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Jednoho březnového dne překročí Slunce na obloze světový rovník a přichází 
rovnodennost. Začíná tak Astronomické jaro. Neboli také Vesna. Máme to štěstí, 

že žijeme v oblasti mírného a subarktického pásu, kde se rok dělí na čtyři roční období.

„V ten čas sněhů a ledu, dlouhých soumraků a nocí vládla Mořena, až bůh slunce 
počal déle, vlídněji a tepleji hleděti na tvář země. I rozbíhala se vodou ledová pouta; 
veselili se po všech dědinách, po všem plemeni. Za zpěvu brali se k vodám, k volným 
teď potokům, řekám, házeli do nich obraz zimy a smrti a radostným hlaholem vítali 

Vesnu, líbeznou bohyni jara.“ (Alois Jirásek – Staré pověsti české)

A kdy že bude skutečně jaro? Až naleznete kvetoucí pampelišky, 
uvidíte poletovat běláska řeřichového a někde v teple spatříte žábu.
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Zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce č. IX proběhne ve středu 14. 3. 2012 v 16:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

Program zasedání bude upřesněn na úřední desce a na vývěskách v obci.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKASPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Ludmila Krkošková ......................................................... 83 let
Jiřina Pavlisková ............................................................ 82 let
Josef Blažek ....................................................................... 81 let
Ludvík Piska .................................................................... 81 let
Vilma Hrachová  .............................................................. 80 let
Bohuslava Adamcová ...................................................... 80 let
Gabriela Bauerová ........................................................... 70 let
Jaroslav Makový ............................................................. 65 let
Marie Krpcová ............................................................... 65 let
Miroslav Pěkník ............................................................. 65 let
Květoslava Klimešová .................................................... 65 let
Lubomíra Parmová .......................................................... 60 let
Františka Turoňová ......................................................... 60 let
Lumír Konvička ............................................................. 60 let
Josef Kaděra .................................................................... 60 let
Irma Menšíková .............................................................. 60 let
Jarmila Pěkníková ........................................................... 60 let

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

Dne 11. února 2012 jsme v obřadní síni obecního úřadu přivítali
tyto nové občánky: Sofi i Máchovou, Natálii Macurovou a Jakuba
Mácu. Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Informace do Společenské rubriky připravuje paní Taťána Holušová, matrikářka obce

Jubilanti březen 2012

Setkání dříve narozených
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu v Kunčicích
pod Ondřejníkem uskuteční  v úterý 24. dubna 2012 ve 14.00
hod v hotelu Horizont resort tradiční  „Setkání dříve naroze-
ných.“ Toto pozvání se týká občanů, kteří letos dovrší 65 let (roč-
ník 1947) a pak již VŠECH dalších občanů starších ročníků – tzn.
r. 1946, 1945 atd. Tito občané se mohou přihlásit formou návra-
tek, tak jak to bylo v letech minulých nejpozději do pondělka 16.
dubna 2012.  Přihlásit se můžete také telefonicky na telefonním
čísle 556 850 154 u paní Taťány Holušové. Pro zájemce bude
doprava k místu konání zajištěna autobusem, bližší informace
v dubnových obecních novinách.   Srdečně zve SPOZ

Návratka
„Setkání dříve narozených“ v úterý 24. dubna 2012 ve 14 h
v hotelu Horizont resort v Kunčicích pod Ondřejníkem

Jméno a příjmení: .......…………………………………….

Ročník: .......…………………………………………………

Bydliště: ……………………………………………………..
Využiji autobus  - dopravím se sám (nehodící škrkněte)((

Oznámení o konání valné hromady 
honebního společenstva

Honební starosta Honebního společenstva Kunčice pod 
Ondřejníkem svolává řádnou valnou hromadu podle
ustanovení § 22 zák. č. 449/2001 Sb.

Řádná valná hromada se bude konat
dne 25. 03. 2012 od 10.00 hod v restauraci „Na Kopečku“
Program valné hromady:
 Zahájení
 Volba orgánu valné hromady a schválení jednacího řádu
 Zpráva o činnosti honebního společenstva
 Roční účetní uzávěrka a návrh rozpočtu na rok 2012
 Různé
 Usnesení a závěr

V případě, že v době zahájení valné hromady nedosáhne účast 
alespoň poloviny hlasů, bude jednání zahájeno po uplynutí
1 hodiny na témže místě- viz § 22 odst. 4 zák. č.  449/2001 Sb.
Po ukončení jednání bude provedeno vyplacení honebního
majitelům honebních pozemků tvořících společenstevní
honitbu v obci. Člen honebního společenstva může udělit 
plnou moc k zastupování na valné hromadě jiné osobě. Pro
účastníky valné hromady je zajištěno občerstvení a pohoštění.

