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CO KDY A KDE? 
Kalendárium akcí v obci

11. května
6. ročník hasičské soutěže 
O KUNČICKÝ POHÁR
20.30 hod. Areál ZŠ
12. května 
Za písničkou na Skalku – po-
řad pro seniory. 15.30 hod. ve 
všech prostorách restaurace 
Skalka.
12-13. května
fotbalová utkání (soupeři 
Dobrá B, Dobratice, Dobrá)
17. května 
pravidelné očkování psů (ná-
hradní termín 24. května)
19. května
fotbalová utkání (soupeři Voj-
kovice, Palkovice, Milíkov)
22. května
Májová vycházka pro seniory 
– sraz v 8.45 hod. u benzinky 
(náhradní termín 24. května)
23-27. května
fotbalová utkání (soupeři 
Chlebovice, Raškovice, Koz-
lovice, Nošovice)
26. 5. května
KČT „ Po stopách partyzánů“ 
(pochod). Sraz od 7.00 nádra-
ží ČD Kunčice pod Ondřejní-
kem
30-31. května 
DIAKONIE BROUMOV sbír-
ka použitého ošacení (vždy od 
8.00 hod. na obecním úřadě)
2. června
fotbalová utkání (soupeři Vác-
lavovice- dorost a žáci)
3. června 
MTB Ondřejník:  „Závod hor-
ských kol pro děti a mládež 
2012“. Areál ZŠ od 9.00 hod.  

Kalendárium akcí obce * 
Nová služba pro občany a or-
ganizace * posílejte nám data 
vašich akcí vždy do 25. v mě-
síci 
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Informace z jednání rady obce
RO byla starostou obce seznámena s tím, 
že 12. 4. a 13. 4. 2012 proběhl vrchní státní 
dozor v lesích ve vlastnictví obce Kunčice 
pod Ondřejníkem. 
RO vzala na vědomí Protokol 
o provedeném dozoru ministerstva 
životního prostředí, odboru výkonu státní 
správy. Z protokolu vyplývá, že obnova 
a výchova lesních porostů je v souladu 
s platnými prováděcími předpisy. Stejně 
tak ochrana sazenic a kultur, využívání 
pozemků určených k plnění funkce 
lesa i plnění hospodářského plánu je 
v souladu s platnými prováděcími 
předpisy. Odborný lesní hospodář Tomáš 
Svoboda zabezpečuje obci odbornou 
úroveň hospodaření v souladu s lesním 
zákonem. Lesní hospodářská evidence je 
vedena správně. Kontrolními orgány bylo 
doporučeno ošetření na zmlazení jedlí 
proti škodám zvěří okusem, provedení 
zalesnění holin a zpracování nahodilé 
těžby.
 RO schválila smlouvu o dílo „Oprava 
místních komunikací metodou ITHR 
v Obci Kunčice pod Ondřejníkem“ (fa 
Dotastav, Olomouc). Byla opravena 
komunikace v horní části obce od točny 
k železniční trati.
RO schválila smlouvu o dílo na „Stavební 
úpravy vstupní rampy a schodiště 
u nákupního střediska Hruška v Kunčicích 
p. O.“ Rekonstrukce rampy již probíhá dle 
plánu, jak jste si jistě všimli.
RO dále schválila jednu žádost o přidělení 
bytu v domě pro seniory. Dům je tak v tuto 
chvíli plně obsazen. 

Zakázka: „ Rekonstrukce 
ZŠ Karla Svolinského

Kunčice pod Ondřejníkem“

  Vzhledem k tomu, že o problematice 
plánovaného zateplení se hovoří na 
různých místech různě, vysvětlíme situaci 
poněkud podrobněji. První výběrové řízení 
na zateplení ZŠ bylo zrušeno po diskusi 
se SFŽP, kdy bylo naznačeno, že nebyla 
se SFŽP zadávací dokumentace řádně 
projednána, v zadávací dokumentaci byly 
přímo uváděny obchodní názvy materiálů 
pro stavbu, což je nepřípustné atd. Celá 
soutěž tím byla zpochybněna a hrozilo 
nebezpečí, že dotace nebude poskytnuta. 
  Obava se ukázala opodstatněna při 

odborném posouzení původního projektu 
a zadávací dokumentace. Například 
původní projekt na rekonstrukci ZŠ 
neprověřil skladbu střechy školy, vycházel 
ze stavební dokumentace, proto navržené 
zateplení střechy bylo natolik drahé, 
že překročilo povolený fi nanční limit 
na m2 a tím se náklady na střechu stály 
nezpůsobilými ve výši 3 750 000 Kč. 
Skladba střechy je ve skutečnosti jiná, 
a pokud by toto projektant prověřil, byla by 
částka na střechu uznatelná, tedy obec tak 
přišla na dotaci přibližně o 3 750 000 Kč. 
Dodatečně již tuto změnu SFŽP nechtěl 
uznat. Dále se v rozpočtu objevovaly 
neidentifi kovatelné položky ostatní práce 
– 510 000 Kč, 260 000 Kč, 770 000 Kč, 
předražený hromosvod za 540 000 Kč 
apod.
  Výkaz výměr byl zavádějící a absolutně 
nepoužitelný pro vlastní stavbu, 
kontrolu, fakturaci, více a méněpráce 
atd. V dokumentaci se uvádělo, že 
konstrukce střechy nad tělocvičnou 
nevyhovuje meznímu stavu únosnosti 
– zatížení sněhem a proto navrhuje 
nové vazníky, původní veřejná zakázka 
však nové vazníky neřešila. Podobných 
závažných chyb bylo v původní soutěží 
více. Realizovat původní zakázku by byl 
nezodpovědný hazard, byť za relativně 
nízkou cenu.
  Nový projekt řeší oproti původnímu 
projektu jednoznačně detaily, např. 
meziokenní pilíře, upevnění oken, 
odpovídající výkazy výměr, rozpracovává 
např. klempířské konstrukce, zateplení 
střech řeší na základě provedených sond 
atd. Dále řeší na základě odtrhových 
zkoušek stržení původního zateplení 
a instalaci nového. 
  Celkové výdaje původního projektu byly 
17 485 567 Kč s DPH, nově je cena dle 
projektu 20 982 680 Kč s DPH. Stavba je 
dražší o stržení starého zateplení a instalaci 
nové střechy tělocvičny. RO schválila na 
doporučení hodnotící komise o výsledku 
výběrového řízení. Ekonomicky 
nejvýhodnější nabídku podala a vítězem 
výběrového řízení se stala fi rma Bystroň 
– zateplení a.s., Ostrava. Firma Bystroň 
nabídla cenu cca 19,5 mil. Kč. Výše dotace 
činí zhruba 7,7 mil. Kč.  Spoluúčast obce 
je ve výši zhruba 11,8 mil. Kč. 

