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CO KDY 
A KDE? 
Kalendárium akcí 

v obci
Řádná valná hromada Honeb-
ního společenstva Kunčice pod 
Ondřejníkem se bude konat dne 
3. 3. 2013 v 10:00 hod v restaura-
ci „Na Kopečku“ u Macurových.

Výbor SRPdŠ zve všechny děti 
a jejich rodiče na tradiční karne-
val POHÁDKOVÝ KOLOTOČ 
aneb VELKÁ KARNEVALOVÁ 
JÍZDA 9. 3. 2013 od 15:00 v tělo-
cvičně Základní školy Karla Svo-
linského

Stejně jako v loňském roce i le-
tos vyneseme na smrtnou ne-
děli Mařenu. Sejdeme se tedy 
17. března v 15.30 u školy.

V letošním roce se i naše obec 
zapojí do mezinárodní kampaně 
„Vlajka pro Tibet“. Vyvěšením 
vlajky Tibetu dne 10. 3. 2013 si 
i v naší obci připomeneme 54. 
výročí povstání Tibeťanů proti 
čínské okupaci Tibetu. V loň-
ském roce kampaň podpořilo 410 
měst a obcí ČR. Více informací 
o akci naleznete na www.tibinfo.
cz.   (MŠ)

Zastupitelstvo obce schválilo 
pořízení nového územního plá-
nu obce. Občané a vlastníci ne-
movitostí mohou podat žádost 
o pořízení územního plánu obce 
(zařazení, změna, popřípadě zru-
šení ploch na území obce) nejlépe 
do 31. 3. 2013.

V předposledním lednovém týd-
nu natáčela v naší škole Česká te-
levize pořad Šikulové. Jde o po-
řad s mottem „I malé ruce dokáží 
velké věci! A když máš nápad, 
je to hračka..! Šikulové se po 

y p

6 letech ve studiu rozjeli do škol, 
družin, kroužků. Tentokrát zaví-
tali na naši základní školu. Pořad 
se bude vysílat pravděpodobně 
28. února. Tak se tentokrát na ty 
naše šikuly podívejte.

V roce 2012 jsme celkem pětkrát vítali mezi námi nové občánky. Naposledy  pátého prosince, z kte-
réhožto dne jsou tyto snímky. Demografi cký vývoj je u  nás příznivý. V loňském roce se v naší obci 
narodilo třináct děvčátek a třináct  chlapečků. Když k nim připočítáme osmdesát pět občanů, kteří 
se přihlásili k  trvalému pobytu a odečteme počet občanů odhlášených a těch, kteří nás bohužel 
opustili, přibylo nás celkem asi pět desítek. Což je dobré, vezmeme-li také v úvahu, že v roce 2012 
bylo u nás uzavřeno také 29 sňatků. Vysíláme tak drobné, ale důležité signály o tom, že Kunčice 
pod Ondřejníkem jsou dobré místo k žití, které se rozvíjí.
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V naší obci máme postaveno oko-
lo hlavních komunikací již něko-
lik km chodníků a jistě jich bude 
přibývat. Dlouhodobým problé-
mem bylo řádné zajištění údržby
chodníků v zimním období. Běž-
ně používaná technika, jako jsou 
ruční motorové sněhové frézy, na
odpovídající zimní údržbu chod-
níků nestačí (např. mokrý nebo 
zmrzlý sníh, sníh nahrnutý po
údržbě krajských silnic apod.).
Rada obce proto v září 2012 
schválila vypsání výběrového 
řízení na pořízení komunální 
techniky, která by byla mimo jiné
využitelná právě na zimní údrž-
bu chodníků. V terénu nám bylo 
předvedeno několik druhů ma-

lotraktorů. Ve výběrovém řízení
jsme nakonec vybrali komunální
malotraktor značky Antonio Ca-
rraro, TTR 4400 HST II o příko-
nu 28 kW (38 koní), se základním
vybavením pro zimní údržbu.
Tím je variabilní (natáčecí) čelní
radlice a dvoustupňová sněhová
fréza. Na tomto traktoru hlavně
oceňujeme hydrostatický pohon,
otočné pracoviště obsluhy, voli-
telný pohon obou náprav a také
šasi s výkyvným rámem, které
umožňuje pohodlně najíždět na
chodníky. Celková cena uvede-
ných zařízení činí 1 188 600 Kč. 
Zastupitelstvo obce na svém za-
sedání 13. prosince 2012 tuto in-
vestici schválilo. Celá částka byla

do konce roku 2012 uhrazena. 
Firma Pekass a.s., Praha, která 
tuto techniku dodává, nás požá-
dala, zda bychom se zúčastnili 
přehlídky silniční a komunální 
techniky v Havlíčkově Brodu 
dne 23. 1. 2013, kde bude také 
předveden náš traktor. Přehlíd-
ky se za obec zúčastnil starosta 
a místostarosta, kteří zároveň 
převzali ocenění k jubilejnímu 
500 traktoru této značky do-
danému do České republiky 
v roce 2012.
Zakoupený traktor byl do obce 
dodán v pondělí 28. ledna 2013. 
Zároveň byla s provozem trak-
toru seznámena a zaškolena ob-
sluha (pan Holuša a pan Just). 
Bude následovat přihlášení 
traktoru na odboru dopravy na 
MěÚ ve Frýdlantě nad Ostravicí 
a postupné získání zkušeností 
obsluhy s traktorem v provozu. 
Tento komunální traktor má sa-

mozřejmě další využití, postup-
ně bude dovybaven např. mul-
čovačem, zametacím kartáčem, 
přívěsným vozíkem atd. Jsem 
přesvědčen, že zastupitelstvo 
obce rozhodlo správně, a že 
zakoupená technika podstatně 
zkvalitní údržbu obce.

Jubilejní pětistý malotraktor
připutoval do Kunčic pod Ondřejníkem

Tomáš Hrubiš, starosta

V letošním roce se i naše obec 
zapojí do mezinárodní kampaně 
„Vlajka pro Tibet“. Vyvěšením 
vlajky Tibetu dne 10. 3. 2013 si 
i v naší obci připomeneme 54. 
výročí povstání Tibeťanů proti 

čínské okupaci Tibetu. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ 
vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě,  s cílem 
poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. 
Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 
1996. V loňském roce kampaň podpořilo 410 měst a obcí ČR. 
Letos se k nim připojíme i my. Více informací o akci naleznete 
na www.tibinfo.cz.   (MŠ)

Vlajka pro Tibet
i na kunčickém Obecním úřadě

čínské okupaci Tibetu Mezin
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKASPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Růžena Lhotská .................................................................... 93 let
Zdeňka Blažková ................................................................. 86 let
Jiřina Justová ....................................................................... 84 let
Vlasta Kubulusová ............................................................... 82 let
Marie Klimešová ................................................................. 82 let
Antonín Adamčík ................................................................k 81 let
Zdeňka Křenková ................................................................. 75 let
Jarmilka Jadrná ................................................................... 70 let
Antonín Kostelecký ............................................................. 65 let
Radmila Zemanová .............................................................. 65 let
Miroslav Šretr ....................................................................... r 60 let
Zdeněk Chýlek ...................................................................... k 60 let
Miroslava Davídková .......................................................... 60 let

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

Jubilanti únor 2013

Vzpomínky

Rozloučení

Poděkování

„Mít tak osud jako má strom,
zapustit kořen, vyrůst a zrát.

Po smrti ještě suchými větvemi
oživit oheň, svítit a hřát.“

Dne 11. února 2013 uplyne 5 let od úmrtí

paní Táně Knapkové. 
Kdo jste ji znali, věnujte ji prosím tichou vzpomínku.

Za celou rodinu děkuje a vzpomíná manžel, dcery a maminka.

