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Všem občanům přejeme hezké Velikonoce

 Posledních několik let se vždy na smrtnou neděli scházíme za školou a vynášíme paní zimu ze vsi. 
Letos se paní zima nechtěla dát tak lehce a pořádně se v neděli ochladilo. Naštěstí jsme letos nově 
mohli po průvodu využít sálu na Huťařství, kde následovala velikonoční dílna a kde hlavně příjemně 
sálalo teplo z krbu. Za příjemné atmosféry nejprve vystoupila dětská cimbálová muzika Ondřejníček, 
s kterou za chvíli zpíval známé písničky celý sál a některým menším dětem se to zpívání tak líbilo, 
že potom chodili samostatně zpívat do mikrofonu. Pak jsme shlédli tanec „odzemek“ v podání Jožky 
Goláně, jednoho z nejlepších odzemkářů. Ten nás následně tento tradiční valašský mužský tanec učil 
(takže bylo s podivem, kolik holčiček mělo chuť se ho učit). A pak už se jen a jen tvořilo (metličky 
z proutí - právě s Jožkou-, ptáčci ze dřeva, malé „mařenky“ z látek a barvily se vyfouklá vajíčka), 
jedlo (jidáše, pučálka a moderní dobroty) a pilo (káva, čaj a něco na zahřátí). Takže nakonec nezbývá 
než použít větu kterou pronesla při odchodu jedna zúčastněná dáma: „Tož zase za rok“. „Tož jo, už se 
těšíme“. A málem jsme zapomněla, že jsme tu zimu spálili a ze vsi vyhnali, ale pokud ještě bude sněžit, 
tak nám prosím nenadávejte .  (-MŠ-)  

Foto: Jakub Třeštík



Zcela určitě budete se mnou sou-
hlasit, že když se řekne „Dolňánek“,
každý z naší obce ví, o kom je řeč.
Ale už málokdo ví, že tento malý 
folklórní soubor dětí z mateřské 
školy ve škole letos slaví 20. výročí 
svého vzniku. Vždy na jaře se stalo 
tradicí předvést své první vystoupení
na veřejnosti, a to je každoroční účast 
na oblastním kole festivalu Mate-
řinka pro děti ve věku od 3 – 7 let. 
Festival je zařazen do seznamu akcí
akreditovaných Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR a zá-
roveň je vyhlášen metodickou akcí 
pro učitelky mateřských škol. Jde
o setkání dětí, učitelek mateřských
škol, rodičů, veřejnosti a všech, kteří
si umějí hrát.

 Ve čtvrtek 19. března 2015 se 
v prostějovském Městském divadle 
konalo 16. oblastní kolo přehlídky 
Prostějovská MATEŘINKA a květ-
nové celostátní fi nále v Nymburce se 
bude konat již po dvacáté. Ale zpátky

do Prostějova. Na prknech Městské-
ho divadla předvedlo svá vystoupení 
11 mateřských škol. A protože naše 
mateřská škola přijela z největší dál-
ky, na programu jsme byli napsáni 
jako první. Po písničce, jež festival 
zahajuje, a po pár slovech moderá-
tora, který každou mateřskou školu 
krátce představil, přišlo naše vy-
stoupení.  Děti ve  valašských kro-
jích -  cérky s perfektně zapletenými  
copky a ogaři s dřevěným koníkem 
v ruce zazpívaly a zatančily všem 
v sále pásmo s názvem „Koníčku, 
hopsa, hop“. A po nás se už na jevišti 
střídala jedna mateřská škola za dru-
hou. Tančili broučci na pasece, byli 
tu skřítkové z pohádky, ocitli jsme 
se s dětmi v Egyptě i ve vesmíru, ale 
i v pohádce o smutné princezně. Ka-
ždá školka má jiný program a každá 
u čitelka vede své děti k jiným aktivi-
tám, a když se pak zúčastní festivalu 
Mateřinka, je to obrovská zkušenost, 
výzva i inspirace. Děti z kunčické 

mateřské školy zpívají lidové písnič-
ky, hrají si a tančí v krojích. Rozdá-
vají radost lidovou tvorbou a snaží
se o udržování lokálních kulturních

zvyklostí. Držme jim palce! Fotky
a videa nejen z této akce naleznete na
http://www.rajce.idnes.cz „kuncica-
ci“. Naděžda Svobodová
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Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
12. března 2015 schválilo:
 úpravu rozpočtu obce č. 14/2014 a č.

1/2015 v rozsahu předložených návrhů 
 dotaci z rozpočtu obce na rok 2015 pro

TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem ve
výši 230 000 Kč

 dotaci z rozpočtu obce na rok 2015 pro
SDH Kunčice pod Ondřejníkem ve výši
130 000 Kč 

 Plán rozvoje obce na období 2015-
2018: „Akční plán“ na rok 2015

 „Akční plán“ na rok 2015
Investice nad 1 000 000 Kč k realizaci

v roce 2015
1. Dostavba kanalizace – „východní 

část“
Financování (část realizovaná v roceí
2015) – celkem 20 307 000,- s DPH
Investiční přijaté transfery ze státních
fondů – 12 055 426,00 Kč
Dotace ze SFŽP – 709 143,00 Kč;
Vlastní zdroje -   4 022 231,- Kč
Dlouhodobé přijaté půjčené prostřed-
ky- nevyčerpaný úvěr na kanalizaci
východ – 10 771 900,00 Kč. Realizace
– 03 – 06/2015.