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí
ZŠ je nutné neuznatelné náklady projektu
a spoluúčast obce krýt úvěrem ve výši 
10 000 000 Kč.
RO schválila výzvu k podání nabídky pro 
účely zadání veřejné zakázky na služby
ve zjednodušeném podlimitním řízení. 
Dále se RO dohodla, že vzhledem k brzké 
rekonstrukci ZŠ by bylo vhodné provést 
odborný průzkum na zjištění početní 
koncentrace azbestových a ostatních 
nebezpečných minerálních vláken ve 
vnitřním prostoru ZŠ. RO pověřila 
místostarostu obce oslovením odborných 
fi rem provádějících tento průzkum.
V letošním roce nás tedy čeká 
rekonstrukce venkovního pláště, ale škola 
potřebuje postupnou rekonstrukci i uvnitř 
budovy. Ředitel školy seznámil radu obce 
s plánem revitalizace školy v letech 2012 
– 2014.   Odpady a sociální zařízení jsou 
v havarijním stavu, dále je nutná oprava 
podlah na chodbách (nivelace, výměna 
linolea), výměna tabulí atd.
Návrh opatření: Stanovení stálého plánu, 
jak průběžně budovu ZŠ udržovat, aby 
splňovala standard užívání. Průběžné 
opravy (např. obnova 1 třídy každý 
rok) zahrnout v následujících letech do 
rozpočtu obce. Větší investice naplánovat 
v delším časovém horizontu a zajistit dle 
možností prostředky na jejich fi nancování 
(granty, úvěr, prodej nemovitostí). 

Zachování třetí třídy mateřské školy
Jak jsme vám již informovali výjimka 
na provozování třídy mateřské školy 
v bývalé školní družině (střední oddělení) 
v letošním roce končí a nelze ji prodloužit. 
Touto otázkou se již v prosinci zabývalo 
zastupitelstvo obce a schválilo řešení 
této situace přístavbou samostatného 
objektu. Toto řešení se však ukázalo při 
projektování jako velmi fi nančně náročné 
a také nevhodné, neboť by nebylo možno 
zajistit zásobování třídy stravou v souladu 
s hygienickými předpisy. Bylo rozhodnuto, 
že problém vyřeší rekonstrukce menšího 
rozsahu, kdy v přímé návaznosti na 
stávající třídu mateřské školy, v souladu 
s požadavky hygieny a stavebního úřadu, 
bude zbudováno wc a umývárna pro děti. 
Studii zveřejníme v příštích obecních 
novinách.

Za radu obce 
Michaela Šebelová a Tomáš Hrubiš
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKASPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Oldřich Šrubař .......................................................................... 96 let
 Anna Kalabusová ..................................................................... 89 let
Karel Jurek ............................................................................... 88 let
Emil Cochlar ............................................................................ 82 let
Jarmila Konvičková ................................................................ 82 let
Jarmila Pustková ...................................................................... 80 let
František Bouška ..................................................................... 65 let
Jiřina Morávková .................................................................... 65 let
Antonín Holuša ........................................................................ 65 let
Jana Macurová ......................................................................... 60 let
Jaroslava Fojtíková ................................................................... 60 let

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

Jubilanti květen 2012

Vítání občánků

Dne 31. března 
2012 jsme v ob-
řadní síni obec-
ního úřadu při-
vítali tyto nové 
občánky Kun-
čic p. O.:  Eliš-
ku Zábojovou, 
Mikuláše Ma-
curu a Jakuba 
Cochlara.
Dětem i rodi-
čům přejeme 
hodně zdraví, 
štěstí a spokoje-
nosti. Foto:
Zdeněk Šrubař

Jak vyjdeme o prázdninách?
Číslo 5. Obecních novin vychází nyní v prvním týdnu května, 
číslo 6. Obecních novin vyjde v prvním týdnu června. Číslo 7 -8 
vyjde v prvním týdnu měsíce července ve dvojnásobném rozsahu, 
v srpnu Obecní noviny nevyjdou.  Číslo 9. vyjde v prvním týdnu 
měsíce září. Uzávěrky všech vydání (vyjma měsíce srpna) jsou 
vždy 25. v měsíci.

Rozloučení

Vzpomínky

Poděkování

V měsíci dubnu jsme se naposledy rozloučili s panem Borisem 
Šrubařem.