V měsíci lednu jsme se naposledy rozloučili s paní Jarmilou 
Poláškovou a paní Boženou Váchalovou.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za projevenou
soustrast  při úmrtí  pana Miroslava Valáška a zvláště děkujeme 
MUDr. Janu Chovančíkovi a sestřičce  Sylvě Starečkové za péči 

a pomoc po dobu jeho nemoci.
Manželka Marie a rodina Valáškova a Kaděrova

Matrika a evidence obyvatel v roce 2012
Vážení občané, tak jako každý rok, tak i letos jsme pro vás připravili 
stručný přehled matričních událostí  a statistiku  evidence obyvatel za 
loňský rok.
narodilo se 26 dětí (13 dívek, 13 chlapců)
zemřelo 14 občanů
 bylo uzavřeno 29 sňatků (5 v obřadní síni, 18 mimo obřadní síň

a 6 sňatků bylo církevních)
k trvalému pobytu se přihlásilo 85 občanů
 odhlásilo se 53 občanů
stěhování v obci – 10 občanů
14 občanům byl zrušen trvalý pobyt úřední cestou
 bylo provedeno 514 ověření podpisů a listin
byly provedeny 3 zápisy o uznání otcovství
5 x jsme přivítali v obřadní síni nové občánky
 79 občanů požádalo o ověřené výstupy z Czech Pointu

Taťána Holušová, matrika, evidence obyvatel

Dne 8. prosince 2013 jsme přivítali do svazku obce tyto občánky: 
Kateřinu Hrubišovou, Patrika Tománka, Kristýnu Blažkovou, 
Lucii Ulčákovou, Lucii Vrlíkovou a Eduarda Auera. Dětem i rodičům 
přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. (foto Z. Šrubař)

Vítání občánků

ZASTUPITELÉ SE VZDALI ODMĚN
VE PROSPĚCH TRAKTORU

ZO na svém III. zasedání konaném dne 29. 10. 2010 schválilo, že ve 
volebním období 2010-2014 nebudou neuvolněným zastupitelům obce 
vypláceny odměny. Již tehdy se dohodlo, že ušetřenou částku peněz 
obec investuje do nákupu techniky a jako nejpalčivější se jevil nákup 
techniky na zimní údržbu chodníků.  Z loňského rozpočtu obce byl 
pořízen malotraktor, a jakým způsobem se na jeho nákupu podíleli 
zastupitelé lze odvodit od přehledu odměn. Podíl jednotlivých zastu-
pitelů samozřejmě není stejný, výše je samozřejmě odvislá i od toho, 
zda je pouze zastupitelem nebo radním či zda kromě toho ještě pracuje 
v určité komisi nebo výboru nebo ji přímo vede. Odměny nejsou vy-
pláceny ani členům a předsedům komisí, kteří nejsou členové zastu-
pitelstva obce. Přehled funkcí, které zvolení zastupitelé vykonávají, 
naleznete na webu obce www.kuncicepo.czp v sekci samospráva obce. 
Pokud se výše odměn týče, tak člen zastupitelstva má nárok na měsíč-
ní odměnu ve výši 450 Kč, člen rady obce 1 280 Kč, předseda výboru 
(komise) 750 Kč a člen výboru 600 Kč. Což v naší obci v přepočtu 
činí 9 390 Kč měsíčně, 112 680 Kč ročně a celkově za volební období 
450 720 Kč. Dá se říci, že touto částkou vylepšili zastupitelé rozpočet 
a umožnili tak nákup traktoru.
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Zkouška Ondřejníčku: „Tak 
co, kdo z vás chce chodit 
na Tři krále?“ „Já, já, já,
já…!!!“ A bylo rozhodnu-“
to. Letos v Kunčicích budou
opět po čase obcházet dům
od domu skupinky tří králů
- děti z folklorního kroužku
Ondřejníček budou zpívat, 
přát štěstí zdraví a vybírat na
Tříkrálovou sbírku pro fren-
štátskou Charitu. Hned se
začalo chystat. Bylo třeba na-
stříhat koruny, vyrobit „krá-
lovské pláště“,  posvětit křídy,
zajistit pokladničky a hlavně
naučit se zpívat tříkrálovou
koledu.

Našlo se sedm ochotných ro-
dičů jako doprovod sedmi
skupinám tří malých králů, 
každý měl vytyčený svůj
„rajón“ podle místa bydliště,
a to dolní konec, od kostela
po Macurův statek, kolem
Huťařství, Maralák, Černý

kopec, Holubjanka a hor-
ní konec v okolí Hospůdky
Na Kopečku a oblast pod 
Stolovou. V rámci svých mož-
ností zpívaly děti hlavně o ví-
kendu 5., 6. 1., ale mohli jste
je slyšet i během týdne až do
soboty 12. 1. 2013. Dvě po-
kladničky byly jako již tradič-
ně umístěny v kostele sv. Máří
Magdalény a v dřevěném kos-
telíku.
Během obchůzek jsme zjis-
tili, že bohužel není v našich
silách obejít všechny domy
v Kunčicích, hlavně na hor-
ním konci se omlouváme
všem, kteří se Tří králů ne-

dočkali, dvě skupinky dětí je
na tak velké území málo, pro
příští rok zde zkusíme rozšířit 
tým.
V jedné chalupě na Maraláku:
„Poradíte nám, kam máme
všude zajít?“
„No běžte tam, nebo tam vlast-

ně ne, tam asi nebudou doma.
Tak zkuste za cestu. Ale tam
už jsou vlastně Trojanovice.
Tak nad hospodu, pak určitě 
do hospody, za hospodou po
cestě dolů, tam bydlí taková
starší paní, ta bude ráda, pak 
dál jsou taky baráky a ještě po
té druhé cestě, i když tam jsou
většinou chaty.“ 
Přiznám se, že jako přistěho-
valec do Kunčic jsem z toho
byla trochu zmatená, ale na-

konec jsme přece jen celý
Maralák obešli, a že jsme se
u toho řádně prošli, nemusím
asi místním popisovat. Velmi
mě překvapilo, jak byli všich-
ni lidé, kteří nám otevřeli milí
a vstřícní, většinou s úsmě-
vem si vyslechli tříkrálovou
koledu a nemalými částkami
přispívali do pokladničky.
A někdy přidali i něco na zub
samotným dětem. „Teto, ten
pán nám dal navíc 50 Kč, že to
máme my.“ Děvčata chvíli vy-“
mýšlela a různě přepočítávala,
jak si padesátikorunu rozdělí
a pak překvapila závěrečným

rozhodnutím - minci hodila 
do charitní pokladničky. 

Z celé letošní Tříkrálové sbír-
ky v Kunčicích jsem měla 
moc dobrý pocit. Děti si užily 
koledování, obyvatelé Kunčic 
je velmi vstřícně přijali a na-
víc přispěli do charitních po-
kladniček celkovou částkou 
43 594 Kč.  Ta bude určena 
přímo pro potřeby Charity 
Frenštát pod Radhoštěm, 

která svými službami půso-
bí i u nás v Kunčicích pod 
Ondřejníkem. Všem, kteří na 
Tříkrálovou sbírku přispě-
li, velmi děkujeme. Charita 
Frenštát pod Radhoštěm nás 
prostřednictvím Obecních 
novin bude informovat o kon-
krétním využití vybraných 
peněz. Letošní tříkrálová ob-
chůzka je za námi. A příští rok 
uděláme vše pro to, abyste ko-
lem 6. ledna opět mohli slyšet 
známé: My tři králové jdeme 
k vám, štěstí zdraví vinšujem 
vám! Za Ondřejníček

Katka Niklová  

My Tři králové jdeme k vám… 

k j ř j lý k á ý i l žb i ů
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Namaluj si své zvonečky
Tuto příjemnou akci, jako předvánoční tvůrčí dílnu, připravila 
obec Kunčice pod Ondřejníkem ve spolupráci s paní Janou Raš-
kovou. Hlavní myšlenkou bylo zastavení se v hektickém před-
vánočním čase, společně strávený čas (na setkávání sousedů 
jako by bylo stále méně času a tady se dalo povídat moc hezky) 
a také bylo možno popustit uzdu své fantazii  a kreativitě. Akce 
byla velmi úspěšná, zúčastnilo se jí přes sto lidí napříč všemi 
generacemi, přišly i celé rodiny včetně tatínků, nebo třeba tři 
generace žen z jedné rodiny. Pro počtáře několik dalších čísel: 
v rozmezí 5 hodin lidé ozdobili skoro 300 zvonečků, vypilo se 
2,5 l kávy a 4,5 l ledového čaje a téměř pořád byly obsazeny 
všechny stoly a židle. Lidé odcházeli spokojení a ptali se, kdy se 
zase něco bude konat. Myslím, že bude a dáme včas vědět. Je 
pravda, že takových akcí není nikdy dost.

