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Milí sousedé,
v úvodu bych Vám chtěla popřát
všechno nejlepší a hodně zdraví do
nového roku. Myslím, že toto přání
nikdy nebylo klišé, v poslední době
ale obzvláště.
Toto v ydání obecních novin je
opravdu rozsáhlé. Jsem ráda, že zase
máme o čem informovat. Dovolím si
upozornit na několik momentů, které mi udělaly velkou radost. Možná
z nich budete mít radost i vy, když si
o nich budete v obecních novinách
číst. Zdaleka je ale nemůžu pojmenovat všechny.
Na straně 4 si můžete prohlédnout
krásné fotografie, které dokládají,
jak skvěle si děti naší základní školy
užily galerijní animaci, kterou s nimi
v rámci výuky a výstavy Paola Dalponte dělala paní učitelka Mertová.

Na straně 17 se dále můžete dočíst,
co přesně dělali a o kolik zážitků jsou
naše děti bohatší. Moc paní učitelce
za její aktivitu děkuji.
Moc mě také potěšil samotný Paolo Dalponte, který dal souhlas s použitím jeho originálního obrázku na
naše obecní PF. Klidně si jej vystřihněte. Myslím, že šíří pozitivní energii.
Také mám upřímnou radost, že se
nám úspěšně podařilo opravit školní
kuchyň. Pod pokličku můžete nahlédnou na straně 5.
Jsem také velmi ráda, že jsem měla
možnost vystoupit na Inspiračním
fóru Svazu měst a obcí. Do Prahy se
mnou vyjel také zastupitel a předseda Komise pro rozvoj obce pan Zdeněk Strnadel. Oba nás tato příležitost přinutila zrekapitulovat všech-

ny dosavadní činnosti, které jsme
v této věci podnikli. Podrobnosti na
stranách 6-9.

Také bych na tomto místě chtěla
poděkovat paní Renátě Klimešové
za dlouholetou práci ředitelky a následně vedoucí učitelky naší mateřské
školy. Její kolegyně jí napsaly krásné
poděkování, které si můžete přečíst
na 25. straně obecních novin.
V příštím vydání obecních novin
Vám představíme novou paní ředitelku naší školy, paní Kateřinu Bumbalíkovou. Její přání do nového roku
naleznete rovněž na straně 25.
Mějte krásné zimní dny, snad budou alespoň občas zalité sluncem.
Vaše Míša
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Obec informuje
Praktické informace k platbám v roce 2022
Harmonogram svozu odpadu v roce 2022
Horní část obce
Dolní část obce

6. 1.
20. 1.
3. 2.
17. 2.
3. 3.
17. 3.
31. 3.
14. 4.
28. 4.

12. 5.
26. 5.
9. 6.
23. 6.
7. 7.
21. 7.
4. 8.
18. 8.
1. 9.

15. 9.
29. 9.
13. 10.
27. 10.
10. 11.
24. 11.
8. 12.
22. 12.

13. 1.
27. 1.
10. 2.
24. 2.
10. 3.
24. 3.
7. 4.
21. 4.
5. 5.

19. 5.
2. 6.
16. 6.
30. 6.
14. 7.
28. 7.
11. 8.
25. 8.
8. 9.

22. 9.
6. 10.
20. 10.
3. 11.
17. 11.
1. 12.
15. 12.
29. 12.

Sběr velkoobjemového odpadu proběhne 26. 3. 2022 a 17. 9. 2022.
Místní poplatek za odpad je ve výši 600 Kč / osobu a je splatný 31. 7. 2022.
Místní poplatek ze psů je ve výši 180 Kč / psa a je splatný 30. 4. 2022.
Všechny poplatky lze zaplatit převodem na účet obce
číslo 1682010349/0800 + přidělený variabilní symbol.
Informace k platbám: ivana.reznickova@kuncicepo.cz
www.kuncicepo.cz/obecne-zavazne-vyhlasky
Zálohy na vodné a stočné se platí čtvrtletně v termínech:
I. čtvrtletí do 25. ledna, II. čtvrtletí do 25. dubna, III. čtvrtletí do 25. července,
IV. čtvrtletí do 25. října.
Číslo účtu pro placení záloh za vodné a stočné:
1735758319/0800 + VS (číslo smlouvy)
Informace k platbám: daniela.kocianova@kuncicepo.cz

Obecní kalendář si
vyzvedněte na konci ledna
Letos máme změnu, kalendář bude týdenní. Každý týden Vás čeká fotografie z naší obce. Téma je letos poměrně
volné, věříme, že se Vám bude líbit a bude vaším každodenním společníkem. Kalendář si na konci ledna, nejpozději
ale v únoru, přijďte, prosím, vyzvednout k paní Daniele
Kociánové. Jeden kus do každé rodiny ZDARMA, jako se
již stalo dobrým zvykem. Také bude možné si kalendář zakoupit. V době vydání obecních novin se kalendář teprve
tiskne. Letos
máme zpoždění, za což
se omlouváme a děkujeme za pochopení.
-MŠ-