Za HS Josef Řezníček, honební starosta
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  Jednotka sboru dobrovolných ha-
sičů v Kunčicích pod Ondřejníkem
je zařazena v kategorii jednotek po-
žární ochrany III. To ji předurčuje
k pomoci lidem v nejrůznějších si-
tuacích, které mohou nastat. Vždy
pak musí dodržet desetiminutový
limit od nahlášení události po svůj
výjezd. Snahou Obce, JSDH a také
Hasičského záchranného sboru je
zkrátit čas od nahlášení události
po samotný příjezd jednotek na
místo zásahu. Hasičský záchranný
sbor proto zavedl v roce 2010 tak-
zvané „Integrované bezpečnostní
centrum“ sídlící v Ostravě. Díky
tomu se po zvolení čísel 112, 150,
155 a 158 (156) ve vašem telefo-
nu spojíte s operátory v Ostravě.
Nejprve volání přijmou operátoři
hasičů a ti pak podle závažnosti
situace přerozdělí volání ostatním
složkám Integrovaného záchran-
ného systému. (Policii, Záchranné
zdravotnické službě a dalším.)
  Snahou Obce je pak vybavit 
JSDH v rámci možností co nejlep-
ším vybavením a vozidly tak, aby
se jednotka mohla dostavit na mís-
to co nejrychleji a nejbezpečněji.
JSDH má pak za povinnost starat 
se o přidělenou techniku, udržovat 
akceschopnost jednotky, provádět 
školení atd.
  V roce 2011 jednotka zasahova-
la u 28 událostí, z toho 7 x požár;  
1 x únik plynu; 19 x technická 
pomoc, z toho 12 x likvidace ne-
bezpečného hmyzu;  1 x planý 
poplach.
  Ve srovnání s rokem 2010 je pa-
trný pokles počtu událostí, který je
třeba vnímat pozitivně z pohledu
prevence a obezřetnosti obyva-
tel. Na poklesu se také pozitivně
projevilo, že obec nezastihla žád-
ná vážná mimořádná kalamita ve
smyslu povodní, větrných smrští
apod. Požární poplachový plán se
pro JSDH Kunčice pod Ondřejní-
kem nezměnil, jednotka tudíž stále
vyjíždí i do okolních obcí. V prv-

ním stupni jsou to Frenštát pod 
Radhoštěm, Trojanovice, Tichá.
Ve třetím stupni požárního popla-
chu jsou to pak obce Lichnov, Bor-
dovice, Veřovice, Vlčovice, Mniší,
Lubina a Kopřivnice. Naše jednot-
ka se však setkala i s výjezdy na
Čeladnou a do Kozlovic. Veškeré
náklady na zásahy mimo obec jsou
zřizovateli jednotky (obci) proplá-
ceny ve formě dotací.  
  V loňském roce nás hodně za-
městnávala výstavba kanalizace,
kde jsme po dohodě s obcí pro-
váděli výplachy protlaků, čištění
komunikací a následné napouštění
čistírny odpadních vod. Za výtě-
žek z těchto akcí jsme nakoupili
kalové čerpadlo HERON, žebřík 
na DA Ford, přilbu Gallet se svítil-
nou a zásahové rukavice. Největší
akcí roku 2011 byla přestavba za-
koupené dodávky Ford na DA 12.
Do přelakovaného vozu byla na-
montována zadní nástavba, která
zabezpečuje dokonale uchycení
všech potřebných armatur k zása-
hu. Na střechu byla upevněna za-
hrádka na žebřík, savice a ostatní
potřebný materiál. Dodavatelsky
bylo namontováno světelné vý-
stražné zařízení, při tom také byla
namontována vozidlová radiosta-
nice. V březnu bylo toto vozidlo
zařazeno do výjezdu. Na úpravě
vozidla jsme odpracovali mnoho
hodin, při této práci jsme však 
nezapomněli na ostatní techniku
nám přidělenou.
  Jako každým rokem se členové
jednotky podrobili školení a ově-
ření znalostí. Zaměřili jsme se na:
Bezpečnost činností spojenou se 
zásahem * Legislativu týkající 
se požární ochrany * Svolávání 
a výjezd jednotky * Průzkum 
a situace na místě zásahu * Zdo-
lávání požárů
   Zástupci velitele a strojníci se
zúčastnili pravidelných školení na
HZS Frýdek-Místek.  Všichni čle-
nové jednotky jsou zdravotně způ-

sobilí. K 1. 1. 2012 je jich 18. V říj-
nu jednotka zasahovala u taktic-
kého cvičení na Čeladné na objekt 
Domov seniorů při použití techni-
ky CAS 16 MAN, která prováděla
zásobování vodou výškovou tech-
niku. Další družstvo s DA 12 Ford 
provádělo dálkovou dopravu vody
z místního zdroje ve spolupráci
s SDH Ostravice a Staré Hamry.
Členové jednotky se podrobili le-
zeckému školení na umělé stěně
v Rožnově pod Radhoštěm a ná-
sledně na skalách pod přehradou
Kružberk. Nositelé dýchací tech-
niky se dne 12. prosince zúčastnili
pravidelného školení na hasičské
stanici v Ostravě Fifejdy, kde si
vyzkoušeli své dovednosti v poly-
gonu. Dále postupně pracujeme na
školení obsluhy motorové pily. Při
tomto teoretickém a praktickém
výcviku, v rozsahu 66 hodin zís-
kávají členové jednotky nezbytné
znalosti o obsluze motorových pil
nejen v běžných podmínkách, ale
také při rozebírání dřevěných kon-
strukcí ap. V roce 2011 toto školení
absolvoval jeden člen JSDH, v roce
2012 pak plánujeme nechat pro-
školit další 2 členy. Dále pak byli
vycvičeni další dva členové pro
používání dýchací techniky. Zna-
lost jejího používání bereme jako
samozřejmou a všichni noví i stá-
vající členové tedy musí projít tím-
to školícím výcvikem. V loňském
roce byla jednotka dovybavena
zásahovým oblekem, zásahovou
přilbou se svítilnou, sadou hadic
a košem.
 Pro rok 2012 se plánujeme zaměřit 
na školení a výcvik jednotky v co
nejširším rozsahu. Také bychom
byli rádi, kdyby se nám podařilo
provést více praktických cvičení
a kondičních jízd než v předcho-
zím roce. Také musíme neustále
dovybavovat a obměňovat stávající
techniku, jelikož vývoj v oblasti
požární ochrany je nezadržitel-
ný. Cílem pro tento rok je pořídit 