Vánoční trhy ve škole
Vánoční trhy jsou jednou
z akcí naší školy, která se pro
svoji oblíbenost u dětí i veřej-
nosti stává téměř tradicí. Děti
se na trhy připravovaly několik 
týdnů a s velkou chutí se za-
pojovaly do výroby vánočních
dekorací, přáníček, drobných
výrobků, dárkových předmě-
tů, pekly také perníčky a cuk-
roví.  Dne 6. prosince 2012
v odpoledních hodinách vše
vypuklo. Děti si přichystaly

svoje stánky, kde prodávaly 
své výrobky, po chodbách se 
rozezněly vánoční koledy, 
podkreslující vánoční atmosfé-
ru. Žáci vyšších ročníků, kteří 
také prodávali své výrobky, 
zajistili i malé občerstvení ve 
školní jídelně. Návštěvníkům 
uvařili čaj nebo kávu, nabídli 
i něco k zakousnutí. Domů od-
cházeli všichni - děti i návštěv-
níci - se spokojeným výrazem 
v tvářích.  I. Myslikovjanová

Školy my se nebojíme
Projekt Školy my se nebojíme, který je určen budoucím prvňáč-
kům se uskutečnil celkem třikrát – 29. října 2012, 26. listopa-
du 2012 a 7. ledna 2013. Společným cílem všech těchto setkání 
bylo zbavit děti a jejich rodiče obav ze vstupu do první třídy, 
poznat školní prostředí, vyzkoušet si, jaké je to být školákem. 
Děti se učily soustředit se na školní práci, spolupracovat, udržet 
pozornost, plněním zadaných úkolů rozvíjely své matematické 
představy, připravovaly se na hodiny psaní i čtení, zacvičily si, 
zazpívaly a tvořily výrobky z přírodních materiálů a textilu. 
Největší nadšení nastalo v učebně informatiky, kde si společně 
s žáky 5. třídy mohly děti zahrát na počítačích pexeso. První 
říjnové setkání bylo navíc obohaceno o program pro rodiče. 
Rodiče byli seznámeni se školní připraveností dětí, poruchami 
učení a domácí přípravou prvňáčka.   Markéta Jurková

Koncert 27. prosince 2012 ve farním kostele 

V naší obci získal Miloš Zeman 689 hlasů (63,1%) a jeho proti-V ší b i í k l Mil š Z 689 hl ů (63 1%) j h ti
kandidát Karel Schwarzenberg 403 hlasů (36, 9%). Volby pro-
běhly důstojně. Na snímku volební komise.  



62/2013

Řáádkkoová innzeercce
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK

Sklad Trojanovic e- Bystré. Dříví naštípané na prostorové 
metry (rovnané), špalky. Možnost dovozu odběrateli.

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

Zhubněte snadně!  www.hubnete.cz/chm, 702 029 242
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Příležitost: www.podnikejzdomova.cz/chm,  702 029 242

Honební starosta Honebního společenstva Kunčice pod Ondřejní-
kem svolává řádnou valnou hromadu, podle ustanovení § 22 záko-
na č. 449/2001 Sb.  Řádná valná hromada se bude konat dne 3. 3. 
2013 v 10:00 hod v restauraci „Na Kopečku“ u Macurových.

Program valné hromady
 Zahájení.
Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu.
 Zpráva o činnosti honebního společenstva.
 Roční účetní uzávěrka a návrh rozpočtu na rok 2013.
 Přijetí nových členů honebního společenstva.
 Usnesení a závěr.
 Občerstvení a pohoštění účastníků valné hromady.

V případě neúčasti potřebného počtu hlasů (nadpoloviční většiny 
hlasů) se uskuteční jednání valné hromady po uplynutí 1 hodiny, 
viz paragraf 22 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb. Člen honebního spo-
lečenstva může udělit k zastupování na valné hromadě plnou moc 
jiné osobě. Po ukončení jednání valné hromady bude provedeno vy-
placení nájemného za využití všech honebních pozemků tvořících 
honitbu v obci. V Kunčicich pod Ondřejníkem, dne 13. 12. 2012  

Honební starosta Josef Řezníček 

Pozvání na vynášení Mařeny
Stejně jako v loňském roce i letos vyneseme na smrtnou neděli 
Mařenu. Sejdeme se tedy 17. března v 15.30 u školy. Podrobnosti 
v příštích ON nebo na samostatných plakátech.
Nyní Vám ale přejeme, abyste plnými doušky užívali sněhu, zimních 
radovánek a sportů a dětem přejeme hezké prožití jarních prázdnin.

Žádáme zdvořile všechny majitele pozemků, u nichž větve z rostou-
cích stromů a keřů zasahují do místních komunikací, aby provedli 
neprodleně ořez těchto větví do výše min. 3m nad komunikaci. Tyto 
větve, mnohdy zatížené sněhem, už několikrát poničily traktory pana 
Nikla a pana Ulčáka (utržená zpětná zrcátka apod.), kteří provádějí 
rozhrnování sněhu na místních komunikacích. Navíc komunikace ne-
může býti dobře prohrnuta, neboť traktory se musí těmto překážkám 
vyhýbat. Děkuji za pochopení.  Lumír Poledník, místostarosta obce

Vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního a fi nančního výboruí
Schválilo

 nákup komunální techniky (multifunkční traktor, sněhová
radlice, sněhová fréza) v celkové částce 1 188 600 Kč zapla-
cením celé částky v roce 2012

 investiční záměry obce pro rok 2013
 pořízení nového územního plánu obce. Vyzýváme občany,

aby podávali své podněty k novému územnímu plánu nejlépe
do konce března 2013.

 rozpočet obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2013. Pří-
jmy: 27 229 200,- Kč,   výdaje: 23 592 900,- Kč,   fi nancová-
ní: 3 636 300,- Kč

 Směrnici k používání sociálního fondu Obce Kunčice pod 
Ondřejníkem, včetně tvorby a čerpání fondu na rok 2012  

 Obecně závazné vyhlášky č. 1 a 2. O nich již informovalo ledno-
vé vydání ON. O zákazu provozování loterií a jiných podobných
her na celém území obce a o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů - v navrženém znění

 bezúplatný převod pozemků parc. č. 1216/19 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 78 m2 a parc č. 3368 ostatní plo-
cha, ostatní komunikace o výměře 486 m2 oba v k. ú. Kunčice
pod Ondřejníkem z majetku Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových.  (MŠ)

Zastupitelstvo obce na XIII. 
zasedání dne 13. 12. 2012

Občané pomozte prosím, v zimní 
údržbě místních komunikací

Oznámení o konání
valné hromady 

honebního společenstva

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.orgg

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 nepo-

škozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
 Peří, péřové přikrývky a polštáře

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, kober-
ce – z ekologických důvodů; nábytek, jízdní kola a dětské ko-
čárky - ty se transportem znehodnotí; znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční: středa 06. 03. 2013 od 8.00 – 12.00, 13.00 
– 16.00 hod; čtvrtek 07. 03. 2013 od 8.00 – 11.30 hod; zasedací 
místnost obecního úřadu. Věci prosíme zabalené do igelitových 
pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Bližší infor-
mace Vám rádi sdělíme: tel.: 224 316 800, 224 317 203.

