
Multifunkční hřiště
P r ojek t Mu lt i f u n kč n í ho h ř i-

ště u MŠ a ZŠ Karla Svolinského 
(CZ.1.10/4.1.00./05.01823) byl Regio-
nální radou regionu soudržnosti Mo-
ravskoslezsko doporučen k inanco-
vání. Maximální výše dotace bude ve 
výší 85% uznatelných nákladů pro-
jektu, tedy 3 786 278,56 Kč. Protože 
se ale jedná o tzv. dočerpávací dotaci, 
kde není předem garantována žádná 
alokace inančních prostředků, bude 
skutečná výše dotace stanovena Výbo-
rem Regionální rady v 1. čtvrtletí 2016.

RO schválila Příkazní smlouvu na 
administraci a dotační management 
realizace projektu „Multifunkční 
hřiště u MŠ a ZŠ Karla Svolinského“ 
mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a irmou ProFaktum, s.r.o. Hlavní 
třída 87/2, 737 01 Český Těšín. Od-
měna za služby je stanovena ve výši 
45 000,- Kč bez DPH.

Každou velkou stavbu provázejí 
nejrůznější změny. Ne jinak tomu bylo 

i u stavby hřiště. RO schválila uzavření 
Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 
19.5.2015 mezi Obcí Kunčice pod On-
dřejníkem a irmou SWIETELSKY sta-
vební, s.r.o., o.z. Dopravní stavby MORA-
VA, Oblast speciální stavby, Vratimov-
ská 624/11 718 00 Ostrava Kunčičky, 
IČ 48035599. Předmětem Dodatku č.1 
k SoD je speci ikace méněprací a více-
prací při realizaci stavby „Multifunkč-
ní hřiště u ZŠ a MŠ Karla Svolinského 
v Kunčicích pod Ondřejníkem“. Méně 
práce jsou vyčísleny na 379 927,61Kč 
bez DPH. Více práce jsou vyčísleny na 
367 787,77 Kč bez DPH. Rozdíl opro-
ti SoD tak činí – 12 139,83 Kč bez DPH

RO také schválila provozní řád are-
álu školy. Celý provozní řád naleznete 
na webu obce, zde přinášíme nejdůle-
žitější části:
• Celý areál spravuje Obec Kunči-

ce pod Ondřejníkem ve spolupráci 
se ZŠ a MŠ Karla Svolinského pro-
střednictvím svých zaměstnanců.

(pokračování na str. 2)

Vážení spoluobčané, začíná pod-
zimní čas, ochladilo se. Po letošním 
létu, které bylo nezvykle teplé to není 
pro mnohé z nás moc příjemné, ale je 
to prostě tak. Je dobře, že si v tomto 
nemůžeme poručit. Stejně bychom se 
neshodli. Vždy se najdou „škarohlí-
dové“, kterým není nic dobré. Určitě 
je lepší, když se budeme dívat dopře-
du alespoň s mírným optimismem, 
i když nám život přináší dříve nezná-
mé a těžko uchopitelné situace jako 
jsou například uprchlíci. Nikdo si s tím 
problémem neví rady. Než vyřkneme 
svůj rychlý závěr, pokusme se nejdří-
ve nad touto situací trochu zamyslet.

V měsíci říjnu nás čekají drobné 
opravy místních komunikací, které 
nebyly zasaženy kanalizací, ani ne-
byly poškozeny při revitalizaci trati. 
V říjnu také proběhne oprava míst-
ních komunikací, které byly zatěžo-
vány nadměrnou nákladní dopravou 
právě při revitalizaci trati. Tyto ko-
munikace budou opravovat irmy, 
které je poškodily. To souvisí s ukon-
čením prací na rekonstrukci trati. 
Podle ředitele stavby, Ing. Tomáše 
Kotka, bude stavba trati ukončena 
do 15. 10. 2015. Dále budou pokra-
čovat úklidové práce. Také bude pro-
bíhat zprovoznění zabezpečovacích 
zařízení na trati. Vlaky mají jezdit 
zhruba od 11. prosince tohoto roku.

Koncem měsíce září ukončil pra-
covní poměr u obce pan Miroslav 
Holuša odchodem do důchodu. Mir-
kovi Holušovi děkuji za deset let prá-
ce pro obec a přeji mu hodně zdraví a 
pohody do dalších let. Na jeho místo 
nastoupil pan Pavel Kahánek, dlou-
holetý velitel kunčických hasičů. 

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Podzimní 
Kunčický bazárek 
13. - 14. 10.

4 Lampiónový 
průvod 4. 11.

4 Podzimní 
vycházka pro seniory
20. 10.

5 Říjnová zábava
na Huťařství 
31. 10.