V květnu uplyne 30 let od úmrtí našich rodičů Anežky a Josefa 
Konvičkových. Vzpomínají děti.

Májová vycházka pro seniory
SPOZ vás zve na společnou vycházku na úterý 22. května 2012
(náhradní termín čtvrtek 24. 5.). Sejdeme se v 8. 45 u benzinky
v dolní části obce. Horňákům jede autobus k Huťařství. Známými 
i neznámými cestičkami dojdeme až na Maralák. Vycházka bude 
poměrně krátká, zato posezení v hospůdce může být delší.

Těší se na vás Zdeňka Křenková

Již mnoho let, ve všech ročních obdobích, za každého počasí, do všech 
přístupných i obtížně přístupných míst, den co den dochází, za pa-
cienty s různě vážnými zdravotními obtížemi, zdravotní sestra, paní 
Jarmila Tofl ová. Úzce spolupracuje s obvodními lékaři i rodinami ne-
mocných. Autem, na kole, či pěšky se odstává za lidmi od Ostravice 
přes Čeladnou, Kunčice pod Ondřejníkem až po Tichou a Trojanovice. 
Je až k neuvěření, že tato obětavá a energická žena letos v květnu do-
sahuje věku, v němž většina odpočívá, ale ona stále neúnavně kmitá. 
Za její pomoc a podporu v naší domácnosti moc děkujeme!

Gabriela a Jiří Šmiřákovi s rodinou
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Setkání dříve narozených na Horizont resortu proběhlo v přátelské atmosféře. V sále se sešla sedmdesátka  občanů Kunčic starších 65 let. Na S tká í dří ý h H i t t běhl řát l ké t féř V ál šl d d átk bč ů K či t ší h 65 l t N
úvod se potěšili pásmem vystoupení kunčických dětí (školka vystoupila se svým Řemeslným pásmem, školní sbor si připravil písně i pro pa-
mětníky, takže spolu s dětmi v několika případech zpíval celý sál a Ondřejníček ukázal své jarní pásmo). Poděkování patří sboru pro občanské 
záležitosti, který pod vedením paní Zdeňky Křenkové milé setkání připravil. Děkujeme a za rok na shledanou.    (MŠ)

Krátce před Velikonocemi se 
malí, mladí, ale i starší a dříve 
narození příznivci pohybu sešli 
v sokolovně, aby si zasoutěži-
li o Velikonoční vajíčko, aby se 
předvedli svým nejbližším nebo 
aby se naopak na své nejbližší po-

dívali. Žáci a žákyně pod vede-
ním Martina Krkošky předvedli  
zaplněnému ochozu rozcvičku. 
Následně pak  gymnastickou se-
stavu, kterou nacvičili s manžely 
Majerkovými.  Po nich tělocvič-
nu jako pytel blech zaplnily nej-

menší děti, které spolu se svými
maminkami a tatínky ukázaly
uvítací říkanku a dále to, jak cvi-
čení rodičů s dětmi  pod vedením
cvičitelek Markéty Janasové,
Markéty Menšíkové, Hany Par-
gačové a Michaely Šebelové vy-

padá. Nakonec všichni soutěžili 
a právem získali odměny.  Akci 
připravil odbor ASPV při TJ SO-
KOL, Kunčice pod Ondřejníkem.  
Fotografi e (nejen z této akce) na-
leznete na webu obce www.kun-
cicepo.cz  (MŠ)

Velikonoční vajíčko
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SAPERE SOUTĚŽ 
- o zdravém životním stylu

OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ 
PYTHAGORIÁDY

OKRESNÍ KOLO BIOLOGICKÉ 
OLYMPIÁDY

VIII. ročník dětské výtvarné 
soutěže „ZVÍŘE NENÍ VĚC“

Výtvarné úspěchy našich žáků

PROGRAM s názvem BUĎ OK!

I v letošním školním roce se naše škola zúčastnila této soutěže, nově 
však byla určena i pro žáky I. stupně ZŠ. Soutěž probíhá on-line, kdy 
soutěží nejprve každý sám, pak tři nejlepší vytvoří družstvo a postupují
dál společně.
Za I. stupeň se nám vylouplo družstvo ve složení:  Edita Němcová 
(5. tř.), Natali Cholevová (4. tř.) a Natálie-Laura Mynářová(5. tř.).
Za II. stupeň soutěžili: Jakub Štefek (9. tř.), Markéta Vyroubalová 
(8. tř.) a David Šenk (9. tř.). Jak se později ukázalo, byly to velice 
úspěšné týmy. Děvčatům z I. stupně blahopřejeme ke krásnému 4. místu 
v krajském kole, kam se až probojovala. Starší žáci dokonce krajské kolo 
vyhráli a už jsme se všichni těšili, že pojedeme reprezentovat školu do 
Prahy v celostátním kole. Plány bohužel zhatil zcela nevhodně zvolený 
termín, 23. duben, kdy deváťáci dělají přijímací zkoušky na SŠ, což je 
pro jejich budoucnost pochopitelně přednější. Snad v příštím ročníku 
tento úspěch zopakujeme, byť již v jiném složení a organizátoři soutěže 
lépe naplánují časový harmonogram.  Ještě jednou všem gratulujeme.

A. Charbuláková

27. března se v ZŠ P. Bezruče ve Frýdku-Místku konalo okresní kolo
této oblíbené matematické soutěže, která prověří početní a logické
schopnosti žáků čtvrtých a pátých tříd. Ze školního kola zde postoupili
dva nejlepší páťáci, Natálie- Laura Mynářová  a Jakub Svítil. Oba
byli i v tomto kole úspěšnými řešiteli, takže gratulujeme Jakubovi ke
krásnému 5. a Natálce k 9. místu.    A. Charbuláková

 V úterý 10. května 2012 proběhlo okresní kolo biologické olympiády 
pro žáky 6. a 7. třídy ve Frýdku- Místku. Ze školního kola postoupili 
David Hutín (7. tř.) a Lucie Blažková (6. tř.). Podmínkou vstupu do 
okresního kola bylo vypracování laboratorního úkolu. 

