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CO KDY 
A KDE? 

Kalendárium akcí 
v obci

8. září 2012
DEN OBCE
program na této straně

9. září 2012 14:40
6. ročník vzpomínko-
vé akce „WOLFRAM 
2012“ Pro veřejnost 
proběhne na hřbito-
vě u dolního koste-
la, u hrobu  partyzána 
Vladimíra Řezníčka
(hrob je na pravé straně 
kostela před zákristií). 
V rámci pietního aktu 
proběhne modlitba za 
padlé, položení věnců 
a budou stříleny čestné 
salvy. Ukončení vzpo-
mínkové akce se před-
pokládá v 15:00 hod.

15. září 2012
Sběr nebezpečných od-
padů

20. září 2012
Končí soutěž pro naše 
školáky NEJKRÁS-
NĚJŠÍ PRÁZDNINO-
VÁ FOTOGRAFIE

25. září 2012
Výlet pro seniory. Sraz 
si dáme na točněv 9.20 
hod v úterý 25. září 
2012. Vydáme se pod 
Ondřejník k bývalému 
Zámečku (je to trochu 
stoupání), pak po okra-
jovce ke středisku Dře-
vař a od něj dolů k Ho-
rizontu na občerstvení. 

V sobotu 8. září 2012 v areálu TJ Sokol
VŠE ZAČNOU FOTBALISTÉ JIŽ V 9.30

Fotbal po celý den:
FFotbaalisté TTJ SOKOL odehrají utkání svvých sooutěžíí.

OOd 9:30 hrají žáci, pak dorostt 
OOd 144:30 hrají muži okresní soutěž proti Vojkoovicímm

V poodveččer pakk proběhne amatérské fotbaloové utkkání mmezii 
HOORNÍM A DOLNÍM KONCEEM

Doprovodný program od 15:00

Skákací hrad
Soutěže pro děti

Od 116:00 Vystoupení kunčickýchh dětí
Ukázka výýcviků psů kynologického kluubu Sibberie

Občerstvení
Braambboroové placcky, gguláš, žžebra, kýta, pečené ryby, pivvo, limoo. Cuukrárrna. Čaajjovvna.

Hudba
Konceert folkové kapely Galerie od 18:30.

RRockovvá zábava s kapelou ARRION od 220:30 –– 02:000.
Přijďte, těšíme se na Vás. Akce se bude konat i za  deštivého počasí.

Aktivity pro děti, skákací hrad a bumperball
(náhrada za aquazorbing) budou připraveny v tělocvičně.

DEN OBCE
8. září 2012
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la Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem.
V této souvislosti RO projednala a schvaluje 
zveřejnění záměru výpůjčky budovy č. p. 316 
na pozemku parc. č. st. 390 o výměře 1235 m2,
 pozemku parc. č. 317 o výměře 189 m2  (za-
hrada) a pozemku parc. č. 323/2 o výměře
1440 m2 (ostatní plocha).  Budova č. p. 316 
bude zapůjčena Základní a mateřské škole
Karla Svolinského. Starosta obce informo-
val o Smlouvě o vypůjčce nemovitostí podle
§ 659 a násl. Občanského zákoníku v platném
znění LV č. 1 v k. ú. Kunčice pod Ondřejní-
kem.
Starosta obce informoval o třech cenových na-
bídkách fi rem na realizaci kanalizační přípoj-
ky na MŠ Dolní Kunčice pod Ondřejníkem.

p p j

Z podaných nabídek RO vybrala nabídku
s nejnižší cenou: Jiří Halla, Kunčice pod Ond-
řejníkem.  O rozšíření kapacity mateřské ško-
ly informujeme také v samostatném článku.

Různé
RO projednala skutečnost, že pan Pavel Řez-
níček je členem rady i předsedou fi nančního
výboru.  RO doporučila zachování dosavad-
ního odbsazení předsedy fi nančního výboru.
Souběhem obou funkcí není porušen žádný
zákon ani nedochází ke střetu zájmů.

Starosta obce informoval o stoletém výročí
České pošty v Kunčicích pod Ondřejníkem

ý

(1. 6. 2013) a o nabídce zhotovení poštovního
razítka k tomuto výročí se znakem obce. RO
schvaluje vytvoření razítka u České pošty s.

ý

p. k tomuto účelu, zároveň schvaluje použití
znaku obce Kunčice pod Ondřejníkem na ju-
bilejní poštovní razítko.

Společenské akce
Jednalo se také o kulturních a společen-
ských akcích, které probíhají v době vydání
Obecních novin, a proto jste na ně byli po-
zvání formou mimořádného letáčku do va-
šich schránek.
 koncert z cyklu Čtvero ročních období,

organizátorů Svatováclavského hudebního
festivalu, který proběhl v sobotu 1. září.

 den obce – který proběhl v sobotu
8. září.

 vzpomínková akci k odbojové paraskupi-
ně Wolfram z druhé světové války – ne-
děle 9. září.

O všech akcích budeme psát v příštím vydání
obecních novin.  Zápisy z jednání rady obce
naleznete tradičně na www.kuncicepo.cz.

-MŠ-

Opravy a údržba 
místních komunikací

Na červencovém jednání rady obce proběh-
lo otevírání obálek a vyhodnocení nabídek 
k zakázce „Oprava výtluků na MK v Obci 
Kunčice p. O.“ - č. 7/2012. V termínu podalo 
nabídku 5 fi rem. RO rozhodla o vítězi výbě-
rového řízení, kterým se stala fi rma AlfaPOL 
s.r.o., Ostrava – Přívoz, která podala nabídku 
s nejnižší cenou.
Na dalším jednání rady obce seznámil mís-
tostarosta  RO s vývojem jednání po vyhod-
nocení nabídek k zakázce „Oprava výtluků 
na MK v Obci Kunčice p. O.“ - č. 7/2012. 
Po osobním jednání s vítěznou fi rmou bylo 
zjištěno, že fi rma není schopna dodržet po-
žadované zadání. Proto byla oslovena 2. fi r-
ma v pořadí dle výsledku VŘ - Tresil s.r.o., 

y

Hladíkova 1008/32, 674 01 Třebíč. Tato fi r-
ma není schopna nastoupit v požadovaném 
termínu. Byla oslovena 3. fi rma v pořadí  - 
SLUMEKO, s.r.o., Kopřivnice, která splňuje 
zadání a je schopna zahájit práce 24. 7. 2012. 
V měsíci srpnu proběhlo otevírání obálek 
a vyhodnocení nabídek na akci „Oprava míst-
ních komunikací tryskovou metodou v množ-
ství 70 t“. Cenovou nabídku podaly 4 fi rmy 
a RO vybrala fi rmu s nejnižší nabídkovou 
cenou - Josef Kolařík – Oksil, Staré Město 
u Bruntálu.
RO schválila smlouvu o dílo mezi Obcí Kun-
čice p. O. a fi rmou Vitásek s.r.o., Frýdek-
-Místek na instalace svodnic pro odvod vody 
z místních komunikací, které byly opraveny 
po stavbě kanalizace.
Pan místostarosta byl pověřen vypracováním 
požadavků na zadání výběrového řízení pro 
techniku na zimní údržbu chodníků. O roz-
sahu oprav místních komunikací informuje 
místostarosta obce, pan Lumír Poledník, 
v samostatném článku. 