Máme v rámci republiky unikát – dva poslance z naší malé obce
Mgr. Karel Sládeček

Mgr. Michaela Šebelová

Volební kraj: Moravskoslezský
Zvolen na kandidátce: SPD

Volební kraj: Moravskoslezský
Zvolena na kandidátce: PirSTAN,
navrhovatel STAN
Kontaktní informace
• sebelovam@psp.cz
Regionální kancelář:
Chocholouškova 1629/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Pro návštěvu v regionální kanceláři, prosím, kontaktujte mou asistentku: Lucie Vyvialová, hlavní regionální asistentka
Tel.: +420 604 699 497, lucie.vyvialova@stan.cz
Pro návštěvu v Poslanecké sněmovně prosím kontaktujte mou
asistentku: Anna Drozdková, asistentka pro poslaneckou sněmovnu
Tel.: +420 732 727 355, anna.drozdkova@stan.cz
Seznam činností
Parlament
• poslankyně od 9. 10. 2021 - Poslanecký klub Starostové a nezávislí,
Výbor
• Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
• Výbor pro zdravotnictví,
Podvýbor
• Podvýbor pro oblast specializačního a profesního vzdělávání, vědu
a výzkum - předseda
• Podvýbor pro regionální školství a celoživotní učení
• Podvýbor pro sport
Komise
• Stálá komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
Delegace
• Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady
Evropy 
Zdroj: www.psp.cz, foto:ČTK

Kontaktní informace
• sladecekk@psp.cz

Regionální kancelář:
Dlouhá třída 1462, 736 01 Havířov

Pro návštěvu v regionální kanceláři, prosím, kontaktujte mé asistenty:
Veronika Turská, Ing. Pavel Staněk
poslanec.msk@email.cz, tel.: 604 499 758
Pro návštěvu v Poslanecké sněmovně prosím kontaktujte mou asistentku.
Ing. Radana Lukovská, asistentka pro poslaneckou sněmovnu, sladecekk@psp.cz
Seznam činností

Parlament
• poslanec od 9. 10. 2021 - Poslanecký klub Svoboda
a přímá demokracie

Výbor
• Hospodářský výbor
• Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Podvýbor
• Podvýbor pro letectví a vesmírný program - předseda

Komise
• Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu
pro kybernetickou a informační bezpečnost
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Vzpomínky

Společenská rubrika

Jubilanti leden 2022
Macurová Jarmila
Majerek Vilém
Baránek Jozef
Fajčáková Jindřiška
Řezníček Vladislav
Čech Ladislav
Jirglová Vlasta
Kačmarčíková Jarmila
Kaděrová Anežka

96
92
82
81
80
75
75
75
75

Poxon Lawrence
Adamčík Alois
Dobiášová Lenka
Hrubiš Jiří
Irman František
Macášková Zdenka

75
70
65
65
65
65

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

***************************************************

Zveřejňování jubilantů

Prosíme občany, kteří si nepřejí, aby byla jejich životní jubilea v obecních novinách zveřejňována, aby toto PÍSEMNĚ oznámili matrikářce,
paní Kristýně Heczkové.
Oznámení je možno doručit osobně, poštou na adresu obecního úřadu
(Kunčice p. O. 569) nebo na email: kristyna.heczkova@kuncicepo.cz.
Vážení spoluobčané, dovolte mi se touto cestou také omluvit za případný omyl při zveřejňování. Bohužel se někdy může stát, že se Vaše přání ke
mně nedostane, případně, že poznámku přehlédnu a Vaše jméno se v novinách objeví. Prosím Vás o shovívavost, všichni jsme jen lidé, kteří dělají
chyby. Děkuji za pochopení.
Kristýna Heczková – matrikářka

Dne 25.12.2021 uplynul rok,
kdy nás navždy opustil
pan Petr Glembek.
Kdo jste ho znali, věnujte mu
prosím tichou vzpomínku.

S úctou a láskou vzpomíná
manželka Marie, synové Petr,
Pavel a dcera Lenka s rodinou.

***

***************************************************

Rozloučení

V měsíci listopadu a prosinci nás
navždy opustili naši drazí, paní Eva
Mrkvová a paní Dagmar Šrubařová.
Dovolte nám vyjádřit všem pozůstalým upřímnou soustrast za Vaše drahé zesnulé.
Kristýna Heczková,
matrika a evidence obyvatel

Vzpomínky

Dne 19.1.2022 by oslavil
80 let pan Jiří Blažek.
Kdož jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Synové Jaromír a Jiří Blažkovi

Dne 5. ledna uplynul rok,
kdy nás na vždy opustil
náš tatínek, dědeček a bratr
pan Martin Rybář.
Věnujte mu prosím, tichou
vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Irena, děti Matěj
a Denisa, bratři Jaroslav
a Andrej s rodinami.

