školy ve Frenštátě pod Radhoštěm za vystoupe-
ní, děkujeme všem organizátorům a pořadatelům plesu a hlavně děku-
jeme vám, hostům, za přízeň, podporu a přátelskou, uvolněnou atmo-
sféru, ve které jste přivítali nový den.  Díky moc a za rok na viděnou.

Za  ASPV Taťána Holušová. FOTO: Kristýna Majerková

Šibřinky 2015Š

Chtěl bych Vás v krátkosti sezná-
mit se dvěma záležitostmi, které 
se bezpodmínečně vztahují k Va-
šim lesům.
1)V minulém roce byly vydány 
nové lesní hospodářské osno-
vy, jejichž účinnost je stanovena 
na dobu od 1. 1. 2014 do 31. 12. 
2023. Separát této osnovy si může 
každý z Vás vyzvednout, a to na 
této adrese:
Městský úřad Frýdlant nad Os-
travicí, odbor životního prostře-
dí a zemědělství, Náměstí č. 3, 
Frýdlant nad Ostravicí. Osnovu 
Vám bezplatně vydá ing. Jaromír 
Urbančík.
Lesní hospodářské osnovy jsou 
důležitým vodítkem při plánování 
hospodaření ve Vašem lese. Na-
příklad je v nich určena maximál-
ní výše těžby, popisuje jednotlivé 
porosty, součástí je i mapa, vyme-
zuje Vaše povinnosti atd.
2)Dotace v tomto roce se týka-
jí stejných dotačních titulů jako 
v letech minulých. Jedná se o fi -
nanční příspěvky na zalesňování, 
zajištění porostu, přirozenou ob-
novu, prořezávky a probírky do 
40-ti let věku. Apeluji zvláště na 

vlastníky, kteří ještě nemají zales-
něné holiny. Ze zákona musí být 
holina zalesněna do dvou let od 
jejího vzniku. Pokud tak vlastník 
v této lhůtě neučiní, pak ztrácí ná-
rok na dotaci, a vystavuje se zby-
tečně sankcím.
POZOR ZMÉNA!!! V tomto 
roce se musí v prvé řadě o dotaci 
požádat, a až poté se mohou za-
čít provádět práce, které souvisí 
s předmětem dotace. Finanční 
prostředky jsou omezené, takže 
doporučuji s vypsáním žádosti 
neotálet. Po ukončení prací pak 
ještě musí vlastník lesa, ve lhů-
tě do jednoho měsíce, podat na 
krajský úřad vyúčtování reali-
zace předmětu dotace.  Zvláště 
upozorňuji ty vlastníky lesa, 
kteří ve své lesní hospodářské 
osnově mají taxovanou holinu, 
aby ji v tomto roce zalesnili.                                                                                                                                     

Výše uvedená doporučení se tý-
kají vlastníků, kteří mají lesy na 
těchto katastrálních územích:
Kunčice pod Ondřejníkem 
a Metylovice
Ing. Tomáš Svoboda odborný les-
ní hospodář; mobil:  603 867 494

Doporučení vlastníkům lesa
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 V sobotu 25. dubna 2015  proběhne v naší obci sběr nebezpeč-
ných, velkoobjemových odpadů a železného šrotu. 

Sběr nebezpečných odpadůp ý p provede fi rma A.S.A., spol. s r.o.,
provozovna Ostrava,  Frýdecká 740, 739 32 Vratimov,  na násle-
dujících stanovištích:
- u zastávky ČSAD „U lávky“ 
  (dolní část obce) od 8.30 do 9.00 hod
- u kostela (dolní část obce) od 9.15 do 9.45 hodin
- u Huťařství (aut. zastávka) od 10.00 do 10.45 hodin
- u čerpací stanice vody (poblíž autobusové 
  točny-transformátoru) od 11.15 do 12.00 hodin

       V uvedené době bude moci každý občan nebo vlastník ne-
movitosti obce Kunčice p. O. odevzdat na tomto místě k likvi-
daci následující odpady: olejové automobilové fi ltry, plechovky
se zbytky barev, autobaterie i s elektrolytem, znečištěné láhve
a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a po-
střiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motoro-
vé oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od 
škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od 
sprejů,  opotřebené pneumatiky (bez disku!).