Výbor SRPdŠ zve všechny děti a jejich rodiče
na tradiční karneval

POHÁDKOVÝ KOLOTOČ 
aneb 

VELKÁ
KARNEVALOVÁ JÍZDA

9. 3. 2013 od 15:00
v tělocvičně Základní školy Karla Svolinského

POHÁDKOVÁ DISKOTÉKA * SOUTĚŽE A HRY
O CENY, BOHATÉ OBČERSTVENÍ * Soutěž o nejlepší 
masku * budeme upřednostňovat masky vyrobené doma

* rozhoduje hlavně nápad a kreativita
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Hasičský záchranný sbor Mo-
ravskoslezského kraje realizu-
je v rámci projektu moderni-

zace Jednotného systému va-
rování a vyrozumění na úze-
mí Moravskoslezského kraje 

ohroženém povodněmi, který
je spolufi nancován z prostřed-
ků EÚ, instalaci elektronic-
kých sirén Maestro. V naší
obci jsou tyto sirény nainsta-
lovány na budově hasičárny
a na budově obecního úřadu.
Sirény budou zprovozněny
v průběhu měsíce února, po-
případě v březnu 2013. Elek-
tronické sirény je možno dál-
kově ovládat a také předávat 
verbální informace pomocí
mobilních telefonů. Zkouška
sirén bude probíhat každou
první středu v měsíci ve 12:00
hodin v délce 140 sekund.

Dne 27. prosince 2012 se
za hojné účasti posluchačů
v kostele sv. Máří Magdaleny
v Kunčicích pod Ondřejníkem
konal Vánoční koncert vánoč-
ní duchovní hudby českých
a světových autorů. Účinko-
vali: Pěvecký sbor Gaudium,
Soubor zobcových fl éten a Pě-
vecké sdružení Kopřivnice

pod vedením Evy Pajdlové,
Věry Michálkové a Pavla Al-
trichtra. Na programu byla
díla např. Pavla Křižkovské-
ho, Františka Kolaříka, Pavla
Altrichtra, Adama Michny
z Otradovic, Johanna Se-
bastiana Bacha, Wolfganga
Amadea Mozarta a dalších.

Již v dostatečném předstihu
informujeme, že po dohodě
s panem farářem P. Dr. Mari-
uszem Roszewskim proběhne
tradiční pouť v Kunčicích pod 
Ondřejníkem v neděli 21. čer-
vence 2013. V sobotu 20. čer-
vence 2013 se u kaple sv. Maří
Magdaleny (na Valašské cestě
poblíž Kozlovic) uskuteční
tzv. malá pouť. Pořad bohoslu-
žeb bude ještě upřesněn.

V době od 6. ledna do 14. ledna
2013 se v naší obci ve spolupráci
s kunčickou farností uskutečni-
la Tříkrálová sbírka 2013 na po-
třeby Charity. Obcí procházelo
6 skupin dětí (koledníků) se
zapečetěnými pokladničkami
v doprovodu dospělých osob.
Další dvě pokladničky byly
v obou kunčických kostelích.
Při této sbírce bylo vybráno
43 594 Kč. Velké poděkování
patří hlavně paní Mgr. Kateřině
Niklové, která sbírku zorgani-
zovala. Poděkování patří sa-
mozřejmě i dětem a dospělým
z jednotlivých skupin a také
rodičům, že souhlasili s účastí
svých dětí na sbírce. Děkujeme
i všem občanům, kteří na Tří-
královou sbírku přispěli.

Ve dnech 11. a 12. ledna 2013
a 25. a 26. ledna 2013 proběhlo
první a druhé kolo historicky
první přímé volby prezidenta
republiky České republiky.
Tímto chci poděkovat všem,
kteří se zasloužili o bezchyb-
ný průběh této volby preziden-
ta a to zaměstnancům obec-
ního úřadu za technickou pří-
pravu voleb, zapisovatelkám,
předsedům, místopředsedům
a členům volebních komisí za
vzorný průběh voleb.

Informace starosty obce
Tomáš Hrubiš

V průběhu vánočních prázdnin proběhla výměna podlahové krytiny ve školní jídelně, bylo polo-
ženo nové linoleum a také byla jídelna vybavena novým nábytkem. Celková výše investice činí 
189.065 Kč. Jídelna vypadá nyní velmi moderně a je bezpečnější. Tak ať všem strávníkům ještě 
více chutná!

V ůběh á č í h á d i běhl ý ě dl h é k ti šk l í jíd l ě b l l

Soutěžili jsme v ostravské ZOO
V týdnu od 12. do 16. listopadu probíhala v ZOO Ostrava 
soutěž „ Mladý zoolog“. Z naší školy se soutěže zúčastni-
la  pětičlenná  družstva ze 6., 7. a 8. třídy.  Tématem pro
letošní rok byli „Brouci ČR“, na které se žáci připravovali
ve svém volném čase a v hodinách přírodopisu. V katego-
rii 6. -7. třídy se zúčastnilo více než 170 družstev z celého 
kraje. V této konkurenci se nejlépe dařilo družstvu ze sed-
mé třídy pod vedením Lucie Blažkové, které se umístilo 
v  1. polovině startovního pole. Blanka Zemánková

Mikuláš
Do školy přišel Mikuláš netradičně až 7. prosince. Miku-
láše a dva anděly doprovázela skupina 12 čertů. Této role
se již tradičně zhostili žáci deváté třídy. Pro všechny děti 
měli andělé připravenou sladkou odměnu, kterou žáci de-
váté třídy vyrobili vlastními silami ve školní kuchyňce. 
Mikulášské putování školou bylo zakončeno v tělocvičně,
kde celá Mikulášova družina pomáhala při „Čertovském
hopsání“. Děti z prvního stupně soutěžily ve skákání přes 
švihadlo. Blanka Zemánková
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Dělali, a v roce 2012 toho opravdu nebylo málo.
Na práci, ale i na zábavě se v loňském roce po-
dílelo 85 členů, z toho 25 dětí. V březnu jsme
připravili v hasičárně zdravotní školení 
pro naše členy i ostatní občany, kd
nám přednášel i předváděl první
pomoc záchranář pan Rudolf Zlý.  
V tomto měsíci mladí hasiči sou-
těžili v hadicové a uzlové štafetě
ve Frýdku – Místku a pak na-
vštívili polygon HZS F-M.

Duben je měsícem, kdy jsme
sbírali železný šrot a při této příle
žitosti jsme brigádničili v hasičá
a v jejím okolí, a to i s pomocí našich ma-
lých hasičů. Ti pak v dalším v dubnovém ví-
kendu soupeřili s ostatními týmy v Lučině na
pohárové soutěži, kde se velice dobře umístili.

A v květnu? To se u nás pořád něco děje! 6.
května se konala mše svatá za všechny zemře-
lé a žijící hasiče v místním kostele. 11. května
jsme připravili 6. ročník naší noční soutěže „
O kunčický pohár“, které se vloni zúčastnilo
44 družstev z širokého okolí, včetně Slovenské
republiky. Mladí hasiči bodovali v pohárové
soutěži v Nové Vsi, kde získali 1. a 2. místo.
Poté absolvovali dvě okresní soutěže hry Pla-
men, když v závěrečném kole  po sečtení vý-
sledků za celý rok získali 1. místo v okrese.

V červnu jsme se podíleli spolu s ostatními
složkami v obci na organizaci Dětského dne,
kdy jsme připravili pro naše kunčické děti
hasičský pětiboj, prohlídku hasičských aut 
a hlavně vodní hrátky. Také jsme se zapojili
i s naší mládeží do programu Nadačního dne
obce Tichá s připraveným hasičským progra-
mem.  Mladí hasiči soutěžili v pěti pohárových
soutěžích, kdy nejlepším výsledkem byl ten
z Jistebníku. Zde získali dvě první  místa.

V letních měsících jste se s námi mohli setkat 
na jedné diskotéce a jedné taneční zábavě se
skupinou Arrion. Na obou těchto akcích se se-
šlo mnoho tancechtivých a dobrého jídla zna-
lých návštěvníků. 

Zářijový Den obce se loni opravdu vyvedl e
a částečně jsme na tom měli podíl i my. Při-
pravili jsme přehlídku veškeré naší techniky. 