Provoz SENIOR TAXI i v roce 2022
Máme za sebou rok 2021, kdy služba
SENIOR TAXI byla využita našimi občany ke 160 jízdám a najelo se celkem
2.543 km do zdravotnických zařízení.
Z okolních obcí (Staré Hamry, Pstruží, Čeladná, Janovice a Pržno), které
jsou zapojeny do této služby, je občany Kunčic pod Ondřejníkem využívána nejvíce.
V roce 2021 zaplatila obec Kunčice pod Ondřejníkem za provoz SENIOR TAXI příspěvek ve výši 93 267 Kč,
v roce 2022 bude příspěvek obce

Kunčice pod Ondřejníkem ve výši Kč
91 933 Kč.
Opětovně připomínáme, že průkaz
si bezplatně vyřídíte na obecním úřadě v úředních hodinách na sekretariátu u paní Daniely Kociánové, tel. číslo
556 850 154. K 4.1.2022 evidujeme 46
počet vydaných průkazů SENIOR TAXI.
Službu mohou využívat senioři 70+
a osoby v nepříznivé sociální situaci
v důsledku zdravotního stavu, kteří
jsou držiteli průkazu TP, ZTP, ZTP/P ve
věku 40 + s trvalým bydlištěm v obci.

Stačí vzít s sebou občanský průkaz a fotografii o rozměrech 35 mm
x 45 mm.
Provozní doba služby SENIOR TAXI
je v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hod
a lze ji objednat na telefonním čísle 776
241 220. Doprovodu hendikepované
osobě je služba SENIOR TAXI poskytovaná bezplatně. Cena za 1 kilometr
je 7,50 Kč, cesta ke klientovi je zdarma.

776 241 220
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GALERIE KARLA SVOLINSKÉHO
Kunčice pod Ondřejníkem

Děti si galerijní animaci opravdu užily. Velmi je bavilo tvořit „živé obrazy“.
Velmi je inspirovala kresba pana Dalponta: kostra pořizující vlastní selfie :-).

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK
Dříví naštípané na prostorové metry
nebo špalky (rovnané) od 30 cm délky.
Možnost dovozu odběrateli.
Telefon: 603 315 738

Klece pro chov křepelek.
Doprava po celé ČR.
www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz
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Nakoukněte do naší
nové školní kuchyně
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Jak šel čas s projektem „Nové centrum obce
Kunčice pod Ondřejníkem“
Začátkem prosince loňského roku
jsem byla pozvána, abych se na Inspiračním fóru Svazu měst a obcí v kině
Přítomnost v Praze podělila s účastníky tohoto setkání s našimi zkušenostmi ohledně zapojení veřejnosti do
přípravy zadání architektonické soutěže na přeměnu centra obce. Všichni
víme, že naše obec má těch center více,
je tzv. polycentrická a nemá klasickou
náves. Rozhodli jsme se přebudovat to
centrum, kde se nejvíce koncentrují
lidé. Místo, kde je prodejna potravin,
obecní úřad, lékaři a pošta…
Jsem velmi ráda, že jsem se měla
možnost tohoto setkání zúčastnit. Do
Prahy se mnou vyjel také zastupitel
a předseda Komise pro rozvoj obce
pan Zdeněk Strnadel. Oba nás tato
příležitost přinutila zrekapitulovat
všechny dosavadní činnosti, které
jsme v této věci podnikli.
Myslíme si, že je vhodné si toto připomenout i společně, proto jsme do
tohoto vydání obecních novin připravili textovou i obrazovou připomínku
na téma
Jak šel čas s projektem
„Nové centrum obce Kunčice
pod Ondřejníkem“

Na straně 9 pak najdete banner
pana architekta Martina Materny, vítěze naší soutěže. Tento banner je aktuálně k vidění na výstavě – SALON
ARCHITEKTŮ – OSTRAVA – 2022, pořádané jako již jedenácté bienále regionálních autorů. Pořádá ostravská pobočka Obce architektů. Jedná se o nesoutěžní přehlídku regionální tvorby
s cílem vlastní propagace architektů
a architektury. Výstava je k vidění ve
4. NP nové radnice v Ostravě na Prokešově náměstí.

Vypsání architektonické soutěže
bylo schváleno zastupitelstvem obce
v prosinci roku 2015 při schvalování
akčního plánu na rok 2016. Pro bylo
všech 13 přítomných zastupitelů.
Před plánovaným vyhlášením architektonicko-urbanistické soutěže
bylo potřeba společně sestavit zadání.
Toto zadání mělo popsat, jaké představy a očekávání vy, naši občané, obyvatelé a uživatelé centra, máte. Jsme
přesvědčeni, že kvalitní zadání pro
architekty je předpokladem pro kvalitní návrh.