 Tématem letošního ročníku byly „Vzájemné vztahy mezi 
organismy“. Typickým znakem této soutěže je její odborná náročnost. 
V konkurenci, 39 zúčastněných žáků z 26 škol okresu, obstáli naši žáci 
se ctí. Lucie Blažková skončila na jedenáctém místě a David Hutín 
na místě dvanáctém. Pro oba žáky to byla zkušenost, kterou určitě 
využijí v dalších ročnících této soutěže.  Blanka Zemánková

I do této soutěže jsme zaslali výtvarná dílka našich žáků a jsme velice 
rádi, že ze 721 zaslaných prací porota vybrala dvě z naší školy. Tyto 
práce budou vystaveny ve Dvoře Králové nad Labem. Je to tvorba 
Zuzanky Vašutové a Ondřeje Sebery. Moc gratuluji. Eva Halatová

S dětmi z výtvarného kroužku jsme se zapojili do výtvarné soutě-
že na téma - ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO, kterou vyhlásila 

organizace ADRA. Hlavní patronkou 
soutěže byla spisovatelka Bára Ne-
svadbová. Z 3 769 prací bylo vybráno 
100 výherců, kteří budou odměněni 
a jejich práce vystaveny do 30. 4. 2012 
v Nové budově Národního muzea 
a otištěny v katalogu ADRY. Z naší 
školy vyhrála výtvarná práce Aničky 
Zádrapové. Gratulujeme k nádherné-
mu úspěchu.

V pondělí 23. dubna ve všech třídách naší školy proběhla poslední část 
třídílného programu preventivních aktivit pod vedením profesionálních
lektorů z občanského sdružení RENARKON. Cílem těchto akcí bylo 
hovořit s dětmi o všech možných nástrahách týkajících se šikany, 
mezilidských vztahů, nebezpečí různých závislostí, kyberšikany,
netolismu a mnoha dalších. Vše probíhá hlavně formou povídání 
si s dětmi, rozboru jednotlivých postojů, upozornění na nebezpečí, 
společného hledání různých alternativ. Děti mají možnost o podobných
věcech více popřemýšlet a třeba je i dále rozebírat se svými třídními 
učiteli ve výuce či na třídnických hodinách. Cílem je vychovat zdravé,
komunikující mladé lidi, kteří dovedou o věcech přemýšlet a odmítat to,
do čeho by byli proti své vůli tlačeni. A. Charbuláková

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
V březnu proběhla mezi žáky I. stupně kunčické školy čtenářská soutěž. 
Děti si v ní připomenuly naše slavné pohádkáře. Nejčastěji vyhledaly 
pohádky Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Svoji četbu pak 
zaznamenaly, doplnily vlastní ilustrací a informacemi o autorech.
Výsledková listina soutěže:

1. kategorie: 1. třída
1. místo – Daniel Sebera
2. místo -  Michaela Slívová
3. místo – Matyáš Kadúch

2. kategorie: 2. a 3. třída
1. místo – Sára Kadlecová
2. místo – Lucie Chovančíková
3. místo – Anna Janasová, Ondřej Sebera

3. kategorie: 4. a 5. třída
1. místo – Jakub Charbulák
2. místo – Edita Němcová
3. místo – Eliška Majerková,

 Natálie-Laura Mynářová

Závod horských kol
pro děti a mládež 2012

Cyklistický oddíl MTB Ondřejník pořádá už 6. ročník tohoto oblí-
beného závodu a to opět v prostorách sportovního areálu ZŠ a MŠ
Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem
Datum konání : neděle  3. 6. 2012
Místo: areál ZŠ Kunčice pod Ondřejníkem
Přihlášky : do 1. 6. 2012  + na místě při prezentaci
Prezentace : 3. 6. 2012 od 9:00 hod.
Start : 11:00 hod.
KATEGORIE A TRATĚ:
předžáci 2006 a mladší 1 km
ml. žáci 2005-2003 1,6 km
st. žáci 2002-2000 4,7 km
dorost 1999-1997 8,5 km
junioři 1996-1994 16,7 km juniorky 8,5 km
dospělí 1993-… 16,7 km
Zvlášť kategorie pro holky a kluky. Vyhodnocení závodu 30 mi-
nut po dokončení poslední kategorie. 
INFORMACE: www.mtbondrejnik.cz 
 e-mail: mtbondrejnik@centrum.cz                                    
 tel: 606278188  nebo  724077497
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Klub českých turistů
Kunčice pod Ondřejníkem

NABÍDKA
ZAJÍMAVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ

Očkování psů 

Zveme všechny příznivce turistiky dne 26. 5. 
2012 na pochod

„Po stopách partyzánů“

Trasy 7,15,30 km. Start: nádraží ČD Kunčice pod 
Ondřejníkem, 7:00 až 9:00. Cíl: chatka KČT u Ža-
báka do 18:00 hod

Dále pořádáme ve dnech 5. – 8. července 2012 au-
tobusový zájezd do Slovenského Rudohoří. Za-
jištěno ubytování a stravování formou polopenze.
V programu zájezdu připraveny trasy pro zdatné
i méně zdatné turisty. Cena zájezdu je 2.200,- Kč,
v ceně zájezdu zajištěna doprava, ubytování, polo-
penze a občerstvení u táboráku. Bližší informace
podají manželé Martiňákovi, Kunčice pod Ond-
řejníkem č. 405, tel: 556850274, mobil 737881120,
manželé Hurníkovi, Kunčice pod Ondřejníkem
583, tel: 556850424, 724070127,608444789.
A také webové stránky obce Kunčice pod Ond-
řejníkem.

