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skoslezského kraje, Výškovic-
ká 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh.
Předmětem této smlouvy je
bezúplatný převod dvou dýcha-
cích přístrojů Drager PA 94+ do
vlastnictví obce Kunčice pod 
Ondřejníkem.

 Výběr zhotovitele vnitřních
úprav v prostoru kanceláří
obecního úřadu v 1.NP, kterým
je fi rma Therm, spol. s.r.o., Pav-
lovova 1351/44, 700 30 Ostrava
– Zábřeh.

 Nákup 4ks venkovních vitrín
(úřední desky před OÚ) od fi r-
my AB – STORE, s.r.o., Havlíč-
kova 55/4, 290 01, Poděbrady
v hodnotě 44 720,- Kč bez DPH.

 Uzavření Smlouvy o zajištění
zpětného odběru elektrozaříze-
ní prostřednictvím jejich mo-
bilního svozu mezi obcí Kun-
čice pod Ondřejníkem a fi rmou
ASEKOL, a.s., Československé-
ho exilu 2 062/8, Praha 4, PSČ
143 00. IČ 27373231.

 Žádost Moravskoslezského kra-

je, odboru dopravy o vyjádření 
k žádosti o udělení licence na 
linku veřejné linkové osobní 
dopravy – dopravce ARRIVA 
MORAVA, a.s., Vítkovická 
3133/5, 702 00, Ostrava. Jedná 
se o provozování náhradní auto-
busové dopravy za dočasně pře-
rušenou drážní dopravu v úseku 
Frenštát pod Radhoštěm – Kun-
čice pod Ondřejníkem – Če-
ladná – Frýdlant nad Ostravicí 
v termínu 1.6. - 15. 10. 2015. 
RO neměla k uvedené žádosti 
námitek.

 Smlouvy o právu provést stavbu 
mezi obcí Kunčice pod Ondřej-
níkem (stavebník) a vlastníky 
dotčených pozemků. Předmě-
tem smluv je právo provést stav-
bu kanalizace, stoka A 30.

 Úpravu rozpočtu č. 2, 3 a 4 
/2015.

 RO také vzala na vědomí pro-
tokol o výsledku veřejnoprávní 
kontroly v ZŠ a MŠ Karla Svo-
linského.
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O čem mimo jiné jednala v měsíci dubnu 
a květnu rada obce

RO projednala a schválila:

 Návrh Smluv o zřízení věcné-
ho břemene - služebnosti mezi 
obcí Kunčice pod Ondřejní-
kem (strana povinná) a ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV – Podmokly.

 Návrh Smlouvy o užívání sil-
ničního pozemku pro zvláštní 
užívání mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem (uživatel) a Mo-
ravskoslezským krajem, 28. 
října 117, 702 18 Ostrava (vlast-
ník silnice). Předmětem smlou-
vy dočasné užívání silnice za 
účelem realizace stavební akce 
„Nové centrum obce Kunčice 
pod Ondřejníkem – 1. etapa (se-
mafor)“.

 Žádost Spolku Tradice v Kun-
čicích o poskytnutí dotace na
činnost v roce 2015 ve výši
25 000 Kč. Předmětem dotace 
je především využití sálu pro
pořádání 12 obecních akcí. Jed-
norázové nájemné je jinak ve
výši 2500 Kč, plus energie. Tato
forma spolupráce je pro obec 
ekonomicky výhodná, zejména 
ale umožní pravidelné pořádá-
ní kulturních a společenských 
akcí. 

 Rozhodnutí o přidělení dotace

a návrh smlouvy se Státním fon-
dem životního prostředí o této 
dotaci na akci: „Energetické 
úspory objektu Obecního úřadu 
v Kunčicích pod Ondřejníkem“

 Cenovou nabídku fi rmy Kamil 
Šnyta - klempířské a pokrývač-
ské práce na opravu střechy pro-
dejny Hruška.

 Cenovou nabídku Tomáše Ne-
vřivy na vybudování dešťové 
kanalizace v lokalitě od BRC 
k palírně U Jakuba.

 Cenovou nabídku pana Romana 
Hanzelky na pokládku a lepení 
PVC podlahy v hlavním sále ha-
sičské zbrojnice

 Dohodu o narovnání mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem 
a fi rmou RENARDS, s.r.o., se 
sídlem Brno, Štýřice, Vídeňská 
228/7, PSČ 639 00. Předmětem 
dohody je mimosoudní vyrov-
nání ve výši 150 000,- Kč, které 
bylo schváleno usnesením z III. 
zasedání zastupitelstva obce 
dne 12. 3. 2015, bod č. 6.

 Smlouvu o advokátní úschově 
peněžních prostředků a listin 
pro výše uvedené mimosoudní 
vyrovnání.

 Smlouvu mezi obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem a Hasičským 
záchranným sborem Morav-

DEN OBCE – 12. 9. 2015
RO projednala čtyři cenové nabídky na technické zajištění akce Den
obce (pódium a ozvučení). RO schválila cenovou nabídku fi rmy Jiří
Philipp, Sound Design Laboratory, Nádražní 2680/54, 702 00 Ostrava
– Moravská Ostrava.
RO také schválila výběr kapely, kterou bude Neo Chess Sunny Roc-
k´n´Roll Band.
Místostarostka seznámila RO s třemi cenovými nabídkami na zajiště-
ní atrakcí a vyhodnotila nabídku fi rmy Aquazorbing.cz (Nábřeží RA
897, Příbor, 742 58) jako nejvýhodnější. O podrobném programu Dne
obce vás budeme informovat v příštích obecních novinách. 

Zpracovala Michaela Šebelová, místostarostka obce

JAK VYJDOU OBECNÍ NOVINY
V měsíci červenci Obecní noviny nevyjdou. Náhradou za ně
bude letní číslo v srpnu 2015 s uzávěrkou 25. července. Od 
září budou vycházet Obecní noviny tak, jak je obvyklé, tedy
s uzávěrkou vždy 25. dne v měsíci.
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Jubilanti červen 2015 
Jarmila Blažková ............................................................................ 93 let
Libuše Tobolíková .......................................................................... 91 let
Marie Šrubařová ............................................................................. 90 let
Irma Janáčová ................................................................................. 89 let
Zdeňka Káňová .............................................................................. 86 let
Ludmila Valášková ........................................................................ 84 let
Květoslava Máchová ...................................................................... 83let
Zdeňka Kociánová ......................................................................... 82 let
Růžena Kokešová ........................................................................... 82 let
Zdenka Klímková .......................................................................... 81 let
Anna Kupčíková ............................................................................ 75 let
Miroslav Konvička ........................................................................ 75 let
Marie Krhutová .............................................................................. 75 let
Ladislav Šrubař ............................................................................... 70 let
Jan Motyka ...................................................................................... 65let
Radoslava Hrubišová ..................................................................... 65 let
Jana Švajková .................................................................................. 65 let
Pavla Majerková ............................................................................. 60 let
Jindřich Šrubař ............................................................................... 60 let

Jubilanti červenec 2015
Marie Komínková .......................................................................... 87 let
Miloslav Jalůvka ............................................................................. 86 let
Otilie Martináková ........................................................................ 85let
Jaroslav Čunta ................................................................................ 85 let
Ludmila Bartošová ........................................................................ 83 let
Božena Závodná ............................................................................. 81 let
Lidmila Šipulová ............................................................................ 80 let
Alenka Menšíková ......................................................................... 75 let
Iva Vedralová .................................................................................. 75 let
Oldřich Chytil ................................................................................. 70 let
Viliam Krčmárik ............................................................................ 65 let
Rostislav Parma .............................................................................. 65 let
Inge Chamrádová .......................................................................... 60 let

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

60 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA
Dne 18. 6. 2015 oslaví manželé Miloslav a Dagmar Šrubařovi 60 let 
společného života. Do dalších let přeji pevné zdraví a osobní pohody děti, 
vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínky

Rozloučení

Přivítali jsme
16. května 2015 jsme v obřadní síni obecního úřadu přivítali nové občánky 
Kunčic pod Ondřejníkem: Daniela Kaděru, Vojtěcha Kubečku, Karin 
Stillerovou, Amálii Babincovou a Sofi  Strnadlovou. Dětem i rodičům 
přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

*  Dne 19. července 2015 vzpomínáme 9. výročí úmrtí pana Jana Šilbacha. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Jindra, syn Marek a dcera 
Silvie s rodinami.
*  Dne 1. července 2015 uplyne 9. výročí od úmrtí paní Marie Adamcové. 
Vzpomíná manžel Jan, děti Pavel, Petr a Karla s rodinami.

V měsíci květnu jsme se naposledy rozloučili s paní Ph. Mgr. Olgou 
Špačkovou, s paní Marii Krpcovou a panem Jaroslavem Konvičkou.