Od nejstarší (dnes již historické) až po 
modernější automobily i zaříze-

Zároveň jsme pro vaše žalud-
y grilovali kýtu, smažili placky 
a nabízeli další občerstvení.
Děti jako vítězové okresního 
kola byly pozvány na poháro-
vou soutěž „O pohár krajského 
tarosty MS kraje“, který se ko-

al tentokrát v Trojanovicích. Zde 
toupila vždy první tři družstva 
ého okresu našeho kraje. Ještě 

večer předtím soutěžily na noční soutěži 
v Oprechticích, a protože vstávaly hodně brzy, 
nocovalo se u Kahánků. 

28. září jsme pořádali již tradičníí Kunčickou 
bečku. Dopoledne soutěžili mladí hasiči, na 
start se postavilo 22 družstev. Pro
všechny byl připraven doprovodný
program, kdy si mohli vyzkoušet 
útok s koňskou stříkačkou, porov-
nali své síly ve zkoušce TFA – nej-
tvrdší hasič přežije a další dopro-
vodný program. Odpoledne soutěž
pokračovala, ovšem v  kategorii
dospělých, pro kterou jsou vypsána
speciální a hlavně s humorem po-
jatá pravidla. Vloni se naší soutěže
zúčastnilo téměř 20 družstev mužů
a žen. 

Aby mladí hasiči nevyšli ze cvi-
ku, v říjnu soutěžili znovu, a to
v Závodě požárnické všestrannos-
ti v Hnojníku, kde obsadili mladší
druhé a starší třetí místo, když v každé kate-
gorii startovalo 28 družstev.  V prvním ad-
ventním týdnu jsme se vydali na zájezd do 
Slavkova u Brna, kde se konala rekonstrukce 
památné bitvy Tří císařů.  Pak naše cesty ved-
ly do Velkých Pavlovic, kde byl pro nás při-
pravený sklípek. Mezi vánočními svátky jsme 
se vydali na každoroční výšlap kolem Kunčic, 
tentokráte přes kozlovskou stranu.

V prosinci šli mladí 
hasiči hledat čertov-
ský poklad. Vydali 

se s baterkami do lesa a plnili úkoly. Protože 
po cestě trochu podváděli, poklad nenašli. Za 
to v hasičárně na ně čekali Mikuláš s andělem 
i čertem, a ti měli pro všechny připravené růz-
né dobroty.
Během víkendu 21. a 22. prosince jsme uspo-
řádali pro děti Štědrý den v hasičárně. Probí-
hal tak jako každý rok s přípravou stromeč-
ku, tabule, večeře, štědrovečerními zvyky, 
zpíváním koled a rozdáváním dárků. Krásná 
atmosféra u svítící spirály a krásná přání ad-
resovaná ostatním byly pro všechny přítomné 
velkým zážitkem.

V loňském roce se k soutěžním dospělým 
kategoriím mužů a žen přidalo i začínající 
družstvo juniorů. Všechna družstva se sna-
žila na pohárových soutěžích vybojovat co 
nejlepší umístění, ovšem jejich soutěžní stroj 
byl v opravě a proto soutěžili s „dětskou ma-
šinou“, která nemá takový výkon, jaký je pro 

jejich soutěže potřeba. Ale ani přesto se ne-
vzdali a odvedli velký kus práce.  Naši členové 
za celý loňský rok odpracovali mnoho hodin 
na úpravě hasičské zbrojnice, jejího okolí, ale 
hlavně při přípravě a údržbě veškeré techniky. 
Vždyť málokterý sbor se může pochlubit per-
fektně opravenými a funkčními starými stroji. 
A nová technika ta také stále potřebuje údržbu, 
opravy a modernizování. A na tom všem se po-
dílejí naši členové.

Naše činnost je velice rozsáhlá a každá akce 
je pečlivě zdokumentována. Pokud si kladete 
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otázku „Co hasiči, co děláte“, podívejte se kdy-
koli v průběhu roku na naše internetové strán-
ky http://sdhkuncicepo.mypage.cz/,p p yp g , kde najde-
te i všechny výjezdy naší jednotky, pozvánky 
a další informace.

A KDY A JAK JSME ZASAHOVALI?
V roce 2012 jednotka zasahovala u 22 událostí, 
což je oproti minulému roku o 6 událostí méně. 
Vyjížděli jsme:
10 x k požáru
  1 x k dopravní nehodě
  9 x k technické pomoci, z toho 4 x likvidace 

nebezpečného hmyzu
  2 x k ostatní pomoci

Loňský rok nám začal hned 6. ledna, kdy byla 
jednotka povolána k čerpání vody ze sklepa ro-
dinného domu. Zhruba o týden později vyjela 
jednotka k požáru kontejneru do podniku Con-

tinental ve Frenštátě
p. R.  Koncem  měsíce
pro zpestření jsme měli
vytopenou spodní část 
hasičárny, a tudíž se
kluci podíleli na odklí-
zení vzniklých škod.

V únoru jsme měli
nahlášené hned 4 udá-
losti, a to: dopravní ne-
hodu dvou vozidel bez
zranění na Humbar-
ku a kvůli vydatným
dešťům 3x monitoring Tichávky.

Díky slunečnému a suchému březnu jsme vy-
jížděli 3x k požárům suché trávy na Žuchov, 
do Frenštátu k Siberii a do Kozlo-
vic. V březnu jsme také vyjížděli
na pod Stolovou k netradičnímu
zásahu - pes v kanále. Díky přes-
né práci a opatrnosti kluků se
psa podařilo bez újmy vyprostit 
a předat majiteli. V dubnu jsme
vyjížděli ke čtyřem požárům,
a to: požár kontejneru na Mara-
láku, hořící keře před rodinným
domem v Kunčicích, požár suché
trávy v Kozlovicích.  Nejrozsáh-
lejší výjezd byl k požáru lesa 28.
dubna na Starých Hamrech, na
Jamníku. Tento zásah byl nej-
větší svou rozlohou, rozsahem
a náročností terénu, kdy zasahovalo na místě 
34 dobrovolných a 4 profesionální hasičské 
jednotky, musely se navíc využít i netradiční 
způsoby hašení, jako zásah hasičského letadla. 

Pak na pár měsíců nastalo období klidu, než 
se v srpnu a září začaly 4x rojit vosy a sršni.  
20. září se jednotka účastnila taktického cviče-
ní na výrobní halu Continentalu ve Frenštátě, 
kde jsme si procvičili vyhledávání osob v za-
kouřeném a neznámém prostoru. Začátkem 
listopadu jsme likvidovali jedno vosí hnízdo 
a odstraňovali strom  spadlý přes komunikaci.  
Poslední výjezd jsme měli 27. listopadu, a to 
k hořícímu kontejneru na Maraláku. O vaší 
bezpečnost se v současné době stará 17 členů 

výjezdové jednotky a 2 jsou v přípravě. Všich-
ni se pravidelně podrobují školení a ověření 
znalostí. Zástupci velitele a strojníci se zúčast-

nili pravidelných školení na HZS.  Nositelé 
dýchací techniky se dne 22. listopadu zúčast-
nili pravidelného školení na hasičské stanici 
v Ostravě Fifejdy, kde si také vyzkoušeli své 
dovednosti v polygonu.

Větší položku v rozpočtu byla koupě dvou no-
vých přetlakových dýchacích přístrojů Dräger. 
V loňském roce byla jednotka dovybavena 
zásahovou přilbou se svítilnou, třemi páry zá-
sahových rukavic a navijákem. Na konci roku 
jsme obdrželi dar z kraje, a to 3 ruční vysílač-
ky a 1 vozidlovou digitální radiostanici.

, co jste dělali?

í ě ili id l ý h šk l í HZS N it lé

(Činnost hasičů dokreslují
zde otištěná ilustrační fota)
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Nový územní plán obce
RO schválila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu mimo zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách. Název a číslo zakázky – Územní plán obce Kunčice pod 
Ondřejíkem, č. 19/2012. Vítězem této veřejné zakázky se stala 
fi rma Atelier Archplan Ostrava, s.r.o., Martinovská 3168/48, 
723 00 Ostrava-Martinov – cena 375 600,- Kč s DPH.