       Při odvozu nebezpečného odpadu bude odvezen i elektro-
odpad, který bude odvezen do místa zpětného odběru. Jedná
se hlavně o televizory, videa, DVD, reproduktory, počítače,
kopírky, rádiomagnetofony, discmany, fotoaparáty, zesilova-
če, elektrické hudební nástroje, skenery, telefonní ústředny,
mobilní telefony, vysílačky, svítidla, elektronické hračky, vi-
deohry, lékařské přístroje, apod. Všechny elektrospotřebičey p
musí býtý úplné, aby mohly být odebrány zdarma jako elekt-p , y y ý y j
roodpadp .
Elektrospotřebiče třídy 1,2,6 - chladničky, mrazničky, prač-
ky, sušičky, myčky nádobí, sporáky, trouby, mikrovlnné trou-
by, vysavače, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické
nože, kávovary, holící strojky, budíky, ventilátory, vysoušeče
vlasů, vrtačky, pily, šicí stroje, svářečky, elektrické sekačky
a zářivky předejte v sobotu 25. dubna 2015 od 8-12 hodp j  do
sběrného místa obce, které je v areálu pily Kunčice p. O.
čp. 803 (vedle Ziků) a kde mohou občané obce, kdykoli po
dohodě s pracovníkem obce p. Justem tel.  734 288 922, elek-
trospotřebiče odevzdávat.   
Využijte možnosti odevzdat elektroodpad bezplatně do místa
zpětného odběru a sběrného místa obce a nepřistavujte je ke
kontejnerům na tříděný odpad ani je nevhazujte do kontejnerů
a popelnic na komunální odpad! Drobný elektroodpad můžete
během celého roku odevzdávat do kontejnerů na elektroodpad 
na stanovištích u kostela, u Huťařství, na rozcestí ČD a u želez-
ničního přejezdu pod ruským kostelíčkem.

Upozornění!
Nebezpečný odpad vozte prosím na stanoviště pouze v uve-
denou dobu, aby jej mohli pracovníci odborné fi rmy od Vás
přímo odebrat! 

Velkoobjemové odpadyj p y, které nelze uložit do běžných po-
pelnic na domovní odpad, budou sbírány  rovněž v  sobotu
dne 25. dubna 2015.

Do přistavených kontejnerů je možno bezplatně uložit např.
matrace, části nábytku, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea,
kočárky a pod.

Do kontejnerů nesmí být ukládán stavební a demolič-
ní odpad, skleněné střepy, papír, drobný plast, tráva, větve 
stromů, uhynulá zvířata, jiný organický odpad a běžný do-
movní odpad.

     U každého sběrného místa bude pověřený pracovník, který 
v případě potřeby upřesní skladbu ukládaného odpadu. Respek-
tujte prosím jeho pokyny. Kontejnery na velkoobjemový odpad 
budou v sobotu 25. dubna 2015 rozmístěny na následujících sta-
novištích pouze v níže uvedených časech:
1. u zastávky ČSAD „U lávky“ na dolním konci 8 - 10 hod.
2. parkoviště u kostela 8 - 10 hod.
3. u Huťařství (autobusová zastávka)  8 - 11 hod.
4. čerpací stanice vody u točny 
   (u transformátoru) 8 - 12 hod.
5. u železničního přejezdu
   pod ruským kostelíkem 8 - 11 hod.

6. u vodní nádrže v Kolibách 8 - 11 hod.
7. Bystré u p. Vlastimila Píchy 8 - 10 hod.
8. Koliba Tichý pod Stolovou 8 – 10 hod.