9
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Náklady na tisk obecních novin
Náklady na tisk obecních novin 

vysoutěžené v rámci veřejné zakáz-
ky byly stanoveny pouze pro stan-
dartní náklad ON (12 stran). Tyto 
činí při nákladu 850 ks, včetně gra-
ického zpracování 10.922,50 Kč 

bez DPH. RO schválila Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 22.7.2015 
č. 304-PePo/2015 mezi Obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem a irmou Josef Kle-
inwächter, Čajkovského 1511, 73801 
Frýdek – Místek, IČ 12643441. Před-
mětem Dodatku č.1 je stanovení ceny 
za 8 stránkový, 16 stránkový, resp. 
20 stránkový výtisk ON při nákladu 
850ks. (Cena bez DPH -7 905,00Kč, 
14.560,50 Kč, resp. 18.207,00 Kč). 
K rozšíření počtu stran dochází při 
mimořádných příležitostech. 

Příprava strategie rozvoje obce
Strategické plánování představuje 

systematický způsob řízení obce, kte-
ré se zaměřuje na dlouhodobé a pro-
myšlené plánování investičních akcí. 
Zpracování rozvojové strategie Kunčic 
pod Ondřejníkem je klíčovým předpo-
kladem pro úspěšné čerpání státních 
i evropských dotací.

Důležitou částí strategie bude ana-
lýza stávajících předností i problémů 
obce, na kterou naváže návrh sady 
opatření směřující obec k vytyčenému 
rozvojovému cíli. V současnosti probí-
há ve spolupráci s odborníky z Regi-
onální rozvojové agentury Východní 
Moravy zpracování analytické části. 

Bude se jednat o živý dokument, 
k jehož konečné podobě bude mít 
možnost se vyjádřit každý, komu není 

lhostejný další vývoj Kunčic pod Ond-
řejníkem. Máte-li zájem zapojit se do 
přípravy tohoto dokumentu, můžete 
vyplnit dotazník, který naleznete na 
webu obce v aktualitách.

RO schválila Smlouvu o dílo mezi 
Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Roz-
vojovou agenturou Zlínského kraje, 
Tř. T. Bati5146, Zlín. Předmětem SoD 
je zpracování Programu rozvoje obce, 
dle metodiky MMR. Cena díla je stano-
vena na 20 000,- Kč.

Oprava komunikací po stavbě ka-
nalizace

RO schválila Smlouvu o dílo mezi 
Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a ir-
mou HOCHTIEF CZ, a.s., se sídlem Pl-
zeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ 
46678468.  (pokračování na str. 3)

O čem jednala Rada obce v měsíci září
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(pokračování ze str. 1)
Provozní doba areálu/ multifunkč-
ního hřiště
• leden – červen, září – prosinec:
 PO – PÁ 8.00 hod. - 14.00 hod. pro 

školu a školní družinu
 14.00 hod. - 20.00 hod. pro veřej-

nost*)
 SO, NE, státní svátky 9.00 hod. - 

20.00 hod. pro veřejnost *)
• červenec – srpen:
 PO – NE 9.00 hod. - 22.00 hod. pro 

veřejnost *)
*) Provozní doba pro veřejnost 

může být upravena z důvodů předem 
domluvených akcí školských, sportov-
ních a společenských zařízení a orga-
nizací popř. skupiny občanů. V zimním 
období bude areál uzavřen po setmě-
ní. Osvětlení hřiště je možno dohod-
nout pouze pro organizované skupi-
ny a pro pořádání akcí po dohodě se 
správcem areálu. 
• Zdržovat se v areálu mimo provoz-

ní dobu je zakázáno.
• Užívání hřiště včetně zabudovaného 

vybavení je pro veřejnost zdarma.
• Organizované skupiny, sportovní 

oddíly, školy nebo skupiny, které 
chtějí v areálu provozovat sportov-
ní činnost, si mohou areál rezervo-
vat (a to i v době pro veřejnost).

• Využití zázemí v budově školy (wc, 

sprchy, šatny), včetně osvětlení hři-
ště je zpoplatněno dle platného sa-
zebníku školy.

• Do doby stanovení správce areálu 
je kontaktní osobou pro rezervace: 
Mgr. Michaela Šebelová – místosta-
rostka obce, mobil: 736 773 930.

Věřím, že se všichni budeme k no-
vému hřišti a vůbec k celému areálu 
pěkně chovat a díky tomu nám bude 
nejen hřiště dlouho sloužit.

Školková zahrada
Koncem měsíce srpna se úspěšně 

podařilo dokončit i stavbu školkové 
zahrady v přírodním stylu. Celkové 
náklady na stavbu školkové zahra-
dy tak činí 2.532 874,08 Kč vč. DPH. 
Na projekt jsme ob-
drželi dotaci z ope-
račního programu 
životní prostředí ve 
výši 85%, 5% obdr-
žíme ze státního roz-
počtu.

Rada obce schvá-
l i l a  D o d at ek č . 2 
ke Smlouvě o dílo 
z e  d ne  2 .4 . 2015 
(č.j.448/2015) mezi 
Obcí Kunčice pod On-
dřejníkem a irmou 

Graseko, s.r.o. Blanická 217/86, 724 00 
Ostrava – Stará Bělá. Předmětem do-
datku je navýšení ceny díla o 40 442,60 
Kč bez DPH. Důvodem víceprací je dopl-
nění materiálu dle požadavků investo-
ra a rozšíření kapacity ohniště.