2. Oprava komunikací po stavbě kana-
lizace (odhad nákladů  - 4 000 000,00
Kč)

3. Centrum obce I. Etapa (přechod pro
chodce u „Huťařství“)
Financování: (rok 2015 celkem
1 802 200,- Kč); Investiční přijaté
transfery ze státních fondů. Dotace
z ROP – 1 531 868,64 Kč; Vlastní

zdroje -270 331,36 Kč 
Realizace – 03 – 06/2015.

4. Zateplení budovy obecního úřadu 
(plus úprava interiéru – 1. etapa, od-
hadované náklady – 5 009 300,00 Kč)
Financování:
Investiční přijaté transfery ze státních 
fondů – 3 637 556,04 Kč; Dotace 
SFŽP – 213 973,00 Kč. Vlastní zdro-
je – 1 157 770,96 Kč, Realizace – 
03 – 05/2015.

5. Zahrada mateřské školy v areálu 
Základní a mateřské školy Karla 
Svolin ského – plánované náklady 
celkem 2 698 421,00 Kč
Financování:
Investiční přijaté transfery ze stát-
ních fondů – 184 921,00 Kč. Dota-
ce SFŽP– 2 293 658, 00 Kč, Vlastní 
zdroje – 269 842,00 Kč, Realizace – 
06 – 08/2015.

6. Multifunkční hřiště u ZŠ a MŠ Kar-
la Svolinského (náklady celkem – 
4 000 000,00 Kč)
Financování – vlastní zdroje, Mož-í
nost získání dotace z ROP – Výzva 
4.1.  Rozvoj venkova. Realizace – 
07 – 09/2015.

Dále ZO schválilo 12 majetkových zále-
žitostí (jedno odkoupení pozemku, dvě 
kupní smlouvy a 9 smluv o zřízení služeb-
nosti – věcného břemene – v souvislosti 
s výstavbou vodovodu Žuchov-Rozdílné). 
Celé usnesení zastupitelstva obce nalezne-
te na webu obce. (MŠ)

III. zasedání zastupitelstva obce

„Dolňánek“ v Prostějově!

Cesta do školy s pejsky – takový byl titulek článku v minulém čísle, C t d šk l j k t k ý b l tit l k člá k i lé čí l
v němž autorka Eva Halatová popisovala pestrý program zápisu no-
vých žáků-prvňáčků. Důležitou událost pro naše nové školáky připo-
mínáme také tímto snímkem.  Foto: Zdeněk Šrubař

Splatnost poplatků za odpad 
rok 2015

Připomínáme, že místní poplatky za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů na rok 2015 – ve výši 540 Kč/osobu -  mají 
splatnost do 30. dubna 2015. Poštovní poukázky na úhradu tohoto 
poplatku byly rozeslány na začátku měsíce března 2015, společně 
s poštovními poukázkami na úhradu místního poplatku ze psů – 
na rok 2015 (splatnost poplatků ze psů byla do 31. 3. 2015). Pokud 
Vám Vaše fi nanční situace nedovoluje tento poplatek uhradit do 
termínu splatnosti, máte možnost si písemně zažádat o splátkový 
kalendář. Ivana Řezníčková

Foto: archiv Mateřské školyF t hi M t ř ké šk l
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKASPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Kelnarová Marie ....................................................... 88 let
Konvička Jaroslav ..................................................... 86 let
Tkáč Vladimír ............................................................ 85 let
Mrkvová Lida ............................................................ 83 let
Fajčák Justin ............................................................... 83 let
Menšík Jiří ................................................................... 82 let
Rudolfová Alena ........................................................ 75 let
Macura Petr ................................................................ 70 let
Čajánek Jiří ................................................................. 65 let
Křenková Božena ...................................................... 65 let
Vykydal Jaroslav ........................................................ 65 let
Ondrušáková Stanislava ........................................... 60 let
Mičulka Alois ............................................................. 60 let
Šablatura Pavel .......................................................... 60 let

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

Jubilanti duben 2015

Rozloučení

Vzpomínková slavnost

Uzavření obecního úřadu

V měsíci březnu jsme se naposledy rozloučili 
s paní Zitou Blažkovou, s panem Eduardem Krhutem, 

s paní Hanou Mališovou a s panem Miloslavem Mazochem.

Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem Vás srdečně zve 
v úterý 5. května 2015 ve 12.30 hod. na vzpomínkovou 
slavnost v prostorách před  obecním úřadem u příležitosti 
70. výročí osvobození naší obce a vítězství nad nacismem.

Z důvodu probíhající rekonstrukce (výměna oken a zatep-
lení) Vám oznamujeme, že ve dnech 7-14. dubna 2015 
bude úřad pro veřejnost uzavřen.

První jarní vycházka 
pro seniory

ASPV při TJ Kunčice pod Ondřejníkem Vás zve na zdolání 
prvních jarních kilometrů. Sraz v úterý 21. dubna 2015 u kos-
tela na dolním konci obce (horní konec má možnost přijet 
autobusem). Projdeme kolem hasičské zbrojnice, kolem ben-
zinky k tunelu a dále směrem na Maralák. V zářijovém čísle
minulého roku jsme vás, milí senioři, informovali o možném
zájezdu na hrad Sovinec, do Pradědovy galerie u Halouzků,
kde je celoroční výstava dřevěných obřích soch, a do arbo-
reta „Makču Pikču“.
Tento zájezd bychom uskutečnili v úterý 26. května 2015, po-
kud o něj bude zájem. Podrobnější informace bychom vydali
v květnovém čísle 2015, ale přihlášky bychom přijímali od 
začátku května na tel. 556 850 075, mobil 739 664 259. 