každému členu JSDH potřebné 
ochranné pracovní pomůcky jako 
jsou obleky, přilby, rukavice, boty 
atd. V dalších letech bude ne-
zbytné obměnit dýchací techniku 
a začít pomýšlet na vyprošťovací 
nástroje pro efektivní pomoc při 
dopravních nehodách.
 Vývoj požární ochrany se vždy 

odráží na ekonomice státu. Bohu-
žel investice státu do Hasičského 
záchranného sboru se v tuto chvíli 
snižují. Pokud bude tento trend po-
kračovat, pak bude vliv jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí 
narůstat. Proto bude snahou i naší 
jednotky přistoupit k tomuto tren-
du co nejzodpovědněji a naučit se 
nespoléhat na pomoc HZS. Bude 
to obnášet více školení, více výcvi-
ků, lepší vybavení…….
  Za sebe chci poděkovat všem 
členům JSDH Kunčice, kteří strá-
vili mnoho hodin v hasičárně při 
školeních, cvičeních a zásazích. 
Děkuji jim za disciplínu, čas i od-
hodlání, se kterým přistupují k této 
práci. Tento čas mohli využít i ji-
nak - mohli být s rodinou, mohli 
vydělávat či se jinak bavit. Jen 
připomínám, že činnost v JSDH 
není fi nančně odměňována.  Také 
děkuji všem, kteří se podíleli na 
jakékoli pomoci naší jednotce 
počínaje Obecním úřadem až po 
sponzory. V případě, že by měl 
kdokoli zájem přidat se do jednot-
ky SDH Kunčice, budete vítáni. 
Scházíme se každý čtvrtek od 18. 
hodin v hasičárně. Požadován je 
dobrý zdravotní stav, minimální 
věk 18 let a chuť pracovat v kolek-
tivu.  Nabízíme možnost pracovat 
se špičkovým vybavením, účastnit 
se nejrůznějších kurzů a školení, 
získávat zkušenosti z adrenalino-
vého prostředí atd.

Ing. Vojtěch Kahánek
velitel JSDH 

Kunčice pod Ondřejníkem

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky Kunčice p. O. za rok 2011

(Snímky ze zásahů jednotky SDH Kunčice pod Ondřejníkem – proplachování kanalizace a cvičení v polygonu v Ostravě-Fifejdách)í kanalizace a cvičení v polygonu v Ostravě Fifejdách)(Snímky ze zásahů jednotky SDH Kunčice pod Ondřejníkem proplachován
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Oznámení
Ve společnosti Kunčická s.r.o. došlo ke změně pracovnice pro-
vádějící administrativní činnost společnosti, včetně administ-
race vodného a stočného. Namísto paní Barbory Sacké, pracuje
pro Kunčickou s.r.o. paní Daniela Kociánová, mobil: 725 506
902, e-mail: daniela.kocianova@kuncicepo.cz

Řešení přestupků
Obec Kunčice pod Ondřejníkem uzavřela s Městem Frýdlantem
nad Ostravicí Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené pů-
sobnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, případně
podle jiného právního předpisu, s výjimkou přestupků, jejichž
projednávání je svěřeno orgánům jen některých obcí.
To znamená, že od 1. 3. 2012 budou všechny přestupky, vzta-
hující se k Obci Kunčice pod Ondřejníkem řešeny na Městském
úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí - odbor vnitřních věcí a obec-
ní živnostenský úřad, včetně vedení přestupkové agendy.

Čím se také zabývala rada obce
RO oslovila fi rmu WALLET s.r.o. z Brna k provedení výběru
společnosti k zajištění inženýrských služeb na kanalizaci pro
východní část obce. Radou obce již byla také schválena přísluš-
ná mandátní smlouva.
RO schválila smlouvu o dílo na úklid a pálení klestu po těžbě
dřeva v obecních lesích.
Jistě jste zaznamenali z médií, že nastane změna v systému do-
tování pracovníků na veřejně prospěšné práce. Úřad práce bude
jen omezeně přispívat na mzdu dlouhodobě nezaměstnaným, kteří
i v naší obci pravidelně vykonávali veřejně prospěšné práce. K za-
jištění technických služeb máme tedy k dispozici pouze 2 zaměst-
nance obecního úřadu na plný úvazek. Praxe ukáže, jak se dokáže-
me s úbytkem pracovníků vypořádat. RO proto schválila smlouvu
o organizaci a výkonu veřejné služby mezi Obcí Kunčice pod On-
dřejníkem a Českou republikou – úřadem práce České republiky.
Uvidíme, jak se princip veřejné služby podaří uvést do praxe.
RO vyhodnotila žádosti o neinvestiční dotace z rozpočtu obce
a schvaluje následující výše příspěvku neziskovým organizacím
a spolkům:ČSOP – 20 000 Kč.

j ý p p ý g

ČSOP Skalka – 20 000 Kč.
p

Český svaz včelařů  – 10 000 Kč.
Klub českých turistů –   6 000 Kč.
Občanské sdružení Ondřejník 
- MTB Ondřejník  – 13 000 Kč.
Rybářské sdružení Kunčice p. O.  – 10 000 Kč.
SDH Kunčice p. O. – mladí hasiči   – 10 000 Kč.
SRPdŠ Kunčice p. O.  – 10 000 Kč.

p

Valašské folklórní sdružení Vsetín  –      500 Kč.
Valašský soubor Sedmikvítek  –   1 500 Kč.
ZO ČSOP – Záchranná stanice
Bartošovice  – 1 000 Kč.