Dílo se podařilo 
Vážení spoluobčané, i když nejsem žádný pravidelný dopisovatel do Obecních 
novin, v tomto roce si dovoluji poslat už svůj druhý příspěvek.  Od podzimu 
sleduji další velkou stavbu v naší obci tj. výstavbu kanalizace v horní části obce, 
v jejíž realizaci jsem sám ještě před rokem, nutno přiznat, moc nevěřil. 
  Ale stalo se, druhá část kanalizace, ve východní nebo chcete-li v horní části obce, 
je již hotova, už je plně funkční a v době, kdy píši tento příspěvek, se dokončují 
práce nejen na opravách, ale přímo na kompletních rekonstrukcích místních 
komunikací tam, kde se kanalizace budovala, takže se podstatně zkvalitní 
přístup občanů do jejich domovů a jistě i spokojenost s celkovým vykonaným 
dílem. To, že se provádí rozsáhlá rekonstrukce místních komunikací, není 
součástí projektu a není to samozřejmostí. Toto bude hrazeno z rozpočtu obce.
  Je to velká investice obce pro zkvalitnění života občanů nejen naší obce, 
ale také chalupářů, chatařů a turistů, kteří do naší obce přijíždějí. Teď je na 
nás občanech, abychom vynaložené prostředky co nejefektivněji využili 
a v rámci možností v co největší míře napojili svá obydlí, chalupy a chaty na 
vybudovanou kanalizaci, a nadále neznečišťovali přírodu a své okolí splaškami 
a odpady, které v našich domácnostech produkujeme.
  Tato zkušenost mne naplňuje optimismem a vírou v to, že se podaří vybudovat 
další návazné kanalizační stoky, na které se v této základní části nedostalo 
a jejichž realizace je občanům starostou přislíbená, neboť tito na možnost 
napojení na kanalizaci netrpělivě čekají, aby se pak mohli nastěhovat do nově 
zbudovaných domovů. 
   Za zdárný průběh a realizaci patří dík všem, kteří se na tomto díle podíleli 
a to zejména starostovi Ing. Tomáši Hrubišovi, pracovníkům OÚ a také 
dodavatelským a realizačním společnostem a fi rmám zastřešeným pod 
osvědčeným generálním dodavatelem společností Hochtief CZ a.s.
V Kunčicích pod Ondřejníkem 11. 5. 2015 Ing. Stanislav Jurek

Zahájení nových staveb
V měsíci červnu zahájí obec realizaci dvou nových staveb v areálu základní 
školy. Jedná se o dílo s názvem „Zahrada mateřské školy v areálu Základní 
a mateřské školy Karla Svolinského“.  Zhotovitelem je společnost Grase-
ko, s.r.o., Blanická 217/86, Ostrava – Stará Bělá. Vysoutěžená cena díla je 
2 386 345, 37 Kč včetně DPH.
Další stavbou je zakázka s názvem „Multifunkční hřiště u ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem“. Stavbu bude provádět fi rma 
SWIETELSKY stavební, s.r.o., o. z. Dopravní stavby MORAVA, oblast Spe-
ciální stavby, Jahodová 60, Brno. Vysoutěžená cena díla je 4 385 475, 37 Kč. 
Včetně DPH.
Obě stavby budou prováděny v době školních prázdnin, dokončeny budou do 
začátku nového školního roku, do 1. září 2015. Bližší informace o těchto stav-
bách uvedeme v některých příštích Obecních novinách.  

Tomáš Hrubiš, starosta obce

PROBLÉMY S ROZNÁŠKOU
OBECNÍCH NOVIN 

Chtěli bychom Vás informovat ohledně roznášky obecních novin. Na tuto 
službu máme uzavřenu smlouvu s Českou poštou. Bohužel Česká pošta se 
v této lokalitě potýká s nedostatkem zaměstnanců a aktuálně i s nemocností 
zaměstnanců. V měsíci květnu jsme ON předali k roznášce ve středu 13.5. 
Bohužel máme informaci, že ještě ve čtvrtek 21. 5. nebyly Obecní noviny 
rozneseny do všech domácností. V pátek 22. 5. nám bylo cca 50 ks obecních 
novin Českou poštou vráceno, že nebyly rozneseny. Pokud tedy květnové ON 
nemáte, můžete si je vyzvednout na obecním úřadě. ON jsme umístili do sto-
janu na chodbě OÚ. Pokud se dlouhodobě potýkáte s problémy s donáškou 
ON, napište na mail místostarostky: mistostarosta@kuncicepo.cz. V součas-
né době zvažujeme jiné způsoby roznosu ON, aby se k Vám dostaly v co nej-
kratším termínu od vydání.  Děkujeme za pochopení.  Michaela Šebelová
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Z činnosti odboru ASPV

Kunčický ovál po deváté
U příležitosti 70. výročí osvobození naší 

obce od fašistů a jako vzpomínku na padlé 
spoluobčany ve 2. světové válce, uspořáda-
ly v úterý 5. května 2015 TJ Sokol Kunčice 
pod Ondřejníkem ve spolupráci se ZŠ a MŠ 
K. Svolinského Kunčice pod Ondřejníkem 
9. ročník Kunčického oválu (štafetový běh 
dvojic). Úvodní slovo měla předsedkyně ASPV 
Zdeňka Křenková, která všechny přivítala 

a připomenula události před sedmdesáti lety 
a význam pořádání této akce.

Po úvodním slově pogratuloval předseda 
TJ Vít Majerek Zdeňce Křenkové k udělení 
nejvyššího vyznamenání České asociace spor-
tu pro všechny za celoživotní práci s mládeží 
v tělovýchovné jednotě Sokol Kunčice pod 
Ondřejníkem a to Zlatou medailí Dr. Mirosla-
va Tyrše. Potom byla vysvětlena pravidla a zá-

vod mohl začít. Stejně jako minulý rok byly 
malé děti rozděleny do dvou kategorií a běžely 
100 metrů. Jako první odstartovaly malé děti 
do tří let se svým doprovodem. V druhém sle-
du běžely děti do 6ti let. Závod těch nejmen-
ších byl mohutně povzbuzován všemi diváky 
a atmosféra připomínala Zlatou tretru. Na řadu 
přišla školní mládež, která měla trať o něco 
delší – běžel se okruh kolem fotbalového hři-
ště. I zde se závodilo s velkým nasazením jak 
mládeže tak dospělých. Po doběhnutí posled-
ních závodníků se spočítaly výsledky a bylo 
slavnostní vyhlášení. Během celého závodu si 
účastníci mohli zakoupit občerstvení v malém 
bistru a občerstvit se čajem, který uvařily paní 
kuchařky ve školní jídelně. Všichni závodní-
ci obdrželi účastnický list a malou sladkost. 
Výsledky malých dětí byly tak vyrovnané, že 
do tabulky píšeme časy jen u prvních pěti. Dě-
kujeme všem, kteří přišli závodit a i všem di-
vákům za povzbuzování. Velký dík také patří 
všem pořadatelům. 



Medvědí stezka
V pátek 8. května jsme v Kunčicích pod Ondřejníkem u sokolovny 
uspořádali okresní soutěž Medvědí stezka. Počasí nám přálo jak při 
přípravě trati tak i při celém závodě. Dvoučlenné hlídky absolvova-
ly rozmanitou a náročnou trať o délce 4 km a během závodu plnily 
branné a vědomostní úkoly. Příprava těchto závodů je velmi náročná. 
Jak na přípravu tratě a úkolů tak na kvalifi kované rozhodčí na jednot-
livých stanovištích. Náš odbor má štěstí, že nám ochotně přišli po-
moc naši dlouholetí členové a také naši bývalí závodníci. První hlídka 
vystartovala na trať v 9:45. Poslední závodníci doběhli do cíle kolem 
poledne. Na rozhodčí čekalo ještě posbírání fáborků a úklid tratě. Jako 
jediná odměna pro rozhodčí a organizátory byla vynikající zelňačka. 
Všichni závodníci a jejich vedoucí byli s připraveným zázemím a zá-
vody spokojeni. Po spočítání výsledků následovalo vyhlášení. Kunčič-
tí závodníci dopadli takto:
1. místa vybojovali: Monika Šigutová s Annou Janasovou, René Šny-
ta s Michalem Majerkem, Markéta Heisigová s Eliškou Majerkovou, 
Adam Křenek s Vojtěchem Mrázem.
2. místa obsadili: Julie Poláchová s Markétou Vyroubalovou, Mirosla-
va Káňová s Leošem Řezníčkem
3. místo obsadili: Klára Tofl ová s Bárou Slívovou, Lucie Chovančíko-
vá s Radanem Šlechtou, Tomáš Jurek s Ondřejem Šigutem. Poděko-
vání patří všem organizátorům a rozhodčím. V neděli 24. 5. jsme po 
náročných sobotních atletických závodech odjeli na krajskou soutěž
v Medvědí stezce konané ve Slavkově u Opavy. Na soutěži nás re-
prezentovalo 6 dvoučlenných hlídek a na trati působilo 5 našich roz-
hodčích. Dlouhá a náročná trať spojená s nepřízní počasí dala všem 
závodníkům opravdu zabrat. Ale i v takových podmínkách se tyto zá-
vody konají. Nepřízeň počasí není pro závodníky žádnou překážkou. 
I přes tyto podmínky byla trať dobře připravená. Naši závodníci se 
s touto tratí a náročnými úkoly vyrovnali docela dobře. Sice se nám 