Upozornění!
Na daná stanoviště přivážejte prosím velkoobjemový odpad 
až od vyznačené doby, tj. od 8.00 hodin do doby uvedené 
u jednotlivých stanovišť. Po uvedené době již odpad na sta-
noviště nevozte, nebude možné jej pak odvézt!  
Sběr železného šrotu  proběhne souběžně se sběrem nebezpeč-
ných a velkoobjemových odpadů v sobotu 25. dubna 2015. Sběr 
provedou členové TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem. Železný 
šrot nebude vykupován, odvoz bude proveden zdarma. Veškerý 
nepotřebný železný šrot mohou občané uložit k místním komu-
nikacím, odkud bude naložen a odvezen. Sběrné vozidlo bude 
projíždět po těchto trasách:
- Od křižovatky u nemocnice, kolem dřevěného kostelíku 
k prodejně pod Stolovou a zpět kolem p. V. Běčáka čp. 100,
p. Oprštěného čp. 500 k penzionu Karolína, dále kolem 
transformátoru až pod les k p. Syrovátkovi. 
- Od Penziónu Karolína přes Koliby k hospůdce na Mara-
lovém kopci, zpět k železničnímu přejezdu kolem Štůralů 
čp. 599. Odtud přes autobusovou točnu k nádraží ČD, dále 
pak okolo hospůdky Na kopečku po Valašské cestě k penzió-
nu Václava Krkošky, k obecnímu úřadu a jeho okolí.
- Sběrné vozidlo bude dále projíždět po silnici II/483 od ne-
mocnice po Tichou, od autobusové zastávky  „U lávky“, zpět 
po pravé straně potoka Tichávka, přes Rakovec na Frenštát 
p. R. po p.  Slaninu a zpět přes Humbarek okolo mateřské 
školy  ke kostelu.

Upozornění!
Na sběrná místa pro sběr železného šrotu ukládejte prosím 
pouzep  železný šrot. Pro nebezpečný a velkoobjemový odpad 
použijte výše uvedená stanoviště. Železný šrot dávejte po-
kud možno k silnici až v sobotu ráno. 

Vážení občané a vlastníci rekreačních chat,
využijte, prosím, hromadného sběru nebezpečných a velkoob-
jemových odpadů k jarnímu úklidu a udělejme si každý pořá-
dek ve svém okolí. Předejdeme tím  nepěkným pohledům na 
odložené velkoobjemové a nebezpečné odpady u kontejnerů ur-
čených pouze na komunální odpad. Předem děkuji všem, kteří 
takto přispějí k zlepšení a ochraně životního prostředí v naší 
obci. Danuše Svobodová, pracovník OÚ      

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
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Komise rady obce
RO zrušila dosavadní komise rady obce a pro volební období 2014-2018 sta-
novila čtyři komise rady obce. Fungování komisí budou mít v kompetenci 
níže uvedení členové rady obce.
1. Komise pro rozvoj obce – Ing. Pavel Řezníček (předseda komise)

y

Členové: Ing. Antonín Žák a Ing. Zdeněk Strnadel.
p j g (pj

2. Kulturně-sociální komise – Mgr. Michaela Šebelová (předseda komise)
Členové: Mgr. Kateřina Niklová, Hana Káňová, Mgr. Marie Pokludová 
(kulturní oblast), MUDr. Jan Chovančík, Taťána Holušová (zdravotně-
-sociální oblast).

3. Komise životního prostředí - David Fojtík
Předseda: Martin Urbánek
Členové: David Fojtík, Mgr. Kateřina Niklová a Ing. Zdeněk Strnadel.

4. Komise cestovního ruchu – Ing. Markéta Menšíková (předseda komise)
Členové: Kristýna Vyroubalová, Rostislav Hurník.

JSDH
RO vzala na vědomí Nařízením Moravskoslezského kraje č.1/2014 ze dne 
25. 11. 2014, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí 
území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany včetně příloh. 
RO vzala uvedené nařízení na vědomí. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 
naší obce je zařazena jako JPO III, což např. znamená jednotku s územní 
působností a s výjezdem do 10 min od vyhlášení poplachu nebo výkon zá-
chranných prací na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích.
RO také schválila Licenční smlouvu pro nevýhradní licenci mezi Obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a fi rmou RCS Kladno, s.r.o. se sídlem Mánesova 
1772, 272 01 Kladno. Předmětem smlouvy je nevýhradní bezplatná licence 
na provozování software „Portál jednotek Sboru dobrovolných hasičů“.