Zahradu budou moci děti plně vy-
užívat, až na ní dostatečně vyroste 
tráva. Věřím, že už se nemohou do-
čkat.  Milí rodiče, zvolili jsme školko-
vou zahradu v přírodním stylu, pro-
tože právě taková nejlépe podporuje 
kreativitu a zdravý vývoj vašich dětí. 
Zkušenosti ukazují, že je potřeba za-
jistit dětem, co nejpřirozenější a sti-
mulující prostředí. Na jaře zde uspo-
řádáme zahradní slavnost, abyste si 
i vy mohli zahradu prohlédnout, zažít 
ji na vlastní kůži a udělat si na ni svůj 
vlastní názor. Věřím, že i zahrada škol-
ky bude sloužit k potěšení a prospěchu 
všech dětí nejen z MŠ.

Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

Projekty v areálu školy jsou ukončeny
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(pokračování ze str. 2) 
Předmětem smlouvy je odvod-

nění a opravy místních komunika-
cí po stavbě kanalizace. Cena díla je 
1.352.020,96 Kč bez DPH.

Oprava komunikací po stavbě že-
leznice

RO schválila Dohodu o budoucí do-
hodě o nápravě škod způsobených 
nadměrnou dopravou na místních 
komunikacích mezi Obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a Sdružením Frýdlant 
(Subterra+ OHL ŽS), se sídlem Poštov-
ní 301, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí. 
Předmětem dohody je závazek Sdru-
žení Frýdlant uvést místní komuni-
kace, dotčené stavbou „Revitalizace 
trati Frýdlant nad Ostravicí – Valaš-
ské Meziříčí“, včetně mostů, do pů-
vodního stavu.

Konkurs na ředitele školy
Starosta seznámil RO s návrhy na 

předsedu a členy konkursní komise 
pro konkursní řízení na místo ředite-
le/ředitelky ZŠ a MŠ Karla Svolinského 
v Kunčicích pod Ondřejníkem:

RO schvaluje na základě vyhlášky 
54/2005 Sb. toto složení konkursní 
komise:
1. Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce 

(navržen za zřizovatele) – předse-
da komise

2. Renata Klimešová, vedoucí učitelka 
MŠ při ZŠ a MŠ Karla Svolinského 
(navržena za zřizovatele)

3. Ing. Jiří Adámek, ředitel 11. ZŠ ve 
Frýdku - Místku (za odbornou ve-
řejnost)

4. Mgr. Monika Skýpalová, statutární 
zástupce ZŠ a MŠ Karla Svolinské-

ho (navržena pedagogickou radou 
ZŠ a MŠ Karla Svolinského)

5. Ing. Pavel Řezníček, ředitel SOŠ Frý-
dek – Místek, člen rady obce (navr-
žen za školskou radu)

6. PhDr. Libuše Josieková, referentka 
oddělení správy škol Odboru škol-
ství, mládeže a sportu (navržena 
jako zástupce Krajského úřadu Mo-
ravskoslezského kraje)

7. Mgr. Irena Křiváková, školní in-
spektorka ČSI (navržena za Českou 
školní inspekci)

Funkci tajemníka komise (bez hla-
sovacího práva) bude vykonávat paní 
Daniela Kociánová, referent OÚ. Ter-
mín podání přihlášek do kunkurs-
ního řízení byl stanoven na 30.9.
2015.

RO dále schválila nebo projednala:
• Kupní smlouvu mezi Obcí Kunčice 

pod Ondřejníkem a panem JK, tr-
vale bytem Kunčice p. O. (jako pro-
dávajícím). Předmětem smlouvy je 
koupě vodovodní přípojky vybu-
dované v pro ilu vodovodu (DN50, 
délka 90m) z důvodu možnosti na-
pojení dalších občanů této lokality. 
Kupní cena činí 35 647, Kč bez DPH, 
tj. 43 133,- Kč vč. DPH.

• Smlouvu o užití digitálních orto-
fot mezi Obcí Kunčice pod Ond-
řejníkem a ČR - Zeměměřičským 
úřadem, se sídlem Pod sídlištěm 
1800/9, P. O. Box 21, 182 11 Praha 
8, IČ 60458500.

• Darovací smlouvu mezi Obcí Kun-
čice pod Ondřejníkem a Valašským 
folklórním sdružením Bartošky 
583, Frenštát p.R.; IČ: 410 84 713. 

Předmětem daru ve výši 1 000,- 
je podpora folklórního festivalu 
„Frenštátské slavnosti“.

• Smlouvy o reklamních službách 
mezi Obcí Kunčice pod Ondřej-
níkem a irmami Remoska, s.r.o., 
se sídlem Markova 1768, 744 01 
Frenštát pod Radhoštěm a JOB – 
centrum Ostrava, s.r.o., se sídlem 
Studentská 1770/1, Ostrava – Po-
ruba, 700 32. Předmětem obou 
smluv je reklamní servis v rámci 
akce „Oslavy 20 let Dolňánku“ dne 
10. 10. 2015. Odměna za služby je 
v obou případech stanovena na 
5 000,- Kč.