Pro pomoc při získávání názorů veřejnosti jsme se rozhodli oslovit – Partnerství, obecně prospěšnou společnost
založenou Nadací Partnerství. Partnerství, o.p.s. zajišťuje poradenství v oblasti rozvoje šetrné turistiky a dopravy,
organizování seminářů a exkurzí, plánování veřejných prostranství a zapojování veřejnosti. Poskytuje také služby týkající se přípravy a administrace
projektů zaměřených na oblast udržitelného rozvoje a životního prostředí.
Dne 16. 6. 2016 proto proběhla beseda s občany, která byla strukturována
na dvě části – v první přítomní spíše
obecně diskutovali o vizi obce a jejího
centra, jaké funkce a využití jsou žádané a reálné. V druhé části se v pracovních skupinách nad mapou zabývali
konkrétně územím a jeho uspořádání.
V řízené diskusi lidé prezentovali
své názory na otázky „Co Vám v obci
chybí? Co od nové podoby centra očekáváte? atd.“ Podněty byly zaznamenávány na flipchart a následně společně vyhodnoceny.
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Společně jsme se zamýšleli nad hodnotami, které v současné době řešené
území (lokalita Huťařství) nabízí. Společně jsme se snažili pojmenovat, co
nám naopak na současném stavu nejvíce vadí, nevyhovuje, je prostě problém.
Mezi nejčastěji zmiňované problémy
patřily např. nedostatek parkovacích
míst, intenzita dopravy, budova obchodu (špatná přístupnost, nevhodná
dispozice a velikost, vzhled), absence
klidové/odpočinkové/setkávací zóny
(lavičky), aj. Nakonec jsme společně
vymýšleli, navrhovali podněty, jak by
se prostor mohl vylepšit.
Občané se také mohli vyjádřit prostřednictvím dotazníku, dále zaměstnanci Partnerství vedli řízené rozhovory s klíčovými aktéry (např. s vedoucí prodejny potravin, s předsedou
SVJ) a také rozhovory s náhodně oslovenými občany.
Následně pro nás Partnerství připravilo dokument, kde byly všechny
podněty veřejnosti shrnuty. Tento dokument se pak stal nedílnou součástí
zadání architektonické soutěže.

Revitalizace centra obce
Kunčice pod Ondřejníkem
Zapojení veřejnosti do přípravy zadání
architektonicko-urbanistické soutěže

1

Také jsme uspořádali řadu akcí pro
veřejnost - besedy, debaty, dny architektury. Tyto akce si také můžete připomenout na „dobových“ plakátech
a fotografiích.
Velmi zajímavou aktivitou byla
putovní výstava
Galerie Jaroslava Frágnera s názvem MÍSTA ARCHI T EK T ONICKÉHO VZ(D)ORU
- česká architektura mimo tradiční centra 1990 2013. Jednalo se
o putovní výstavu nejkvalitnějších veřejných staveb, které vznikly v obcích a městech
do 20 tis. obyvatel. Hlavním posláním
výstavy byla propagace soudobé architektury a také inspirace pro samosprávy. Vernisáž zpříjemnili svým vystoupením pánové Petr Vrlík a Ladislav Kokeš, jak si připomínáme na fotografii.

Proč jsme tyto akce pro veřejnost
pořádali? Aby se občané měli možnost blíže seznámit s kvalitní architekturou. Aby pochopili, proč má

smysl investovat čas a peníze do architektonické soutěže.
Jsme přesvědčení, že se nám tato
investice v dlouhodobém horizontu
vyplatí. Také jsme chtěli, abychom
mohli společně přemýšlet o něčem
netradičním a novém, abychom se
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s navrhovanými změnami mohli sžít
a patřičně je vstřebat. Přáli bychom
si, aby rozhodnutí přetrvalo po několik generací.
Zadání jsme také následně prezentovali a dále s Vámi konzultovali
v rámci našeho Dne obce.
Následně byla na podzim roku 2016
vypsána architektonická soutěž, která poměrně nezvykle probíhala ve
dvou kolech.
První kolo bylo anonymní a porota vybrala z 9 doručených návrhů tři,
které postoupily do 2. kola.
Během workshopu se mohli zastupitelé, členové komisí a výborů a zaměstnanci obce prezentujících dotazovat a vznášet podněty.
Tento workshop považuji za velmi
důležitým krokem, protože se ukázala
i zranitelnost návrhu. Jeden z přítomných upozornil na to, že jeden z návrhů umístil novou prodejnu potravin na
místo staré a nezabýval se tím, kam
budou občané chodit nakupovat po
celou dobu výstavby obchodu.
Porota po workshopu sepsala konkrétní úkol pro každého architekta.
Podmínka, že obchod musí být
umístěn tak, že po celou dobu výstavby obchodu bude možno zachovat ten
stávající, byla shodná pro všechny.

Následovalo druhé kolo, kde již vítěze vybrala porota. Naši soutěž vyhrál
Ing. arch. Martin Materna, s nímž následně obec sepsala smlouvu nejprve
na první etapu a následně na druhou
etapu.
Vítězný návrh byl také představen
na Dni obce.
Tématu jsme se opakovaně věnovali, vyšlo dokonce i mimořádné vydání
obecních novin, informace si také můžete najít na webu obce v sekci Nové

01/2022

centrum obce: http://www.kuncicepo.
cz/nove-centrum-obce.
Na první etapu, kterou je
okolí obecního úřadu (parkoviště a prostor před úřadem a okolo památníku) již
máme stavební povolení a budeme
hned na jaře vybírat dodavatele. Ještě letos bychom chtěli začít stavět.