Stavba kanalizace
Starosta obce seznámil RO se seznamem ob-
čanů zatížených věcným břemenem při stav-
bě západní části kanalizace.  RO schválila 

uzavření věcného břemene s občany dle uve-
deného seznamu pozemků zatížených věc-
ným břemenem v rámci stavby Kanalizace 
a ČOV, Kunčice pod Ondřejníkem – západní 
ý yý

část. Vzor smlouvy byl schválen na jednání 
rady obce v měsíci dubnu.

RO schvaluje Plnou moc pro fi rmu AP IN-
VESTING, s.r.o. ke všem právním úkonům 
spojeným se zpracováním žádosti o dotaci – 
Kanalizace Kunčice pod Ondřejníkem.
Starosta obce informoval o potřebě zpracová-
ní DSP v nutném rozsahu pro podání žádosti 
o dotaci na kanalizaci obce východní část.

Žádost TJ Sokol 
o neinvestiční dotaci 
na mimořádné akce

RO projednala žádost TJ Sokol o neinvestiční 
dotaci na mimořádné akce pořádané orga-
nizací – 150. výročí SOKOLA a 20. výročí 
ASPV  a republiková soutěž v medvědí stez-
ce. RO schvaluje mimořádnou dotaci ve výši 
15 000 Kč.

Navýšení kapacity
mateřské školy

RO projednala rozšíření kapacity MŠ. Renata 
Klimešová seznámila RO s rámcovým roz-
počtem nákladů na znovuotevření MŠ Dolní.

ýý

a) RO přijala závěr a schvaluje znovuotevřít 
objekt dolní školky (č. p. 316) s maximální 
možnou kapacitou 56 dětí. RO pověřila ředi-
tele školy Mgr. Tomáše Kolesu ve spolupráci 
s obcí přípravou znovuotevření budovy č. p. 
316 pro účely mateřské školy.
b) RO schválila navýšení povoleného počtu 
žáků mateřské školy na 112 žáků (56 žáků 
v budově č. p. 626 a 56 žáků v budově č. p. 316 
– detašované pracoviště) a navýšení kapacity 
školní jídelny – výdejny v mateřské škole na 
112 stravovaných (56 stravovaných v budově 
č.p. 626 a 56 stravovaných v budově č.p. 316 
– detašované pracoviště) -  v příspěvkové or-
ganizaci Základní škola a mateřská škola Kar-

Z jednání rady obce v měsících červenci a srpnu
Jednání rady obce proběhlo v průběhu prázdnin čtyřikrát. Kromě běžné agendy, 

jakou je kontrola usnesení, úpravy rozpočtu v rozsahu pravomocí rady obce 
a schvalování smluv, jednala rada obce zejména o níže uvedených záležitostech.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce na svém XI. zasedání konaném dne 18. Července schválilo  přijetí 
účelového úvěru ve výši 10 000 000 Kč na rekonstrukci ZŠ a MŠ Karla Svolinského a uza-
vření smlouvy o úvěru mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Českou spořitelnou, a.s., 
Praha.  Zastupitelstvo také schválilo s tím související úpravu rozpočtu č. 7/2012.



Pohyb je život!
Asociace

„Sport pro všechny“
vás každoročně zve na svá 

pravidelná cvičení do tělocvičny 
TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem.

Pro žactvo máme vyhrazeny pondělky a úterky od 15.00 do 
16.30 hod. Pro děti s rodiči středy od 16.30 do 17.30 hod. Začí-
náme 19. září. Pro ženy zdravotní tělocvik pondělky od 17.30 k
do 19.00 hod. Pro aerobik úterky od 19.00 hod do 20.30 hod. k
Pro tai-chi středy od 18.30 do 20.30 hod. Začínáme cvičit od 
poloviny září. Zájemci, kteří s námi ještě necvičili, se mohou 
během září přijít podívat a vybrat si, které cvičení jim bude 
vyhovovat.
Kromě cvičebních hodin ASPV probíhají tréninky oddílu ko-
pané, odbíjené a od jara 2012 také tenisová přípravka pro menší 
děti v pátek od 15.00 do 16.00 hod za doprovodu rodičů. Pokud 
se najdou trenéři i pro jiné sporty jako je stolní tenis, badmin-
ton,….přivítáme i tyto zájemce a zařadíme do  týdenního har-
monogramu.
Tělocvičnu nabízíme pro celý rok i k soukromým sportovním 
akcím a restaurační místnost k menším oslavám. To vždy po 
dohodě se správcem sportovního areálu panem Bohumírem 
Čajánkem (732 613 776). Přijďte si zacvičit či zatrénovat – po-
hyb prospěje tělu i duši v každém věku.  (ASPV)((
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKASPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jaroslava Kaděrová ............................................................. 84 let
Jarmila Kantorová .............................................................. 81 let
Ludmila Gvardová .............................................................. 80 let
Ludmila Janáčová ............................................................... 75 let
Marie Strnadlová ................................................................ 75 let
Vladislav Čajánek ............................................................... 70 let
Karel Kostelecký ................................................................. 70 let
Václav Pavliska .................................................................... 70 let
Eva Michnová ...................................................................... 65 let
Jarmila Sydorová ................................................................ 60 let
Zdeněk Pokluda ................................................................... 60 let
Helena Hrubá ...................................................................... 60 let
Peťa Bačová ......................................................................... 60 let

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

Jubilanti září 2012

 

Rozloučení

Vzpomínky

Vítání občánků

V měsíci srpnu jsme se naposledy rozloučili 
s paní Marií Hrdou 

a paní Ludmilou Maralíkovou.

„V životě jsou chvíle, na které se nezapomíná.“
Dne 3. září 2012 jsme vzpomněli 20. výročí úmrtí

pana Vladimíra Krkošky.
S láskou vzpomínají manželka Štěpánka a děti s rodinami.