Žádosti nad 50 000 spadají do kompetencí zastupitelstva obce
a budou projednávány na jeho březnovém zasedání.
RO schválila v prosinci 2011 Smlouvu o poskytnutí fi nančního
příspěvku mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Římskokato-
lickou farností Kunčice p. O., příspěvek (na opravu dřevěného
kostela) byl schválen v rozpočtu obce na rok 2009, 2010 i 2011
a dosud nebyl poskytnut. Výše příspěvku činí 100 000,- Kč a byl
poskytnut na konci roku 2011.  Připravila Michaela Šebelová

Prodám hrob na 4 urny u Ruského kostelíku
v Kunčicích pod Ondřejníkem.

mobil: 606 795 980.
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK
Sklad Trojanovice – Bystré

Dříví naštípané, nařezané na prostorové metry (rovnané), špalky.
Možnost dovozu odběrateli.

Telefon: 603 315 738
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Zhubněte: www.hubnete.cz/chm
tel. 736 772 346

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Dne 27. 2. 2012 jsem ztratil v areálu

OÚ Kunčice pod Ondřejníkem peněženku s doklady.
Prosím poctivého nálezce o vrácení.

Odměna je samozřejmostí. Děkuji. MUDr. Jan Chovančík.

Řáádkkoová innzeercceZE ŽIVOTA OBCE
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ŠKOLNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
25. ledna 2012 proběhlo školní kolo biologické olympiády pro 6.-7.
ročník a pro 8. - 9. ročník. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 žáků. Pro
účastníky byl připraven  odborný test, poznávání přírodniny a nebyla
opomenuta ani praktická část v podobě laboratorního úkolu. Tématem
letošního kola soutěže byly „Vzájemné vztahy mezi organismy“. Jak se
již stalo zvykem v této soutěži, vědomosti, které jsou po žácích vyžado-
vány, výrazně převyšují znalosti získané v hodinách přírodopisu.
V kategorii 6. -7. ročníků se nejlépe vedlo Lucii Blažkové (6. tř.) a Da-
vidu Hutínovi (7. tř.). Oba získali stejný počet bodů a dělí se o první
místo. Mohou tak oba reprezentovat školu v okresním kole. Na třetím
místě v této kategorii byla Klára Tofl ová (6. tř.).  Ve starší kategorii 8. -
9. ročníků se na prvním místě umístil Jakub Šafář (8. tř.), druhé místo
patřilo Radku Řezníčkovi (8. tř.) a na třetím místě jen s malým bodovým
odstupem skončila Julie Poláchová (9.tř).              Blanka Zemánková

Někteří ještě máme rádi poezii
„Za našich mladých let…“ – takto nějak začínají svá vypravování
ze vzpomínek na školní léta naši rodiče i prarodiče, kteří si spoustu
poznatků a zajímavostí uchovali v paměti jen díky tomu, že se mno-
hému museli naučit nazpaměť. Dnešní generace dětí používá spíše
paměť počítačovou, než svou vlastní. Abychom naše žáky podníti-
li nejen k procvičení paměťových buněk, ale hlavně k lásce a bo-
hatství  rodného jazyka, každoročně pořádáme školní kolo soutěže
v recitaci. Děti se seznámí s krásou básnických poetismů, netradič-
ním vyjadřováním a učí se chápat obsažnost básnického jazyka, pod 
nímž si mohou ledaco i představit ve své fantazii, poznají mimočí-
tankové autory.
Letošní školní kolo recitátorů z 2. stupně se uskutečnilo v naší galerii
31. ledna 2012. Porotě se předvedlo 8 soutěžících, kteří byli rozděle-
ni do 2 kategorií podle věku. V kategorii 6. a 7. třídy se na 3. místě
umístila Miroslava Čajánková, 2. místo obhájila Karolína Šigutová
a s „Učenou stračenou“ obsadila 1. místo Lucie Blažková.
V kategorii žáků 8. a 9. třídy získal bronz Jakub Šafář, na 2. místě
skončila Aneta Janáčová. Markéta Vyroubalová se do soutěže naučila
prozaický text Jiřího Marka ZAHRADNÍCI, s nímž zvítězila.
Této soutěže se každoročně zúčastňují i mladší školáci. Se svým podá-
ním básní přicházejí v hojnějším počtu, často ještě nesvázaní trémou
a obavami z neúspěchu. Letos vystoupilo 22 žáků a jejich umístění
bylo následující:
1. kategorie - žáci 1. třídy: 1. Veronika Bartošová, 2. Marek Str-

nadel, 3. Stela Baranová
2. kategorie – žáci 2. a 3. třídy: 1. Lucie Králová, 2. Monika Ma-

roszová, 3. Barbora Menšíková
3. kategorie – žáci 4. a 5. třídy: 1. Lucie Šilbachová, 2. Lada 

Struziaková, 3. Marie Šnytová
Všem soutěžícím dětem děkuji za pečlivou přípravu a účast ve škol-
ním kole. Postupujícím recitátorům budeme přát štěstí, klid a dobré
umístění, budeme jim držet pěsti, aby úspěšně reprezentovaly naši
školu i obec. M. Kahánková, učitelka ČJ

Nové přístupy k využití ICT
ve výuce přírodovědných předmětů
 V únoru skončil projekt organizovaný Ostravskou Univerzitou, podpo-
řený Evropskou unií a ministerstvem školství a naše škola byla také jed-
ním z partnerů. Tento projekt trval dva roky. Hlavním cílem bylo oživit 
zájem žáků druhého stupně o přírodovědné obory s využitím nejnověj-
ších možností informačních a komunikačních technologií (ICT), které
se staly nedílnou součástí dnešního moderního světa. Zvýšený zájem
žáků o ICT, kterou s oblibou využívají, je možné využít i pro doplnění
a zpestření výuky přírodovědných předmětů.
 V rámci projektu škola obdržela dva notebooky a dva netbooky, měřící
systém software eProLaB a patnáct druhů čidel (např. čidlo kyselosti,
teploměry, siloměry, barometry a další). Díky tomuto vybavení mohou
žáci v hodinách přírodopisu, fyziky a chemie provádět experimentální
činnost. Blanka Zemánková