• Poskytnutí dotace pro žadatele An-
dělé Stromu života pobočný spo-
lek Moravskoslezský kraj (mobil-
ní hospic), se sídlem Msgr. Šrámka 
1186/16, Nový Jičín 741 01 na ná-
kup kompenzačních pomůcek ve 
výši 3 690,- Kč a zároveň schválila 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 
18/2015 na poskytnutí této dotace.

• Úpravu rozpočtu č. 7/2015.
• Zápis o výsledku dílčího přezkou-

mání hospodaření obce Kunčice 
pod Ondřejníkem v roce 2015, kte-
ré bylo ve dnech 2. a 3. 9. 2015 pro-
vedeno kontrolory Krajského úřa-
du Moravskoslezského kraje. Při 
dílčím přezkoumání hospodaření 
k 31. 7. 2015 nebyly zjištěn chyby 
a nedostatky. 

Zápisy z jednání Rady obce, včetně 
dalších aktualit a fotogra ií z dokonče-
ných investic obce naleznete na webu 
obce www.kuncicepo.cz . 

Zpracovala Michaela Šebelová, 
místostarostka obce.

Marie Křiváková 89 let
Jarmila Drongová 87 let
Lubomír Večerka 80 let
Zdeněk Strnadel 80 let
Jan Žurek 70 let
Rudolf Blažek 70 let
Bohumír Čajánek 70 let
Marie Havrlantová 65 let

Jaroslav Novotný 65 let
Rudolf Slanina 60 let
David Gruber 60 let

Všem jubilantům přejeme hod-
ně zdraví, lásky a optimismu do dal-
ších let.

Dne 11. 10. 2015 uběhne 10 let od 
úmrtí manžela Arnošta Krpce. Kdo 
jste jej znali, vzpomeňte s námi. 

Manželka Jarmila, syn Arnošt, 
dcera Renáta a vnoučata.

Dne 1. října 2015 uplyne deset let 
od úmrtí paní Vlasty Mužíkové. Kdo 
jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Vnuk Michael 
s rodinou.

Obecní úřad 
v Kunčicích pod Ondřejníkem

zve občany na

PIETNÍ VZPOMÍNKU  
NA ZESNULÉ

spojenou se vsypem 
zpopelněných ostatků zemřelých, 

která se koná 
v sobotu 31. října 2015 

v 11 hodin
na urnovém háji v Kunčicích p. O.

O čem jednala Rada obce v měsíci září

Jubilanti říjen 2015

Vzpomínky

Pozvání
Společenská rubrika
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proběhne ve středu 4.11. 2015 

sraz v 16:30 u dolního kostela 

S sebou lucerničku, lampión nebo jakékoliv jiné světýlko. 

Nakonec bude opět možnost příjemného posezení, tentokrát 
v „rotundě“. Teplé pití zajištěno. Prosíme, doneste něco 
dobrého na zub . 

Pořádáme ve spolupráci s ASPV, SRPdŠ a spolkem Náves 
Kunčická. Srdečně zveme. 
Upozornění: V tento den se nebude v Sokolovně konat cvičení rodičů s  dětmi. 
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Podzimní 
delší 
vycházka 
pro seniory

Na zářijové vycházce, která se 
vydařila díky nádhernému sluneč-
nému počasí, jsme se dohodli, že si 
v říjnu vyjdeme až na Solárku. Kdo 
bude mít zájem, ať se přidá k nám.

Sejdeme se v úterý 20. října 2015 
v 9.00 hod! na rozcestí směrem 
k Ondřejníku. Nachází se v polovině 
cesty mezi autobusovými zastáv-
kami Holubjanky a rozcestí k ná-
draží (pod domem u Vávrů).

Vystoupáme na okrajovku, po 
ní na Solárku a pak dolů na frý-
dlantské nádraží. Občerstvení 
s sebou. Jestli k nám počasí nebu-
de přívětivé, sejdeme na Opálenou 
a do Čeladné.

Pohyb je život zve vás ASPV

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě 
identifi kovanými vlastníky

Kunčická s.r.o. - Zálohové platby za vodné a stočné 2015

Nový obecní kalendář je na světě!

Přehled kulturních a jiných obecních akcí do konce roku

Na internetových stránkách obce v sekci „úřední deska“ a na úřední desce 
před obecním úřadem najdete aktualizovaný seznam nemovitých věcí s ne-
dostatečně určitě identi ikovanými vlastníky podle ustanovení §§ 64 a 65 ka-
tastrálního zákona.

Vážení odběratelé pitné vody, blíží se termín zálohových plateb na vod-
né a stočné pro IV. čtvrtletí do 25. října 2015. Děkujeme Vám, že platíte včas.

Ing. Tomáš Hrubiš, jednatel společnosti

Stolní kalendář na rok 2016 je již k vyzvednutí. Tak si pro něj přijďte do 
kanceláře paní Daniely Kociánové na obecním úřadě.  Nárok na 1ks kalendá-
ře zdarma má každá bytová jednotka. Omezené množství je také v prodeji za 
cenu 50,- Kč/ kus.