30. června 2012 jsme v obřadní síni obecního úřadu přivítali 
tyto nové občánky:

Nikol Bařinovou, Rozárii Sinerovou, Vojtěcha Humpolce, 
Lukáše Bednárka a Šimona Petra.

Podzimní vycházka pro seniory
Sraz si dáme na točně v 9.20 hod v úterý 25. září 2012.
Vydáme se pod Ondřejník k bývalému Zámečku (je to trochu 
stoupání), pak po okrajovce ke středisku Dřevař a od něj dolů 
k Horizontu na občerstvení. Z mnoha míst plánované vycházky 
jsou za pěkného počasí nádherné rozhledy do širokého okolí.

Za SPOZ vás zve Z. K.
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Zákon č.115/2000 Sb. pojednává
o poskytování náhrad škod způso-
bených vybranými zvláště chrá-
něnými druhy živočichů (bobr,
los, kormorán, vydra, rys, vlk, med-
věd) ve změně zákona č. 476/2001,
č. 320/2002 Sb., č. 130/2006 Sb. a č.
227/2009 Sb.
Pro potřeby tohoto zákona
se poněkud odlišně defi -
nuje pojem „škoda“, ne-
boť se liší od „klasické-
ho“ pojmu škoda, který
používá občanské právo
hmotné. Zde nahrazuje ško-
du stát, který ji nezavinil ani nebyla
způsobena jeho provozní činností.
Důvodem je, že stát vybrané živoči-
chy chrání. Též rozsah náhrady ško-
dy je odlišný od rozsahu stanovené-
ho v §442 občanského zákoníku.
Dle tohoto zákona se nahrazuje
škoda způsobena vybraným živo-
čichem na
a) životě nebo zdraví fyzické oso-
by,
b) vymezených domestikovaných
zvířatech (skot, prasata, ovce, kozy,
hrabavá a vodní drůbež, koně,  osli
a jejich kříženci, králíci a kožešino-
vá zvířata),

c) psech sloužících k hlídání vy-
braných domestikovaných zvířat 
(např. slovenský čuvač, německý 
ovčák, kavkazský ovčák, kuvazs, 
pyrenejský pastevecký pes),
d) rybách (ryby chované k hos-
podářským účelům v rybnících,  

sádkách,  rybích  líhních  
a odchovnách, klecových 

odchovech nebo pstru-
žích farmách),
e) včelstvech a včelař-
ském zařízení,

f) nesklizených polních 
plodinách, nebo

g) lesních porostech,
h) uzavřených objektech  nebo 
i)  movitých věcech v uzavřených 
objektech,  
za předpokladu splnění podmínek 
stanovených tímto zákonem.

Náhradu škod u domestikovaných 
zvířat lze poskytnout jen při spl-
nění určitých podmínek:
 Skot, kůň, osel a jejich kříže-

nec, ovce, koza nebo prase byli 
v době vzniku škody umístě-
ni v uzavřeném objektu nebo 
elektrickém ohradníku nebo 
při jejich umístění v době vzni-

ku škody mimo uzavřený ob-
jekt nebo el. ohradník byli  pod
přímým dohledem fyzické oso-
by nebo pasteveckého psa,

 hrabavá drůbež a vodní drůbež
byla umístěna v době vzniku ško-
dy v uzavřeném objektu,

 králíci a kožešinová zvířata byli
umístěni v době vzniku škody
v uzavřeném objektu.

Náhradu škod na rybách lze po-
skytnout jen při splnění těchto pod-
mínek:
 škoda byla způsobena kormorá-

nem velkým nebo
 škoda byla způsobena vydrou
říční, pokud se v době a na místě
vzniku škody prokazatelně zdržo-
vala.

Náhrada škody na polních plodi-
nách se dle §6 odst. 3 tohoto zákona
neposkytne, pokud nebyly sklizeny
v agrotechnických lhůtách obvyk-
lých pro dané území.

Dle § 6 odst. 4 lze poskytnout ná-
hradu škody na uzavřených ob-
jektech a to i v případech,  že škoda
nebyla způsobena přímo vybraným
zvláště chráněným živočichem, ale
způsobila ji vymezená domestiko-
vaná zvířata v důsledku napadení

zvláště chráněným živočichem. 
V oblasti Beskyd se většinou  jed-
ná o škody způsobené chráněný-
mi šelmami na hospodářských 
zvířatech (nejčastěji  vlky na ov-
cích ponechaných v noci venku 
bez dozoru).

Podle zákona musí poškozený p ý
ohlásit vzniklou škodu do 48 hodin  
Správě CHKO Beskydy (došlo-li p y y (
ke škodě na území CHKO Besky-y
dy) nebo příslušnému městskému y) p
úřadu (došlo-li ke škodě mimo (
území CHKOB).) Místně příslušný 
orgán ochrany přírody  provede šet-
ření k určení původce škody a vysta-
ví protokol, který zašle příslušnému 
krajskému úřadu jako podklad 
pro vyhodnocení této události.  Po-
škozený zašle krajskému úřadu 
písemnou žádost o náhradu škody, 
k níž přiloží posudek veterináře 
(potvrzení škody na hospodářských 
zvířatech), doklad o vlastnickém 
vztahu k hospodářským zvířatům (je 
možné i čestné prohlášení), doklady 
o výši úhrady za veterinární vyšet-
ření, za léky pro zraněná zvířata, za 
odvoz do kafi lérie.     

V Rožnově p. R. dne 9. 7. 2012
Správa Chráněné krajinné

oblasti Beskydy

JAK S NÁHRADOU ŠKOD
Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

tel:  571/654293, fax: 571/657407, e-mail: beskydy@nature.czy y@ ;  mobil: 607 837 854, 724 804 161

Informace
pro občany: 

 V červnovém čísle Obecních novin jsme vyhlásili pro žáky ZŠ a MŠ 
v Kunčicích pod Ondřejníkem fotografi ckou soutěž na téma „NE-
KRÁSNĚJÍ PRÁZDNINOVÁ FOTOGRAFIE“. Do soutěže se přijímají 
fotografi e pořízené v období prázdnin, tedy v době od 1. července do 
31. srpna 2012.  Fotografi e můžete posílat až do 20. září, v příštím čísle 
bude zveřejněno hodnocení soutěžících a některé fotografi e otiskneme. 
Úplně první snímek do této soutěže, nám poslal Štěpán Dostál (viz výše). 
Fotografi i pořídil 19. července 2012 při svém šumavském prázdninovém 
výletu do Boubínského pralesa. Těšíme se na další vaše snímky.

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ
PRÁZDNINOVOU FOTOGRAFII

 králíci a kožešinová zvířata byli Podle zákona musí poškozený
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V sobotu 15. září 2012 proběhne v naší obci sběr nebezpeč-
ných a velkoobjemových odpadů. 