Šesťáci ten poklad našli
Po zdárně ukončeném pololetí se žáci 6. třídy dohodli se svou  třídní
učitelkou přenocovat ve škole. Program byl připraven vskutku zajímavě.
Nejdříve si poslechli hororovou povídku Miloslava Švandrlíka „Pavou-
ček“ a poté se vydali temnými chodbami školy hledat poklad. Večer,
jen při osvětlení baterkou či svíčkou, hledali jednotlivá stanoviště, kde
plnili úkoly matematické, správnosti odhadu, skládání slov, luštění kří-
žovky, znalostní a vědomostní. Svou stezku odvahy společně zvládli
a dobře ukrytý poklad našli.
Také si zahráli a zacvičili v tělocvičně, zaskotačili při oblíbených pís-
ničkách, zasoutěžili v rychlosti skládání puzzle. Večeře i snídaně byla
výborná, vždyť buchty a koláče byly napečeny od maminek.   

L. Krupová a I. Myslikovjanová
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Lyžařský výcvik v Malenovicích
Lyžování je krásný a snadný sport, ví-
me-li jak na ty kličky na svahu rychle
a jednoduše vyzrát. Odbývá se v té nej-
krásnější tělocvičně – volné přírodě.
Jiskřivý bílý sníh, slunce, modrá oblo-
ha, majestátnost a ticho hor jsou bal-
zámem na psychiku každého člověka.
Na horách se formuje povaha a ukážou
přátelé.
O tom se mohlo přesvědčit všech 28
žáků z naší školy, kteří se společně se
svými učiteli a instruktorkou Radkou
zúčastnili pětidenního lyžařského
a snowboardového výcviku na chatě P.
O. M. A. v Malenovicích.
Program kurzu byl náročný, kromě vý-
cviku na svahu byly pro žáky na večer 
nachystané odborné přednášky, hry, ne-
chyběla ani diskotéka a karneval v mas-
kách na lyžích. Třetí den patřil tradič-
ní vycházce k Rajské boudě a turnaji
v bowlingu. Na přednáškách se žáci se-
známili nejprve s lyžařským kodexem,
dalšími tématy byla historie lyžování,

lyžařská výstroj a výzbroj, nebezpečí
na horách, poskytovaní první pomoci,
freeride. 
Poslední den se uskutečnily závody
ve sjezdoslalomu. V kategorii lyžařů
- začátečníků obsadila 1. místo Mirka
Čajánková, 2. místo Lucie Blažková
a na 3. místě se umístil Marek Macura.
V kategorii lyžaři - pokročilí se daři-
lo chlapcům. 1. místo obsadil Radek 
Řezníček, 2. místo Adam Nevřiva a 3.
místo Martin Havlíček
V kategorii snowboardisté – začátečníci
byli nejrychlejší - Zuzana Kuběnová (1.
místo), Kristýna Šťipčáková (2. místo)
a Ondra Šrámek (3. místo).
V kategorii snowboardisté – pokroči-
lí – 1. místo Richard Cviček, 2. místo
Dominik Čajánek, 3. místo Jan Roztočil.
Celý lyžařský a snowboardový kurz
byl žáky hodnocen kladně, všichni si
ho užili a někteří už na zpáteční cestě
autobusem plánovali svou další účast na
kurzu v příštím školním roce.

OPRAVA
Omlouváme se za uvedení chybného tele-
fonního čísla pošty  v kalendáři, který vy-
šel jako příloha  ON 2/2012  a neúplného e-
-mailu ZŠ.  Správné znění:  Pošta Kunčice 
pod Ondřejníkem, tel: 556 850 310. Sou-
časně e-mail Základní a mateřské školy 
Karla Svolinského byl uveden v nesprávné 
podobě. Správně je zs@zskuncice.cz .

Dopis náměstka hejtmana kraje
starostům obcí

LOKÁLNÍ
TOPENIŠTĚ

- žádost spolupráci
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
ani Vás určitě neminula informace o tom, že
Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Minis-
terstvem životního prostředí připravil dotač-
ní program na obnovu neekologických kotlů
na tuhá paliva za nové, které mají účinnější
spalování a nižší poměr emisí. V souvislos-
ti s tím jsme v minulých dnech odstartovali
informační kampaň: Jak správně topit aneb
i výměna zastaralého kotle pomůže.
Hlavním cílem kampaně je navýšit prefe-
rování zdraví a kvalitnějšího ovzduší před 
ekonomickou výhodností nevhodných paliv
u cílové skupiny, sáhnout do svědomí malým
znečišťovatelům, informovat o společném
programu MŽP a MSK a v neposlední řadě
snížit emise z provozu lokálních topenišť
v důsledku výměny zastaralých kotlů, nebo
opuštění jejich využívání.
Na webu www.lokalnitopeniste.cz  v sekci
Podpořte nás, najdete inzeráty, které budou
v průběhu kampaně vycházet v Moravsko-
slezském deníku, vizuál billboardů, spoty.
Dále grafi cký banner informující o kampani.
Tento banner si můžete vložit na své webové
stránky a přes něj se zájemci dostanou na ofi -
ciální web kampaně www.lokalnitopeniste.
cz, kde získají další užitečné informace.
Byl bych velmi potěšen, pokud byste mohli
banner umístit na webových stránkách vaše-
ho města či obce, inzerát umístit do vašich
zpravodajů a pomohli nám tak podpořit celou
kampaň. Jde nám přece o společnou věc…
S případnými dotazy a žádostmi se obraťte,
prosím, na Karin Veselou, mail: karin.vese-
la@kv-advisory.cz  nebo na tel. 724 125 830.
Předem děkuji za spolupráci a s pozdravem