Pekárna Kunčice s.r.o. hledá zájemce o dlouhodobou brigádu. Jde
o práci ve výrobním provoze v Kunčicích pod Ondřejníkem. Práce je 
vhodná nejen pro studenty, aktivní penzisty či osoby se zdravotním
postižením, ale případně i jako dočasný přivýdělek pro nezaměstnané.
Ideální kandidát je občanem Kunčic pod Ondřejníkem, bude pracovitý,
časově fl exibilní, čistotný (práce s potravinami), zodpovědný, se 
smyslem pro preciznost a kvalitu, nejlépe nekuřák. Zájemci se hlaste na
mobil: 775 146 424, pan Ther.

KALENDÁŘ KLUBU TJ SOKOL 
KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

(II. část)
so 12.5.12 14:15 Okresní soutěž sk.A žáci Dobratice - Kunčice p.O.
so 12.5.12 14:00 Okresní přebor sk. „A“ dorost Dobrá  - Kunčice p. O.
ne 13.5.12 14:00 Okresní so utěž  muži Dobrá B - Kunčice p. O.
so 19.5.12  9:30 Okresní soutěž sk.A žáci Kunčice p.O. - Vojkovice
so 19.5.12 14:30 Okresní přebor sk. „A“ dorost Kunčice p. O.  - Palkovice
so 19.5.12 17:00 Okresní soutěž  muži Kunčice p. O.  - Milíkov
st 23.5.12 17:30 Okresní soutěž  muži Kunčice p. O.  - Chlebovice
so 26.5.12 14:30 Okresní soutěž sk.A žáci Raškovice - Kunčice p.O.
ne 27.5.12 14:45 Okresní přebor sk. „A“ dorost Kozlovice  - Kunčice p. O.
ne 27.5.12 17:00 Okresní soutěž  muži Nošovice  - Kunčice p. O.
so 2.6.12 9:30 Okresní soutěž sk.A žáci Kunčice p.O. - Václavovice
so 2.6.12 14:30 Okresní přebor sk. „A“ dorost Kunčice p. O.  - Václavovice
so 2.6.12 17:00 Okresní soutěž  muži Kunčice p. O.  - Oldřichovice B
so 9.6.12 14:30 Okresní soutěž sk.A žáci Janovice - Kunčice p.O.
ne 10.6.12 11:00 Okresní přebor sk. „A“ dorost Lískovec  - Kunčice p. O.
ne 10.6.12 17:00 Okresní soutěž  muži Paskov  - Kunčice p. O.
so 16.6.12 17:00 Okresní soutěž  muži Tošanovice  - Kunčice p. O.
ne 17.6.12 14:30 Okresní přebor sk. „A“ dorost Metylovice  - Kunčice p. O.

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti

– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování 
i pracovní příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky 

a zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky

- vše nepoškozené
 Vatované přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 

koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky 

- ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční ve středu 30. května od 8.00 do 16.00 
a ve čtvrtek 31. května od 8.00 do 14.00 ve velké zasedací 
místnosti Obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.

Oznamujeme Vám, že ve čtvrtek 17. května 2012 proběhne pravi-
delné očkování psů proti vzteklině. Přineste s sebou očkovací prů-
kaz. Pes má mít náhubek a doprovod osoby starší 15 let! Náhradní
termín pro očkování bude ve čtvrtek 24. května 2012. Cena vakci-
nace 100 Kč.

Rozpis míst, kde bude prováděno očkování
- čtvrtek 17. května 2012

Rakovec u Lančů  ........................................................... od 13.00 hod
Autobusová zastávka „Hučadlo“ ................................. od 13.10 hod
U kostela ......................................................................... od 13.20 hod
Restaurace Huťařství .................................................... od 13.30 hod
Restaurace na Kopečku ................................................ od 13.50 hod
Restaurace Skalka ......................................................... od 14.10 hod
Prodejna pod Stolovou ................................................. od 14.35 hod
Hospůdka Na Maraláku ............................................... od 14.50 hod

V náhradním termínu – ve čtvrtek 24. května 2012
bude probíhat očkování jen na třech stanovištích:

Restaurace Skalka ......................................................... od 12.15 hod
Restaurace Huťařství .................................................... od 12.30 hod
U kostela .......................................................................... od 12.45 hod

Upozornění:

 Očkování vakcínou proti vzteklině platí pro psy, kteří byli
naočkování v roce 2010 nebo pro nové psy. Přeočkování vak-
cínou se nyní provádí vždy co 2 roky

 Pro psy, kteří budou naočkování kombinovanou vakcínou – 
bude očkování dle očkovacího průkazu.  

Ivana Řezníčková
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KOMPOST U VÁS DOMA
Je zjištěno, že zhruba 40% odpadků v každé domácnosti tvoří takzva-
ný bioodpad: zbytky z kuchyně, posekaná tráva, větve, čajové pytlíky 
či listí. Je ale škoda, pokud většina skončí v popelnicích. Bioodpad lze 
zkompostovat na velmi kvalitní hnojivo. Získáte výživu pro zahrádku 
či balkonové truhlíky a navíc pomůžete snížit množství odpadků, kte-
ré míří do spaloven a na skládky. 
Základní pravidla kompostování
1. Kompostér umístíme tak, aby byl pohodlně dostupný za každého 

počasí.
2. Měl by být v polostínu, nejlépe zakrytý malou stříškou.
3. Zajistíme kontakt kompostu s půdou pod ním, aby k němu měly 

přístup půdní organismy.