Zahrada mateřské školy v přírodním stylu
Dne 12. 2. jsme se dozvěděli, že náš projekt „Zahrada mateřské školy v are-
álu Základní a mateřské školy Karla Svolinského“ byl schválen k podpoře 
z Operačního programu životní prostředí (LIV. Výzva, prioritní osa 7). Pro-
jekt bude spolufi nancovaný ze strukturálních fondů EU (Fond soudržnosti 
a Státního fondu životního prostředí).  
V této souvislosti schválila RO vyhlášení Veřejné zakázky malého rozsahu 
2. kategorie. Název zakázky: Zahrada mateřské školy v areálu Základní 
a mateřské školy Karla Svolinského. Předmětem veřejné zakázky je stavební 
úprava zahrady MŠ v přírodním stylu. Projekt oplocené zahrady o velikosti 
2 140 m2 je zpracován pro potřeby 56 dětí z mateřské školy při ZŠ a MŠ Kar-
la Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem. Návrh zahrady je koncipován 
dle publikace „Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu“. Základní koncept 

zahrady se odvíjí od poznávání dětmi těchto čtyř základních elementů: země, 
oheň, vzduch a voda. Pozemek určený pro zahradu MŠ bude upraven odstra-
něním stávajících asfaltových ploch a provedením úprav terénu jejich modela-
cí. Dále budou zřízeny nové mlatové pochůzí plochy, provedeny nové areálové 
rozvody vody a NN. V zahradě budou vysazeny nestínící a bezpečné vhodné 
keře.  Zahrada bude vybavena novými herními prvky, které budou po realiza-
ci certifi kovány. Vymezení zahrady bude provedeno  1m vysokým oplocením, 
čímž dojde k oddělení zahrady mateřské školy od zbytku areálu, který slouží 
veřejnosti a žákům základní školy. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
je 2 110 000,- Kč bez DPH. Dotace se předpokládá ve výši 85 %, spoluúčast 
obce ve výši 15%. Předpokládaný termín realizace je o letních prázdninách. 

Neinvestiční dotace z rozpočtu obce na rok 2015
RO projednala žádosti níže uvedených organizací o neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce na rok 2015.

I. RO schválila neinvestiční dotace v níže uvedených částkách: 

 Název organizace                                               Částka              
1. ČSOP ZO 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem 20 000,- Kč        
2. ČSOP ZO 68/15 Skalka 15 000,- Kč        
3. ČSV ZO Kunčice pod Ondřejníkem 15 000,- Kč        
4. Rybářský spolek Kunčice pod Ondřejníkem 10 000,- Kč
5. MTB Ondřejník 20 000,- Kč      
6. KČT Kunčice pod Ondřejníkem 7 000,- Kč          
7. Náves Kunčická 10 000,- Kč        
8. SRPdŠ Kunčice pod Ondřejníkem 15 000,- Kč         
9. Charita Frýdek - Místek 7 000,- Kč       
10. Valašský soubor Sedmikvítek 1 000,- Kč         
11. Záchranná stanice Bartošovice 1 000,- Kč           
12. Domov Hortenzie, p.o. 10 000,- Kč         
13. Muzejní a vlastivědná společnost 1 000,- Kč         

   II. RO neschválila žádosti
1. Svazu diabetiků ČR, územní organizace Frýdlant nad Ostravicí.
2. Klubu seniorů Horské služby, oblast Beskydy.
3. Společnosti FOR HELP - podpora dětí s autismem.
4. Gaudi Musicae (projekt Křížová cesta)

Různé
RO schválila Trojstrannou dohodu mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem, 
fi rmou LIFTCOMP, a.s. Záhumenní 2320/11, 708 00 Ostrava – Poruba a fi r-
mou OTIS, a.s. se sídlem Jana Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav. Předmě-
tem smlouvy je převedení servisní činnosti (odborné zkoušky, pravidelný 
servis, opravy výtahů) z fi rmy LIFTCOMP na fi rmu OTIS.
RO schválila Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby mezi Obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a fi rmou ARRIVA MORAVA, a.s., se sídlem Vít-
kovická 3133/5, Ostrava  - Moravská Ostrava. Předmětem smlouvy je odbor-
ný odhad a úhrada prokazatelné ztráty ve výši 23 100,- Kč. RO projednala 
a schválila navýšení kapacity školní družiny při ZŠ a MŠ Karla Svolinského 
na cílovou kapacitu 90 dětí od 1. 9. 2015.