23.10. od 19:00 divadlo pro dospělé „Když se zhasne“ – předprodej lístků 
zahájen

24.10. od 16:00 divadlo pro děti  „Včelí medvídci“ - předprodej lístků za-
hájen

4.11.  od 16:30 Lampiónový průvod – tentokrát změna – sejdeme se 
u dolního kostela a půjdeme novou procházkou, kterou zakončíme 
posezením v Rotundě.

4.12.  od 17:00 Rozsvěcení Vánočního stromu na Huťařství – podrob-
nosti v příštím vydání obecních novin.

Podrobnosti ke všem akcím naleznete na webu obce a nově také na nové 
vývěsce před obecním úřadem. Pořídili jsme nové úřední desky (viz foto) -  
tři slouží primárně pro úřední záležitosti, jedna (nejblíže k cestě) bude nově 
určena pro informace o pořádaných kulturních, sportovních a jiných akcích. 
Tuto nástěnku mohou jako prostor pro informování veřejnosti využít také 
spolky. Stačí, když nám plakátek o Vámi konané akci donesete na obecní úřad 
ke zveřejnění. 

Dne 12. 9. 2015, v rámci Dne obce, 
byla v Galerii Karla Svolinského slav-
nostně otevřena výstava fotogra ií 
a rekvizit k dvacátému výročí činnosti 
folklorního souboru Dolňánek. Úvod-
ní slovo k výstavě přednesl Ing. Tomáš 
Hrubiš, který ve svém projevu zavzpo-
mínal na úplné začátky souboru, kdy 
měly kunčické děti možnost doprová-
zet paní Olgu Havlovou při její návště-
vě našeho regionu. Již tenkrát se lidové 
písničky zpívané našimi předškoláčky 
velmi líbily. Pan starosta také poděko-
val všem vedoucím souboru za jejich 
obětavou práci s dětmi, za udržování 
lidové tradice a popřál mnoho tvůr-
čích sil do dalších let. Zpěvem písní se 
současní členové Dolňánku postarali 
o hezkou atmosféru vernisáže.  

Za dvacet let činnosti se vystřídalo 
v souboru mnoho dětí, kterým se po-
dařilo získat celou 
řadu ocenění. Vý-
stava se také věnu-
je činnosti souboru 
Holubjanka, který 
dlouhou dobu pů-
sobil na naší Zá-
kladní škole a také 
ji úspěšně repre-
zentoval. Vše po-
ctivě zdokumento-
váno na fotogra i-
ích může veřejnost 
zhlédnout do konce 
října.  M. Jurková

Výstava v galerii 
Karla Svolinského

…budova obecního úřadu v novém hávu
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Letošní den obce se opravdu vyda-
řil. Nejen díky nádhernému počasí, 
ale zejména díky nadšeným desítkám 
spolupořadatelů, účinkujících a zejmé-
na díky Vám návštěvníkům. Co se tam 
všechno dělo snad ani není možné za-
chytit, ale střípky nabízíme ve fotore-
portáži, další fotogra ie naleznete na 
webu obce (www.kuncicepo.cz), nebo 
na webu u hasičů (sdhkuncicepo.my-
page.cz) a video ze skvělé lanové dráhy 
ČSOP Skalka je ke shlédnutí na www.
kuncicetv.cz.

Zde malá rekapitulace, co se všech-
no dělo:

V Galerii Karla Svolinského pro-
běhlo slavnostní zahájení výstavy: 
20 let dětského souboru Dolňánek 
(viz samostatný článek paní Markéty 
Jurkové).Na pódiu postupně vystou-
pili: Cimbálová muzika Ondřejníček, 
Dolňánek (MŠ), Jan Polášek (klari-
net), houslový souborek Houslissimo 
(ZUŠ Frenštát), pěvecký sbor (ZŠ), 
Ondřej Cochlar a Veronika Borovco-
vá (cimbál a zpěv) a skvělí muzikan-
ti Neo Chess Sunny Rock´n´Roll Band, 
kteří nás všechny ve třech vstupech 
roztancovali. Proběhlo již tradič-
ní exhibiční utkání mezi „horním“ 
a „dolním“ koncem, kterým bylo slav-
nostně otevřeno multifunkční hři-
ště. Tentokrát vyhrál horní konec. 
Po celé odpoledne byly v tělocvič-
ně nafouknuty dvě obří nafukovací 
atrakce, venku byly oblíbené lodičky 
a Aquazorbing a skákací hrady pro 
menší děti, dále byla k vidění země-
dělská technika. Hrál se Snag golf“ 
i „Cornhole“. Děti se mohly projet na 
koních a na lanovce v lomu (jezdili 
tedy i dospělí). Místní farmáři nejen, 
že nabízeli své výborné výrobky, ale 
také připravili zajímaví kvíz (pozná-
vačku předmětů). Díky ASPV jsme si 
mohli zase všichni (kluci, holky, malí, 
velcí) závodit ve sportovním vícebo-

ji. Děti kreslily u myslivců obrázky 
a maminky i tatínkové si mohli sáh-
nout nejen na parohy. A samozřejmě 
jsme se u všelijakých stánků mohli 
dobře najíst a napít (u hasičů, fotba-
listů, včelařů, rybářů, spolku Tradice, 
v cukrárně u ASPV…).