Co patří do kompostu
 Ano

 Zbytky ovoce, zeleniny a květin
 Čajové sáčky a káva
 Tráva, listí, stonky, drobnější větve
 Znečištěný papír (čistý je lépe recyklovat)
 Trus býložravých domácích zvířat (králíci, slepice)
 Kousky dřeva
 Malé množství zbytků jídla

X Ne

 Zbytky masa, kosti
 Kořenící plevelné rostliny
 Popel
 Sáčky od vysavačů
 Čistící prostředky, chemikálie, barvy, ředidla, léky atd.
 Plasty, porcelán, sklo

ELEKTROODPAD TŘÍDIT UMÍME
Již pár měsíců fungují v naší obci kontejnery na elektroodpad. Po prv-
ních svozech se ukazuje, že si na ně občané Kunčic zvykli a dávají do 
nich opravdu jen takový odpad, který sem patří, tzn. rádia, mp3 pře-
hrávače, diskmany, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, 
elektrické hračky, drobné kuchyňské elektrospotřebiče apod. za což 
jim patří velké uznání.  -kžp-

4. Hrubý materiál nadrtíme. 
5. Do spodní vrstvy kompostu i do vyšších vrstev ukládáme mezi hutný 

také hrubší a vzdušný materiál (větvičky, sláma, suché rostliny aj.).
6. Materiál ke kompostování dobře promícháme: vlhký se suchým, 

porézní s hutným, dusíkatý (např. čerstvá tráva) s uhlíkatým (např. 
sláma, kůra, piliny, nadrcené větve). 

7. Pro rychlejší a kvalitnější kompostování přidáváme zralý kompost 
nebo zeminu (zvláště převažuje-li jeden materiál – např. tráva). 

8. Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu (kompost by 
neměl být promáčený ani se drolit). 

9. Kompost vždy po jednom až dvou měsících přeházíme a promí-
cháme.

Co získáte kompostováním?
Kompostováním odpadu může průměrná rodina vytvořit ročně až 
60 kg kvalitního a na živiny bohatého substrátu, čímž ušetříte za hno-
jiva. Pokud klesne vytříděním bioodpadu množství odpadu, které se 
z Kunčic odveze na skládku, ušetříte i na poplatcích za popelnice. 

Tipy pro zahradu i byt
Vyzrálý kompost se hodí ke všem pěstovaným plodinám, ovocným 
stromům, keřům i na trávník. Do půjde jej zapravujte mělce – stačí 
použít vrstvu 1-2 cm. Pro pěstování pokojových rostlin promíchejte 
zeminu se zralým kompostem v poměru 1:1 až 2:1.  -kžp-
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Řáádkkoová innzeercce
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK

Sklad Trojanovice – Bystré
Dříví naštípané, nařezané na prostorové metry (rovnané), špalky. 

Možnost dovozu odběrateli. 
Telefon: 603 315 738

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Pročistěte si své tělo a zhubněte. www.hubnete.cz/chm

Tel: 736 772 346

Vážení občané, 
reaguji na četné dotazy, které se týkají 
„zrušení školy“ v Kunčicích pod On-
dřejníkem.  Dne 14. 11. 2011 vznikla 
Velhartická výzva jako forma vyjádření 
nesouhlasu s připravovanou reformou
regionálního školství tak, jak ji defi nuje 
materiál s názvem „Koncepční záměr re-
formy regionálního školství“ vydaný mi-
nisterstvem školství.
Reforma v tomto duchu je mimo jiné prv-
ním krokem k likvidaci škol v lokalitách 
do cca 5 000 obyvatel. Změna §161 škol-
ského zákona, která vyřadí ze systému 
rozdělování fi nancí krajské úřady a zruší 
jako jednotku výkonu žáka, dá minister-
ským úředníkům do rukou prakticky ne-
omezenou moc bez nutnosti respektovat 
jakoukoli zpětnou vazbu či připomínku.
Ministerstvem proklamované a požado-
vané „úspory“ budou úsporami pouze 
a jedině pro ministerstvo. Všem ostatním, 
od krajů přes zřizovatele škol až po rodi-
če, přinese připravovaná změna jen další 
fi nanční zátěž.
Přestože ještě není ani zdaleka rozhodnu-
to o budoucí podobě reformy a MŠMT, 
činí ústy svého ministra a jeho náměstků 
řadu rozporných prohlášení. Proto vznikla 
z iniciativy Sdružení místních samospráv 
petice, která návrh reformy regionálního 

školství jednoznačně odmítá. Tuto petici 
můžete podepsat ve škole nebo na obec-
ním úřadu.
Pod dojmem událostí posledních týdnů se 
s touto peticí ztotožňujeme a žádáme Vás 
o pomoc při její realizaci. S minimálně 

10 000 podpisy bude tento dokument 
předložen Parlamentu ČR, který se jím 
bude muset zabývat. 
Děkuji Vám za podporu a další dotazy 
Vám rád zodpovím. 

Tomáš Kolesa, ředitel školy

Petice proti rušení škol v malých obcích

Jan Cochlar a Stela Baranová (první zleva) se umístili v  soutěži ve zpěvu valaš-J C hl S l B á ( í l ) í ili ěži ě l š
ských písní Zpěváčci Valašska 2012 ve Valašských Kloboukách shodně oba na 
3. místě. Gratulujeme!