Za ASPV Zdeňka Křenková

ŽÁDÁME CHATAŘE A VLASTNÍKY RODIN-
NÝCH DOMU, KTEŘÍ SI JEŠTĚ NEVYZVEDLI 
KOMPOSTÉR NA BIOLOGICKY ROZLOŽITEL-
NÝ ODPAD, ABY TAK UČINILI CO NEJDŘÍVE     
725 506 902, 725 506 903, 724 161 964  

Danuše Svobodová, pracovník OÚ

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Karla Svolinské-
ho v Kunčicích pod Ondřejníkem vyhlašuje zápis do obou 
mateřských škol pro školní rok 2015 - 2016. Bude se konat 
v úterý 12. května 2015 ve třídě „Ptáčat“ (vstup vedle hlavní-
ho vchodu do základní školy) od 14:00 do 16.30 hodin. 
Do mateřské školy se přijímají děti vždy na školní rok a ten 
začíná 1. září a končí 31. srpna. Během školního roku mohou 
být přijímány pouze děti do naplnění volné kapacity. Podle 
počtu dětí k 31. 9. daného roku jsou fi nancovány školy na celý 
školní rok.  Děti budou přijímány podle těchto kritérií: 
Ředitel Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, 
Kunčice pod Ondřejníkem (dále jen mateřská škola) stanoví 
následující kritéria, podle kterých bude postupovat při roz-
hodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění poz-
dějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zá-
konnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu 
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:
1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní do-

cházky
2.Trvalý pobyt dítěte v obci Kunčice pod Ondřejníkem
3. Délka docházky do mateřské školy 

(Přednost při přijímání budou mít děti s celoroční, celomě-
síční a s celodenní docházkou před dětmi, které podle žádosti 
zákonných zástupců mají docházet do MŠ pouze část školního 
roku)

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
v mateřské škole bude ředitel mateřské školy brát v úvahu dů-
ležitost jednotlivých kritérií. Podle zák. 258/2000 Sb. §50 do 
mateřské školy mohou být přijaty jen děti, které jsou očková-
ny dle očkovacího kalendáře. Při zápisu o tomto musí rodiče 
předložit potvrzení.
K zápisu je nutno předložit doklad o trvalém bydlišti dítěte 
v Kunčicích p. O. (stačí v OP rodiče). Přiveďte své dítě mezi 
nové kamarády a budoucí spolužáky. Moc se Vás těšíme.

Zápis dětí do obou 
mateřských škol

Setkání dříve narozených
– připomenutí

V minulém čísle ON 3/2015 jsme Vás informovali o „Se-
tkání dříve narozených“. Chceme pouze upozornit, že le-
tošní setkání se uskuteční v sále restaurace Huťařství
v úterý 21. dubna 2015 ve 14.00 hod. Upozorňujeme, že 
obec nebude zajišťovat autobusovou dopravu na místo. 
Vzhledem k místu konání je možné využít pravidelných 
autobusových linek. Z důvodu uzavření obecního úřadu 
doporučujeme přihlášení telefonickou formou:  na tel. 
č. 556 843 193  u paní Taťány  Holušové, popř. na tel. 
č. 556 850 154 sekretariát OÚ. Těšíme se na setkání 
s Vámi.



44/2015

Možnost napojení na kanalizaci 
východní část

Jak jsme již informovali v minulých Obec-
ních novinách, je možnost napojení objektů 
na kanalizaci východní část. Připomínáme 
nutnost zachování následujícího postupu.
Žádáme tedy občany, kteří obdrželi od sta-
vebního úřadu územní souhlas k napojení 
na splaškovou kanalizaci, aby začali co nej-
dříve budovat domovní kanalizační přípoj-
ku ke svému domu. Stále platí, že je nutné 
před zásypem položené kanalizační přípoj-
ky zavolat pracovníka Kunčické s.r.o., pana 
Milana Kubína (mobil 734 412 707), který 
položenou přípojku nafotí a dá pokyn k za-
sypání. K napojení na kanalizaci je nutné 
mít podepsanou Smlouvu o odvádění od-
padních vod obecní kanalizací. Smlouva 
se podepisuje v sídle Kunčická s.r.o. /na 
obecním úřadě/ u paní Kociánové, mobil 
725 506 902. K sepsání smlouvy postačí 
občanský průkaz vlastníka objektu a ode-
čtenou hodnotu odebrané vody z vodoměru 
/pokud je objekt napojen na obecní vodo-
vod/. Po podepsání uvedené smlouvy je 
možné zahájit vypouštění splaškových vod 
do kanalizace. Pokyny k napojení na ka-
nalizaci jsou také uvedeny na webu obce-
-www.kuncicepo.cz  Z důvodu administra-

ce a vyúčtování dotace se Státním fondem 
ŽP je důležité, aby všechny nemovitosti 
byly napojeny na kanalizační řád do konce 
června 2015. 