A určitě se stalo ještě mnohé, kdo 
jste ještě nikdy nebyli, přijďte za rok 
– příští den obce bude 10. září 2016.

Děkuji tedy ČSOP Kunčice, ČSOP 
Skalka, místním zemědělcům, Mysliv-
cům, Prosper golf resortu, Rybářskému 
sdružení, Sboru dobrovolných hasičů, 
agentuře Silver B.C., Spolku Tradice, TJ 
SOKOL – oddílu kopané a odboru ASPV, 
Včelařům, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, 
zaměstnancům obce, irmě Aquazor-
bing a mnoha dalším za úžasné neuvě-
řitelné nasazení a skvělou organizaci 
akce. Děkuji také všem účinkujícím! 
Byli jste skvělí, díky a zase za rok! 

Michaela Šebelová
Autor fotogra ií: Stanislava Byrtusová

Fotoreportáž ze Dne obce 2015
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Váhal jsem, zda mám vstoupit do 
debaty o dění v obci. Neodolal jsem:,, 
DEN OBCE“. Při vstupu do školního 
areálu, z pohledu na nově upravené 
hřiště, jsem byl překvapený, jak se 
tento prostor změnil. S představou, 
že zde mělo byt náměstí obce, nový 
obecní úřad a několik desítek byto-
vých jednotek, mne mrazí. Při akci 
dne obce, byly využitý prostory pro 
různé stánky jednotlivých organizací. 
Navštívil jsem a občerstvil se u jednot-
livých stánků s různými druhy jídel 

a nápojů. Při posedu na spádovém hle-
dišti z dokonalým výhledem na níže 
umístěné podium mi vytryskly slzy, 
ne ze slunce, ale z dojetí, jaký program 
probíhal na tomto podiu v programu 
dětí od nejmenších až po cimbálovém 
vystoupení se zpěvačkou v podání pís-
ně,“ Lampa“. Tento sobotní den jsem si 
užíval  v rámci mých možností, a hod-
notím ho za velmi super. Z hlediště 
z pohledu vlevo na hřiště pro nejmen-
ší, suprové pro školku, volnou plochou 
s podiem pro různé hudební vystoupe-

ní a jiné akce je taky paráda a vpravo 
pro sportovní utkání, hodnotím tento 
areál pro sport pro všechny, VE ZDA-
VÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH. Z před-
stavy na soutěže hasičů je to parád-
ní výhled na jejich soutěž a nejen na 
ně. Domů jsem se vracel z podnosem 
koláčků od místních cukrářek, s pří-
davkem na nedělní snídaní. Večerní 
program hudební skupiny, jsem si po-
slechl při otevřeném okně v obyváku 
v poloze v leže. V toto sobotní odpo-
ledne na dni obce, určitě každý našel 
ten svůj stánek na občerstvení, a děti 
tu svou atrakci na vydovádění.  Děkuji 
za příjemné prožití sobotního odpole-
dne DNE OBCE.        

Ivo Doležilek

Napsali jste...

Den obce 12. září 2015
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Může být, pošmourno, může být 
deštivo, ale nám – hasičům to nevadí. 
Dokázalo to 40 družstev, které se sjely 
v sobotu 26. září k nám do Kunčic na 
již tradiční soutěž. Ale popořádku….

Před několika léty jsme byli oslo-
veni, abychom uspořádali i my něja-
kou dětskou soutěž pro okolní sbory. 
Vznikl tak nápad dát prostor mladým 
hasičům vždy dopoledne před hlav-
ní soutěží.

Tuto sobotu přijelo k nám 20 ko-
lektivů mladších i starších, aby si 
poměřily síly a zazávodily si v klidu 
a v pohodě. Velmi příjemná atmosfé-
ra provázela všechny útoky, nevadila 
ani voda padající shora, ani ta z roz-
tržených hadic. Tuto náladu provázel 
svými písničky i moderací DJ SKELE-
TON.

My jsme postavili na start 4 druž-
stva – začátečníky, mladší a 2 starší. 
Výsledek byl sice průměrný, pohár ani 
medaile jsme nezískali, ale výborná 
a veselá nálada mezi dětmi z různých 
míst znamená daleko více.

Aby se malí závodníci nenudili (pro-
tože, kdo si hraje, nezlobí), byl připra-
ven doprovodný program – útok s koň-
skou stříkačkou. Tento útok si zkusili 
i rodiče našich nejmenších, a tak jsme 
mohli vidět na vlastní oči, po kom mají 
děti smysl pro humor.