Zpracovala Michaela Šebelová, místostarostka obce

O čem mimo jiné jednala rada obce

Informujeme občany, že Český statistický úřad organizuje v roce 2015  sou-
ladu se zákonem č. 89/2015 Sb., o státní statistické službě výběrové šet-
ření o životních podmínkách domácností v České republice (Životní 
podmínky 2015), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. 
Šetření se uskuteční na území celé ČR v 9 924 domácnostech, z nichž 
5 924 se šetření zúčastnilo již v předchozích letech. Vlastní šetření pro-
běhne v době od 21. února do 15. května 2015 prostřednictvím speciálně 
vyškolených tazatelů. Pracovníci zapojení do šetření se budou proka-
zovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení 
s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmín-
ky 2015. Všichni pracovníci jsou vázání mlčenlivostí. V případě dota-
zů můžete kontaktovat paní Evu Kramolišovou, tel. 595 131 212, email: 
eva.kramolisova@czso.cz@

Výběrové šetření v domácnostech

V minulém čísle Obecních novin, mne zaujal text o historii Huťařství. Osu-
dy této budovy (její stav), mi nejsou lhostejné. Již několikrát jsem se zmínil 
u pana starosty o nutnosti zachování této budovy ve prospěch občanů a obce. 
Jak je v článku psáno, má svoji historickou hodnotu a skutečně něco v ní bylo 
prožito. Od různých akcí, tak po zdařilé pijatyky v hospodě, zábavy, promítaní 
fi lmů v provizorním kině a opět plesy a zábavy, v dnešní době v pronajatém 
sále i divadlo. V poslední době života Huťařství, a za rozumného provozu, se 
zde zastavovali kolemjdoucí i projíždějící návštěvníci na konzumaci dobrých 
jídel. Mopžná, že odkoupení a oprava této historické budovy by stálo hodně 
peněz, ale tato budova by si to zasloužila. Nosné zdi a střecha jsou na pohled 
v pohodě, a ten zastupitel, který Huťařství nechtěl při prodeji odkoupit, ať 
se stydí.  Jsou daleko horší budovy v havarijním stavu, které se obce snaží 
zachránit. V této obci v nedávných dobách byly nesmyslně vyhozeny peníze 
zbytečně za ,,hovadiny“. I když by se obec zadlužila více než je,  historická 
budova by do budoucna zůstala občanům a obci. Za novou stavbu kulturního 
domu by to možná vyšlo na stejno, ale již by to nebylo ono. Určitě by to byla 
nějaká škatule, která by nezapadla do této krajiny. Hlavně, že by se ukazovalo 
na to, že je to nové, a co obec dokázala vybudovat. Připadám si vzhledem 
k budově Huťařství,  jako notorický stěžovatel, ale bolí mne srdce, když ji 
vidím. I já jsem v ní něco prožil. Nikdo mi nevymluví, že tato budova by byla 
nevyužita. Mohla by tam být kulturnější knihovna, obecní muzeum staro-
dávných věcí, seznámení s historií obce. Každý nemá možnost k přístupu na 
internet. Další historii spojenou s turistikou, sokolem, včelařstvím, ochraná-
ři, myslivci, i hasiči by tam mohli hasit. A další složky. Čeladná má „Farské 
luky“, Kunčice by měly své muzeum a obecní kulturní dům. A myslím, že by 
to mělo větší cenu. Jsem přesvědčen, že po určité době by tato budova svými 
prostorami byla malá. Myslím, že by to nebylo marné dát to zastupitelům obce 
na posouzení. Jestli máte odvahu, dejte mé vyjádření jako příspěvek do Obec-
ních novin k dis kuzi, ať se vyjádří také ostatní občané. Možná, že já se mýlím. 