Kunčická oddechová zóna (areál ZŠ)
RO  schválila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu mimo zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Název a číslo zakázky – „Víceúčelové využití pozemků parc. č. 
1197/62, 77, 78, 79 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem“ v soula-
du s vytvořenou architektonickou studií Obnovy školního areálu. 
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro 
vydání územního rozhodnutí  - pro změnu využití území a pro 
umístění odvodnění včetně stanovisek potřebných pro vydání 
rozhodnutí. RO rozhodla o vítězi veřejné zakázky, kterým se stal 
uchazeč s nejnižší nabízenou cenou: Ing. Zdeněk Strnadel, Kunči-
ce pod Ondřejníkem. Celková cena zakázky činí 69 700 Kč.

Nákup malotraktoru
RO schválila Kupní smlouvu (19/NJ/2012), mezi Obcí Kunči-
ce pod Ondřejníkem a společností PEKASS a.s., Přátelství 987, 
104 00 Praha 10.

Ostatní záležitosti
RO projednala smlouvu o budoucí smlouvě darovací předlože-
nou Moravskoslezským krajem, v souvislosti s výstavbou pře-
chodu pro chodce u Huťařství. 
RO schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby 
s dopravcem Veolia Transport Morava a.s., Vítkovická 3133/5, 
Ostrava – Moravská Ostrava. Dále projednala zveřejněný zá-
měr pronajmout část budovy č. p. 594 a schválila žádost pana
Alexandra Fajkuse, Kunčice pod Ondřejníkem o pronájem části 
budovy č. p. 594 – prodejna domácích potřeb.

Územní plán
Na XIII. zasedání zastupitelstva obce dne 13. 12. 2012 schválilo 

Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem pořízení nového 

územního plánu obce. Občané a vlastníci nemovitostí mohou 

podat žádost o pořízení územního plánu obce (zařazení, změ-

na, popřípadě zrušení ploch na území obce) nejlépe do 31. 3. 
2013 na Obecním úřadě v Kunčicích pod Ondřejníkem, tel. 556 

843 194. Žádost je možné si stáhnout z webové stránky www.

kuncicepo.cz/uzemni-plan-obce.

Strom, který jsme společně rozsvítili v pátek 7. prosince, le-
tos naštěstí žádní vandalové neponičili. Tak nám dělal radost 
po celé Vánoce a ještě chvíli po Třech králích. Což je ostatně 
datum, kdy většina lidí odstrojuje stromeček i doma. Někteří 
jej mají i déle. A jak bylo na 
rozsvěcení? Ukrutně zima... 
Zrovna na tento den připadl 
snad největší mráz, po celé 
republice padaly rekordy. Po-
ručit větru, dešti ani mrazu 
ale naštěstí neumíme, a dou-
fám, že nikdy nebudeme. 
Museli jsme se tedy zahřát 
pohybem, svařákem nebo 
děti teplým čajem. Letos bylo 
účinkující hezky vidět, a jak 
jsem se později doslechla, 
tak slyšet byli nejen v okolí 
Huťařství, ale zvuk se nesl 
mnohem dále po vesnici. 
Děkujeme ještě jednou všem 
vystupujícím dětem a samo-
zřejmě i dospělým, kteří je na 
vystoupení připravili – dětem 
z MŠ ze starších oddělení pod vedením paní učitelek Šárky Fia-
lové, Anastázie Osičkové a Zdeňky Zelové a paní školnice Věry 
Kahánkové; dětem ze školního sboru pod vedením paní učitel-
ky Marie Kahánkové a dětem z Ondřejníčku pod vedením paní 
Kateřiny Niklové. Letos je potřeba poděkovat také hasičům, 
kteří kromě osvětlení pomáhali také s Mikulášskou nadílkou 
a chlapům z obecního úřadu za technické zajištění akce. Dou-
fám, že jsme nastartovali pěknou tradici a budeme se těšit zase 
za rok (vlastně už ani ne za rok).  Michaela Šebelová

d í í čit l k Šá k Fi

Stručně z jednání rady obce 
v měsíci prosinci a lednu

Obecní vánoční strom letos
vydržel svítit do Tří králů

Bazárek Kunčice p. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.
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Dne 8. prosince 2012  proběhla další, již sedmnáctá nadílka 
(pořádaná již od roku 1995) v naší malebné hospůdce pod horama, 
kde jsme se s dětmi sešli, abychom se těšili především z programu 
setkání. Vtipné glosy našeho veselého Mikuláše byly prokládány 

dětskou interpretací známých i neznámých básniček a písniček.
Děti byly velmi statečné, i když čert vypadal hrůzostrašně. Na-
konec si nikoho neodnesl a nohy čouhající z pytle na nás budou 
mávat zase příští rok.Už se těšíme!!! Zuzana Polášková

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA POD STOLOVOU

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA - ZMĚNY
Od 18. 2. 2013 do 22. 2. 2013  bude v ambulanci PL MUDr.
Chovančíka dovolená. Zástup v době dovolené: MUDr. Petr 
Pachman - ordinuje v budově radnice na náměstí v Čeladné.
Tel.: 558 684 044. Ordinační doba: PO, ÚT, ČT   7.30 -
13.0;  ST  14.00 - 18.00; PÁ   7.30 - 12.00
LSPP - 558 415 991 /nevyjíždí k pacientovi/; PÁ  17.00 -

21.00; SO - NE 8.00 - 22.00;RZS  - 155

Název organizace, sdružení Výše příspěvku
v Kč

1. TJ Sokol Kunčice p.O.
Medvědí stezka

200.000,--
15.000,--

2. Klub českých turistů Kunčice p.O.    6.000,--
3. Sbor dobrovolných hasičů  Kunčice

p.O. Mladí hasiči
 40.000,--
10.000,--

4. SRPdŠ při ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského Kunčice p.O.

10.000,--

5. Občanské sdružení Ondřejník (MTB) 13.000,-
6. Rybářské sdružení Kunčice p.O. 10.000,--
7. Český svaz včelařů Kunčice p.O. 10.000,--
8. ČSOP Skalka Kunčice p.O. 20.000,--
9. ČSOP Kunčice p.O. – Pozemkový 

spolek Podbeskydí
20.000,--

10. ČSOP Nový Jičín, Záchranná stanice
p yp

Bartošovice na Moravě
1.000,--

11. Charita Frýdek-Místek 2.000,--
12. Hudební skupina Galérie 5.000,--
13. Muzejní a vlastivědná společnost ve 

Frenštátě p.R.
1.000,--

14. Město Frenštát p.R. (na setkání 
cimbálových muzik)

1.000,--

15. Valašské folklórní sdružení Frenštát p.R. 500,--
16. Valašský soubor Sedmikvítek 

Frenštát p.R.
1.500,--

17. Folklórní kroužek Ondřejníček 
Kunčice p.O.

6.000,--

Finanční příspěvky z rozpočtu
Obce Kunčice pod Ondřejníkem 

poskytnuté zájmovým sdružením
a organizacím v roce 2012
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1. Zateplení a výměna oken v budově školy
 (výměna oken, dveří, zateplení celé budovy polystyrénem, zhotovení

nové střechy tělocvičny včetně nových podhledů – akce byla realizo-
vána v průběhu školních prázdnin v roce 2012, s celkovými náklady
ve výši 19 771 400 Kč, z toho dotace ve výši 7 736 722 Kč, úvěr byl
čerpán ve výši 8 500 000 Kč (schválený úvěr 10 milionů Kč), zbylá
část 3 534 678 Kč byla fi nancována z rozpočtu obce.

2. Defi nitivní řešení kapacity mateřské školy
 Kapacita mateřské školy v základní škole trvale nedostačovala, jedná

třída MŠ (20 dětí) měla výjimku k provozování do 30. 6. 2012. Zastu-
pitelstvo obce vybralo a schválilo z několika navržených variant řešení
této situace variantu nejrozumnější a také nejlevnější – zprovoznění
bývalé MŠ Dolní. Budovu MŠ se podařilo zprovoznit k 1. 9. 2012 s ka-
pacitou 56 dětí. Celkové náklady na zprovoznění školky byly ve výši
1 253 073 Kč. V současné době je celková kapacita MŠ (MŠ ve škole
– kapacita 56 dětí) 112 dětí a je zcela naplněna. Všechny požadavky 
na umístění dětí do MŠ jsou splněny.