Miroslav Novák
náměstek hejtmana
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VÝDAJE
Odvoz komunálního odpadu 1.571.336,- Kč
Separace sklo + plast + papír 289.908,- Kč
Pronájem sběrných nádob (kontejnery) 55.690,- Kč
Nákup popelnic + materiálu 6.466,- Kč
Odvoz velkoobjemového odpadu 15.832,70 Kč
Odvoz nebezpečného odpadu 86.253,- Kč
Stavební práce 8.172,- Kč
Celkem 2.176.657,7 Kč

PŘÍJMY
Poplatek za komunální odpad (rodinné
domy + chaty)

1.520.200,- Kč

Odvoz komunálního odpadu (podnikatelé) 87.975,- Kč
Ekokom + Asekol (příjmy za třídění odpadu) 271.109,- Kč
Prodej popelnic 840,- Kč
Celkem 1.880.124,- Kč

Den Úřední hodiny podatelny
19.03. 08:00 17:00
20.03. 08:00 15:00
21.03. 08:00 17:00
22.03. 08:00 15:00
23.03. 08:00 15:00
26.03. 08:00 18:00
27.03. 08:00 18:00
28.03. 08:00 18:00
29.03. 08:00 18:00
30.03. 08:00 18:00
31.03. ----- -----
02.04. 08:00 18:00

V měsíci únoru byl v prodejně 

potravin u pí. Homolové 

(u přejezdu) zahájen prodej 

čerstvého mléka z automatu. 

Mléko je možno načerpat 

do vlastních nádob.

Cena jednoho litru
je 13 Kč.

VÝSLEDKY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
V KUNČICÍCH V ROCE 2011

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 
296.533,70 Kč, které doplatila 
obec z rozpočtu. 
Oproti předchozímu roku vzrost-
ly celkové náklady na sběr komu-
nálního odpadu téměř o 160.000 
Kč (2.010.748 Kč v roce 2010). 
Dobrou zprávou je, že příjmy za 
třídění odpadu se rok od roku 
viditelně zvyšují, což znamená, 
že se občanům Kunčic daří lépe 
vytřídit plasty, papír a sklo, k če-
muž teď nově přibyl i elektrood-
pad a zářivky.  

tíme vysoký poplatek za popelni-
ce, ani tato vybraná částka nestačí
k pokrytí nákladů na likvidaci od-
padů v naší obci.
Abychom si představili, jaké množ-
ství odpadu jsme vyprodukovali,
tak v minulém roce se vysbíralo cel-
kově 805,4316 tun odpadu (včetně
velkoobjemového), z toho se poda-
řilo vytřídit 102,671 tun separova-
ného odpadu. Na jednoho obyvatele
Kunčic tak vychází 322 kg odpadu,
který skončil na skládce. Číslo není
zcela přesné, protože do něj nejsou

zahrnuti chataři, skutečné množství
by bylo menší. Přesto zhruba odpo-
vídá průměru v Moravskoslezském
kraji (315 kg vyskládkovaného od-
padu na osobu a rok).
Cestou, jak by se dalo ušetřit, je sní-
žit množství odpadů vyvezeného na
skládku (platíme podle toho, kolik 
tun vyvezeme) a zvýšit příjmy za
tříděný odpad, tzn. vytřídit ho více.
Např. v Hustopečích nad Bečvou,
které mají 1750 obyvatel, vyvezou
popelářská auta za rok jen 170 tun
nevytříděného odpadu. Takže jisté
rezervy zde očividně jsou. 
Před koncem roku se v médiích
objevily zprávy o úvaze našich
zákonodárců zvýšit horní hranici
pro poplatek za komunální odpad 
z 500 Kč na 1000 Kč na obyvatele
a rok. Vzhledem k tomu, že stáva-
jící vybrané částky opravdu nesta-
čí ani k pokrytí nákladů na svoz
a likvidaci odpadu, je zde reálná
šance, že pokud by byl zákon při-
jat, poplatek se zvýší.Ukažme již
nyní, že dokážeme snížit výdaje
(do popelnic vložíme méně odpadu
- můžeme např. začít přemýšlením

nad nutností nejrůznějších obalů
při nákupu potravin, pořízením si
kompostu, dokonalejším vytřídě-
ním druhotných surovin) a zvýšit 
příjmy (do kontejnerů na tříděný
odpad odevzdat více plastů, papíru,

skla a elektroodpadu; papír a víčka 
z PET lahví je možno donést i do 
školy). Jak se nám to podaří, se do-
zvíme z tabulky zase za rok.