Sběr nebezpečných odpadůp ý p  provede fi rma A.S.A., spol. s r.o., 
provozovna Ostrava,  Frýdecká 740, 739 32 Vratimov,   na ná-
sledujících stanovištích:
- u zastávky ČSAD „U lávky“ 
   (dolní část obce) od 8.30 do 9.00 hodin
- u kostela (dolní část obce) od 9.15 do 9.45 hodin
- u Huťařství (aut. zastávka) od 10.00 do 10.45 hodin
- u čerpací stanice vody
   (poblíž autobusové
   točny-transformátoru) od 11.15 do 12.00 hodin

V uvedené době bude moci každý občan nebo vlastník nemo-
vitosti obce Kunčice p. O. odevzdat na tomto místě k likvidaci 
následující odpady: olejové automobilové fi ltry, plechovky 
se zbytky barev, monočlánky, autobaterie i s elektrolytem, 
zářivky, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky pří-
pravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické pří-
pravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpou-
štědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečiš-
těné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů,  opotřebené 
pneumatiky (bez disku!). 

Při odvozu nebezpečného odpadu bude odvezen i elektrood-
pad,  který bude odvezen do místa zpětného odběru. Jedná se 
o chladničky, mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, sporá-
ky, trouby, mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky, topinkovače, 
fritovací hrnce, elektrické nože, kávovary, holící strojky, budíky, 
ventilátory, vysoušeče vlasů, televizory, videa, DVD, reproduk-
tory, počítače, kopírky, rádiomagnetofony, discmany, fotoaparáty, 
zesilovače, elektrické hudební nástroje, skenery, telefonní ústřed-
ny, mobilní telefony, vysílačky, svítidla, zářivky, výbojky, vrtač-
ky, pily, šicí stroje, svářečky, elektrické sekačky, elektronické 
hračky, videohry, lékařské přístroje, apod.  
Všechny elektrospotřebiče musí býty p ý
úplné, aby mohly být odebrány zdarma p , y y ý y
jako elektroodpadj p .

Využijte možnosti odevzdat elektro-
odpad bezplatně do místa zpětného 
odběru a nedávejte ani drobný elektro-
odpad do popelnic a kontejnerů na ko-
munální odpad! Drobný elektroodpad 
můžete během celého roku odevzdá-
vat do kontejnerů na elektroodpad na 
stanovištích u kostela, u Huťařství, na 
rozcestí ČD a u železničního přejezdu 
pod ruským kostelíčkem.

Upozornění!
Nebezpečný odpad vozte prosím na sta-
noviště pouze v uvedenou dobu, aby jej 
mohli pracovníci odborné fi rmy od Vás 
přímo odebrat!  

Velkoobjemové odpadyj p y, které nelze
uložit do běžných popelnic na domovní
odpad, budou sbírány  rovněž v sobotu
dne 15. září 2012.

Do přistavených kontejnerů je možno bezplatně uložit např.
matrace, hadry, které nejsou znečištěné ropnými produkty,
části nábytku, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, kočár-
ky apod.

Do kontejnerů nesmí být ukládán stavební a demoliční odpad, 
skleněné střepy, papír, drobný plast, tráva, větve stromů, uhy-
nulá zvířata, jiný organický odpad a běžný domovní odpad.

U každého sběrného místa bude pověřený pracovník, který 
v případě potřeby upřesní skladbu ukládaného odpadu. Respek-
tujte prosím jeho pokyny. Kontejnery na velkoobjemový odpad 
budou v sobotu 15. září 2012 rozmístěny na následujících stano-
vištích pouze v níže uvedených časech:
1. u zastávky ČSAD „U lávky“ 
   (dolní část obce) 8 - 10 hod.
2. parkoviště u kostela 8 - 10 hod.
3. u Huťařství (autobusová zastávka) 8 - 11 hod.
4. čerpací stanice vody u točny
   (u transformátoru) 8 - 12 hod.
5. u železničního přejezdu
   pod ruským kostelíkem 8 - 11 hod.

6. u vodní nádrže v Kolibách 8 - 11 hod.
7. směrem pod Stolovou, nad čp. 99 8 - 11 hod.
8. Bystré u p. Vlastimila Píchy 8 - 10 hod.
9. Koliba Tichý pod Stolovou 8 – 10 hod.

Upozornění!
Na daná stanoviště přivážejte prosím velkoobjemový odpad
až od vyznačené doby, tj. od 8.00 hodin do doby uvedené
u jednotlivých stanovišť. Po uvedené době již odpad na sta-
noviště nevozte, nebude možné jej pak odvézt!  Sběr železné-
ho šrotu proběhne až na jaře 2013! 

Danuše Svobodová, pracovník OÚ

Sběr nebezpečných odpadů, velkoobjemových odpadů

Zajímavý historický snímek Kunčic pod Ondřejníkem s označením Partie u nádraží.
Starý asi 70 let. Všimněte si rozhledny na Skalce. Už tam jednou byla (budeme rádi 
za každou zprávu). Snímek pořídil fotograf Fráňa Huml z Frenštátu pod Radhoštěm. 
Pohlednici vydal: Eduard Halat, restauratér, Kunčice pod Ondřejníkem. Nádraží.

Z HISTORIE KUNČIC POD ONDŘEJNÍKEM (1)
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Řáádkkoová innzeercce
Chcete se cítit lépe?

www.hubnete.cz/chm
702 029 242

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Atraktivní

www.podnikejzdomova.cz/chm
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK
Sklad Trojanovic e- Bystré. Dříví naštípané na prostorové 

metry (rovnané), špalky. Možnost dovozu odběrateli.
Telefon: 603 315 738

  Původní a vzácné stromy se
vrátí do beskydských lesů. Po-
stará se o to rožnovská organi-
zace ČSOP Salamandr, zabýva-
jící se ochranou přírody. Snahou
organizace je pomoci obnovit 

původní složení lesů v cenných
částech Beskyd, které byly v mi-
nulosti pozměněny lesním hos-
podařením a kde některé druhy 
dřevin chybí. Složení beskyd-
ských lesů se totiž v posledních 
dvou stoletích výrazně změnilo.
Jedlobukové lesy tvořící většinu
rozlohy vystřídaly v průběhu 
času smrkové monokultury, vý-
skyt původních druhů stromů se 
tak snížil až o 63%.
  Výsadba nových sazenic za-
čne na konci října ve vybraných 
lokalitách. Beskydské lesy tak 
znovu ožijí díky jedlím, bukům
a obtížně pěstovatelným, zato
dlouhověkým tisům v celkovém
počtu více než 10 000 ks stro-
mů. Zároveň se navazuje na již 
dříve prováděné ochranné nátě-
ry stromků, aby se tak zabránilo 
okusování nových sazenic zvěří.
Tuto ochranu získá na 30 000 ks 
stromků. Všechny tyto aktivity
navazují na dlouhodobou snahu 
organizace pomoci zachovat ta-
kové složení lesů v Beskydech, 
na které jsou vázány vzácné 
druhy rostlin a zvířat.