Výsledky žáků:
Kategorie mladší: 1. Malenovice, 

2. Bruzovice C, 3. Lučina A
Starší: 1. Paskov, 2. Petřvaldík, 

3. Malenovice
Po ukončení dětské soutěže jsme pře-

stavili trať a připravili ji na naší tradiční 

Kunčickou bečku, která letos má téměř 
40 let. Pravidla soutěže říkají, že závod-
níci musí dvěma proudy vody současně 
dopravit sud od piva do úzké branky. Jde 
tady o šikovnost, pohotovost, ale pro-
věří i signální  komunikaci mezi hasiči. 
O oblíbenosti této soutěže svědčí fakt, 
že letos měřilo síly na trati 19 družstev, 
což je nejvíce v historii. Na závěr ještě 
2 týmy pobavily ostatní ve „sranda“ dis-
ciplíně. Lučina provedla útok v pohád-
kových a ilmových kostýmech a Kunči-
ce jako pionýrský oddíl i s transparenty. 

Výsledky: 1. Skajov A, 2. Skajov B, 
3. Místek – Bahno

Pro vysvětlení – Skajov mix Skali-
ce a Hájov

Po celý den byla pro všechny při-
pravena kuchyň s párky v rohlíku, 
hranolky, krkovičkou na kameni a sa-
mozřejmě bramboráky. Pro děti jsme 
podávali zdarma horký čaj a při pre-
zenci dostali vynikající koláčky z Huk-
valdské pekárny.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na 
organizaci této soutěže, protože bez 
obětavých hasičů by se naši závodníci 
– hosté necítili tak dobře a spokojeně 
(jak říkali při loučení). 

Moc děkujeme všem sponzorům, 
kteří nás podporují a vidí hlavně v 
mladých hasičích budoucnost. 

Pavlína Klečková - JOB – centrum, 
Šárka Vykrutová, Michaela Šebelo-
vá Simona Macurová - Hospůdka Na 
kopečku, Martin Kotrík - Hospůd-
ka Na Maraláku, Penzion Ondřejník, 
Tomáš Kohut - Řeznictví a pekařství 
Čeladná, Hukvaldská pekárna s.r.o.                                                                                                                                    
Obec Kunčice pod Ondřejníkem.

Všechny fotky a videa nejen z této 
akci najdete na našich internetových 
stránkách: http://sdhkuncicepo.my-
page.cz/ Věra Kahánková

Spolky

Kunčická bečka 2015

Naučné středisko ekologické vý-
chovy Kladno-Čabárna, o. p. s. ve 
spolupráci se Spolkem pro rozvoj 
včelařství MÁJA a ZO ČSV Frýdek-
-Místek srdečně zvou všechny včela-
ře a zájemce o včelaření na seminář 
s Václavem Švamberkem na téma 
APIMONDIA – Jižní Korea 2015. 
V sobotu 17. října od 9 hodin ve 
Včelařském naučném areálu Chle-
bovice.

Seznámíte se s novými včelařský-
mi poznatky z letošní Apimondie, 

která se koná v jihokorejském Dae-
jeonu v září 2015. Členové delega-
ce, která se pod odborným vedením 
RNDr. Švamberka účastní této nej-
větší mezinárodní včelařské události, 
vám představí inspirativní informace 
a zajímavá setkání, která letošní Api-
mondia přinese. Uvidíte dokumen-
tární ilm natočený přímo v Jižní 
Koreji zachycující podstatné okamži-
ky tohoto celosvětově nejvýznamněj-
šího včelařského svátku i speci ika 
korejského včelařství. Vstup a občers-
tvení je zdarma. Seminář trvá cca 3 – 4 
hodiny. Podpořeno grantem z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska.

Kontakt: ZO ČSV Frýdek-Místek, 
fmvcelari@seznam.cz

Tato soutěž se konala v sobotu 5. září 
v Ostravě - Martinově. Byla zde pozvá-
na vždy 3 nejlepší družstva z každého 
okresu z obou kategorií, to znamená, že 

přijelo 18 družstev mladších a 18 druž-
stev starších žáků. Naši kunčičtí mladí 
hasiči v kategorii starších postoupili 
z 2. místa v okresní soutěži a jeli zde 

napravit smůlu z krajské soutěže 
v červnu. Nyní se soutěžilo v požárním 
útoku s vodou a štafetě 4x60 m, která 
se běhala na tartanové dráze.

Starší žáci nastoupili nejdříve na 
disciplínu Požární útok s vodou. Druž-
stvům před námi se nedařilo, proto 
šli na start s rozhodnutím ukázat, co 
v nich je a předvést, že útoky oprav-
du umí. A to se povedlo, čas 18,963 na 
nástřikové terče znamenal 2. místo. 
Po ukončení útoků přešlo družstvo 
na štafetu, jejich čas stačil na 6. mís-
to. Celkové umístění se získává souč-
tem obou disciplín, což v našem pří-
padě stačilo na celkové 2. Stříbrné  
Nádherný výkon, poděkování a velká 
gratulace!!!!!

Věra Kahánková,vedoucí mládeže

O Pohár starosty KSH Moravskoslezského Kraje
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V rámci vylepšování vztahů mezi 
žáky třídy a vzájemného poznávání se 
s novými spolužáky proběhl dne 10. 9. 
2015 zážitkový program. Aktivity pro 
děti zajistili čtyři lektoři ze Sdruže-
ní zážitkové pedagogiky z Kopřivnice. 
Zážitková pedagogika je pedagogický 

směr, který využívá zážitku jako pro-
středku výchovy a vzdělání.