3. Projektová dokumentace „Kanalizace – východní část“ 
 Obec připravuje splaškovou kanalizaci východní části obce (tzv. horní

konec), v roce 2012 byla zpracována dokumentace pro územní řízení
v částce 158 000 Kč (bez DPH) a dokumentace pro stavební povolení
v částce 169 000 Kč (bez DPH) – platba v roce 2013. 

4. Zpracování žádosti o dotaci na „Kanalizaci – východní část“
 Žádost o dotaci byla zpracována a podána na SFŽP. Za zpracování

a podání žádosti o dotaci obec zaplatila 96 000 Kč. Začátkem prosince
2012 obec obdržela Akceptaci žádosti o dotaci. Konečné stanovisko
k žádosti bude známo po obdržení rozhodnutí ministra životního pro-
středí. 

5. Oprava vstupní rampy u budovy obchodu v centru obce
 Budova obchodu (dnes Hruška) je v majetku obce. Rampa byla ve

velmi špatném technickém stavu. Generální oprava rampy si vyžádala 
náklady z rozpočtu obce ve výši 252 564 Kč. 

6. Projektová dokumentace na zateplení Hasičárny 
 Jedná se o přípravu na zateplení hasičárny. Budova je vytápěna ply-

nem, plášť budovy vykazuje tepelné ztráty. Náklady na dokumentaci
byly ve výši 118 320 Kč. 

7. Příprava nového územního plánu 
Zastupitelstvo schválilo na svém XIII. zasedání dne 13. 12. 2012 poří-
zení nového územního plánu obce. Rada obce vybrala soutěží zpraco-
vatele územního plánu. V roce 2012 nevznikly v souvislosti s přípra-
vou územního plánu žádné fi nanční náklady.

8. Bezpečnost na přechodu pro chodce u Huťařství – vybudování se-
maforu
(příprava stavebního povolení) – byla zpracována dokumentace pro 
stavební povolení v částce cca 38 280 Kč. V současné době probíhá
stavební řízení.

9. Organizace provozu u školy, rozšíření silnice za školou – projektt Byl 
zpracován projekt v částce cca 18 000,- Kč. V současné době probíhá
stavební řízení.

 oprava místních komunikací v hodnotě 1 359 497 Kč
 instalace děšťových svodnic na nové komunikace po kanalizaci – 

80 650 Kč
 zhotovení architektonické studie na obnovu školního areálu – 

38 000 Kč a zahájení přípravy projektové dokumentace
 vyřešení havarijní situace čerpací stanice vody – 118 084 Kč
 údržba obecních budov v částce cca 100 000 Kč
 obec získala dotací na povodňové škody z jara 2010 v částce 467

901,40 Kč
 obec připravila 48 smluv na zřízení věcného břemene (kanalizace) 

a 9 kupních smluv k vypořádání místních komunikací
 obec absolvovala kontrolu z Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva ži-

votního prostředí
 v říjnu 2012 organizovala obec volby do krajského zastupitelstva
 obec čelila trestnímu oznámení v souvislosti se zateplováním ZŠ - od-

loženo
 obec vyhlásila výběrové řízení na nového odvozce komunálního 

odpadu
 obec uspořádala setkání dříve narozených, umožnila zapojení do pro-

jektu“Senioři komunikují 2012“ (kurz práce na PC)
 obec zorganizovala nebo fi nančně podpořila Folkování pod Ond-
řejníkem, dětský den, vánoční koncert, rozsvícení vánočního stro-
mu, uspořádala Den obce, pracovnice obecní knihovny zorgani-
zovaly besedu s rodákem obce, spisovatelem Arnoštem Tabáškem, 
obecní úřad vydával měsíčně Obecní noviny apod. 

 obec ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Rozhledna vydala knihu
Dopis pantátovi Pustkovi (rozšířené Staré paměti Kunčic pod Ondřej-
níkem autora Antonína Pustky) a připravila slavnostní křest této knihy
v restauraci Skalka

 obec uctila památku obětí 1. a 2. světové války u příležitosti výro-
čí osvobození obce, starosta obce se zúčastnil vzpomínkové akce 
„Wolfram 2012“ u hrobu partyzána pana Vladimíra Řezníčka na 
místním hřbitově

 obec fi nančně podpořila spolky v obci
 v roce 2012 organizovala obec výkon veřejné služby pro nezaměst-

nané, dále organizovala výkon alternativního trestu občana obce 
a zaměstnala dva pracovníky na veřejně prospěšné práce

 zastupitelstvo obce zasedalo v roce 2012 5 x, rada obce 27 x

Co se podařilo v roce 2012 
Tomáš Hrubiš, starosta

Na VI. zasedání zastupitelstva obce dne 22. 9. 2011 byl schválen Plán rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem pro období 2011 – 2014. Tento 
plán je upřesňován schválením fi nancování akcí pro každý konkrétní kalendářní rok, seřazených podle priorit, s ohledem na fi nanční možnosti 
obce. Pro rok 2012 byl na VIII. zasedání zastupitelstva obce dne 14. 12. 2011 zastupitelstvem obce schválen Záměr rozvoje obce Kunčice pod 
Ondřejníkem v roce 2012. Na X. zasedání ZO dne 20. 6. 2012 bylo pak schváleno Financování akcí, které jsou prioritami pro rok 2012. Všechny 
tyto schválené priority se podařilo v roce 2012 realizovat.

Dále uvádím jejich přehled, 
včetně skutečně vynaložených fi nančních prostředků

Nad rámec plánovaných priorit schválilo zastupitelstvo obce v prosinci 2012, na základě výběrového řízení provedeného radou obce, ná-
kup komunální techniky (malotraktor, sněhová radlice, sněhová fréza) v hodnotě 1 188 600 Kč (zaplaceno v roce 2012). 

Kromě výše uvedených priorit a běžného provozu obce uvádím některé další činnosti obce v roce 2012. 
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Zastupitelstvo obce schválilo na svém XIII. zasedání dne 13. 12. 
2012 Investiční záměry pro rok 2013 – seřazené podle priorit. Uve-
dené priority dále uvádím ve zkráceném výčtu, včetně plánovaných 
(předpokládaných) nákladů. V průběhu roku 2013 budou tyto záměry 
průběžně aktualizovány a upravovány podle vývoje fi nanční situace 
obce. Některé z vyjmenovaných akcí budou realizovány jen v případě 
získání dotace.

1.   Zahájení výstavby „Kanalizace – východní část“
(žádost o dotaci) plánované náklady a předpokládaný termín bu-
dou upřesněny po rozhodnutí, zda bude přidělena dotace

2.   Příprava nového územního plánu
plánované náklady cca 100 000 Kč - předpokládaný termín: prů-
běžně (žádost o dotaci)

3.   Vybudování semaforu na přechodu pro chodce u Huťařství
plánované náklady cca 660 000Kč - předpokládaný termín: červen 
– srpen (žádost o dotaci)

4.   Zlepšení organizace a zvýšení bezpečnosti silničního provozu 
      u ZŠ a MŠ Karla Svolinského 

rozšíření komunikace včetně parkovacích míst;
plánované náklady cca 450 000Kč - předpokládaný termín: 
3. čtvrtletí

5.   Zpracování projektu a zahájení realizace obnovy školního 
      areálu (na základě architektonické studie)

plánované náklady cca 300 000Kč - předpokládaný termín: prů-
běžně

6.   Dostavba chodníků od hasičárny po penzión Ondřejník, úprava 
   projektu lávek přes vodní tok u hlavní silnice a zahájení 
      výstavby

plánované náklady cca 800 000Kč  - předpokládaný termín: prů-
běžně

7.  Zahájení realizace výstavby vodovodu Žuchov
- plánované náklady cca 600 000 Kč - předpokládaný termín: 3.
čtvrtletí (žádost o dotaci)

8.  Projektová příprava a zahájení realizace nových autobusových 
      zastávek

- plánované náklady cca 300 000 Kč - předpokládaný termín: prů-
běžně

9.  Zateplení budovy obecního úřadu
plánované náklady cca 4 000 000 Kč  - předpokládaný termín:
jen v případě vyhlášení dotačního titulu a získání dotace (žádost 
o dotaci)

Ještě jednou přeji všem v roce 2013 hodně zdraví. 
A také aby se nám společně podařilo dále rozvíjet naší obec ku 
prospěchu všech občanů.