ČSOP Salamandr provádí vý-
sadby obvykle na jaře na vy-
braných místech v nejcenněj-
ších částech CHKO Beskydy.
„Letos máme výsadby naplá-
novány v oblasti Smrku, Trav-
ného a Lysé hory, vzhledem
k velkému jarnímu suchu jsme
je raději přesunuli na podzim“,
řekl Vojtěch Bajer, předseda or-
ganizace.
  Pro tento rok se prozatím or-
ganizaci podařilo na výsadbu
a ochranu původních dřevin
v Beskydech získat podporu od 
Severomoravské plynárenské,
a.s., Plzeňského Prazdroje, a.s.
a Nadace OKD. „Jsme rádi, že
v době omezování veřejných
výdajů na ochranu přírody, se
nám podařilo získat více peněz,
než v minulém roce. Máme tak 
větší možnost pečovat o cenné
lesy Beskyd a zachovat jejich
pestrost“, dodal Bajer. 

O ČSOP Salamandr
Český svaz ochránců příro-
dy Salamandr je profesionální
nezisková organizace, působí-
cí v ochraně přírody od roku
2000 se sídlem v Rožnově pod 
Radhoštěm. Cílem tohoto ob-
čanského sdružení je ochrana
a péče o kulturní a přírodní dě-
dictví Beskyd a okolí.
Kontakt: Zdeňka Vaníčková, ko-
ordinátorka PR, marketing, fun-
draising; tel: +420 774 949 478
email: zdenka.vanickova@sa-@
lamandr.info; web: www.sala-
mandr.info

Lesy v Beskydech pomalu získávají 
svou původní tvář
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Pohled na Skalku přes kostelík sv. Prokopa a sv. Barbory byl pořízen v době 2. světové války. Pohlednice je označena německými texty, 
vydavatelem a fotografem je F. Huml z Frenštátu pod Radhoštěm. Je odeslána 5. března 1942 z Kunčic pod Ondřejníkem do Moravské Ostravy.  
I na tomto snímku je patrno, že v té době byla na Skalce rozhledna, či nějaká věž. Za informace předem děkujeme.

Z HISTORIE KUNČIC POD ONDŘEJNÍKEM (2)

   Dne 11. dubna 2012 proběhla v naší obci 
kontrola ministerstva vnitra, odboru dozoru 
a kontroly veřejné správy. Kontrolovaným 
obdobím bylo období od února 2011 do 
ledna 2012. Kontrola byla provedena jako 
komplexní, zaměřila se na výkon samostatné 
působnosti svěřené orgánům obce Kunčice 
pod Ondřejníkem. Předmětem kontroly bylo 
zejména dodržování zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích a zákona č. 106/1999 Sb. o svobod-
ném přístupu k informacím. 

Kontroloři si vyžádali např. následující pod-
klady – jednací řád zastupitelstva a rady 
obce, dokumenty související se zasedáními 
ZO a RO, evidence právních předpisů obce 
a obecně závazných vyhlášek, uzavřené ve-
řejnoprávní smlouvy, dokumenty související 
s nakládáním s nemovitým majetkam (prodej, 
směna, darování pozemků), evidence stížnos-
tí, evidence došlé pošty, evidence dokumentů 
zveřejněných na úřední desce, soubor povin-
ně zveřejňovaných informací, výroční zprávy 
za rok 2010 a 2011.
Kontrolou nebyla zjištěna závažná porušení 
zákona. Byla zjištěna následující, zejména 
administrativní, pochybení.

1. Zápisy ze zasedání ZO – zápisy ze zase-
dání ZO nebyly podepsány určenými ově-
řovateli. Ověřovatelé vždy podepisovali 
pouze zápis pořízený přímo na zasedání. 

Podpisy byly doplněny. Některé zápisy ze
zasedání neobsahovaly schválený pořad 
jednání.

2. Nakládání s nemovitým majetkem – tři
záměry obce prodat části pozemků neob-
sahovaly přesnou identifi kaci té části po-
zemku, které se měl budoucí úkon týkat.
V těch případech, kde to bylo možné, bylo
zveřejnění záměru prodat prodeje upraveno
a znovu zveřejněno. Obec dále nezveřej-
ňovala zámery obce pronajmout nemovitý
majetek v případě prodloužení nájemních
smluv a při podstatných změnách nájem-
ních smluv.  Podle stanoviska právníků vy-
žádaného obcí před prodloužením nájem-
ních smluv (pila a pošta) není potřeba zno-
vu zveřejňovat záměr pronájmu. Nájemní
smlouvy byly upraveny ve prospěch obce
(zvýšení nájemného u pily). V případě poš-
ty se jednalo především o úpravu plateb-
ního kalendáře z důvodu napojení objektu
na kanalizaci a také se jedná o zachování
služeb pošty v obci.

3. Zápisy z jednání rady obce - dle protoko-
lu o kontrole neobsahovaly zápisy průběh
a výsledek hlasování a nebyly podepiso-
vány starostou, místostarostou nebo jiným
radním.  Výsledky hlasování ale jsou a byly
vždy v zápise uváděny a vždy byly a jsou
podepisovány starostou a radním určeným

k zápisu.  Nově bude u podpisu zapisovate-
le doplněno, že je členem rady obce.

4. Evidence právních předpisů - neodpo-
vídá stanoveným pořadavkům.  Byla tedy
určena odpovědná osoba pro řádné vedení 
evidence předpisů.

5. Dálkový přístup k informacím – nebyly –
zveřejněny všechny informace, k jejichž 
zpřístupnění byla obec ze zákona povin-
na. Opět byla pověřena zodpovědná osoba 
a informace již jsou v pořádku zveřejněny.

6. Výroční zpráva – má být vždy zveřejně-
na do 1. března za předchozí kalendářní 
rok. Zpráva za rok 2011 byla zveřejněna 
v termínu. Zpráva za rok 2010 byla zveřej-
něna až dne 18. srpna 2011. V roce 2011 
jsme přecházeli na nový web obce, čímž 
byly některé problémy způsobeny.  Byla 
určena odpovědná osoba pro zpracová-
ní výročních zpráv a jejich zveřejňování.