Ivo Doležilek

DOPIS ČTENÁŘE O HUŤAŘSTVÍ

Řáádkkoová innzeercce
Doučím matematiku  ZŠ, SŠ i VŠ;  

připravím na přijímací řízení a k maturitě.
Mobil: 737 156 985
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Informujeme o velmi zajímavém 
cyklu přednášek Diakonie ČCE
s názvem „Pečuj doma“.  Infor-
mace mohou pomoci zejména li-
dem, kteří pečují o své nemocné 
blízké.
Diakonie ČCE pořádá cyklus kur-
zů Pečuj doma, určený laickým
pečujícím, starajícím se zejména
o seniory. Na kurzech získají po-
třebné rady a informace, vymění
si zkušenosti, prakticky nacvičí
ošetřovatelské techniky. Obdrží
také soubor příruček k pečování
a DVD s instruktážními videi.
Cyklus je fi nancován z prostřed-
ků ESF prostřednictvím OPLZZ
a státního rozpočtu ČR v rámci
projektu Pomáháme pečovat, pro
účastníky je zdarma. 
TERMÍNY A TÉMATA
• So 7. 3. 2015 DOPROVÁZENÍ
V ZÁVĚRU ŽIVOTA (přednáš-

ka), 10.00-15.00. Co potřebuje
a co prožívá nemocný v závěru ži-
vota; Různé přístupy k nemocné-
mu; Výhody doprovázení v domá-
cím prostředí; Praktické rady při
péči o nevyléčitelně nemocného;
Umírání, smrt, období smutku
Vede: MUDr. Viola Svobodová
• Pá 13. 3. 2015 SOCIÁLNĚ-
-PRÁVNÍ MINIMUM (před-
náška), 10.00-15.00
Povinnosti, práva, nároky; Typy
příspěvků, průkazy výhod, dávky
sociální podpory; Příspěvek na
péči – zvláštní zaměření; Jak svá
práva vymáhat úřední a soudní
cestou
Možnosti informací a pomoci.
Vede: Mgr. Radka Pešlová 
•So 21. 3. 2015 ZÁKLADNÍ
a NÁSTAVBOVÝ NÁCVIKO-
VÝ KURZ, 8.30-18.30
Podávání jídla – krmení ležícího

nemocného; Polohování a zvedá-
ní, ponáška
Hygiena na lůžku; Vyprazdňo-
vání; Péče o inkontinentního
nemocného, plenkové kalhotky,
mytí; Zvládání urgentních situací,
zajištění před příjezdem záchran-
né služby; Aplikace inzulínu, Cle-
xanu; Nácvik ovládání přístrojů
– glukometru, tonometru; Péče
o pokožku – opruzeniny a prole-
ženiny, prevence, péče o stomie
a bércové vředy; Cvičení a masá-
že (základní aktivizace, techniky,
jak uvolnit hlen v průduškách);
Správné bandážování; Zvládání
urgentních situací, nácvik masáže
srdce a zastavení krvácení. Vede:
Mgr. Martina Kalábová
• So 28. 3. 2015 SPECIÁLNÍ
NÁCVIKOVÝ KURZ, 8.30-
13.30
Účinky aplikace tepla a chladu;

Jak na bolest; Obvazová techni-
ka; Výplach močového měchýře 
a zacházení s močovým katetrem; 
Péče o nemocného po cévní moz-
kové příhodě. Vede: Mgr. Martina 
Kalábová
MÍSTO: Kurzy se konají v Domě 
pokojného stáří u Panny Marie 
Frýdecké, Mariánské náměstí 146, 
Frýdek-Místek. Vzhledem k ome-
zené kapacitě se prosím na akci 
zaregistrujte. Máte-li zájem jen 
o vybrané kurzy, uveďte to prosím 
do políčka „Poznámka“. Přihlášku 
Vám potvrdíme. Přihlášky a pří-
padné dotazy vyřizujeme také na 
e-mailu vasakova@diakonievm.
cz, telefonu 730 816 756 nebo 731 
133 927. Těšíme se na setkání. Při-
hlášením dáte současně souhlas 
pořadateli s evidencí svých údajů, 
který se tím zavazuje, že je nepo-
skytne třetím osobám.