Oprava povrchu chodníků 
a asfaltování komunikací 

po kanalizaci
Přibližně v druhém týdnu měsíce dubna 
2015 bude zahájena oprava povrchu chodní-
ků v místech, kde byl přes zimu provizorně 
položen beton (viz snímek). V dubnu bude 
také zahájeno asfaltování místních komu-
nikací po kanalizaci. Na každou komuni-
kací je zpracován technologický plán podle 
stupně poškození. Oprava komunikací by 
měla probíhat přibližně do poloviny května 
2015 (podle počasí). Žádáme občany o tr-
pělivost v průběhu oprav komunikací. Také 
prosíme, po dobu oprav komunikací dbejte 
pokynů prováděcí fi rmy, nenechávejte na 
komunikacích odstavené své automobily, 
aby nebránily fi rmě v práci. O termínech 
opravy konkrétních komunikací budete in-
formováni.
Omezení provozu obecního úřadu
V současné době již probíhá stavba zatep-
lení budovy obecního úřadu, která bude 
probíhat zhruba do konce května 2015. 

Harmonogram prací v jednotlivých částech 
budovy se může aktuálně měnit. Stavbu 
není možné provádět za plného provozu 
budovy, z tohoto důvodu bude provoz vět-
šiny subjektů v budově v době stavby ome-
zen. V době od 7. 4. do 14. 4. 2015 bude 
obecní úřad i z důvodu osobní bezpečnosti 
pro veřejnost zcela uzavřen. Žádáme obča-
ny, aby v zájmu své osobní bezpečnosti po 
dobu stavby okolo budovy obecního úřadu 
bezdůvodně nepohybovali. Prosíme také 
občany o pochopení a trpělivost v průbě-
hu stavby. Tato stavební úprava budovy je 
velmi důležitá hlavně z důvodu nutnosti 
výměny starých a částečně nefunkčních 
a nebezpečných oken. 

Omezení používání autobusové 
zastávky naproti  Huťařství

Koncem měsíce března byla zahájena stav-
ba přechodu pro chodce se semaforem 
u Huťařství. V rámci stavby bude stavebně 
řešen i chodník u autobusové zastávky na-
proti Huťařství. S tím bude souviset určité 
omezení používání této autobusové zastáv-
ky. Provoz autobusů bude plně zachován, 
podle fáze průběhu stavby mohou autobusy 
ve směru od Frenštátu p. R. a Tiché zastavo-
vat na počátku autobusového zálivu. Dbejte 
proto prosím,  své osobní bezpečnosti.

OBECNÍ STAVBY JSOU I VE VAŠEM ZÁJMU
Tomáš Hrubiš
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Milí spoluobčané,
přečetl jsem si v ON dopis pana Doležíl-
ka a dovoluji si k němu napsat několik 
poznámek. Chtěl bych tímto tuto debatu 
posunout od  demagogických frází a he-
sel k faktickým informacím.  Možná, že 
by se měl pan Doležílek podělit s občany 
o své poznatky, za jaké“ hov.....ny  v minu-
losti obec vyhazovala peníze“, a přiznám 
se, že nemohu posoudit ani to, co vše pan 
Doležílek na Huťařství prožil, ale osobně si 
nevzpomínám, že bych ho někdy potkal na 
nějaké akci při výstavbě v obci a těch bylo 
v minulosti dost. Také mě překvapuje eru-
dovanost pana Doležílka v oblasti architek-
tury a výstavby budov a jeho vizionářské 
schopnosti. Už první článek o Huťařství 
byl zřejmě napsán a zveřejněn s nějakým 
záměrem, a proto si dovoluji svým názo-
rem na věc nabídnout spoluobčanům po-
hled na věc z jiné strany. To že v Kunčicích 
byla v minulosti skelná huť je doloženo ně-
kolika fakty, ale není jisté , kde to přesně 
bylo. Je velmi pravděpodobné, že samotná 
budova Huťařství zřejmě nemá s bývalou 
skelnou hutí nic společného, a má podob-
nou historickou hodnotu jako některé dal-

ší budovy v obci jako např. budova kina, 
budova staré školy, budova dolní školky 
a pod. Všechny vznikaly zhruba ve stejné 
době a ve stejném stavebním stylu,  byly 
několikrát přestavovány a opravovány a  
stejně tak sloužily popř. slouží či by mohly 
sloužit občanům obce.  Rozdíl je v tom, že 
budova Huťařství je dnes soukromým ma-
jetkem, kdežto obec má několik  budov ve 
svém majetku viz výše jmenované, z nichž 
některé nejsou využívány a chátrají, ze-
jména v ty horní části obce.  Další problém 
bych viděl v tom, že prostor kolem budo-
vy (samotná budova je umístěná  téměř 
na hranici s hlavní komunikací) je značně 
omezený, malý a nedostatečný jak z hledis-
ka případného rozšíření budovy, parkování 
apod. Hlavní problém bych viděl ve znač-
ném  bezpečnostním riziku  z hlediska sa-
motného umístění budovy bezprostředně 
u hlavní komunikace. Celá záležitost může 
sledovat úplně jiné cíle, a  tak oba články 
mohou připravovat občany na to, že bude 
snaha do dalšího vývoje kolem Huťařství 
vtáhnout  nakonec i obec, a dosáhnout 
toho, aby obec  budovu i s pozemky od-
koupila od stávajícího vlastníka za cenu 