Na zasedání ZO konaném dne 20. června byla 
zastupitelstvem obce přijatá nápravná opat-
ření, s kterými bylo ministerstvo vnitra se-
známeno a vzalo je na vědomí. Tím byla celé 
záležitost v pořádku uzavřena.
Celý 27 stránkový dokument je k nahlédnutí 
na obecním úřadu a je zveřejněn také na webu 
obce www.kuncicepo.cz.  -MŠ-

Informace o kontrole samostatné působnosti provedené 
u obce Kunčice pod Ondřejníkem



V poslední době se hodně debatuje o tom, jak 
by se lidé měli mezi sebou chovat. Co by měli 
společně dělat k tomu, abychom žili spokoje-
něji. Přitom máme z minulosti nemálo příkla-
dů lidí, kteří dokázali pomáhat a přispívat ke 
společenské pohodě a ke kulturnímu rozvoji.  

Ve stovkách turistických prospektů zvou-
cích Beskyd nikdy nechybí odkaz na „ruský“ 
dřevěný kostelík sv. Prokopa a sv. Barbory 
v Kunčicích pod Ondřejníkem. Vždy se pod 
tímto odkazem objevuje současně i jméno 
Eduarda Šebely.  Jistě právem, neboť výhrad-
ně jemu vděčíme za to, že kostelík od roku 
1931 u nás dál žije. Ale on vykonal za svých 
více než sedmdesát let života tolik jiné tvo-
řivé práce na poli hospodářském, kulturním, 
sportovním a osvětovém, že člověku až při-
jde líto, proč všechno toto není někde opodál 
tohoto kostelíka napsáno, aby všichni viděli 
a věděli, že to takto bylo. 
  Starosta Antonín Pustka to ale věděl, proto 
mu také dedikoval svou knihu „Staré paměti 
Kunčic pod Ondřejníkem“.  Nejen jemu bylo 
známo, že Eduard Šebela například uhradil 
náklady spojené s elektrifi kací obecní ško-
ly „Pod Stolovou“, nebo že vedl Okrašlova-
cí spolek, který vybudoval tenisové kurty, 
veřejné koupaliště, část veřejného osvětlení 
a chodník od nádraží. Tohle a mnoho dalších 
jiných věcí věděli ve své době mnozí. Věděl 
to i Alexandr Dobrinov, nadaný bulharský 
malíř a karikaturista žijící v Ostravě, který 
nám v roce 1927 Eduarda Šebelu zvěčnil ve 
výstižné zkratce (vpravo).
  Eduard Šebela se narodil 21. září 1878 ve 
Štěpánově. Báňská studia absolvoval na aka-
demii (Montanuniversität) v rakouském tra-
dičním hornickém městě Leobenu. Třiadva-
cetiletý absolvent této školy začal jako důlní 
inženýr na několika šachtách v Moravské Os-

travě. Prošel řadou funkcí, pracoval i jako zá-
vodní na jámě Ida, vedoucí báňské inspekce, 
až byl nakonec v roce 1919 jmenován do funk-
ce centrálního ředitele Vítkovických kameno-
uhelných dolů. Do této funkce se skutečně 
vypracoval. V hornictví to v té době jinak ani 
nešlo. O deset let později získal čestný dokto-
rát montánních věd na Vysoké škole báňské 
v Příbrami. Na Ostravsku poznal i svoji o de-
vět let mladší, oddanou životní družku Marii, 
rozenou Wodradovou (18. 6. 1887). 

  Byl to úžasně všestranný a činorodý člověk, 
který měl v sobě snad přímo zakódovánu po-
třebu konat dobro a pomáhat lidem všude tam, 
kde to bylo možné, nutné a potřebné. Za půl 
století dokázal neuvěřitelné věci. Patřil mezi 
aktivní příznivce a činitele Okrašlovacího 
spolku pro Velké Kunčice, Čeladnou a okolí, 
založeného v roce 1903 MUDr. Janem May-
em. V letech 1929 – 1942 byl sám jeho před-
sedou, když v roce 1926 zakoupil vilu Helena 
č. p. 270 v Kunčicích pod Ondřejníkem. Dal 
také dohromady řadu ostravských podnikate-
lů, kteří pomáhali různým aktivitám v místě.
Stal se i průkopníkem lyžování – v roce 1908 
vydal příručku nazvanou „Návod k jízdě na 
lyžích“ a o rok později si ji zajel vyzkoušet 
na Štrbské Pleso. Byl od počátku aktivním 
členem Pohorské jednoty Radhošť. Již v roce 
1909 v rámci PJR zakládá Ing. Šebela lyžař-
ský odbor jednoty v Moravské Ostravě a je 
nespornou zásluhou tohoto odboru jím vede-
ného, že byla vybudována v roce 1926 ona 
úžasná stavba na Pustevnách - Tanečnice.    
Již v roce 1913 se stal hospodářem PJR, ještě 
v roce 1935 byl členem jejího ústředí. Stačil se 

poznat s Petrem Bezručem, scházet se s ním za 
Protektorátu na Soláni a debatovat s ním nejen 
o turistice, ale také o sběratelství pohlednic 
a známek.  Spřátelit se s Maxem Švábinským 
a podporovat ho. Být radním města Ostravy, 
či předsedou Výkonného výboru Národního 
divadla moravskoslezského v Ostravě. Od 
ledna 1923 byl předsedou velice významného 
„Spolku pro vystavění a udržování výstavní-
ho pavilonu v Moravské Ostravě“, jehož čle-
nové v té době patřili k tomu nejlepšímu, co po 
stránce kulturní a myslitelské Ostravsko mělo. 
Výsledkem práce spolku byl mimo jiné posta-
vení dnešního Domu umění. Známý ostravský 
sběratel a mecenáš František Jureček (24. září 
1868 - 5. října 1925) odkázal svoji unikátní 
sbírku moderního umění na radu Aloise Spru-
šila nikoli Moderní galerii v Praze, ale ostrav-
skému Domu umění. A není náhodou, že na 
konci války díky aktivitě a odvaze E. Šebely, 
byly tyto sbírky umístěny v „ruském“ kostelí-
ku v Kunčicích pod Ondřejníkem, aby nedošly 
újmy při bombardování Ostravy. 
Méně známá je rozsáhlá Šebelova činnost 
publikační (jeho odborné statě týkající se 
hornictví vydával Spolek československých 
inženýrů) a přednášková. Je také například 
autorem přehledné turistické mapy Bezkyd
z roku 1921. 
Ing. Eduard Šebela byl po předchozím věz-
nění gestapem k 1. lednu 1940 penzionován 
a 26. července 1952 ve „svých“ Kunčicích 
pod Ondřejníkem, ve věku nedožitých 74 let. 
(Ke zpracování tohoto článku byl použit text 
a foto z publikace „Dopis pantátovi Pustko-
vi“, vydána v Kunčicích pod Ondřejníkem 
2012)