někteří závodníci vraceli z trati jako po motokrosových závodech, ale 
po umytí a převlečení do suchého a čistého oblečení se opět rozzářili. 
Bohužel se nám nepodařilo získat žádné první místo, ale na 2. místě se
umístili hlídky ve složení: Anna Janasová s Monikou Šigutovou, Mar-
kéta Vyroubalová s Julii Poláchovou, na 3. místě se umístili: Markéta
Heisigová s Eliškou Majerkovou, René Šnyta s Michalem Majerkem, 
Adam Křenek s Vojtěchem Mrázem. Na 5. místě Leoš Řezníček s Mi-
roslavou Káňovou pro které to byl první závod na takové úrovni. Všem 
závodníkům děkujeme za reprezentaci a hurá na republikové fi nále, 
které se bude konat 19. – 21. 6. 2015 u Velkého Meziříčí.

Atletika
V sobotu 23. května jelo 24 našich sportovců a 2 rozhodčí na kraj-
ské závody v atletickém čtyřboji do Stonavy. Závodníci závodili ve 
skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem nebo granátem, ve sprintu 
a ve vytrvalostním běhu. Počasí bylo chladné s deštivými přeháňka-
mi, ale závodníky to neodradilo. Naši závodníci se ve svých katego-
riích umístili takto:
1. místo Tomáš Jurek, 2. místo Veronika Cochlarová, Michal Maje-
rek, Barbora Slívová, 3. místo Eliška Majerková. Na medaile nedo-
sáhli, ale přesto podali krásné výkony: Tereza Davidová (6.), Helena 
Charbuláková (7.), Anna Bednárková (10.), Karolína Strnadlová (11.), 
Radan Šlechta (4.), Roman Řezníček (7.), Ondřej David (9.), Anna 
Janasová (6.), Monika Šigutová (10.), Miroslava Káňová (11.), Kryš-
tof Menšík (4.), Leoš Řezníček (8.), Lucie Chovančíková (4.), René 
Šnyta (4.), Markéta Heisigová (8.), Klára Tofl ová (9.), Eliška Chovan-
číková (11.), Vojtěch Mráz (5.). Všem jmenovaným patří velký dík za 
předvedené výkony a reprezentaci naší TJ.

Za ASPV Vít a Zuzana Majerkovi

5

Fotografi e: hromadné foto: Kristýna Majerková; ostatní foto: F t fi h d é f t K i tý M j k á t t í f t
Hynek Mičulka



PŘIVÍTALI JSME V KVĚTNU
16. května 2015 jsme v obřadní síni obecního úřadu přivítali 
nové občánky Kunčic pod Ondřejníkem: Daniela Kaděru, 
Vojtěcha Kubečku, Karin Stillerovou, Amálii Babincovou 

a Sofi  Strnad-
lovou. Dětem 
i rodičům pře-
jeme hodně 
zdraví, štěstí 
a spokojenos-
ti. Foto: 

Yvona 
Masmanidu

66-7/2015

n
V

PŘIVÍTALI JSME V ÚNORU
14. února jsme přivítali Nelu Slabou, Víta Strnadla, Lukáše Vyviala a Michaela Pastrňáka. Z důvodu nemoci fotografa pana Zdeňka Šrubaře zve-
řejňujeme fotografi e z tohoto vítání až nyní. Foto: Zdeněk Šrubař
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V letošním roce budeme realizovat dva projekty, 
které zásadním způsobem ovlivní vzhled a funkč-
nost školního areálu. Jedná se o výstavbu zahrady 
mateřské školy v přírodním stylu a multifunkčního 
hřiště. Je tedy vhodné připomenout si dosavadní 
kroky, které jsme učinili v rámci celkové koncepce 
„Obnovy školního areálu v Kunčicích pod Ondřej-
níkem“.
Cíle projektu:
 zachovat areál školy jako prostor sloužící škole 

a veřejnosti pro rekreaci 
 zlepšit současný stav, zbudovat chybějící odvod-

nění
 vytvořit prostor pro všechny věkové skupiny (pro-

stor pro matky s dětmi, předškolní děti, školní děti, 
mládež, rodiny s dětmi, seniory)

 vybavit areál moderním sportovištěm (multifunkč-
ní hřiště, běžecká dráha, doskočiště…)

 zapojit do realizace veřejnost (vztah k prostoru, 
k místu, kde žijeme…)

Je dobré si připomenout, co již proběhlo:
Podzim 2011
 děti kreslily, co v současném areálu postrádají, jak 

si jeho budoucí podobu vytvářejí atd.
 v soutěži žáků místní základní školy bylo vybráno 

logo a moto projektu
 dotazníkové šetření  - 60% dotázaných je nespo-

kojeno se současným stavem areálu, 90% se do-
mnívá, že by měl být venkovní areál školy více 
přizpůsoben venkovním výuce, 75% je ochotno se 
spolupodílet při realizaci školní zahrady společně 
s dětmi

 diskuse se zástupci místních organizací, které areál 
využívají, aby obnova areálu negativně neovlivnila 
jimi pořádané akce – zúčastnili se zástupci dobro-
volných hasičů a SRPdŠ.

Rok 2012
 diskuse s veřejností na téma využití venkovního 

areálu školy, názory a náměty veřejnosti i dětí byly 
v architektonické studii zohledněny

1. veřejná diskuse při prezentaci studie na za-
stupitelstvu (14.3.2012)

2. vyjádření od učitelů školy
3.  „brainstorming“ při prezentaci architekta na 

místě samém
 byla vypracována architektonické studie, autoři: 

Ing. Zdeněk Strnadel a Ing. Lenka Turková , která 
byla schválena usnesením z X. zasedání ZO dne 
20. 6. 2012 bod 18: Zastupitelstvo obce schvaluje 
obnovu školního areálu na základě architektonické 
studie „Obnova školního areálu v Kunčicích pod 
Ondřejníkem“

 byl proveden hydrogeologický průzkum areálu – 
navrženo řešení odvodnění

 podána žádost na dotaci na realizaci projektu „Dře-
viny naší krajiny“ – výsadba stromů, keřů a stavba 
pobytového mola – ve výši cca 70 000,- Kč, dotace 
byla přidělena.

Rok 2013
 zpracovává se projektová dokumentace pro územ-

ní řízení a stavební povolení, příprava potřebných 
dokumentů – např. protihluková studie…

 realizace projektu dřeviny naší krajiny – partici-
pace žáků ZŠ, zapojení veřejnosti: sázení stromů 
v rámci DNE ZEMĚ (SRPdŠ, starosta obce…), 
výstavba pobytového mola

 podána žádost o dotaci na nákup kamenů pro vý-
stavbu altánu – ve výši 45 000 Kč. Dotace nebyla 
přidělena. 

Rok 2014
 projekční příprava odvodnění areálu

Aktuálně se děje

Rok 2015
 realizace odvodnění areálu
 realizace projektu „Zahrada mateřské školy v are-

álu Základní a mateřské školy Karla Svolinského“ 
– termín realizace: červen, červenec

Obec Kunčice pod Ondřejníkem bude od 8. 6. re-
alizovat projekt „Zahrada mateřské školy v areálu 
ZŠ a MŠ Karla Svolinského“. Projekt představuje 
stavební úpravu zahrady MŠ v přírodním stylu. 
Zahrada bude sloužit dětem předškolního, které 
navštěvují MŠ v budově školy. Projekt oplocené za-
hrady o velikosti 2 140 m2 je zpracován pro potřeby 
56 dětí z mateřské školy při ZŠ a MŠ Karla Svo-
linského v Kunčicích pod Ondřejníkem. Návrh 
zahrady je koncipován dle publikace „Dětská hřiš-
tě 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 
odstraněním stávajících asfaltových ploch a prove-
dením úprav terénu jejich modelací. Dále budou zří-
zeny nové mlatové pochůzí plochy, provedeny nové 
areálové rozvody vody a NN. V zahradě budou vy-
sazeny nestínící a bezpečné vhodné keře.  Zahrada 
bude vybavena novými herními prvky, které budou 
po realizaci certifi kovány. Vymezení zahrady bude 
provedeno  1m vysokým oplocením, čímž dojde 
k oddělení zahrady mateřské školy od zbytku are-
álu, který slouží veřejnosti a žákům základní školy.
Jedná se zejména o:
 skrývku kulturních vrstev, odstranění stávajících 