Kanalizace „západní část“ je
v současné době provozována
ve zkušebním provozu, který
potrvá do konce září letošního
roku. Po zkušebním provozu
bude muset obec prokázat, zda
splnila podmínku napojení
daného počtu ekvivalentních
obyvatel, uvedených v žádosti
o dotaci na kanalizaci. V po-
sledním týdnu měsíce dubna
obdrželi občané, kteří ještě
nejsou připojeni na kanalizaci
„Výzvu k napojení nemovitosti
na splaškovou kanalizaci“ po-
kud možno v co nejkratší době.
Prosíme tedy všechny, kteří
obdrželi územní souhlas k na-
pojení na kanalizaci a ještě ne-
stihli své objekty napojit, aby
tak co nejdříve učinili. Pokud 
obec výše uvedenou podmínku
napojení daného počtu občanů
na kanalizaci nesplní, vystavu-
je se nebezpečí, že bude muset 

vracet určitou část dotace a to
by bylo pro obec velmi proble-
matické.  Veškeré informace
ohledně napojení na kanalizaci
již byly zveřejněny v Obecních
novinách a lze je vyhledat i na
internetových stránkách obce. 
Pro připomenutí uvádíme pár p p p
informací:
 kanalizační přípojka musí

být vybudována podle
projektu schváleného sta-
vebním úřadem /součást 
územního souhlasu/, musí
být vodotěsná,

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

 do přípojky se nesmí vy-
pouštět odpadní vody
lze žumpy nebo septiku /
zákon č. 274/2011 Sb., §

18 ods.4/ a jeho novela č.
76/2006 Sb.,

 po položení celého potrubí
kanalizační přípojky a před 
jeho zasypáním je vždy
nutno pozvat ke kontrole
provozovatele kanaliza-
ce – společnost Kunčickou
s.r.o. pana Kubína, tel.
734 412 707, který zkon-
troluje položení potrubí 
a povolí zasypání,

 k napojení je nutné mít po-
depsanou Smlouvu o od-

vádění odpadních vod 
obecní kanalizací. Smlou-
va se podepisuje v sídle 
Kunčická s.r.o. /na obecním 
úřadě/ u paní Kociánové, 
tel. 725 506 902. K sepsání 
smlouvy postačí občanský 
průkaz a odečtovou hodno-
tu odebrané vody z vodo-
měru /při napojení na obec-
ní vodovod/.   Děkujeme za 
spolupráci.

Tomáš Hrubiš,
starosta obce

Připojení objektů na kanalizaci
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Ve čtvrtek 29. března v podvečer 
se konal slavnostní křest knihy 
Dopis pantátovi Pustkovi. V mi-
nulém čísle jsme slíbili, že se k této 
akci vrátíme podobněji. Mimo-
chodem – fi lm, který byl na křtu 
knihy natočen, je v těchto dnech 
již umístěn na webu obce. Je dílem 
manželů Aleny a Aleše Sýkoro-
vých, kteří budou v letošním roce 
natáčet některé zajímavosti ze ži-
vota obce pro připravované DVD.

  Fotografoval Jakub Třeštík, 
křtili Eliška Pustková a Pavel 
Řezníček, vystupovala dětská 
Cimbálová skupina Ondřejník 
a také folklorní soubor Ondřejní-
ček. Ono je lepší, když si všechno 
prohlédnete na fotografi ích.
  Pro ty, kteří se k této informaci 
dostávají teprve nyní, snad pár 
slov o knize, kterou si můžete za-

koupit na Obecním úřadě v Kun-
čicích pod Ondřejníkem.   

 V roce 1938 vydal populární 
sedlák a starosta obce Kunčice 
pod Ondřejníkem Antonín Pustka
(1877 – 1960) knihu „Staré paměti 
Kunčic pod Ondřejníkem“. Díky 
vyprávění pamětníků a členů jeho 
rodu (v obci mu nikdo neřekl ji-
nak než pantáta Pustka) se dozví-aa
dáme zajímavosti ze života obce 
v minulých stoletích. V roce 1994 
vyšel reprint této knihy, dávno již 
rozebraný. V tomto roce vydala 
obec onu knihu znovu, doplněnou 
řadou historických zajímavostí tý-
kající se života obce v době pantá-
ty Pustky. Svěží dílko má hodně 
co říci každému, kdo si váží sel-
ského stavu.
  V obsahu najdete i zajímavé epi-
zody týkající se životních osudů 
zakladatele lázní Skalka MUDr.

Jana Maye a jeho pokračovatele
MUDr. Bertholda Storcha. Zají-
mavé je i CD, umístěné v klopě
obálky knihy. Má název Antonín
Pustka a Leoš Janáček. Antonín
Pustka na záznamu z roku 1953
vypráví, jak s Leošem Janáčkem
sbírali místní lidové písně, které
poprvé zazněly na Národopisné 
výstavě českoslovanské v roce
1895 v Praze. Zaujmou vás i za-

jímavá fakta týkající se místních 
kostelů, první protialkoholní 
léčebny v Rakousku-Uhersku 
v Kunčicích pod Ondřejníkem, 
kterou v roce 1913 navštívil bu-
doucí prezident Masaryk. A také 
objev dosud neznámého kunčic-
kého rodáka, malíře a sochaře 
Jana Kokeše z Chrudimi a mno-
ho málo známých pohledů do his-
torie okolí obce.