89/2012

V t ká h t i ti ký h ktů

Před šedesáti lety odešel velký příznivec naší obce

VZÁCNÝ ČLOVĚK EDUARD ŠEBELA

Eduard Šebela s nejstarším vnukem Karlem Larisch-Mönnich v roce 1941Š
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Hurá do nové školky!
Dne třetího září 2012 jsme uvítali
ve staronových prostorách ma-
teřské školy dolní nové děti. Celé í
léto se zde pilně pracovalo, aby-
chom mohli dětem po prázdni-
nách nabídnout útulné a příjemné
prostředí pro jejich předškolní 
vzdělávání. Částečnou vnitřní re-

konstrukcí a novým vybavením 
se nám podařilo za krátký čas 
vytvořit dvě plně funkční třídy. 
V tomto školním roce mateřská 
škola poskytuje vzdělávání ve 
dvou budovách. V základní škole 
zůstávají předškoláci, jejich sou-
rozenci a děti z blízkého okolí, 

v budově na dolním konci bude 
třída nejmenších a středních dětí. 
V novém školním roce do obou 
mateřských škol bude docházet 
95 dětí z Kunčic pod Ondřejní-
kem. Obec se Kunčice pod Ond-
řejníkem jako jedna z mála obcí 

v celé ČR může pochlubit tím, 
že plně vyhověla požadavkům 
všech rodičů pro umístění jejich 
dětí v mateřské škole. 

Těší se na Vás zaměstnanci
obou mateřských škol

Dne 15. 8. 2012 jsme obdrželi 
žádost o vyjádření od posky-
tovatele autobusové dopravy 
v našem regionu, fi rmy Veolia 
Transport Morava k možnosti 
úpravy jízdního řádu. Jedná se 
o linku 880651, kde z provoz-
ních důvodů potřebuje dopravce 
uspíšit spoj 36 (jezdí v pracovní
dny) o 35 minut dříve, tzn. od-
jezd z Frýdlantu nad Ostravicí
z původních 16:40 na nový čas
16:05 hodin. Jelikož spoj pro-
jíždí naší obcí a je zde i ukon-
čen, týká se úprava i nás. Podle 
zjištění dopravní fi rmy prý spoj 
využívá velmi malý počet ces-
tujících, hlavně pokud se týká 
nástupu a výstupu v obci. Změna 
by byla provedena od 9. 12. 2012. 
Dopravce nás žádá o stanovisko,
zda s touto změnou souhlasíme, 
případně nesouhlasíme, a to nej-
později do 21. 9. 2012. Vzhle-
dem k tomu, že nemáme přehled 
o tom, jak by se připravovaná 
změna vás dotkla, žádám o za-
slání připomínek k této změně. 
A to nejpozději do 20. 9. 2012, ať 
můžeme včas zaslat požadované 
stanovisko.

Lumír Poledník,
místostarosta 

Občané,
vyjádřete se 

k možné změně 
jízdního řádu



   I v letošním roce o prázdninách
jsme zaměstnali několik brigádníků
- žáků a studentů z obce, na práce
spojené s její údržbou a úklidem.
Byl proveden úklid, sečení, vypletí
a obnovení posypu chodníčků na
hřbitově u dolního kostela i v ur-
novém háji u kostelíka sv. Prokopa
a sv. Barbory. Jako každý rok byly
provedeny úklidové práce, sečení aj.
práce související s přípravou obec-
ních ploch na kunčickou pouť. Také
jsme zorganizovali úklid prostran-
ství, sečení trávy, vysekání náleto-
vých dřevin a vyčištění chodníků
před obecním úřadem, obchodem
a autobusovými zástavkami v cent-
ru obce, úklid a čištění Památníku
padlých. Vyčištění a úklid chodní-
ků byl prakticky proveden komplet.
Dále se posekly obecních plochy,
hlavně příkopy kolem místních ko-
munikací, u chodníků a v místech
výjezdů na hlavní silnici.
    Provedly se nátěry zábradlí u ně-
kterých mostků a opravy a nátěry
střechy garáže u DPS, střechy vodo-
jemů nad ZŠ, nad BRC a střechy na
čerpací stanici u točny. Byl průběžně
prováděn úklid vedle stanovišť kon-
tejnerů na odpad v celé obci, hlavně
u autobusových zastávek. Spoustu
práce odvedli brigádnici taktéž na

znovu zprovoznění budovy a zahra-
dy mateřské školky (objektu čp. 316
naproti dolnímu kostelu). Za vyko-
nanou práci je třeba brigádníkům
poděkovat, protože všichni odvedli
pod vedením zaměstnance obce
pana Lumíra Justa kus svědomité
a poctivé práce pro zlepšení a zpří-
jemnění života v naší obci.
   Jak jste určitě zaregistrovali, pro-
běhla v letních měsících v naší obci
oprava místních komunikací. Bylo
složité vybrat z jejich padesáti ki-
lometrů ty nejvíce frekventované
a jejich poškozené úseky opravit.
Víme, že jsou cesty, které by bylo
třeba opravit zcela položením nové-

ho koberce. To by se však z fi nanč-
ních důvodů opravil jen jeden či
dva vybrané úseky a na ostatní ko-
munikace by nezbylo. Náš původní
záměr byl však po kvalifi kovaném
odborném posouzení přehodnocen.
Ukázalo se, že náš původní odhad 
byl podceněn, a proto rada obce pro-
vedla úpravu rozpočtu a na opravy
komunikací byla částka v rozpočtu
navýšena z původních 700 tisíc na
1,3 milionu Kč. Oprava místních
komunikací proběhla v několika
etapách, pomocí různých technolo-
gií a podílely se na ní 4 fi rmy: SLU-
MEKO s.r.o. z Kopřivnice, ALPI-
NE CZ s.r.o. z Valašského Meziříčí,

OKSIL Josef Kolařík ze Starého 
Města a DOTASTAV Morava z Olo-
mouce. První dvě jmenované fi rmy 
prováděly opravu tzv. obalovanou 
technologií se zahutněním, kterou 
se opravují větší a hlubší výtluky. 
Třetí uvedená fi rma provedla v ná-
vaznosti opravu menších děr nástři-
kem směsí, tzv. opravy tryskovou 
metodou. Firma DOTASTAV pro-
vedla opravu komunikace od točny 
autobusů k přejezdu již v květnu to-
hoto roku v rámci jednodenní ukáz-
kové akce oprav cest, tzv. metodou 
ITHR za tepla. Převážná část oprav 
byla realizována v horní části obce, 
zejména se jednalo o komunikace 
pod Stolovou a směrem na Maralův 
kopec.     Všechny uvedené fi rmy 
odvedly svou práci velmi svědomitě 
a odpovědně, ze strany vedení obce 
byla prováděna pravidelná průběž-
ná kontrola provedené práce. Spo-
lupráce s fi rmami, které se podíly 
na opravách, byla na velmi dobré 
úrovni. Celkově lze hodnotit prove-
dení oprav za zdařilou a povedenou 
akci, která zajisté splnila svůj účel, 
i když stále je co zlepšovat. Příští 
rok budeme samozřejmě v opravách 
místních komunikací pokračovat 
a dojde i na méně frekventované 
komunikace.