zpevněných ploch, přemístění stávajících herních 
prvků

 dodávku a umístění nových herních a vzděláva-
cích prvků (včetně kontroly kvalifi kovanou oso-
bou a certifi kace dvou herních prvků)

 terénní úpravy
 vybudování oplocení
 zbudování mlatového chodníku
 zbudování drobné architektury (pohádkový al-

tán, skříň na hračky)
 dodávka mobiliáře (lavičky, tesařské konstrukce)
 vegetační úpravy, vytvoření dopadových ploch 

z kačírku a písku
 vybudování areálového rozvodu vody
 vybudování areálového rozvodu NN
Žadatelem projektu, jeho realizátorem a taktéž in-
vestorem (z pohledu kofi nancování projektových 
výdajů) je obec Kunčice pod Ondřejníkem. Na vrub 
obecního rozpočtu jde 15 % z celkové částky způso-
bilých výdajů, zbylých 85 % z celkového plánované-
ho rozpočtu způsobilých výdajů bude fi nancováno 
pomocí strukturálních fondů EU.
Poskytovatelem dotace je Státní fond Životního pro-
středí (SFŽP), prostřednictvím Operačního progra-
mu životního prostředí (OPŽP). Prioritní osa 7, Oblast 
podpory 7.1. – Rozvoj infrastruktury pro realizaci en-
vironmentálních vzdělávacích programů, poskytová-
ním environmentálního poradenství a environmen-
tálních informací. Akceptační číslo: 14176537.
Zhotovitelem díla „Zahrada mateřské školy v areálu 
ZŠ a MŠ Karla Svolinského“ je fi rma Graseko, spol. 
s. r. o., se sídlem Blanická 217/86, 724 00 Ostrava 
– Stará Bělá. V této veřejné zakázce bylo osloveno 
9 fi rem. Nabídku podaly 4 fi rmy.  Jedna fi rma byla 
komisí vyloučena. 
Technický dozor stavby bude vykonávat Ing. Petr 
Stuchlík a autorský dozor Ing. Zdeněk Strnadel.
 realizace projektu „Multifunkční hřiště u ZŠ a MŠ 

Karla Svolinského v Kun,čicích pod Ondřejní-
kem“

Jedná se o výstavbu multifunkčního hřiště a zpev-
něné víceúčelové plochy na parcele č. 1197/79 
a p. č. 1197/62 v katastrálním území Kunčice pod 
Ondřejníkem. Jedná se o novostavbu multifunkč-
ního hřiště a zpevněné víceúčelové plochy u ZŠ 
a MŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřej-
níkem. Multifunkční hřiště bude mít sportovně 
rekreační využití. Využívat je budou žáci ZŠ, MŠ 
a veřejnost pro futsal, basketbal, nohejbal, volejbal 
a další sporty a pohybové aktivity. Velikost hřiště je 
44x24 m, hřiště bude mít umělý travní povrch 2. ge-
nerace, bude oploceno a osvětleno. Součástí veřejné 
zakázky jsou dodávky vybavení hřiště a sice: bas-
ketbalový koš 2x, futsalová/ házenkářská branka 2x 
a multifunkční sloupky na sítě 2x. Součástí stavby 
hřiště a zpevněné plochy bude zhutněná plocha, na 
níž bude umístěno 60ks laviček. Nad hřištěm vznik-
ne zpevněná asfaltová dráha (plocha), která bude 
sloužit jako přístupová komunikace k hřišti a v bu-
doucnu po rozšíření do celého areálu jako dráha pro 
in-line bruslaře. Zpevněná víceúčelová plocha bude 
mimo potřeby ZŠ a MŠ využívána pro konání obec-
ních a spolkových akcí.
V této veřejné zakázce bylo osloveno 8 fi rem. Na-
bídku podalo 6 fi rem.  Rada obce projednala a vy-
hodnotila zprávu hodnotící komise pro posouzení 
nabídek na tuto veřejnou zakázku a potvrdila výběr 
vítězného uchazeče, kterým je fi rma Swietelsky. 
Byla podepsána smlouva se zhotovitelem díla, fi r-
mou SWIETELSKY stavební, s.r.o., o. z. Dopravní 
stavby MORAVA, oblast Speciální stavby, se sídlem 
Jahodová 60, 620 00 Brno. Termín realizace: o let-
ních prázdninách.
Technický dozor stavby bude vykonávat Ing. Petr 
Stuchlík a autorský dozor Ing. arch. Martin Janda. 
U tohoto projektu využíváme poslední možnost čer-
pání evropských dotací na výstavbu sportovišť. Po-
dali jsme žádost o podporu z Regionálního operač-
ního programu (ROP) Moravskoslezsko 2007-2013, 
oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. Zda dotaci do-
staneme, se dozvíme až po realizaci projektu. Studii 
proveditelnosti a žádost o dotaci pro nás zhotovila 
fi rma ProFaktum, Hlavní třída 87/2, 737 01 Český 
Těšín.

Co nás ještě čeká? Návrh dalšího postupu:

V současné době probíhá diskuse nad technický 
řešením a umístěním běžecké dráhy tak, aby vy-
hovovala podmínkách školního vzdělávacího pro-
gramu, požadavkům ASPV a dalším organizacím, 
které využívají areál školy pro pořádání svých 
akcí. Bude zadána projekční příprava dosud nerea-
lizovaných částí obnovy areálu dle architektonické 
studie do fi nální podoby. Zastupitelstvo obce se na 
podzim bude zabývat tím, v jakém pořadí se budou 
další části realizovat. Ještě nás čeká:
•  stavba běžecké dráhy a doskočiště (skok do dálky)
• výsadba části dřevin do arboreta
• instalace senior fi t parku / venkovní cvičební prvky 
• stavba dráhy pro in-line bruslen
• skate park
• venkovní učebna
Pozn. Před samotnou architektonickou studií   
proběhla o prázninách v roce 2011 instalace herních 
prvků.  Tyto herní prvky bychom chtěli umístit 
v areálu TJ Sokol, kde by našly využití nejen při pra-
videlných cvičebních lekcích TJ (zejména v úterý 
a ve středu, kdy cvičí žactvo a rodiče s dětmi), ale 
i při mimořádných pravidelných i nepravidelných 
akcích TJ pro veřejnost – např. při Kunčickém ová-
lu, velikonočním vajíčku, fotbalových zápasech 
a turnajích. O zahájení provozu zahrady v areálu 
TJ Sokol Vás budeme informovat

Michaela Šebelová,
místostarostka obce

„Obnova školního areálu v Kunčicích pod Ondřejníkem“
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Kanalizace
Kanalizace východní část je již 
dva měsíce plně funkční. Kaž-
dý majitel objektu, který obdr-
žel územní souhlas stavebního 
úřadu k napojení na kanalizaci, 
může svůj objekt na kanalizaci 
napojit. Další podmínky pro na-
pojení byly uvedeny v minulých 
Obecních novinách.

Pro přehled uvedu alespoň ně-
kolik technických údajů nové 
stavby. Při stavbě kanalizace 
východní část bylo postaveno 
celkem 5 636,88 metrů stoko-
vé sítě (z toho výtlačné potrubí 
v délce 365,89 m). Gravitační 
stoková síť je vybudovaná z pl-
nostěnného PVC o průměru DN 
250, částečně DN 300, s tuhos-
tí SN 8. Stoková síť obsahuje 
171 kusů kanalizačních šachet. 
Na síti jsou instalovány dvě 
automatické čerpací stanice 
splaškové vody, ČS 1 o průmě-
ru 2 000 mm a ČS 2 o průměru 
1 000 mm. Stavba také obsahu-
je jeden potrubní most v délce 
12,5 metrů (DN 400), umístěný 
na betonových blocích na obou 
březích potoka Papradná .
Při opravě komunikací po kana-
lizaci bylo provedeno 8 500 m2

nových podkladních konstrukč-
ních vrstev pod asfaltové plochy 
(tzv. studená recyklace). Bylo 
položeno cca 12 000 m2 nových 
asfaltových ploch a 1 500 m2

penetračních makadamů v málo 
frekventovaných (tzv. slepých) 
ulicích. V délce cca 400 m byl 
rozšířen chodník o původní ze-
lený pruh.

Celkový počet veřejných kana-
lizačních přípojek, zakončených
revizní šachtou pro napojení do-
movní kanalizační přípojky, je
173 o celkové délce 757,5 me-
trů (potrubí PVC s tuhostí SN 8 
o průměru DN 150 a 200 mm).
Tedy celková délka nově posta-
vené kanalizační sítě východní
část je 6 394,38 metrů. Na tuto
splaškovou kanalizaci bude na-
pojeno cca 605 – 690 obyvatel 
východní části obce. 
Kolik obec za stavbu zaplatila
(včetně asfaltování komunikací)
uvedeme až po fi nančním vyúč-
tování stavby.
Jak již bylo uvedeno kanalizace
je dva měsíce v provozu a nevy-
kazuje žádné poruchy.
Vzhledem k tomu, že měsíc 
květen byl deštivý, bude zhoto-
vitel stavby ještě nějakou dobu
na stavbě provádět „kosmetic-
ké“ úpravy.