Z podkladů obecního úřadu
zpracovala Kateřina Niklová

Finanční úřad 
ve Frýdlantě nad Ostravicí

Informace o rozšíření úředních hodin Informace o rozšíření úředních hodin
v době od 19. 3. 2012 – 2. 4. 2012

Úřední hodiny pokladny
9:00 – 11:30 12:30 – 15:00

----- -----
9:00 – 11:30 12:30 – 15:00

----- -----
----- -----

9:00 – 11:30 12:30 – 15:00
9:00 – 11:30 12:30 – 15:00
9:00 – 11:30 12:30 – 15:00
9:00 – 11:30 12:30 – 15:00
9:00 – 11:30 12:30 – 15:00

----- -----
9:00 – 11:30 12:30 – 15:00
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NEJLEPŠÍ 
SEDMIHLÁSCI Z KUNČIC 
V pátek 10. února se konala soutěž ve zpěvu valašských písní
Frenštátský sedmihlásek pořádaná valašským folklorním
sdružením a frenštátským domem dětí Astra. Z Kunčic
pod Ondřejníkem se do soutěže přihlásilo 7 zpěváčků, kteří
navštěvují kroužky Ondřejníček a Sedmikvítek, a ukázali, že
zpívat umí, ale hlavně že zpívají rádi a s nadšením. Při jejich
snažení je doprovodili i mladí muzikanti z Ondřejníčku. Děti
soutěžily ve dvou kategoriích. Odborná porota ocenila prvním
místem (v mladší kategorii) Stelu Baranovou a Honzu Cochlara
(oba s postupem do dalšího kola ve Valašských Kloboukách),
o druhé místo se podělili Veronika Bartošová a Jáchym Šebela
a třetí místo obsadil Štěpán Šebela. Ve starší kategorii se
umístila Sabina Stempěnová na druhém místě a také postupuje
do Valašských Klobouk. Všem moc gratulujeme!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
2012 

KUNČICE 
POD ONDŘEJNÍKEM

Rádi bychom z celého srdce poděkovali
všem štědrým dárcům, kteří i letos přispěli
na tuto sbírku. Na tuto sbírku se podařilo

v Kunčicích pod Ondřejníkem vybrat:

6 601 Kč

Velké poděkování patří také malým i velkým kolední-
kům, bez nichž by se tato sbírka nemohla realizovat.
Výtěžek sbírky je určen na podporu péče o sociálně
slabé rodiny a dokrytí nutných provozních výdajů pe-
čovatelské služby. Celý výnos nezůstává jenom v naší
Charitě, ale je určen i na další projekty Diecézní Cha-
rity, na humanitární pomoc a další projekty pomoci or-
ganizované Sekretariátem CHČR. V Charitě Frenštát 
pod Radhoštěm zůstává 65% výnosu této sbírky.

Za Charitu Frenštát pod Radhoštěm
Anna Čechová

www.trikralovasbirka.cz

Až půjdete k popelnicím, vzpomeňte si na to, kolik obec doplá-
cí za likvidaci odpadu. Viz článek na předchozí straně. 

SPLATNOST ÚHRADY POPLATKŮ
Místní poplatek  za  odpad - na rok 2012  ve výši  492 Kč / po-
platník; splatnost poplatku do 31. 3. 2012. Místní poplatek ze psů
na rok 2012  ve výši 180 Kč za každého psa; splatnost poplatku
do 31. 3. 2012. měsíci březnu 2012 budou rozesílány poštovní
poukázky na tyto místní poplatky. průběhu měsíce března 2012
můžete uhradit tyto poplatky hotově pokladně Obecního úřa-
du p. Řezníčkové. V případě bezhotovostní platby musíte uvést 
správný variabilní symbol, k němuž bude Vaše platba správně
přiřazena. Variabilní symboly jsou stejné, jako loňském roce.
Pokud neznáte nebo váháte, jestli jste uvedli variabilní symbol
správně, raději kontaktuje paní Ivanu Řezníčkovou (mobil 725
506 901 email: ivana.reznickova@kuncicepo.cz).



  V předposlední prosincový
den roku 1897 v Kunčicích opět 
hořelo. Paní Marii Krkoškové
z čp. 35 shořela celá dřevěná
chalupa i s veškerým příslušen-
stvím. Za dalších pár měsíců,
v pondělí dne 8. srpna 1898 za-
čalo ve dvě hodiny odpoledne
hořet dřevěné stavení čp. 44.
Jeho majitel Josef Válek přišel
o všechen majetek. Mimo to
shořel i mlýn, pila a další tři sta-
vení. A v neděli 6. listopadu té-

hož roku zakokrhal červený ko-
hout znovu. V sedm hodin ráno
zachvátil požár dřevěný domek 
čp. 46 patřící Anně Švrčkové.
Popelem lehla i stodola.

  Není divu, že právě na konci
roku 1898 začali kunčičtí zcela
vážně uvažovat o založení dob-
rovolného hasičského sboru.
Jeden z prvních spolků vznikl
na Moravě již v roce 1861 v ne-
dalekém Fulneku, v roce 1878
byl založen hasičský spolek 

ve Frenštátě a v roce 1887 ve
Frýdlantu nad Ostravicí. A tak 
se koncem roku 1898 k prvním
spolkům v naší oblasti přidali
i kunčičtí. Po nich vznikl na-
příklad spolek v Metylovicích
(1889), ve Staré Vsi nad Ond-
řejnicí (1895) nebo v Kozlovi-
cích (1909).

   První členové kunčického
sboru neměli na růžích ustlá-
no. Z příspěvků členů a ze

sbírek mezi občany si pořídili
nejnutnější výzbroj a zakou-
pili také několik ručních ha-
sičských stříkaček, zvaných

berlovky. (Berlová stříkačka
je jednoduché pístové čerpa-
dlo s jedním pístem. Má tvar 
berle, kterou si hasič vloží pod 
paži a spodní část ponoří do
nádoby s vodou. Pomocí páky
a pístu pumpuje jednou rukou
vodu, druhou rukou usměrňu-
je hadici a proudnici na požá-
řiště). Na jinou technika a na
další vybavení nebylo.
A tak ještě koncem roku 1898
dostal mladý továrník Rai-

mund August Smekal dopis od 
kunčických hasičů.  Jeho děd 
Antonín Smekal, založil v roce
1820 v nedalekých Čechách
pod Kosířem malou výrobnu
hasičského nářadí. Jeho syn
František Smekal, začal zde
v roce 1850 s výrobou dvou
a čtyřkolových stříkaček, taže-
ných tehdy pochopitelně koň-
mi. Bylo tradicí fi rmy, že její
zástupci byli účastni uvádění
stříkaček do provozu a tak není
divu, že jednu neděli roku 1899
se v tehdejších Velkých Kun-
čicích pod Radhoštěm objevil
pan továrník Smekal. Vyráběl
tehdy ve svých třech závodech
v Praze, ve Slatiňanech a v Če-
chách pod Kosířem špičkovou
hasičskou techniku. Přijel s na-

bídkou na prodej čtyřkolové 
stříkačky za slušnou cenu asi 
760 zlatých, z níž část mohla 
být postupně splácena.