109/2012

V LÉTĚ SE U NÁS UKLÍZELO A OPRAVOVALO
Lumír Poledník, místostarosta



11

 V září tohoto roku končí zkušební provoz kanalizace 
a ČOV v naší obci – západní část. K datu 27. 8. 2012 bylo vy-
budováno (jsou uzavřeny smlouvy o napojení na kanalizaci) 
150 domovních kanalizačních přípojek z připravených 210 veřej-
ných přípojek. V brzké době bude Státní fond životního prostředí 
požadovat po obci doložení, že je na kanalizace napojeno stano-
vené množství ekvivalentních obyvatel (EO).  Při nesplnění této 
podmínky může Státní fond životního prostředí požadovat po obci 
vrácení části nebo celé poskytnuté dotace na stavbu kanalizace.

 Znovu prosím občany, kteří obdrželi územní souhlas 
k napojení na splaškovou kanalizaci a ještě nejsou napojeni, aby co 
nejdříve svůj objekt na kanalizaci napojili. Již současná legislativa 
vyžaduje náročná opatření pro likvidaci odpadních vod, která platí 
pro všechny vlastníky nemovitostí, kde odpadní vody vznikají. 
V Obecních novinách číslo 6 – 7/2012 je uveden  článek „Připojení 
objektů na kanalizaci“, který podrobněji pojednává i o možnostech 
sankcionování vlastníků objektů vodoprávním úřadem. Tomuto 
bychom se jistě všichni chtěli vyhnout.
 V případě nejasností se prosím obraťte na pracovnice 
Obecního úřadu v Kunčicích p. O., paní Danuši Svobodovou (tel.: 
556 843 194) nebo paní Danielu Kociánovou (mobil: 725 506 902). 
Pokyny k napojení na kanalizaci jsou také uvedeny na webu obce 
– www.kuncicepo.cz. 
Děkuji za pochopení. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Připojení objektů na kanalizaci

Dne 18. 6. 2012 byla zahájena 
stavba „Rekonstrukce ZŠ Kar-
la Svolinského Kunčice pod 
Ondřejníkem“. Stavba byla do-
končena podle harmonogramu 
21. 8. 2012. Byla provedena 
výměna oken, dveří, také pro-
běhla celková výměna střechy 
tělocvičny, bylo strženo stávají-
cí zateplení a instalováno nové 
zateplení vyhovující současným 
normám včetně zateplení střech 
a nátěru nové fasády budovy.

Celková cena stavby (včetně 

DPH) se započtením vícepra-
cí a méněprací v částce 98 455 
Kč s DPH činí 19 560 221 Kč 
s DPH. Vícepráce obsahovaly 
činnosti provedené nad rámec 
projektové dokumentace, např. 
podlepení fasád (nerovné stě-
ny), rozšíření externích žaluzií, 
dobetonování a vyspravení ne-
rovného podkladu střech, odve-
dení dešťových vod ze střechy 
tělocvičny vně objektu. Tato 
částka bude hrazena z investič-
ního úvěru (10 mil. Kč), z dota-
ce (cca 7,7 mil. Kč) a z rozpočtu 

obce (cca 1,8 mil. Kč).
Celá stavba proběhla v po-
měrně krátkém čase vzhledem
k velkému rozsahu provede-
ných prací. Zajímavé probar-
vení fasády je provedeno podle
původního projektu. Celá akce
výrazně zhodnotila stavbu ško-
ly, dojde k úspoře tepelné ener-
gie, zlepší se tepelná pohoda
v budově školy. 
Podle mého názoru je stavba
provedena ve velmi dobré kva-
litě, za což patří poděkování jak 
prováděcí fi rmě Bystroň – za-

teplení a.s., Ostrava, tak i vel-
mi odpovědnému stavebnímu 
dozoru, který zajišťovala fi rma 
Hochtief CZ a.s., Praha. 

Děkuji také panu řediteli a za-
městnancům školy a mateřské 
školy za náročnou a zodpověd-
nou přípravu školy na zahájení 
nového školního roku. Věřím, 
že se bude opravená škola líbit 
žákům, zaměstnancům školy, 
rodičům i občanům obce a že 
si budeme všichni naší školy 
vážit.

Zateplení ZŠ a MŠ Karla Svolinského
Kunčice pod Ondřejníkem je hotovo

Tomáš Hrubiš, starosta

Pořadatel :   MTB Ondřejník Kunčice pod Ondřejníkem Datum ko-
nání :  neděle 7.10.2012. Místo: areál BRC Čeladná (bývalá nemoc-
nice). Přihlášky :  do 5.10.2012  (+ na místě). Prezentace:  7.10.2012  
8,30-9,30hod. Start:  10 hod.  (dle kategorií)

KATEGORIE A TRATĚ:       běh +  kolo
předžáci 2005 a mladší  800 m + 1,5 km
mladší žáci 2004-2002  800 m + 1,8 km
starší žáci 2001-1999 1,8 km + 3,6 km
dorost 1998-1996 1,8 km + 15 km
dospělí 1995-1973 3,6 km + 15 km
masters 1972 a starší 3,6 km + 15 km

PODMÍNKY ÚČASTI: Základní podmínkou účasti pro mladší 15ti 
let je souhlas rodičů, pro všechny bezvadný stav kola a OCHRAN-
NÁ PŘILBA  při jízdě na kole.  Každý závodník se účastní závodu 
na vlastní nebezpečí!!!
INFORMACE: www.mtbondrejnik.cz <http://www.mtbondrej-
nik.cz/> tel.: 606 278 188  nebo  724 077 497; přihlášky na: e-mail:
mtbondrejnik@centrum.cz <mailto:mtbondrejnik@centrum.cz> 
fax: 556 836 714

ONDŘEJNICKÝ  MTB 
DUATLON 2012
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