Byli jsme spokojení s organizací 
pobytu i přístupem lektorů, kteří si 
děti svými nadšením ihned získali.

Toto jsou reakce některých žákyň: 
Na seznámení jsme si dali sirku mezi 

zuby a s ní každý řekl, jak se jmenu-
je a co měl k snídani. Potom jsme hrá-
li hru Čtverečky. Hodně jsme se nabě-
hali. Nejvíc se nám líbila koulovaná 
v tělocvičně. Na podobném pobytu 
jsme byli už v 5. třídě, ale ve škole se 
nám to líbilo více. Tenhle program se 
nám zatím nejvíc osvědčil a doporuču-
jeme pro všechny třídy. Bylo to super.

Vendula Dostálová, Anna Janasová, 
Lucie Chovančíková a Isabel Šte ková

Mgr. Renáta Polášková, tř. uč. 
Ivana Myslikovjanová, 

asistent pedagoga

První den v září byl obzvlášť pro 
všechny prvňáčky velmi slavnostní. 
Čekalo je usednutí do školních lavic. 
Malí žáčci, se svou aktovkou na zádech 
a v doprovodu svých rodičů, vkročili do 
školy plni očekávání a těšení se na něco 
nového, co jim škola přinese. Přivíta-
ly je p. učitelky prvních tříd, p. starosta 
T. Hrubiš, p. zástupkyně školy M. Skýpa-
lová, kteří jim společně popřáli mnoho 
úspěchů, skvělých zážitků a předali pa-
mětní list na tento první den ve škole. 
Děti vyprávěly své zážitky z prázdnin, 
povídaly o tom, co se chtějí naučit a na 
co se ve škole těší.  (pokračování na str. 9)

Zážitkový program pro šesťáky

Prvňáčci zasedli 
do školních lavic

Ze života školy
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(pokračování ze str. 8)
Hned v lavicích žáčci poznávali své 

spolužáky a byli velmi nedočkaví, kdy 
už přijde to opravdové učení. Dočka-
li se již následujícího dne, když po-
prvé otevírali krásné nové učebnice. 
V prvním týdnu proběhla pro prvňáč-
ky akce - BEZPEČNĚ DO ŠKOLY, při 
které se děti učily přecházet přes pře-
chod pro chodce a správně se chovat 
v silničním provozu. 

V kunčické škole byly otevřeny dvě 
první třídy s celkovým počtem 20 
žáků. Všem novým školáčkům přeje-
me, aby se jim ve škole líbilo, aby se 
toho moc naučili a získali nové kama-
rády.  Eva Halatová

Prvňáčci zasedli do školních lavic

I N Z E R C E 

PRODEJ PALIVOVÉHO 
DŘÍVÍ – BUK. 

Sklad Trojanovice – Bystré. 
Dříví naštípané na prostorové 

metry (rovnané), špalky. 
Možnost dovozu odběrateli. 

Telefon: 603 315 738.

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 
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Hotel Na Dolin  v Trojanovicích na úpatí Radhošt  je
vyhledávaným místem pro odpo inek, sport a výbornou 
kuchyni. Velmi dbáme na budování kolektivu a p átelských 
vztah  uvnit  podniku nap íklad tím, že po ádáme tenisové 
turnaje nebo spole né dovolené hrazené zam stnavatelem 
(Slovensko, Ma arsko, Monako). V sou asnosti rozši ujeme 
náš pracovní tým a p ijmeme: 

OBSLUHUJÍCÍ PERSONÁL HOTELOVÉ 
RESTAURACE NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POM R 

Nabízíme: 
• P íjemné pracovní prost edí stylového valašského hotelu
• Práci v mladém a p átelském kolektivu
• Osobní a profesní rozvoj (hrazené profesní kurzy v R)
• Odpovídající ohodnocení
• Možnost ubytování dojížd jících
• Tenisový program pro zam stnance
• Zvýhodn né zam stnanecké

stravování b hem sm ny

Požadujeme: 
• Smysl pro po ádek
• P íjemné a p átelské vystupování
• Chu  a ochotu u it se novým v cem
• Aktivní p ístup a zájem
• Sv domitost a zodpov dnost
• Znalost alespo  jednoho cizího

jazyka (AJ/NJ/RJ)

• Základní znalost práce s PC
• Bezúhonnost

Práce dlouhý/krátký týden. Nástup možný ihned. 
Zájemci nech  zasílají sv j životopis na adresu 
info@nadoline.cz. Pro p ípadné dotazy je k dispozici tel. 
+420602735548.

DÁLE NABÍZÍME: 
ZÁKLADY TENISU  PRO VAŠE DÍT  

• zábavnou, hravou formou
• pro d ti ve v ku 5-7 let
• 2x týdn  ve Frenštát  p.R.
• cena 600 K /m síc
• za ínáme v íjnu
• 602 735 549
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