Na závěr děkuji všem občanům
za trpělivost a pochopení po 
dobu stavby kanalizace a věřím,
že tato stavba velkou měrou při-
spěje k modernizaci obce a také 
k ochraně životního prostředí 
v obci a okolí.

Zateplení budovy
obecního úřadu

Také byla ukončena stavba za-
teplení budovy obecního úřadu.
Doufáme, že obecní úřad v no-
vém „kabátě“ přispěje k důstoj-
nosti a k atraktivitě naší obce.
Stále pokračuje částečná staveb-
ní úprava kancelářské části bu-
dovy, která je samostatnou stav-

bou. Kanceláře (kromě matriky 
a evidence obyvatel) jsou dosud 
přestěhovány do zasedací síně 
obecního úřadu. Provoz obecní-
ho úřadu není omezen.

Přechod pro chodce
se semaforem
u Huťařství

V době, kdy Vám budou doru-
čeny tyto Obecní noviny, měl 
by být semafor u Huťařství plně 
funkční. 
Stručně uvedu funkci semaforu. 
Funkce semaforu je nastavena 
podle odpovídajících norem. 
V době, kdy je semafor ne-
funkční, to je v době od 20:00 
hodin do 5:00 hodin ráno (nebo 
je odpojen z jiného důvodu) 
svítí na semaforu kmitavé žlu-
té světlo. V té době také svítí 
osvětlení přechodu pro chodce, 
napojené na veřejné osvětlení 
v obci, tedy svítí v době zapnutí 
veřejného osvětlení.
 V době od 5:00 hodin do 20:00 
hodin kmitavé žluté světlo ne-
svítí, semafor je v provozu. 

Chodec, který hodlá použít pře-
chod pro chodce, zmáčkne tla-
čítko na sloupu u přechodu pro 
chodce. V nastaveném časovém 
intervalu se pro oba jízdní pru-
hy rozsvítí červené světlo „stůj“ 
a pro chodce se rozsvítí zelená 
„volno“. Chodec přejde komu-
nikaci a v nastaveném časovém 
intervalu se pro oba jízdní pru-
hy rozsvítí zelená a pro chodce 
červená. Jedná se tedy o běžně 
fungující semafor. Nejedná se 
o zpomalující semafor, ten ne-
byl v našem případě odborníky 
doporučen.

Tato stavba významně přispěje 
k bezpečnosti chodců (hlavně 
dětí) při přecházení krajské ko-
munikace II. třídy. Nad rámec 
uvedené stavby připravuje obec 
instalaci bezpečnostního zábrad-
lí, které bude nainstalováno před 
Huťařstvím, od přechodu pro 
chodce na okraji krajské komu-
nikace až ke schodišti do budovy 
Huťařství. V současné době pro-
bíhá příprava potřebných povo-
lení pro stavbu tohoto zábradlí.

Dokončení staveb s dotacemi v obci
Tomáš Hrubiš, starosta obce

V průběhu měsíce května se podařilo dokončit tří dotované obecní stavby: kanalizace východní část, přechod se semaforem u Huťařství 
a zateplení budovy obecního úřadu. V době uzávěrky těchto Obecních novin byly uvedené stavby připravené ke kolaudaci.

VYPÍNÁNÍ
ELEKTRICKÉHO PROUDU

V průběhu měsíce června bude na několika lokalitách v cel-
kem cca 10 dnech probíhat plánované vypínání elektřiny – 
v souvislosti  s opravou trasy vedení VN Čeladná – Kunčice 
Pod Ondřejníkem. VN 55. (realizace fi rma ENPRO Energo, 
s.r.o. Valašské Meziříčí). Vzhledem k rozsahu mapového 
podkladu dotčeného území naleznete kompletní informaci 
na webu obce v aktualitách. Firma ČEZ také provede výlep 
informativních plakátů obvyklým způsobem.

Dokončili jste registraci 
svého vozidla?

Na internetové adrese https://dokonceteregistraci.cz/ lze /
v současné době spustit aplikaci, pomocí které si může každý 
ověřit, zda je jeho vozidlo řádně zaregistrováno v Centrálním 
registru vozidel. Před zadáním čísla osvědčení o registraci vozi-
dla je třeba potvrdit zakliknutím hlášku „Nejsem robot“ a opsat 
příslušný ověřovací kód. Vozidla „v převodu“ je nutné do 30. 6. 
2015 přihlásit. Po tomto datu vozidlo administrativně zanikne 
a už jej nebude možno zaregistrovat!

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor dopravy



První květnová neděle patřila Ondřejnickému kros runu, který letos 
poprvé uspořádal cyklistický klub MTB Ondřejník. Počasí vyšlo, 
což všem zúčastněným hrálo do karet, a do závodu se přihlásilo 
téměř sedmdesát běžců. Pro mladší závodníky byly připraveny tratě 

400, 800, 1600 metrů v okolí fotbalového hřiště. Pro ty starší pak 
4km okruh přes Maralův kopec, přičemž muži absolvovali tuhle trať 
dvakrát. Náš oddíl reprezentovali dva závodníci. Naty Mynářová, 
která suverénně zvítězila v kategorii dorostenek a opět nedala šanci 
ani žádné ženě, a Martin Žáček, který si v mužích doběhl pro cenné 
třetí místo. Celá akce se i podle vyjádření závodníků vydařila i přesto, 
že šlo o náš první pokus o uspořádání závodu v běhu. Za podporu a 
sponzorské dary musíme poděkovat Obci Kunčice pod Ondřejníkem, 
paní Michaele Šebelové a společnosti BLOCK a.s. Dík patří i všem 
pořadatelům za nezištnou pomoc, Honzovi Zajacovi za dobrý bufet 
a také panu Františku Raškovi za krátkou reportáž a velké množství 
fotografi í. I když účast byla na 1. ročník pěkná, trochu nás mrzí malá 
účast kunčických dětí, třeba z kunčického fotbalu nebo malých hasičů. 
Pro více informací o naší další činnosti navštivte naše webové stránky 
www.mtbondrejnik.cz.   MTB Ondřejník, Gabriela Mynářová

Fotografi e: František Raška

106-7/2015

Dne 23. 5. 2015 se opět konal tradiční pochod ,,Po stopách partyzá-
nů“. Počasí nebylo zrovna ideální, přesto se pochodu zúčastnilo 78 
příznivců turistiky. Každý si mohl vybrat libovolně připravenou trasu 
v délce 7, 15, a 30 km. 
Všem chceme poděkovat, zejména lidem, kteří přispěli k organizaci 
a zdárnému průběhu pochodu. Taktéž poděkování patří ,,Hospůdce 
Na Kopečku‘‘ za skvěle připravenou zelňačku. Těšíme se, že příští rok 
přijdete opět a vezmete s sebou další přátele, aby si tu pohodu a krásu 
našeho kraje užili také, snad s lepším počasím. 

Výbor KČT Kunčice pod Ondřejní kem

Kunčice pod Ondřejní-
kem patří zejména v letní
sezóně k vyhledávaným
turistickým lokalitám.
V květnu vznikl ve spo-
lupráci se společnos-

tí Bodiz Spa turistický informační koutek. Jeho hlavním účelem je
poskytovat návštěvníkům naší obce možnost získat různé materiály
a informace ohledně turistických cílů, zajímavostí a atraktivit v nej-
bližším okolí. Info koutek je umístěn ve vestibulu kavárny Bodiz Spa,
Kunčice pod Ondřejníkem 627 (cca 100m od točny směrem k ruskému 
kostelíku), tel. +420 595 172 698, www.bodiz.cz . Příjemné a moder-
ní prostředí kavárny zároveň nabízí možnost prostudovat si získané
materiály nad šálkem výborné kávy. Je to také místo, kde je možné si
zakoupit pohlednice naší obce a turistické známky (No 84 a No 923).
Kavárna je nekuřácká a je vybavena dětským koutkem.

Otevírací doba info koutku:
út - st:    9 - 18 h
čt - ne:    9 - 21 h

po: zavřeno
Pohlednice a turistické známky jsou k mání také na obecním úřadě
u paní Daniely Kociánové. Vznik turistického info koutku je podporo-
ván Beskydským informačním centrem Frýdek-Místek.

Za komisi cestovního ruchu, Markéta Menšíková.