 Od té doby, celých více než 
114 let jsou kunčičtí hasiči 
všude tam, kde je třeba. Není 
tedy divu, že když v roce 2006 
dostali prvotřídně vybavený 
hasičský vůz MAN 16 - R, tak 
si veřejně připomněli i doby, 
kdy začínali s berlovkami 

a v čapkách, které si museli 
zakoupit ze svých prostředků. 
Hodně se změnilo, dnes hasič-
ský sbor nemá takové funkce 
jako kdysi (trubač, stříkačník, 
lezec, samaritán), ale to, co 
zůstává, je neměnné. Pomáhat 
ostatním v místě a v okolí. 

 Jenom pro ilustraci. Když 
si kunčičtí hasiči v roce 2008 
připomínali 110. výročí zalo-
žení spolku, byla jejich bilan-
ce obdivuhodná. Mimo řady 
společenských, kulturních 
a sportovních akcí, kterých se 
účastní, vyjeli v tom roce cel-
kem 46 krát. Asistovali u dese-
ti požárů, desetkrát pomáhali 
zdolat následky nebezpeč-
ných stavů, jeden a dvacetkrát
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poskytli technickou pomoc,
dále asistovali několikrát 
u nebezpečných nehod. Mají
24 stálých členů výjezdové
jednotky, jinak je jich sedm
desítek a z toho třicet dětí.
U každého ze zásahů bylo
v průměru osm členů jednot-
ky. Průměrná doba od nahlá-
šení situace do výjezdu jed-
notky byla 4,5 minuty. Spočí-
táme-li všechny akce, vyjíždí
kunčičtí hasiči k různým udá-
lostem průměrně každý 8. den

v roce, když doba strávená
u jednoho zásahu je v průmě-
ru 2,5 hodiny. Ale stalo se jim,
že byli u jednoho zásahu také
31 hodin na nohou. 

Hasičství je již od svého vzni-
ku velké mravní hnutí, které
si bere za úkol bránit život 
a majetek člověka před požá-
rem a jinými živelnými pohro-
mami - a to dobrovolně a bez
výhrad. A tuto zásadu kunčičtí
hasiči od dob svého založení
tvořivě a obětavě dodržují. (le)

O tomto svém moderním vo-
zidle s názvem CAS 16 MAN
se na webových stránkách
kunčických hasičů (odkud 
jsou i další snímky použité
v tomto článku) dočteme:
Automobilová stříkačka MAN 
CAS 16 4x4 je postavena na
terénním vojenském podvozku,
kabina je pro 6 osob. Tento typ
byl vybrán s ohledem na po-
lohu naší podhorské vesnice
a náročný okolní terén. V ná-
stavbě je nádrž na vodu o obsa-
hu 2 200 litrů a nádrž na pěni-
dlo o obsahu 150 litrů. Obě tyto
nádrže jsou vyrobeny z nerezi.
V nástavbě se nachází čerpa-
dlo o výkonu 1 600 l/min, což 
umožňuje hašení jak nízkým,
tak i vysokým tlakem – a to
jak vodou, tak i pěnou.  Část 
výbavy automobilu tvoří náš 

původní materiál, část výbavy
je nová.  Auto připravené k zá-
sahu obsahuje: 6 ks dýchacích
přístrojů SATURN, elektro-
centrálu, osvětlovací soupravu
i se stožárem, motorovou pilu,
veškeré hadice a příslušenství 
k hašení požárů, naviják a asa-
nační lištu.  Výbava pamatuje
i na první pomoc - je doplně-
na velkou lékárničkou a nosít-
ky. Spojení se všemi složkami
integrovaného záchranného
systému je zajištěno třemi vysí-
lačkami a další čtyři vysílačky
slouží k dorozumívání se mezi
členy výjezdové jednotky.
A na druhém snímku vlevo je
stříkačka, o které je řeč v úvo-
du článku.

(Ke zpracování textu
bylo použito fotografi í

i podkladů z http://sdhkunci-
cepo.mypage.cz/)
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ZIMNÍ SPORTOVNÍ DEN
Dne 10. 2. 2012 se konal 
zimní sportovní den. Starší 
žáci si mohli zvolit jednu ze 
tří pohybových aktivit. Prv-
ní skupinka byla na lyžích 
a snowboardech ve skiareálu 
Opálená, druhá na bruslích 
na zimním stadionu ve Fren-
štátě pod Radhoštěm a třetí 
skupinka šla na vycházku do 
okolí školy, kde si děti užily 
bobování a sáňkování. Ko-

lektivy menších školáků si 
také zvolily vycházky a ra-
dostné skotačení na sněhu. 
Na závěr si děti zahrály hry 
na školním hřišti v duchu po-
hádky o Mrazíkovi. A o co se 
hrálo? Hlavně o posílení těla 
i ducha a sladká odměna byla 
rovněž pro všechny. Ani mra-
zivé počasí děti nezaskočilo 
a sportovní den se jim moc 
líbil.  Petra Švrčková