dle znaleckého posudku, která může být 
podstatně vyšší než je tržní hodnota  ne-
movitosti tj. než kterou by nynější vlastník 
dostal od případného soukromého kupce.
Dále je nutno ještě doplnit informace o při-
bližných případných fi nančních nákladech 
nejen na nákup této nemovitosti odhadem 
cca 7 - 9 mil., ale i o nákladech na rekon-
strukci, která by dříve nebo později při-
šla na pořad dne, a to odhadem v rozsahu 
dalších 7 - 9 mil. a to při úsporné variantě 
rekonstrukce. Pokud by ZO dospělo po dis-
kusi s občany k tomu, že by obec měla  ře-
šit důstojné kulturní (včetně historie obce), 
společenské,  popř. i obchodní prostory 
a zázemí  pro své občany, spolky, spol. or-
ganizace apod., myslím si, že se nabízejí 
jiné vhodnější lokality, a to buď na pozem-
cích  pod OÚ nebo případně v lokalitě sou-
časného rekreačního zařízení Mládí. 
Další názory, co by bylo pro občany naší 
obce užitečnější, efektivnější, fi nančně při-
jatelnější a přínosnější, nechť vyjádří ob-
čané sami.

 V Kunčicích pod Ondřejníkem 20. 3. 2015
Stanislav Jurek

Názory čtenářů

Hasičský Hajdamáš
Náš okrsek SMRK, do kterého patří hasiči z Čeladné, Ostravice, 
Starých Hamer a Kunčic v posledních létech velice dobře spolu-
pracuje. Jednou nejvydařenějších akcí je každoroční hasičské ple-
sání, tzv. Hajdamáš aneb Hasiči sobě. Letos jsme se stali hostiteli 
my a pozvali jsme ostatní sbory v sobotu 20. března k nám do 
Kunčic do sálu na Huťařství. Přípravy probíhaly od pátku, kdy 
jsme vyzdobili sál a tím změnili Huťařství k nepoznání, druhá 
skupina pak v hasičárně připravovala bramborový salát a řízky 
pro 120 lidí.  Sobotní ples dopadl nad očekávání. Kapela Okresní 
přebor nás nenechala skoro vydechnout, jídlo chutnalo a všichni se 
skvěle bavili.  Tato akce má kromě zábavy a veselí i velký přínos 
v navazování neformálních vztahů mezi sbory, které se pak vy-
-užívají při zásazích, námětových cvičeních, soutěžích a ostatních 
příležitostech.  Věra Kahánková

 „Revitalizace trati Frýdek-Místek 
– Valašské Meziříčí“ - výluka

Vážení spoluobčané,
odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve 
spolupráci se Správou železniční dopravní cesty, s. o. si Vás 
dovoluje informovat, že v době od 1. 6. 2015 bude realizována 
stavba „Revitalizace trati Frýdek-Místek - Valašské Meziříčí“ 
v úseku Frýdlant nad Ostravicí - Frenštát pod Radhoštěm. Od 
tohoto data bude v délce 122 dní (cca do konce září 2015)
vyloučena drážní doprava v uvedeném úseku. Pro vedení ná-
hradní autobusové dopravy budou využívány zejména silnice 
II. třídy č. II/483, silnice III. třídy č. III/48425 a silnice I. třídy 
č. I/58. Na území jednotlivých měst a obcí (Frýdlant nad Ostra-
vicí, Čeladná, Kunčice pod Ondřejníkem a Frenštát pod Rad-
hoštěm) se dále předpokládá využití vybraných místních ko-
munikací pro přímý příjezd k vlakovým stanicím a zastávkám. 
V souvislosti s výše uvedenou informací vás žádáme o umož-
nění volného průjezdu vozidel náhradní dopravy po uvedených 
silnicích I., II. a III. třídy a vybraných místních komunikací. 
Dále vás žádáme o zvýšenou pozornost a dbání vlastní bezpeč-
nosti s ohledem na vyšší hustotu dopravy, i poblíž vlakového 
nádraží. Děkujeme za pochopení.
Rekonstrukce vedení sítě NN
V souvislosti s revitalizací železniční tratě v úseku Frýdlant nad 
Ostravicí – Frenštát pod Radhoštěm proběhne v roce 2015 re-
konstrukce vedení distribuční sítě NN (nízkého napětí) v úseku 
od autobusové zastávky na rozcestí k nádraží až k nádraží ČD 
v délce cca 541 m. Akci zajišťuje ČEZ Distribuce, a.s. Rekon-
strukce bude obsahovat výměnu sloupů el. vedení a zesílení el. 
vedení v provedení v izolovaném kabelu. Součástí rekonstruk-
ce bude i výměna svítidel veřejného osvětlení (předpoklad - 
svítidla LED) – zajistí obec. Prozatím není znám přesný termín 
této rekonstrukce. Aktuálně vás budeme informovat. 