Z ČINNOSTI KČT 
KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

TURISTICKÝ INFO KOUTEK

Ondřejnický kros run 2015

Infokoutek zvenku…. I f k t k k FOTO: Markéta MenšíkováFOTO M két M šík á
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V dubnu se konal Jarní úklid Beskyd, který organizoval spo-
lek Čisté Beskydy v rámci kampaně Poděkuj horám. Uklízelo 
se také na Ondřejníku, i když o dva týdny později. Na Solárku 
a pak do Kunčic se vypravilo 5. května 20 zaměstnanců VŠB, 
kteří se rovněž rozhodli poděkovat horám.
„Když nás před časem oslovili zaměstnanci z Centra inovací 
a Podnikatelského inkubátoru Vysoké školy Báňské s tím, že by 
se chtěli přidat k Jarnímu úklidu Beskyd, potěšilo nás, kam až 
informace o naší činnosti dolétla. Domluvili jsme se, že spolu 

vyrazíme na Ondřejník, který jsme do Úklidu Beskyd původně 
z organizačních důvodů nezahrnuli,“ říká předsedkyně spolku 
Čisté Beskydy Kateřina Piechowicz.
Na Ondřejník se vydalo 21 lidí v rámci Sportovního dne, kdy 
se celá VŠB-TUO věnovala pohybu. „Vysbírali jsme zelenou 
a modrou trasu od chaty Solárka až do Kunčic. Je sympatické, 
že tito akademici dali přednost potu, špíně a žahancům od kop-
řiv před relaxem,“ dodává Piechowicz.

FOTO: Kateřina Piechowicz

Řáádkkoová innzeercce
Pekárna Turkův mlýn Tichá  přijme pracovníka/pracovnici
na výrobu sladkého pečiva (koláčky, lopaťáky) na hlavní, popř. 
zkrácený pracovní poměr. Pracovní doba od 12 do 20 hod. Bliž-
ší informace podá p. Vašut, tel.: 737 847 355 

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

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK. Sklad Trojanovice
– Bystré.  Dříví naštípané na prostorové metry (rovnané), špal-
ky. Možnost dovozu odběrateli. Telefon: 603 315 738.

Zam ěstnanci VŠB uklízeli s Čistými Beskydami Ondřejník



126-7/2015
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Již čtvrtý měsíc probíhají roz-
sáhlé rekonstrukční práce na
beskydské horské chatě Prašivá,
které mají za cíl tuto jedineč-
nou historickou dřevěnou chatu
vzkřísit a zase uvést do provo-
zu tak, aby dále mohla důstojně
sloužit veřejnosti, hlavně turis-
tům.
Zajímavostí je, že téměř veškeré
práce jsou z řad dobrovolníku,
nadšenců, oddílu KČT Beskydy
a přátel chaty Prašivá.  Brigá-
dy se zde konají každý víkend 
a ruku k dílu může přiložit kdo-
koli – muži i ženy, mladí i staří,
kutilové i absolutní zelenáči.
Vhodná práce se najde pro kaž-
dého a jakákoli pomocná ruka je
vítána.  Takže se řeže, brousí, na-
tírá, uklízí, omítá, obkládá atd.

Až to vše bude hotovo, mohou se
návštěvníci těšit na renovovanou
historickou Bezručovu místnost,
velké rekonstrukce se dočkala již
i kuchyně a sklad, právě se pracuje
na novém obložení chodby palub-
kami a největší viditelnou změnou
bude bezesporu nový výčep a bar.
Další drobnější úpravy probíhají
také na pokojích, chata dostala už
i nový kotel, natírají se všechny
vnitřní dveře a zárubně, na zahra-
dě vzniklo nové ohniště a v pro-
cesu již je také nový nátěr střechy
a horního patra věžičky.
Důležité je zmínit, že majitelé
chaty, tedy Klub českých turistů
oblast Moravskoslezská, vyměnili
také nájemce a s ním i celý per-
sonál. Právě nový team chatařů
je tím iniciátorem a mozkem celé

rekonstrukce a všech proměn.  Ná-
vštěvníci se tedy mohou těšit na
zcela nový způsob vedení chaty,
na změnu jídelníčku a hlavně na
spoustu akcí a atrakcí, které noví
chataři Martin a Michal připravu-
jí.
Opomenout nesmíme, že noví cha-
taři chystají znovu zpřístupnění
rozhledny, která pro nevoli před-
chozího vedení chaty byla téměř 
15 let veřejnosti uzavřena. Kdo
má zájem se o chatě, o probíhají-
cích pracích a změnách dozvědět 
více nebo jen zkouknout fotky
z rekonstrukce, vše je k nalezení
na:https://www.facebook.com/
chatanaprasive
Chata Prašivá má také zbrusu
nové webové stránky: www.Cha-
taPrasiva.cz. Oddíl KČT Beskydy

a Klub přátel chaty Prašivá orga-
nizují také veřejnou sbírku a pře-
dem žádají veřejnost o podporu 
a spoluúčast na záchraně této prv-
ní české horské chaty v Moravsko-
slezských Beskydech, která byla 
postavena již v roce 1921. Podpoř-
te, prosím, chatu Prašivá, ona Vaši 
pomoc potřebuje. Více na: www.
ChataPrasiva.cz  Děkujeme! Od-
hadované znovuotevření chaty je 
na přelomu května-června 2015, 
do té doby na Prašivé funguje pou-
ze stánek s občerstvením, jehož 
veškerý zisk bude použit právě 
na rekonstrukci chaty. A tak jste 
všichni srdečně na Prašivou zváni.

Za KČT Beskydy
Martin Stiller, správce chaty

Tel: 604618400
Email: chatari@chataprasiva.cz

Spotřeba medu v ČR se dlou-
hodobě pohybuje kolem půl ki-
logramu na osobu ročně, což je 
polovina evropského průměru. 
Světlé medy se prodávaly za 110 
až 120 korun, tmavý med byl 
dražší a k dostání byl za cenu ko-
lem 150 korun za kilogram.

V každé lidské činnosti se vývoj 
nových poznatků rychle rozvíjí
a to vyžaduje nové postupy a in-
vestice, není tomu jinak ani u na-
šich včelařů. Výrazně nám v tom
pomáhají fi nanční dotace z  obec-
ního úřadu a centrálních orgánů 
státu. Včelaři pracuji se včelstvy
po celý rok. Včelařský rok začíná
od 1.9. a to dokrmením, (cca 15 

kg cukru na včelstvo), následuje
léčeni  to ve 3 fázích. Co všechno
musí včelař udělat, aby následují-
cí rok byl úspěšný?  

Úspěšnost silně závisí od zkuše-
nosti, které se získávají postupně.
Obecně zkušenost říká, že to ttrvárr
v průměru 5 let, než včelař přestane
dělat elementární chyby. Včelař je
nucen stále vyhodnocovat své zku-
šenosti s poměry v přírodě a učit 
se. Tato vzájemná vazba zkušenos-
ti a přírodních cyklů je podmínkou
pro úspěšné výsledky ve včelařské
praxi. Obecně - včelařům v naší
republice, začal silně ubližovat 
dovoz medu z jiných zemi, často
nekvalitních až falšovaných. 

Včelaři v ZO Kunčice pod On-
dřejníkem dostávají informace
o činnosti ostatních organizací
v okrese Frýdek-Místek a opat-
řeních veterinární správy pro-
střednictvím počítače. Připojení
k internetu už má 31 členů naši
ZO. Letošní zima byla pro ZO
Kunčice pod Ondřejníkem velmi
příznivá, což by se mělo projevit 
i na produkci medu; včely přezi-
movaly v dobré kondici. 
Po prvních jarních prohlíd-
kách se zdá, že rok 2015 bude
pro včelaře příznivý. Jsme sice
v ochranném pásmu na výskyt 
„moru včelího plodu“, ale vý-
sledky kontroly vzorků v lednu
2015 byly negativní a doufám,
že i následující kontrola dopad-
ne obdobně.
Jen pro informaci – tato kont-
rola stála naši organizaci víc jak 

20 000 korun. Opět si dovolím, 
touto cestou, požádat občany 
o pomoc při zlepšování včelího 
životního prostředí. Současná 
společnost – „včelařství“, vzhle-
dem k jeho významu, hodně dlu-
ží. Jestli se ptáte jak pomáhat
– jednoduše - stačí vysadit nějaký 
strom, keřík, květinu atd. Země-
dělská výroba v naší obci snížila 
a zmenšila potravinovou základ-
nu pro včelí rozvoj. 
Na závěr chci poděkovat všem 
včelařům, funkcionářům ZO ČSV 
a pracovníkům obecního úřadu 
za dobrou spolupráci a fi nanční 
podporu a občanům dopřát dosta-
tek včelích produktů z naší příro-
dy a to v požadovaném množství 
a kvalitě. Věřím, že rok 2015 bude 
pro ZO ve znamení - rozšířeni 
o nové členy a větší počet včelstev. 