Važme všech, kteří se nezištně věnují naší mládeži 
a daří se jim pěstovat lásku k přírodě

Já jsem to štěstí v dětství měl.
Prožil jsem své první kroky
v kolektivu kunčických skautů
a s úctou vzpomínám na naše
vedoucí táborů, na schůzky
v naší klubovně a také Canklove
rotundě. Náročné to bylo na ze-
mědělské brigádě v Heraldicích
na Opavsku, o to příjemnější

ale bylo vítání prezidenta Be-
neše „ve špalíru“ před vchodem
na Vlčinu. Současně s pestrým
skautským životem rád vzpo-
mínám na naše cvičitele v So-
kole, zvláště na spartakiády na
Strahově, které jsem absolvoval
již se svou ženou. Vliv výchov-
ného působení v přírodě jsem

následně využil při vedení tech-
nických kroužků a později orga-
nizace ochránců přírody s Po-
zemkovým spolkem Podbeskydí.
Tímto pohledem do minulosti
chci poděkovat každému, kdo
měl nebo má možnost zlepšovat 
kvalitu nejen svého života pů-
sobením na své nejbližší, na své

vlastní nebo svěřené ratolesti, 
sousedy a přátelé. Vždyť naše 
obec si zaslouží, aby se součas-
ným vedením ve zdravém život-
ním prostředí rozvíjela turismus 
s okolními obcemi a místní akční 
skupinou Frýdlantsko-Beskydy. 

Miloslav Šrubař, 
předseda ČSOP ZO 68/01

Projekt Pečuj doma

Den země s úklidem obceDen země s úklidem obce Kolektiv ochránců přírody na HrčavěKolektiv ochránců přírody na Hrčavě

Kunčičtí skautiKunčičtí skauti

Každoroční vyhodnocení výtvarné soutěžeKaždoroční vyhodnocení výtvarné soutěže
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY K
Branný plavecký výcvik

V únoru absolvovali žáci 5. a 6. třídy dvě lekce branného plaveckého výcviku, 
jehož cílem bylo nejen zdokonalení plaveckých schopností, ale zejména první 
pomoc při tonutí, záchrana topícího, plavání se záchranným plovákem, plavání 
v oděvu a další činnosti. Věříme, že se dětem výcvik líbil a na léto, prázdniny 
a koupání jsou zase o něco více připraveni.  Foto: archiv ZŠ

EXKURZE
MARLENKA

Naše škola je zapojena do projektu „Učí-
me se podnikat“. Žáci se v rámci tohoto 
projektu seznamují s možnostmi podni-
kání a pokoušejí se založit vlastní fi ktiv-
ní fi rmu. Aby si dokázali představit, jak 
může fungovat prosperující fi rma, byli 
jsme se podívat ve fi rmě Marlenka ve 
Frýdku Místku.  Exkurze byla zajímavá, 
děti zaujala historie vzniku fi rmy i její 
současný provoz a výrobky. Asi by taky 
jednou chtěli být stejně úspěšnými pod-
nikateli, jako je majitel fi rmy Miko, vý-
robce vynikajících medovníků Marlenka 
pan  Gevorg Avetisjan. Petra Švrčková

ŠKOLNÍ KOLO 
BIOLOGICKÉ 
OLYMPIÁDY

9. února 2015 se uskutečnilo v 6. a 7. roč-
níku školní kolo biologické olympiády. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 9 žáků. Pro 
žáky byl připraven odborný test, pozná-
vání přírodnin a nebyla opomenuta ani 
praktická část v podobě laboratorního 
úkolu. Tématem 49. ročníku soutěže je 
„Život stromu“. Jak se již stalo zvykem 
v této soutěži,  vědomosti, které jsou po 
žácích vyžadovány, výrazně převyšují 
znalosti získané v hodinách přírodopisu. 
V kategorii 6. - 7. ročníku se nejlépe ved-
lo Adéle Beránkové (6. tř.)  na druhém 
místě se umístil Jan Polášek (6. tř.) a třetí 
místo  osadila Tereza Urbánková (6. tř.). 
Tito tři žáci se rozhodli, že budou repre-
zentovat školu v okresním kole.

Blanka Zemánková

Zápis do školy je v životě každého dítěte
důležitý krok, který společně s ním pro-
žívají i rodiče. Děti z MŠ navštěvovaly
školu již několikrát během roku před 
zápisem, aby se seznámily s prostředím
školy, s kamarády a zkusily si zábavnou
formou hru na opravdovou školu - pro-
jektem „ ŠKOLY MY SE NEBOJÍME
„. Zápis do 1. ročníku proběhl dne 28.
1. 2015. Někteří rodiče se svými dětmi
využili náhradního termínu dne 4. 2.