Tomáš Hrubiš, starosta obce
Foto: archiv SDHF t hi SDH
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PŘIPOMÍNÁME SBĚR 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Připomínáme, že sobotu 25. dubna proběhne v naší obci sběr vel-
koobjemového a nebezpečného odpadu a sběr železného šrotu. Po-
drobnosti naleznete v březnových obecních novinách a na webu obce
v aktualitách. Zde připomínáme pouze harmonogram, který je ob-
vyklý jako každý rok. 
Sběr nebezpečných odpadů provede fi rma A. S. A., spol. s r.o., pro-
vozovna Ostrava, Frýdecká 740, 739 32 Vratimov, na následujících 
stanovištích:
- u zastávky ČSAD „U lávky“
  (dolní část obce) od 8.30 do 9.00 hodin
- 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

Stanoviště velkoobjemového odpadu
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 stanoviště nevozte, nebude
možné jej pak odvézt!  Danuše Svobodová

Muzeum 
ve Frenštátě p. R. 

– výstavy a programy
LIDÉ A ŽIVOT VE 

FRENŠTÁTĚ VE 20. STOLETÍ
Výstava fotografi í ze sbírek muzea.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve 
čtvrtek 16. dubna 2015 v 17.00 hodin.

Výstavní síň Muzea 
ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Výstava potrvá do 31. května 2015

ČTVRTEČNÍCI: NÁŠ 
CÍSAŘ A KRÁL KAREL I.
NA VÝCHODNÍ FRONTĚ

V LETECH 1914 - 1918
Osobnost Karla I. a jeho působení 

za 1. světové války.
Přednáší Radek Polách,

pracovník Muzea Novojičínska.
Ve čtvrtek 23. dubna 2015

v 17.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě p. R.

Vstupné: 30,- Kč.

Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00,

13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00

www.muzeumnj.cz

POZVÁNKA NA 
100. JARNÍCH KILOMETRŮ

Odbor Klubu českých turistů Kunčice pod Ondřejníkem zve všechny členy a příznivce 
turistiky na tradiční akci, zahájení 100. jarních kilometrů, s opékáním v lomu u Solárky 
(Ondřejník). Akce se koná v sobotu 25. 4. 2015. Odchod od autobusové zastávky Huťařství 
v Kunčicích pod Ondřejníkem v 9:00 hod., pro ostatní sraz v lomu v 11:30 hod. 

Foto: archiv KČTF t hi KČT

SSSSSbbbbboooorrrr dddddoooobbbbbrrrroooovvvvoooolllllnnnnýýýýýýcccchhhhh hhhhhaaaassssiiiiičččččůůůůů
KKKKuuunnnččččiiiiccceee ppppooodddd OOOOnnnddddřřřřeeejjjjjnnnííííkkkkeeemmm

zve na devátýý ročník noční soutěže

O KUNČICKÝ POHÁR
Místo: areál ZŠ 

v Kunčicích pod Ondřejníkem

Datum: pátek 8. května 2015

Srdečně zveme všechnyy ppříznivce 
hhaassiiččůů aa hhaassiiččsskkééhhoo ssppoorrttuu.

BBudde váás ččekkat soubbojj 
vvrrcchhoollnnýýcchh ttýýmmůů 

nneejjeenn zz MMoorraavvsskkoosslleezzsskkééhhoo kkrraajjee.

Podrobnosti na pplakátech.
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Prvním karnevalem v naší obci  byl karneval pro rodiče a děti, kteří chodívají cvičit ve středu do soko-P í k l ší b i b l k l dič děti kt ří h dí jí ičit tř d d k
lovny.  Foto Pavel Šigut 

Kunčická s.r.o. - záloho vé platby za vodné a stočné 2015, 
výměna vodoměrů u RD

Vážení odběratelé pitné vody,
blíží se termín zálohových plateb na vodné 
a stočné pro II. čtvrtletí do 25. dubna 2015. 
Dále oznamujeme, že v měsíci dubnu a květ-
nu bude probíhat výměna vodoměrů v rodin-

ných domech.  Výměnu budou provádět pra-
covníci pověření společností Kunčická s.r.o.
V případě jakýchkoliv pochybností se Vám
prokáží pověřením, které si můžete telefonic-
ky ověřit na čísle 725 506 902 u paní Kociáno-

vé Daniely nebo na čísle 734 412 708 u pana 
Ing. Ivana Blažka. Tímto Vás laskavě žádáme 
o umožnění přístupu k měřícímu zařízení. 

Ing. Tomáš Hrubiš, 
jednatel společnosti

Poděkování všem, 
kteří se zúčastnili 

letošního 
Kunčického 

dětského bazárku
Jménem organizátorek chci poděko-
vat TJ SOKOL Kunčice pod Ondřej-
níkem za poskytnutí prostorů pro tuto 
akci. Velmi si této podpory vážíme. 
Veliké díky patří také všem, kteří le-
tos přidali ruku k dílu a pomohli nám 
při přípravách a všem, kteří nás při-
šli podpořit. Z bazárku se stala pří-
jemná a vítaná tradice, ve které, díky 
podpoře všech, budeme pokračovat 
i nadále. Ještě jednou tedy všem vel-
mi děkujeme a v září opět na viděnou

Za organizátorky
Simona Strnadlová

MÁJOVÁ POZVÁNKA

Okrašlovací spolek Rozhledna se sídlem v Čeladné
se svými kolektivními členy, obcemi Čeladná, Kun-
čice pod Ondřejníkem a Pstruží, zve všechny občany

z okolí Ondřejníku a příznivce na v pořadí již

V. MÁJOVÝ 
POCHOD 

NA SKALKU
V  roce 2011 jsme na tomto nejvyšším vrcholu Ond-
řejníku umístili základní kámen budoucí rozhledny.