Michaela Šebelová, starostka obce

01/2022
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NOVÉ CENTRUM V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM
Jedná se o soutěžní návrh jehož předmětem bylo řešení krajinářských a urbanistickoarchitektonických úprav středu obce Kunčice pod Ondřejníkem. Nyní probíhá příprava realizace
1. etapy - úpravy prostranství v okolí současné budovy obecního úřadu a současně projektová příprava
2. etapy - vznik nového centrálního prostranství jižně od OÚ vč. výstavby obchodních objektů.
Návrh dělí prostor na tři základní funkční celky – centrální veřejný prostor, východní park s bydlením a jižní
přírodní park. Koncept je postaven na nalezení kompozičních vazeb, v jejich těžišti definujeme veřejné
prostranství. Na hlavní kompoziční severojižní ose je definováno veřejné prostranství. Nové prostranství je
členěno s vazbou na stavby a jejich funkci, a sice na tři části – předpolí úřadu, centrální prostor a obchodní
plochy. Nová zástavba dotváří současnou urbanistickou strukturu a definuje jednotlivé typy prostoru.
Funkčním členěním návrh sjednocuje částí území v provozní celky, s vazbou na veřejná prostranství je
navržena občanská vybavenost, v klidové parkové části bydlení smíšeného typu. Východní část území má
parkový charakter vymezený obytnou zástavbou, jihozápadní část, pod silnicí, je ponechána bez výraznějších
úprav a to formou přírodního parku.

Autoři:

Ing. arch. Martin Materna
Ing. arch. Adam Weczerek
Ing. arch. Adéla Kudlová
Ing. arch. Vendula Bažová

Investor:

Kunčice pod Ondřejníkem

Soutěž:
Projekt:

2018 (1. místo)
2019 - 2021
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Svozový kalendář
komunálního
odpadu na rok 2022
Svozový den: čtvrtek - 1x za 2 týdny. Dolní část obce se vyváží v sudé
týdny, horní část obce v liché týdny.
horní část obce
6. leden
20. leden
3. únor
17. únor
3. březen
17. březen
31. březen
14. duben
28. duben
12. květen
26. květen
9. červen
23. červen
7. červenec
21. červenec
4. srpen
18. srpen
1. září
15. září
29. září
13. říjen
27. říjen
10. listopad
24. listopad
8. prosinec
22. prosinec

dolní část obce
13. leden
27. leden
10. únor
24. únor
10. březen
24. březen
7. duben
21. duben
5. květen
19. květen
2. červen
16. červen
30. červen
14. červenec
28. červenec
11. srpen
25. srpen
8. září
22. září
6. říjen
20. říjen
3. listopad
17. listopad
1. prosinec
15. prosinec
29. prosinec

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude proveden v sobotu 26. 3. 2022 a 17. 9. 2022, sběr železného šrotu bude proveden 26. 3.
2022. Podrobnější informace budou
zveřejněny v obecních novinách.

SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí,
situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu,
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.
Dodavatel elektřiny nebo plynu

Pokud byla Vaším dodavatelem společnost
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY,
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy,
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda
nedlužíte za energie dodavateli poslední
instance.

Platby za elektřinu nebo plyn
N
E
B
O

Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn.
Pokud ne a zálohy na energie žádným
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za
energie dodavateli poslední instance.
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše
v pořádku. Nemusíte nic řešit.

Co se stalo?

Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli
elektřiny nebo plynu neodchází nebo se vrací, tak Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance.

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?

Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit.

Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta,
nebo Vaše starostka.
V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.

Co bude potřeba vyřešit?

Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za
elektřinu nebo plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.

Kde naleznete sami více informací?

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele,
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy.
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů
s úhradou dodávek energií

Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky
pomoci v hmotné nouzi, tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně
tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem v yužití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
• žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy
u některého z dodavatelů energií
jako nový zákazník mimo režim DPI.

Dále se na základě žádosti podané
na předepsaném formuláři posuzuje:
• stav hmotné nouze žadatele a osob,
které se s ním posuzují společně

(posuzují se příjmy a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
• je možné nepřihlížet k našetřeným
penězům až do výše dvojnásobku
životního minima a dvojnásobku
nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze
jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje
v rámci správního řízení. Zákonnou
lhůtou pro vyřízení žádosti je 30 dnů,
pokud má Úřad práce ČR potřebné
podklady, rozhoduje a dávku vyplácí
v zásadě neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce
jsou k dispozici na webových stránkách MPSV: www.mpsv.cz/web/cz/
pomoc-pri-rustu-cen-energii.

Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými
jsou příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok
se hodnotí v závislosti na příjmech
rodiny a nákladech této rodiny na
bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro
nárok na příspěvek na bydlení je třeba
splnit tři zásadní podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti, popř.
je členem bytového družstva

01/2022
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby
či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na
bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou
zákonem definovány a reprezentují
ty výše nákladů, které stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za
relevantní. Jedná se o průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti https://www.uradprace.cz/web/cz/
prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za
kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným
koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení
po zaplacení nákladů na bydlení zbu-
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de osobě/rodině málo peněz (okolo
životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních smluvních vztahů k bydlení
(podnájem, ubytovna), je možné Úřad
práce ČR požádat o doplatek na bydlení https://www.uradprace.cz/
web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká
se tedy především lidí bez příjmů nebo
s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku
na všechny shora uvedené dávky dle
konkrétní situace sdělí zaměstnanci
Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která
je místně příslušná. Tedy ta dle místa
bydliště žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR,
včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu
práce ČR, www.uradprace.cz.

Z knihovny
Vážení čtenáři, přijďte
si vypůjčit novou knihu od
Petra Juřáka - Beskydy
údolím řeky
Ostrav ice.
Z ajímá Vá s,
jak lidé kdysi
ve vesnicích
žili, bavili se, jak a kde se vzdělávaly
děti a něco o historii zdejšího kraje?
Najdete zde zajímavosti z naší
obce, např. Pověst o vzniku kaple sv.
Maří Magdaleny, o Dřevěném kostelu sv. Prokopa a sv. Barbory, něco
málo o ústavu pro léčbu alkoholiků,
o Kurcově vile, sklárně apod.
Vaše knihovnice

Ceny vodného
a stočného platné
od 01.01.2022
Vodné 42,35 Kč/m³ vč. 10 % DPH
Stočné 56,65 Kč/m³ vč. 10 % DPH

Kotlíkové dotace Vám zaplatí až 95 % nákladů na pořízení nového kotle.

Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický
zdroj tepla
V první polovině roku 2022 spustí Moravskoslezský kraj poslední, v pořadí čtvrté, kolo
kotlíkových dotací.

Pro více informací o výši dotace, uznatelných
nákladech, oprávněných příjemcích podpory
atd. můžete využít jeden z těchto kontaktů:

Abychom mohli dotace na nové zdroje
tepla poskytovat, musíme nejdříve prokázat Evropské unii Váš zájem.

https://lokalni-topeniste.msk.cz/

K tomu slouží jednoduchý dotazník, který
naleznete zde: https://1url.cz/@kotliky4.

595 622 355

kotliky@msk.cz

Čím více zájemců dotazník vyplní, tím více
finančních prostředků bude mezi občany našeho
kraje rozděleno.

Nezapomeňte, od 1. září 2022 platí zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy!

Zálohové platby vodné a stočné
na rok 2022
Zálohy na vodné a stočné se platí čtvrtletně v termínech: I. čtvrtletí do 25. ledna, II. čtvrtletí do
25. dubna, III. čtvrtletí do 25. července, IV. čtvrtletí do 25. října.
Číslo účtu pro placení záloh za
vodné a stočné zůstává nezměněno: 1735758319/0800, variabilní
symbol je číslo smlouvy (odběratelské číslo).
Vyúčtování vodné a stočné
za rok 2022
Odečty vodoměrů budou provádět během měsíce ledna, února 2022
pracovníci pověřeni obcí Kunčice
pod Ondřejníkem. Stavy vodoměrů můžete zaslat na email: daniela.
kocianova@kuncicepo.cz, popř. nahlásit na telefonní číslo 725 506
902. Stavy vodoměrů, které nahlásíte emailem, budou odeslány taktéž na Vámi uvedený email. Pokud
Vás nezastihnou doma, zanechají
Vám lístek s prosbou, abyste požadované údaje nahlásili nejpozději do 3 dnů buď: osobně, emailem:
daniela.kocianova@kuncicepo.cz
nebo telefonicky.

01/2022
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Zastupitelstvo obce Kunčice p. O. informuje
Zastupitelstvo obce Kunčice pod
Ondřejníkem na svém zasedání dne
13. 12. 2021 vydalo tyto vyhlášky:

Obec ně z áv a z nou v yh lá šk u
č. 2/2021 o místním poplatku ze
psů
- výše a splatnost místního poplatku ze psů – na rok 2022 zůstala stejná – 180,- Kč/pes, splatnost do 30. 4.
2022.
Poplatek se platí ze psů starších
3 měsíců, oznamovací povinnost je do
15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl
psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě do
15 dnů je povinen poplatník ohlásit
také zánik své poplatkové povinnosti.

Obec ně z áv a z nou v yh lá šk u
č. 3/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
- výše a splatnost místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – na rok 2022 zůstala stej-

ná – 600,- Kč/osoba/rok, splatnost
do 31. 7. 2022.