Ing. Antonín Žák, předseda

Muzeum ve Frenštátě p. R.p
– výstavy a programy ý y p g y

NEOČEKÁVANÉ SOUVISLOSTI
Výstava obrazů Zdeňka Píži

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 18. června 2015 v 17.00 hodin.
Úvodní slovo PhDr. Václav Pajurek a Jiří Klučka.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Výstava potrvá do 30. srpna 2015

Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, sobota a neděle 9.00 – 15.00

www.muzeumnj.cz
Fotografi í si připomínáme oslavy osvobození naší obce, kterým se ob-
sáhle věnovali  v minulých ON.  Foto: Miroslav Holuša
F t fií i ři í á l b í ší b kt ý b

Vzkříšení horské chaty Prašivá v Beskydech

Včelař je vždy odkázán na přírodu a zkušenosti
Ve včelařském roce 2014 jsme dosáhli slabého medového výnosu. Byl to rok složitý. Nemocí „va rroáza“ a “mor 

včelího plodu“ výrazně ovlivnily naši činnost.  Kunčičtí včelaři, kterých je 42 a ošetřují k 1. 5. 2015 -  276 včelstev, 
která jsou stále v dobré kondici. Pokles stavu včelstev oproti roku 2014 - o 16 včelstev je minimální ve srovnání s ji-
nými ZO organizacemi v našem kraji. Včelaři v České republice přes tuto zimu přišli zhruba o 35 procent včelstev 

a to kvůli nemoci „varroáze“ a „moru včelího plodu“.
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jsme pořádali v pátek 8. května a byl poznamenán 
nádherným teplým počasím, pěknou účastní soutěžících 
družstev i příznivců hasičského sportu z Kunčic a okolí. 
Do startovní listiny se zapsalo 22 mužských a 8 ženských 
družstev celého Moravskoslezského kraje a přijelo i družstvo 
z Podvysoké ze Slovenska.

Po úvodním nástupu, minutě ticha a poradě 
vedoucích se ihned všichni rozešli ke svým družstvům 
a strojům, aby ještě na poslední chvíli všechno doladili 
a předvedli ten nejlepší výkon.

Pak už se na start stavěl v pětiminutových 
intervalech jeden „manšaft“ za druhým, střídala se družstva 
mužská a ženská, útoky s vynikajícími časy s útoky horšími, 
nebo i neplatnými. 

Konečné umístění v mužské kategorii:
1. Podvysoká (SK)  13,975 s
2. Prchalov B  14,318 s
3. Prchalov B  14,676

Naše družstvo z Kunčic skončilo na celkovém 14. místě. 

Konečné umístění žen:
1. Frýdek   18,811 s
2. Albrechtice  19,812 s
3. Metylovice A  20,580 s

Celý večer provázel svým příjemným projevem 
moderátor Vladan Wiej z Lubna, hudbu a písničky nám 
mixoval DJ Skeleton. Pro soutěžící a návštěvníky byly 
připraveny stánky s občerstvením, pivem a samozřejmě 
nechyběly placky a grilovaná kýta.

Tato noční soutěž má mezi hasičskými soutěžními 
družstvy dobrý zvuk, je označována jako první ostrý start 
v sezóně.

Pořádání soutěže v takovémto rozsahu je velice 
náročné jak na organizaci, shánění fi nancí,  ale hlavně se 
nedá dělat bez obrovského pracovního úsilí místních hasičů. 

Všem moc děkujeme a hlavně pak všem našim sponzorům, 
kterými jsou:
Obec Kunčice pod Ondřejníkem, Základní a mateřská škola 
K. Svolinského, Kunčická s.r.o., Petr Vykrut - Zahradní 
služby, JOB centrum Ostrava, Ing. Vladimír Petrovský - 
Hotel a Kafé Silesia, Marcel Matušák - Cestovní kancelář 
BOŠ, Tandemový paragliding Shory Shora, Jakub Němec - 
Palírna u Jakuba, Simona Macurová - Hospůdka na Kopečku, 
Václav Krkoška - Penzion Krkoška, Iva Vrlíková - Restaurace 
Skalka, Martin Kotrík - Restaurace na Maraláku, Zdeněk 
a Kateřina Michálkovi - Hotel Ondřejník, Petr Mikeska - 
Ski areál Opálená, Ing. Petr Foltýn, Marek Zádrapa - SOFT 
COTTON s.r.o, Roman Černoch – Autodoprava, Zdeněk 
Václavík – Autodoprava, Luděk Heinz – Autodoprava, 
Zdeněk Mazoch – Autoservis, Libor a Tomáš Zpěvákovi – 
Autoservis, Lubomír a Tomáš Závodní – Instalatérství, Ing. 
Pavel Řezníček - Soukromý zemědělec, Leoš Řezníček - 
Soukromý zemědělec, Macurovi - Soukromí zemědělci, Petr 
Ulčák - Soukromý zemědělec, Rostislav Hurník - Finanční 
poradenství, Jaroslav Běčák - Soukromý zemědělec, 
Karel Reček - Pohřební služba, Jiří Halla - Výkopové 
práce, Martin Kyjanica  - pila Kunčice, Oldřich Vašut - 
Pekárna“Turkův mlýn“ Tichá , Ivana Keňová - Elektrokola 
Beskydy, Marcela Byrtusová – Květinářství, Radim Fajkus – 
Stolařství, Miloš  Cochlar - Soukromý zemědělec, Stanislav 
Geryk – Autoškola, Petr Nikel - ubytovací služby, služby 
traktorem, Ing. Vojtěch Menšík - Soukromý zemědělec
Vinařství Čejkovice, Vinotéka Huťařství, Manželé Motykovi, 
Petr Cochlar - Soukromý zemědělec, Kamil Šnyta – Střechy, 
MUDr. Jan Chovančík, Nevřiva Tomáš – zemní a výkopové 
práce. Za SDH Kunčice p.O. Věra Kahánková

9. ročník noční soutěže
O KUNČICKÝ POHÁR
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Před pěti lety se konal prvomájový 
pochod na Skalku, nejvyšší vrchol 
Ondřejníka poprvé. Stalo se tak z ini-
ciativy členů Okrašlovacího spolku 
Rozhledna, jehož kolektivními členy 
jsou také obce Čeladná, Kunčice pod 
Ondřejníkem a Pstruží. Každým ro-
kem se na vrcholu Skalka schází více 
než tři stovky lidí. Podebatují, opečou 
si špekáčky, občerství se točeným 
pivem či minerálkou a zpravidla se 
vydají na další prodloužený výlet po 
Ondřejníku. Občerstvení zajišťují čle-
nové spolku díky podpoře BRC a fi r-
my Sectron a také díky dobrovolným 
příspěvkům účastníků. Největší ra-
dost mají děti, ale i jejich rodiče jsou 
spokojeni. Na vrcholku se také sejdou 
starostové. Na několika snímcích vi-
díme také starostu Tomáše Hrubiše 
v debatě s čeladenským starostou Pa-
volem Lukšou a místostarostkou Vě-
rou Golovou z Čeladné. Letos bylo na 
májovém setkání neofi ciálně oznáme-
no, že Biskupství ostravsko-opavské, 
které získalo v restituci bývalé lesní 
majetky arcibiskupské, jako majitel 
pozemku souhlasí s tím, aby byly za-
hájeny kroky vedoucí k postavení roz-
hledny na Skalce. Což je také dobrá 
zpráva. Proto ať žije 1. máj 2016. Na 
vrcholku Skalky fotografoval Josef 
Konečný. 

JIŽ PÁTÝM ROKEM NA SKALCE

Vycházka pro seniory
Kdo bude mít čas a náladu projít se kouskem kunčické přírody pod Ondřejníkem, 
může přijít v úterý 23. června 2015 k dolnímu kostelu. Sraz bude v 8.30 hod. 
Z horního konce možno přijet autobusem (od Skalky v 8.20 hod.) Na odpočinek 
a občerstvení se zastavíme u jedné chaty nad Dřevařem. 

Za ASPV zve Zdeňka Křenková

MALÁ A VELKÁ POUŤ 
Bohoslužby římskokatolické farnosti se budou konat v níže uvedených termí-
nech.
·  18. července v 15.00 hod. - Malá pout‘ v lesní kapli ke cti sv. Maří Magdalény
·  19. července v 9.30 hod. - Velká pout‘ ve farním kostele ke cti sv. Maří Magdalény
Více zde: http://www.rk-farnost-celadna.cz/ Pouťová zábava proběhne v pátek /
17.července u hasičárny. Podrobné informace na plakátech.