Od té doby probíhají legislativní jednání, jejichž 
výsledkem by mělo být povolení ke stavbě rozhled-
ny v takové podobě, pro kterou se vyslovili občané

v anketě uspořádané v témže roce.
Na vrcholu je odměnou za výstup zajištěno drobné 

občerstvení (opékání špekáčků, čepované pivo).
Sraz na Skalce je dne 1. května 2015 

okolo 12.00 hod.
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Karnevalů bylo v naší obci letos několik. Prvním karnevalem byl kar-
neval pro rodiče a děti, kteří chodívají cvičit ve středu do sokolovny.
Následoval tradiční velký karneval, který pořádá SRPdŠ. Letos se vy-
dařil jako ostatně každý rok. Všech pět barevných nálepek na karne-
valovou kartičku získalo a balíček s dobrotami si vyzvedlo něco málo
přes 70 dětí. Rodiče se také pěkně zapojili, takže kromě plnění úkolů
nebo tradičních tanečních soutěží jsme se nakonec nejvíce vyřádili,
doufejme u poslední sněhové bitvy letošní zimy. Fotografi e Jakuba

Třeštíka z akce, na níž se šířila pozitivní energie, naleznete na webu 
obce, ale také na webu školy a některé vám zprostředkováváme zde.
A nesmíme zapomenout, že netradičním zpestřením karnevalu byla 
možnost prohlídky výstavy Alenka v říši divů. Výstava se tematicky 
více než hodila a hlavně se líbila. A stále se najdou rodiče, kteří byli 
úplně překvapení, že u nás v obci takovou galerii máme.  Také jste 
se ještě na výstavu nebyli podívat? Tak neváhejte, trvá do 16. dubna.

(-MŠ-)

KARNEVAL DĚTÍ I RODIČŮ
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Nabídka služeb 
s fekálním vozem 

– žumpy, septiky, čističky 
Odvoz na ČOV Kunčice pod Ondřejníkem, 

Frenštát pod Radhoštěm
 Dovoz užitkové vody, napouštění čističek, jímek vodou.
 Mulčování zahrad, příkopů i drobných náletových 

dřevin traktorem s mulčovačem o záběru 1,8 m a 3 m.
 Možnost zapůjčení štípače na dřevo.

tel. 604 693 404

Řáádkkoová innzeercce
Nabízím opravy, úpravy oděvů, 

šití bytových doplňků.
Pšenica Aleš, Kunčice pod Ondřejníkem 785; 

psenicaales@seznam.cz; 734 828 591. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Pila Javorek – Tichá nabízí prodej štípaného 
palivového dříví.  Ceny za 1 prostorový metr 
sypaný: tvrdé dřevo 33cm – 990,- Kč/1prms 

a dřevo měkké 850,- Kč/1prms  
Kontakt: 775 640 135.
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY K
Každoročně v březnu si mohou školáci poměřit se svými kama-
rády svoje pěvecké dovednosti.  Letošního školního kola soutě-
že zpěváků, nazvané Loutnička, které se konalo 20. března, se
zúčastnilo celkem 32 žáků.  Je dobře, že u nás stále nacházíme 
děti, které zpívají hezky a s chutí. Příjemné je rovněž zjištění, že 
většina dětí si do soutěže zvolila píseň lidovou.
Ocenění získali tito zpěváci:

1. kategorie
1. místo: Jan Pavliska, 1. tř.
2. místo: Radim Balcar, 1. tř.
3. místo: Zuzana Konvičková, 1. tř.
2. kategorie
1. místo: Claudie Macurová, 3. tř.
2. místo: Andrea Blažková, 3. tř.
3. místo: Markéta Menšíková, 2. tř.
3. kategorie:
1. místo: Stela Baranová, 4. tř.
2. místo: Veronika Bartošová, 4. tř.
3. nebylo uděleno
4. kategorie – vícehlas

Bylo uděleno jen 1. místo Ivaně Hrubišové a Markétě Strnadlo-
vé 5. tř. Všechny děti, které se umístily ve školním kole na 
prvních místech, jely 25. 3. do Frýdlantu nad Ostravicí, kde se 
konalo obvodní kolo této soutěže. Ani tam se naše děti neztra-
tily a všechny si přivezly ocenění.   Ivana s Markétou získaly 
1. místo v dvojhlasém zpívání.  Honzík se umístil ve své kate-
gorii na druhém místě a Stela s Claudií  obsadily místo třetí.
Všem zpěvákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezen-
taci školy.  Markéta Jurková

Každým rokem se snažíme vzbudit zájem dětí o poezii nejen 
čtením poezie v čítankách, ale i vyhlášením soutěže o nejlepší 
recitátory, kteří vyjdou z třídních kol a soutěží pak v kole škol-
ním. Letos školní kolo proběhlo v pátek 13. března a zúčastnili 
se ho žáci z 1. až 5., 6. a 8. třídy. Děti projevily o recitaci oprav-
du velký zájem a práce poroty v silně obsazených kategoriích 
nebyla vůbec jednoduchá. Kdo byli ti nejlepší? 