Z důvodu vyšších nákladů poštovného se nebudou poštovní poukázky
rozesílat. Všechny poplatky je možno uhradit od 24. 1. 2022 v pokladně Obecního úřadu v Kunčicích pod
Ondřejníkem v úředních hodinách
pokladny:
PONDĚLÍ
8:00 - 12:00 
STŘEDA
8:00 - 12:00 

13:00 - 16:00 hodin
13:00 - 16:00 hodin

nebo převodem na účet obecního úřadu – číslo účtu: 1682010349/0800 +
přidělený variabilní symbol. Pokud VS
neznáte z minulých let, můžete si o něj
požádat na emailovou adresu: ivana.
reznickova@kuncicepo.cz.
Dodržujte prosím termíny splatností těchto poplatků. Pokud Vám
Vaše finanční situace nedovoluje poplatky uhradit do termínů splatnosti,
máte možnost si písemně – již od mě-

síce ledna 2022 - zažádat o splátkový
kalendář.

Obec ně z áv a z nou v yh lá šk u
č. 4/2021 o místním poplatku z pobytu
- předmětem poplatku je úplatný
pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého
poskytovatele pobytu. Správcem poplatku je obecní úřad. Plátce je povinen
vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení
nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Sazba poplatku činí 30,- Kč/osoba
(původní sazba byla 15,- Kč/osoba) za
každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Dovolujeme si připomenout všem
ubytovatelům (i majitelům soukromých
chat, kteří je krátkodobě pronajímají)
povinnost vybírat tento poplatek.
Celé znění těchto vyhlášek je zveřejněno na webu obce – sekce Obecně závazné vyhlášky.

Avízo 4. výzvy z Programu rozvoje venkova
– příležitost nejen pro spolky!

M A S Fr ýdlant sko-Besk ydy plánuje na jaře roku
2022 v y h l á sit v pořadí již
4. výzvu z Programu rozvoje venkova. Největší část
finančních prostředků (5 mil. korun)
bude nabídnuta širokému okruhu žadatelů na podporu občanské vybavenosti, tj. veřejná prostranství, hasičské

zbrojnice, spolkové a kulturní zázemí
vč. knihoven, školy a školky, ochody,
vybrané kulturní památky, stezky,
muzea a expozice. „Například spolky budou mít jedinečnou příležitost
si pořídit potřebné vybavení, rekonstruovat své klubovny včetně příslušného zázemí, doplnit mobilní zařízení
pro akce pro veřejnost, jakými jsou
například mobilní přístřešky, pódia, ozvučovací a osvětlovací technika a podobně,“ potvrzuje Ing. Zuzana
Pavlisková, manažerka MAS Frýdlantsko-Beskydy. Připravovaná výzva se
však nebude týkat jen dobrovolných
spolků, žadateli mohou být rovněž
obce, příspěvkové
organizace, ústavy, nadace i církve.
Každý podpořený
projekt může čerpat
dotaci až do výše
80 procent celkových nákladů. Minimální výše dotace je 50 tisíc korun.
Podmínkou je, že si
projekt musí příjemce dotace předfinancovat. Dalším
okruhem žadatelů
budou zemědělci,
pro něž je vyčleně-

no necelých 800 tis. korun. Ti mohou
žádat o dotaci na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu včetně pořízení zemědělských mobilních strojů.
„Potenciální zájemci o dotaci, neváhejte se obrátit na naši kancelář
s žádostí o konzultaci s předstihem,
nejlépe již začátkem příštího roku.
Nejen, že můžeme společně odhalit
mnohá úskalí tohoto dotačního titulu, ale za včasnou konzultaci můžete být případně i bodově zvýhodněni,“ vyzvala Ing. Radana Maloušková,
která má Program rozvoje venkova
na starosti.
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Frýdlantsku
má pokračování
S novým rokem 2022 bude v obcích
spadajících pod ORP Frýdlant nad Ostravicí (Frýdlant nad Ostravicí, Bílá,
Staré Hamry, Ostravice, Malenovice,
Kunčice pod Ondřejníkem, Čeladná,
Pstruží, Pržno, Janovice a Metylovice)
zahájen projekt místního akčního plánování rozvoje vzdělávání III (dále jen
MAP III).
Místní akční plánování v oblasti
vzdělávání již v našem regionu probíhalo v letech 2016-2017 pod vedením Města Frýdlant nad Ostravicí. Po více než
čtyřleté pauze se projekt znovu rozbíhá, tentokrát pod hlavičkou Místní akční skupiny Frýdlantsko – Beskydy z.s.
„Na dvouletý projekt jsme obdrželi 100 % dotaci ve výši 2,6 mil. Kč.