Mladí zdravotníci
Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální 
povinností každého z nás. S výukou první pomoci začínáme 
v kunčické škole již u dětí na 1. stupni. Děti jsou přístupnější 
a zábavným způsobem se jim dá vnuknout základní myšlenka 
poskytování první pomoci – záchrana života a pomoc druhému. 
ČČK pořádá každoročně pro děti oblastní soutěž hlídek mla-

dých zdravotníků. 
Z naší školy se jí 
zúčastňují děti, kte-
ré pracují v krouž-
ku Mladý zdravot-
ník. Letos utvořila 
hlídku pětice žáků 
5. třídy ve slože-
ní Anna Janasová, 
Vendula Dostálová, 
Klára Mrázová, Lu-
cie Chovančíková 
a Michal Majerek. 
Hlídka obsadila 
v konkurenci de-
seti hlídek pěkné 
4. místo. Děkuji 
dětem za vzornou 
reprezentaci školy 
a přejme si, ať jim 
jejich zájem a nad-
šení vydrží co nej-
déle.  Eva Sladká

17

POHÁR ROZHLASU
Ve středu 13. května 2015 jsme se zúčastnili ve Frýdku Místku 
okresního kola atletické soutěže POHÁR ROZHLASU. Tato sou-
těž má dlouholetou tradici a žáci naší školy tak mohli okusit at-
mosféru velkého atletického závodu na kvalitním hřišti. Závodili 
jsme v kategorii starších dívek a chlapců. Družstvo dívek skonči-
lo na pátém místě a družstvo chlapců na sedmém místě.
Školu reprezentovali:
 Miroslava Čajánková, Barbora Slívová, Karolína Šigutová, 
Klára Tofl ová,  Kateřina Tomšíková, Markéta Heisigová, Eliška 
Majerková, Marie Šnytová,  Ondřej Nikel, Miroslav Pop, Janis 
Masmanidis, Ondřej Cochlar, Adam Křenek, Milan Kunz. 

Petra Švrčková

Druháci a pejskové
V pátek 15. května navštívili žáci 2. třídy chovatelskou stani-
ci Golden Vitality, kde si formou hry a přímým kontaktem se 
štěňátky labradorských retrívrů rozšířili své znalosti o chovu 
domácích mazlíčků.  Děkujeme paní Hallové za pozvání a při-
pravený program, který byl pro všechny děti určitě hodně pří-
nosný.  Eva Sladká

ZŠ a MŠ Karla Svolinského,
Kunčice pod Ondřejníkem

 a ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem

Vás zve na výstavu dětských prací,

ŘÍŠE HMYZU,
která bude zahájena

 28. 5. 2015 v 9,00 hodin v GKS 
v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Program * vystoupení žáků pěveckého sboru školy

* vyhlášení výsledků výtvarné soutěže

Výstava potrvá do 28. 6. 2015

DRUŽINOVÁ SUPERSTAR
Ve dnech 27. a 29. dubna se v naší škole uskutečnila talentová 
soutěž Družinová superstar. Školou se nesl libý zvuk lidových 
i moderních písní v podání dětských zpěváčků.
Prvního kola se mohl zúčastnit každý, kdo měl chuť a komu 
nevadí předvést svůj talent před ostatními. Při výběru fi nalistů 
z tohoto úvodního kola měly paní vychovatelky nelehký úkol.  
Nakonec se do fi nálového kola probojovalo celkem 10 nejlep-
ších zpěváků. Svým krásným zpěvem nám všem děti ukázaly, 
že si zaslouží veliké uznání. Vítězkou Družinové superstar se 
nakonec stala Veronika Bartošová. 
Pochvala patří všem odvážným soutěžícím, porotě a také ma-
lým moderátorům. Děkujeme za hezké odpoledne. 

Andrea Stašicová, vychovatelka

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA SVOLINSKÉHO
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Tenhle obraz zaujal našeho spolupracovníka L. V. v roce 1975 
v prodejně „Starožitností“ na tehdejším Náměstí Lidových 
milicí v Ostravě. Nebydlel tehdy totiž daleko od předpokládané 
malířovy pozice. Pracovnici v prodejně oslovil takto: nevíte,
co je to za obraz? Vím, odvětila ona pracovnice, je to pohled 
od kunčického dřevěného kostelíka na Skalku a namaloval to 
pan poštmistr Hazuka. Můžete ho mít. Od té doby visí tento 
obraz panu L. V. v obyváku. Koupě nikdy nelitoval. Obraz je 
totiž z roku 1942 a dokládá, jak prázdná byla tehdy luka pod 
Ondřejníkem. Nás ale spíše zajímalo, kdo byl onen autor obrazu. 
Ukázalo se, že podobných obrazů namaloval více. 

Oním malířem byl rodák z Frenštátu pod Radhoštěm, Bohumír 
Hazuka. Vystudoval místecké gymnázium a poté přijal místo ve 
státní službě. Pracoval jako poštovní úředník v Místku, později 
ve Frýdku a v roce 1935 nastoupil jako poštmistr v Kunčicích 
pod Ondřejníkem.

Byl všestranným nadšencem kulturních aktivit. Od studentských 
let se snažil malovat, absolvoval dokonce i v Praze odborný 
kurz malby. Byl velmi dobrým houslistou a blízká mu byla i hra 
na violoncello. Ve Frýdku ho ještě v éře němého fi lmu znali 
návštěvníci kina, neboť vedl soubor, který fi lmy podbarvoval 
hudbou.

Měl velice rád přírodu. Jako člen Klubu českých turistů řadu 
let značkoval turistické trasy, přitom maloval a fotografoval. 
Jeho snímky vycházely i na pohlednicích místních nakladatelů 
pohlednic (F. Huml, Typia Vyškov). Vytvořil například kolekci 
akvarelů na téma „Kaple v Moravskoslezských Beskydech“. 
Někteří občané Kunčic pod Ondřejníkem ho mají v čerstvé 
paměti a shodují se v tom, že pan poštmistr Hazuka byl velice 
milý a přívětivý člověk, který mnohé obdarovával drobnými 
obrázky či různými básněmi. Jako správný pošťák posílal svým 
přátelům dopisy – ovšem ve verších. Napsal básnický cyklus 
„Z Beskyd“. Jde o soubor osmnácti básní opěvujících místní 
horské velikány z okolí Kunčic pod Ondřejníkem, Čeladné 
a Frenštátu pod Radhoštěm. Básně doprovodil drobnými 
kresbami. Takto například vypadaly stráně pod Stolovou na 
snímku poštmistra Hazuky.

Jeho básně jsou milé. Do několika řádek dokázal vtěsnat celou 
pověst. Jako například v básni Čertův mlýn:

Též velikán, romantický, ku obdivu zralý,
šikmé stráně, hloubky lesů, balvany a skály

Skály po čertově mlýně jsou prý zbytky dávné,
který ďábel stavět začal pro své děvče vábné

Dokončiti nemohl však, to své lásky dílo,
neboť kohout zakokrhal, než se rozednilo

Balvan z ramen shodit musel, pak propad‘ se v zemi,
navždy opustil to místo s nadějemi všemi

Když zavítáš na Čertáky, shlédni tyto skály,
které ďáblu pro děvuchu lehké se být zdály

Poštmistr, který maloval a veršoval
Petr Andrle
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nebo v básni Skalka:

Povýšeně zvedá se zde nad Kunčicemi
jak pyšná vládkyně nad poddanými všemi,

jako strážce okolí, který nezná bázně,
po staletí užívá, luny, slunce lázně

Pohled na ni úchvatný, hluboké tam lesy,
mnohý starý velikán tam svoje větve věsí

Bělavá tam oblaka velmi nízko plují
by zahlédla zvědavě k Ondrášově sluji

Kol dokola chaloupky jak kuřátka malá,
kam jen oko pohlédne – krása dokonalá

Ve svých padesáti letech pan poštmistr 
Bohumír Hazuka onemocněl a musel 
odejít do invalidního důchodu, od roku 
1952 pak žil v Brně. Zde také žije jeho 
dcera paní Olga Kadeřávková, která nám 
podrobnosti o životě tatínkově laskavě 
poskytla. 
Poštmistr Hazuka zemřel 19. května 1987 
v Brně, v požehnaném věku nedožitých 
88 let. Na snímku ze srpna 1942 (na před-
chozí straně dole) je Bohumír Hazuka 
(v pozadí) s kunčickými listonoši té doby. 
Zleva pan Štefek, pan Valenta a Bože-
na Němcová. Jeho život je svědectvím 
o velké kulturní vyspělosti občanů naše-
ho regionu. Dále otiskujeme ještě jeho tři 
snímky Kunčic pod Ondřejníkem ze čty-
řicátých let, které vyšly i na pohlednicích. 
A do třetice báseň o Kněhyni. 

Kněhyn ě
Vypadá tak nevině

však zrádná je Kněhyně
Líbivě každého naladí
vysoké bujaré kapradí

přes které uzoučkou pěšinou
a trávou vysokou většinou,
dost příkře stoupati nutno
ach jak je teskno tu smutno
Prales tu bojuje s vichřicí,

nezdolnou, prudkou a skučící;
zvrácené stromoví v pěšině

překážkou leží zde nečinně –
toť Kněhyně

(Z připravované publikace „O lidech 
v Beskydech a o pozoruhodných památ-

kách a přírodních zajímavostech I“,
která vyjde péčí Okrašlovacího spolku 

Rozhledna v 11/2015)
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