1. kategorie – žáci 1. třídy 
1. místo: Jan Pavliska 
2. místo: Natalie Gudbierová
3. místo: Lukáš Polda
2. kategorie – žáci 2. a 3. třídy    
1. místo: Monika Fojtíková
2. místo: Anna Bednárková 
3. místo: Patrik Klepáč 
3. kategorie – žáci 4. a 5. třídy
1. místo: Veronika Bartošová 
2. místo: Zuzana Vašutová 
3. místo: Adéla Niklová 
4. kategorie – žáci 6. a 7. třídy 
1. místo Markéta Heisigová
2. místo Eliška Majerková
3. místo Lucie Šilbachová 
5. kategorie - žáci 8. a 9. třídy 

V této kategorii bylo uděleno pouze 1. místo Janu Poláškovi. 
Eva Sladká

V galerii Karla Svolinského v kunčické 
škole se sešli 12. března příznivci vý-
tvarného umění na slavnostním zaháje-
ní výstavy, nazvané Alenka v říši divů. 
Tato dvougenerační výstava zachycuje 
tvorbu Ivany Ryškové a Romany Kube-
šové (rozené Ryškové). Vzácné souznění 

maminky a dcery přineslo návštěvníkům 
vernisáže výtvarný pohled na literár-
ní dílo Lewise Carrolla. Hosté si mohli 
prohlédnout textilní fi gury a keramiku. 
Romana nabídla ke zhlédnutí ilustrace 
ke knize, provedené technikou linorytu. 
Všichni přítomní se také mohli sezná-

mit s náročností této výtvarné techniky. 
O příjemný večer se postaraly kunčické 
děti ze souboru Ondřejníček, které pod 
vedením paní Kateřiny Niklové zahrály 
a zazpívaly lidové písně.  Na výstavu, 
která potrvá do 15. dubna 2015, jste sr-
dečně zváni. Markéta Jurková

Recitační soutěžPěvecká soutěž Loutnička

Alenka v říši divů



11

Y KARLA SVOLINSKÉHO
V pátek 6. února 2015 se žáci 2. – 9. ročníku 
zúčastnili programu „Recyklace hrou“, který 
byl organizován v rámci projektu Recyklo-
hraní. Školu navštívily dvě odborné lektorky, 
které s sebou přivezly modely automatických 
praček, baterek, lamp, počítačů a spoustu dal-
ších zajímavých pomůcek.
 Hodinový program se skládal z části, kde si 
děti připomenuly,  jak správně třídit odpad, 

v druhém bloku skupinky dětí rozebíraly mo-
dely např. pračky, baterie atd., které lektorky 
přivezly. Kromě rozebrání modelů měli žáci 
zjistit, z jakých materiálů je model vyroben 
a tuto informaci sdělit ostatním.  Na závěr se 
žáci dozvěděli,  k čemu se vytříděný odpad 
používá dál. 
Program byl pro žáky zdarma, i když ne  úpl-
ně. Jako formu úhrady jsme zvolili odečtení 

750 bodů z programu „Recyklohraní“, které 
jsme získali za sběr baterií, drobného elektro-
odpadu, prázdných tonerů a za splněné úko-
ly. Čím více bodů získáme, tím více budeme 
moci pro děti získávat další programy a od-
měny. A proto třiďte s námi! Speciální nádo-
by na baterie, drobná elektrozařízení  nebo na 
prázdné tonery najdete v přízemí školy vedle 
školní družiny.    Blanka Zemánková

V pátek 20. února byli žáci 6. roční-
ku připraveni ve školní šatně. Měli 
nachystány váhy, mincíř a seznamy 
všech žáků školy. A proč tam byli? 
Jejich úkolem bylo zvážit školní 
brašny spolužáků a zapsat výsledky 
měření.  Úkol z fyziky? Nejen to, 
cílem bylo zjistit, jak těžké jsou ak-
tovky dětí.
A co z výsledků vyplynulo? Vážení 
se zúčastnilo 62 % žáků školy, nej-
nižší hmotnost aktovky byla 3 kg, 
naopak nejtěžší aktovka vážila 
7,9 kg. Hmotnost aktovek větši-
ny žáků přesahovala doporučenou 
hmotnost, která by měla být 10 % 
hmotnosti dítěte. 
A co s tím? Od letošního školního 
roku mohou žáci využívat nových 
skříněk, kde mohou mít uloženy 
učebnice a nepotřebné sešity. Vyva-
rovat se nošení všech pomůcek do 
všech předmětů. U mladších žáků 
občasná kontrola ze strany rodičů, 
určitě pomůže snížit hmotnost škol-
ních brašen.  Blanka Zemánková

Dne 5. února jsme s nejúspěšnější řešitelkou 
školního kola této soutěže Klárou Tofl ovou 
odjely do Frýdlantu nad Ostravicí. V taměj-
ším gymnáziu soutěžili i ostatní vítězové 
školních kol, opět vypracovávali obtížnější 
úkoly z mluvnice a slohovou práci. Jejich 
snahy hodnotila odborná porota. Z 38 sou-

těžících z celého našeho okresu se Klárka 
umístila shodným počtem bodů na 23 – 25 
místě. Za její snahu a reprezentaci školy 
i obce jí děkujeme. Protože letos odchází na 
střední školu, přejeme i nadále hodně dob-
rých nápadů a pěkné studijní výsledky.

M. Kahánková, učitelka českého jazyka

Ještě jednou foto k zápisu prvňáčků….J š ě j d f k á i ňáčků
Fotografi e  na těchto stranách: Archiv ZŠ

Vážení
školních brašen

Okresní kolo 
OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

Výjezdní program „Recyklace hrou“
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