V roce 2012 zorganizovala obec 2x sběr nebezpečných a velkoobjemo-
vých odpadů, dále probíhal sběr tříděného odpadu, nově byl zaveden 
sběr elektrospotřebičů. Bylo sebráno:
3,82 tt pneumatiky (ostatní tříděný odpad)
1,17 t  shrabky z česlí
0,5 t  olej, tuk   
3,86 t  barva, lepidla, pryskyřice
0,04 tt zařízení obsahující chlorofl uorouhlovodíky
  (neúplné ledničky)                                                        
0,36 t vyřazené elektrické a elektronické zařízení 
 s obsahem nebezp. látek                                         

22,91 t  plasty
21,55 t  papír a lepenka
44,77 t  t sklo
 55,31 t   velkoobjemový odpad
643,31 t  Směsný komunální odpad

V rámci zpětného odběru elektroodpadu bylo odebráno zdarma:
1,2 t  drobné elektrospotřebiče (ELEKTROWIN)
6,2 t  úplné elektrospotřebiče
  (ASEKOL+ ELEKTROWIN)
145 l  oleje

Příjmy ve výši 34 907 862,06 Kč
Výdaje ve výši 44 512 988 Kč, fi nancování 9 605 125,97 Kč, zů-

statky na účtech obce byly ve výši 152 371, 39 Kč. Podrobné infor-
mace o hospodaření obce v roce 2012 budou k dispozici po prove-
dené kontrole hospodaření obce a přezkoumání závěrečného účtu
obce auditorem, které musí být provedeno do konce června 2013.

Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na práci pro 
naši obec v roce 2012, zvláště děkuji členům zastupitelstva obce, 
radě obce, zaměstnancům obce, členům výborů a komisí, redakční 
radě Obecních novin, také děkuji občanům, kteří se aktivně účast-
nili života obce, např. účastí na zasedáních zastupitelstva obce 
a také účastí na aktivitách v obci v průběhu roku.

V roce 2012 hospodařila obec s následujícím 
rozpočtem obce (po úpravách):

Investiční záměry pro rok 2013
(seřazeno dle priorit)
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PRODEJNA DOZA
OPĚT OTEVŘENA

barvy, malířské potřeby,
domácí potřeby,

krmivo a zobání pro zvířata,
železářství, nářadí, nástroje,

elektro, dekorativní keramika,
drogerie – postupně 

rozšiřujeme sortiment. 

Kontakt: Lucie Křenková
tel.: 731882860; e-mail:doza@oil.cz

9. ledna 2013 proběhlo v kunčické škole pokračování projektu
- CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM. Přijel mezi nás ilustrátor 
a výtvarník Adolf Dudek, který svým naprosto úžasným
předčítáním spojeným s dramatizací i s kresbou, úplně nadchl
dětské obecenstvo. Děti poslouchaly čtené texty, reagovaly na
dotazy z četby a soutěžily o zajímavé ceny. Také předškolní děti
se této akce zúčastnily. Všem se čtení, z knihy Zdeňka Svěráka
„Tatínku, ta se ti povedla“, v podání ilustrátora dětských knih,
rovněž velmi líbilo a odnášely si z celého programu do mateřské
školy spoustu hezkých zážitků. Tento projekt je úžasným
počinem, který rozvíjí už od dětství lásku dětí ke knize. Proč
pravidelně dětem číst? Především proto, že společné čtení
vytváří pouto mezi dítětem a rodičem (i pedagogem) a podílí
se na jeho citovém rozvoji. Učí také morálním hodnotám

a pomáhá při výchově. Rozvíjí mluvní projev, soustředěnost, 
rozšiřuje znalosti a usnadňuje učení. A to vše je neocenitelný 
vklad do úspěšné budoucnosti dětí. Dnešní děti vyrůstají 
v jazykově chudším prostředí – v rodinách se méně čte i méně 
rozmlouvá. Pravidelné předčítání je v současné době velmi 
důležité také proto, že mimo jiné chrání děti před závislostí na 
televizi a počítačích. Vždyť návyky, postoje a žebříček hodnot 
se utvářejí už v raném dětství. Poděkování patří panu Adolfu 
Dudkovi, paní Šárce Sýkorové a paní M. Zádrapové.  Konečně 
také i řediteli Tomáši Kolesovi za uskutečnění a průběh této 
akce. Už teď se těšíme na další! Paní Šárce Sýkorové byly 
předány práce dětí z výtvarného kroužku. Budou zařazeny 
do soutěže tohoto projektu - PLAKÁT CELÉ ČESKO ČTE 
DĚTEM.   Eva Halatová,Anastazie Osičková

Celé Česko čte dětem - nadchl nás Adolf Dudek
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Menší i větší koledníci se opět sešli v místním chrámu sv. M. Magdalény, aby svými uměleckými výkony potě-
šili nejen své nejbližší, ale také celou širokou veřejnost naší obce. Předvánoční spěch s přípravou všeho po-
třebného jsme dospělým sice přerušili, ale snad nikdo z těch, kteří si přišli vyslechnout koledování, nelitoval.
Vystoupení zahájili nejmen-
ší. Přišli s pohádkou “Jak šla 
stará sova do Betléma“. Hned 
po nich přispěchali tři králo-
vé s dalšími zástupci 1. třídy, 
představili se také dalšími 
známými koledami. V 5. třídě 
jsou nejen zdatní zpěváci, ale 
také začínající klavíristky – L. 
Struziaková a E. Chovančíko-
vá, které krásně doprovodily 
své zpívající spolužáky, a Lada 
ještě přidala 1 sólovou sklad-
bičku. Hned po páťácích  na-
stoupili druháci, aby obecen-
stvo potěšili třemi koledami. 
Vystřídala je dětská cimbálo-
vá muzička pod vedením p. K. 
Niklové. Hráli a zpívali oprav-
du s chutí, také jejich pásmo 
bylo vkusně a s citem sestave-
no, slyšeli jsme koledy známé 

i ty poněkud pozapomenuté. 
Mladý houslista R. Řezníček 
si připravil a na housle zahrál 
další ze známých koled, vy-
střídala ho L. Blažková s te-
norovou fl étnou, aby zahrála 2 
drobné Pastorely. Oba sólisté 
hráli s doprovodem varhan. 
Posledním bodem programu 
kunčických dětí bylo vystou-
pení školního pěveckého sbo-
ru, který se uvedl několika 
písněmi se zimní tematikou 
a program zakončil uceleným 
pásmem méně známých koled. 
Všichni vystupující byli vždy 
odměněni potleskem, který 
je nedílnou součástí každé 
kulturní akce, zvláště pak té, 
kterou nacvičily děti. Krásnou 
atmosféru jsme zakončili spo-
lečnou hrou a zpěvem té asi 

nejznámější koledy – Štědrý
večer nastal. Všem našim ob-
čanům, kteří svou účastí a po-
tleskem podpořili děti v jejich
snaze, mnohokrát děkujeme
i za podporu fi nanční, neboť

dětem věnovali prostřednic-
tvím dobrovolného vstupného 
3 861 Kč. Finance budou věno-
vány dětem na podporu jejich 
uměleckých snah, budou za ně 
nakoupeny dětské nástroje.

Štědrý večer nastal, koledy přichystal …
Marie Kahánková
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Mikulášskou nadílku letos připravily svým dětem i maminky, které navštěvují vždy ve středu cvičení rodičů s dětmi v Sokolovně.  Mik láš k dílk l ři il ý dě i i k k é š ě jí žd ř d ič í dičů dě i S k l ě
Ze snímků je jasně patrná radost a očekávání všech přítomných dětí.