2015. Letos měl zápis podobu psího pu-
tování. V prostorách I. stupně se tak na
krátký čas zabydlili pejsci, kteří si při-
pravili pro děti úkoly. Na jejich cestičce
si děti procvičily pohybové dovednosti,
matematické představy - poznávaly ge-
ometrické tvary, počítaly kostičky, aby
nakrmily pejska, vybíraly podle barev
mističky na psí jídlo. Během posledního
zastavení ukazovaly děti, že se samy do
školy umí obléknout, zapnout knofl íky,

obout boty a zvládnou zavázat si tkanič-
ky u bot. Pohlazením po duši pro všech-
ny přítomné byla recitace dětských 
básniček, které byly budoucími školáky 
velmi mile podané. Po absolvování celé 
trasy dostaly děti pamětní list a vybraly 
si drobný dárek do školy. Za dobrou prá-
ci se sluší poděkovat. Děkujeme všem, 
kteří vše připravili a samozřejmě těm, 
kteří zde rádi zavítali.   

Eva Halatová

CESTA DO ŠKOLY S PEJSKY
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Y KARLA SVOLINSKÉHO
Zimní sportovní den

V rámci školního vzdělávacího programu chceme děti naučit 
zdravému životnímu stylu, ke kterému patří i pobyt venku, 
a proto seznamujeme žáky se sportovními aktivitami, který-
mi si pobyt na čerstvém vzduchu zpříjemní. Na lyžařském 
výcviku se seznamují s tradičními zimními sporty – lyžová-
ním a snowboardingem. V pátek 6. února jsme využili sně-
hové nadílky a s žáky II. stupně strávili tři hodiny na škol-
ním hřišti. Školáci si vyzkoušeli běh na lyžích – běžkách, 
jízdu na bobech a plastových boardech, házeli sněhovými 
kuličkami na terč. Mladší děti rovněž využily zimní přírody 
ke zdravému pohybu. Vydaly se na krátkou vycházku, bě-
hem které plnily zadané úkoly a v jejím závěru si do sytosti 
užily her na sněhu. Protože den byl mrazivý, bylo příjemné 
zahřátí teplým čajem a moučníkem, který nám připravila 
paní Simona Macurová. Děkujeme za její péči a milé přijetí. 
Ke všem aktivitám nám svítilo sluníčko a děti s červenými 
tvářemi a smíchem odcházely domů. Snad si podobné aktivi-
ty zopakují i v dalších pěkných zimních dnech.

Děti opět zažívaly 
výtvarné úspěchy

S dětmi jsme se zúčastnili několika výtvarných soutěží.  Jak 
to dopadlo?  Výtvarná soutěž pod názvem BARVY DUHY
s DDM Damián Lanškroun – zvítězila Natálie Mičková.
2. ročník výtvarné soutěže - O pohár čeladenské ovečky, le-
tos na téma – STARÉ CHALOUPKY V BESKYDECH –
I. kategorie -  2. místo Lenka Madryová, 3. místo – Klára Ko-
nečná, II. kategorie  - 2. místo – Petr Vykrut, Albert Baran, 
Miroslava Káňová. Vernisáž výstavy úspěšných prací,  které 
se děti zúčastní, proběhne v pátek 27. 2. 2015. 
Výtvarná soutěž pro děti fi rmy DELIKOMAT – o jarní ke-
límek – vítězné práce -Ondřeje Beránka a Leoše Řezníčka. 
Všem dětem gratuluji a přeji hodně takovýchto krásných 
úspěchů. Eva Halatová

POZVÁNKA 
NA BESEDU

Dne 31. 3. od 15 hodin se ve škole uskuteční beseda pro ro-
diče, žáky a širokou veřejnost  na téma DĚTI A BEZPEČÍ 
NA INTERNETU. Besedu povede zkušený lektor z ostrav-
ské organizace Nebuď oběť.  Všichni jste srdečně zváni. ťť

Alena Charbuláková, školní metodik prevence

Sál Huťařství- neděle 29. 3. od 10:00, sál otevřen od 9:30, Sál H ť ř í děl 29 3 d 10 00 ál ř d 9 30
vstupné: dospělí 50 Kč, děti zdarma

Na vernisáži vystoupí se svým programem soubor Ondřejní-N i áži í ý b O dř j í
ček. Výstava potrvá do 16. dubna 2015
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