DOPIS PANTÁTOVI PUSTKOVI ODESLÁN
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Inu, všechno bylo takto. Jako
první v sobotu 14. dubna v rámci
4. ročníku „Folkování pod Ond-
řejníkem“ vystoupila skupina
VIEJOS, po ní Dominika z Os-
travy. Jako třetí velice zaujala
skupina Pocity z Brna, loňský 
vítěz 3. ročníku Folkování pod 
Ondřejníkem. Teprve po té se
dostalo na původně na prvním
místě ohlášenou skupinu Wind 
z Havířova. Posléze přišla na 
řadu skupina NAOPAK z Dobří-
še, když jeden z jejích tří členů
byl určitě z České Lípy, jak bylo
oznámeno. Soutěž zakončil dle
plánu známý folkový písničkář 
René Souček z Frýdku-Místku.
V druhé části svého vystoupení,
kdy vzal do ruky své ukulele, za-
bodoval mezi diváky tak, že mu 
nakonec přidělili 13 kuliček (ka-
ždý z účastníků dostal ke vstu-
pence jednu kuličku), což stačilo
na skvělé druhé místo. O čtyři
kuličky méně stačily skupině
Viejos na místo třetí a příjem-
ným překvapením večera (38 

kuliček) byla zmíněná skupina
NAOPAK, která již v roce 2011
získala cenu diváků ve Frýdlantě
nad Ostravicí.
Měli docela slušnou úroveň vlast-
ních textů /Jen o jedno žádám,//
chci slečnu co se nehádá/ a ně-
které části jejich vystoupení byly
zajímavým kytarovým koncer-
tem. Nu a to všechno bylo obsa-
hem první části onoho folkového
festivalu, na jehož organizaci má
lví podíl naše folková skupina
Galerie. Jako každým rokem akci
výrazně podpořil i Obecní úřad 
v Kunčicích pod Ondřejníkem.
  Velkou neznámou letošního fes-
tivalu bylo místo jeho uskutečně-
ní. Poprvé se konal v prostorách
Horizont Resortu v Kunčicích
pod Ondřejníkem. Dlužno při-
znat, že to byla mimořádně dobrá
volba. Připravených 150 židlí zá-
jmu účastníků nestačilo a obslu-
ha všech, kteří vydrželi od čtvrté
hodiny odpolední, až do pozdní-
ho večera byla vzorová, dalo by
se říci přímo na místní poměry

neuvěřitelně excelentní. I to při-
spělo k tomu, že atmosféra v sále
byla výborná a že z účinkujících
i z diváků přímo čišela radost 
a pohoda.
Mimo vlastní soutěž souborů
(přidělování kuliček se dělo je-
jich vložením do boxů se jmény
skupin) ucházejících se o přízeň
diváků, měl celý festival ještě
dva vrcholy, rozhodně přesahu-
jící Ondřejník, pod jehož nejvyš-
ším vrcholem Skalkou se všichni
příznivci folku sešli. Prvním
vrcholem bylo velice srdečně
aplaudované vystoupení skupiny
Galerie, která, jakkoli je v místě
známa, musela přidávat. Jestli-
že nás Galerie vynesla o nějaký
ten metr nad Skalku, následně,
vlastně již tradiční vystoupení
Poutníků (42 let od jejich vzni-
ku), bylo svátkem folku. S nimi
jsme vystoupali na nedaleký
Smrk a přes Lysou Horu jsme
se vrátili do úžasné atmosféry
Horizontu. Aplaudovaným inter-
mezzem bylo i slosování lístků

dobrovolného vstupného, dotova-
ného pěknými cenami místních 
podnikatelů.
Co tedy říci na závěr? Organi-
zace perfektní, atmosféra vý-
borná a nescházel ani humor. 
Ten byl přítomen například 
ve chvíli, kdy zástupce vítěz-
né skupiny NAOPAK při po-
děkování zdařile parodoval „ 
dospělé vítěze“ známých tele-
vizních soutěží a „poděkoval“ 
za umístění jejich skupiny ma-
mince, její mamince, mamince 
její maminky a dědečkovi jejich 
tatínka. Všechny soubory se 
představily vlastními skladba-
mi a není ani bez zajímavosti, 
že nejfrekventovanějším slovem 
v docela příjemných a líbivých 
textech bylo nádraží.
A tak nezbývá, než si přát, aby-
chom se s pátým ročníkem v roce 
2013 sešli opět v Horizontu. Na-
vzdory svému názvu, ční tento 
podnik od oné velice zdařilé kun-
čické soboty vysoko nad horizon-
tem. Petr Andrle

ČTVRTÉ FOLKOVÁNÍ POD ONDŘEJNÍKEM
se vydalo vysoko nad horizont
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V pátek 30. března od 17. hodin proběhlo v hasičárně zdravotní škole-
ní 1. pomoci. Školil nás zkušený záchranář pan Rudolf Zlý. Přednáška 
byla velmi zajímavá, prokládaná příklady z praxe. Pan  Zlý odpovídal 
na mnoho otázek  a radil jak a co nejdříve udělat při dopravní nehodě, 
při úrazech dětí, popáleninách, infarktu apod.

Žádáme obyvatele rodinných domů, aby odpad ze svých zahrad zpra-Žádá b t l di ý h d ů b d d ý h h d
covávali na svém pozemku (nejlépe kompostováním) a neodváželi jej 
na cizí pozemky, za popelnice, do potoka, do cizího lesa apod. Pravdě-
podobně byste byli také nespokojeni, pokud by vám někdo cizí vysypal 
na vaši zahradu kolečka odpadků. Respektujme soukromé vlastnictví 
a zároveň si udržujme své okolí pěkné.  -kžp-

VV át k 30 bř dd 17 h di běhl h ičá ě d t í šk l