Jsem ráda, že jsme byli úspěšní a projekt můžeme začít realizovat,“ uvedla Ing. Zuzana Pavlisková, manažerka
MAS Frýdlantsko-Beskydy.
Co bude hlavním přínosem projektu? Společné plánování a sdílení
aktivit v oblasti vzdělávání na celém
území ORP. V příštích 2 letech budou
odborníci a pedagogové ze všech základních a mateřských škol, spolu se
zástupci dalších organizací působících ve vzdělávání prohlubovat dobrou spolupráci mezi aktéry v oblasti
školství v regionu. Kromě podpory
aktivit místního akčního plánování
se počítá s realizací dalších vzdělávacích akcí, které budou určeny nejen
pro pedagogické a vedoucí pracovní-

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových
přiznání k dani z nemovitých věcí
tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho
územních pracovištích (dále „ÚP“)

na uvedených telefonech věnovat každý pracovní den, vždy MINIMÁLNĚ
v době
Po, St 8:00 – 17:00
Út, Čt 8:00 – 14:30
Pá
8:00 – 13:30

ky škol, ale také pro rodiče, zřizovatele škol a další aktivní osoby zapojené do vzdělávacího systému. Budou
sestaveny pracovní skupiny, jejichž
členové se budou pravidelně setkávat
a svými podněty a návrhy se budou
spolupodílet na rozvoji a plánování
nových strategií a vizí regionálního
školství. Témata budou zaměřena
především na čtenářskou a matematickou gramotnost, rovné příležitosti
ve vzdělávání, předškolní vzdělávání
a financování škol. Budeme také konkrétněji analyzovat i vyhodnocovat
potřeby škol v regionu.
Veškeré informace o průběhu realizace projektu budou pravidelně
zveřejňovány na webových a facebookových stránkách Místní akční
skupiny Frýdlantsko-Beskydy (www.
masfb.cz, https://www.facebook.com/
masfrydlantskobeskydy.cz).

Nechoďte – volejte – podejte

ÚP ve Frýdku-Místku
Na Poříčí 3208
738 01 FRÝDEK MÍSTEK
Tel.: 558 605 111
E-mail: podatelna3207@fs.mfcr.cz

Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu
poplatníka. Pokud se místo pobytu
nenachází v Moravskoslezském kraji
a nevíte, které územní pracoviště je ve
Vašem případě vyřizující, volejte 596
651 316 nebo 596 651 311.
Pracovníci správce daně se Vám
budou ve věci daně z nemovitých věcí

Informace pro občany
Máte problém s přiznáním k dani
z nemovitých věcí na rok 2022? Využijte níže uvedené informace, volejte na zřízené informační linky
finančního úřadu nebo posílejte
e-maily.
V lednu každoročně tisíce občanů v kraji podávají přiznání k dani
z nemovitých věcí a chtějí se poradit
s úředníky. Osobní kontakt však zvyšuje nebezpečí přenosu koronaviru.
Vloni se ve stejné situaci většina konzultací k podání přiznání zdárně realizovala bez osobního setkání s úředníky finančního úřadu, telefonicky
nebo zasláním e-mailového dotazu.
Toto nahrazení osobních konzultací
na finančním úřadě a jeho územních

HLÁŠENÍ OBECNÍHO
ROZHLASU
nyní i na webu obce.

Stačí kliknout
na tento obrázek na
www.kuncicepo.cz

pracovištích jinými formami poskytnutí odborných informací se osvědčilo. Občané dostali informace, které
potřebovali, daňová přiznání byla podána včas a současně bylo minimalizováno riziko zvyšování nemocnosti
v kraji v důsledku zamezení shromažďování velkého počtu osob na územních pracovištích.
Občané ani letos o konzultace se
zaměstnanci ani o pomoc s problémy při vyplnění přiznání nepřijdou.
Se svými dotazy se na zaměstnance
mohou obracet opět telefonicky na
speciálně zřízených linkách, e-mailem nebo vhozením dotazu do sběrného boxu umístěného na každém
územním pracovišti.
Speciální telefonické informační
linky zajistí všem tazatelům odpovědi
na otázky k dani z nemovitých věcí se
znalostí místních poměrů. Odpovídat
na dotazy budou na infolinkách zaměstnanci útvarů majetkových daní
všech územních pracovišť finančního
úřadu, a to v pracovních dnech.

Chcete mít info o dění v obci?
Æ Přihlaste se u místostarosty
k odběru SMS!
Æ Stáhněte si
aplikaci...
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Tříkrálová sbírka v Kunčicích 2022
Po delším zvažování všech pro a proti jsme se s tříkrálovými skupinkami
v Kunčicích rozhodli koledovat v tomto
roce opět jen online a do pokladniček
umístěných na určitých místech v obci,
tzn. tříkrálové skupiny koledníků letos
v Kunčicích nepotkáte. Přesto věříme
v pomoc a dobré srdce zdejších lidí.
Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete těmito způsoby:
- přispěním do statických pokladniček, které jsou v Kunčicích umís-

těny v obou kostelích, na obecním
úřadě u paní Kociánové, v kadeřnictví Mirka vedle knihovny, ve
vinotéce na Huťařství, v květinářství Byrtusová, v Hospůdce Na Kopečku, v restauraci Maralák, v obchodě u přejezdu na horním konci,
na farmě Menšík na dolním konci
(1.-16.1.2022),
- přispěním do online pokladničky (www.trikralovasbirka.cz) do
30.4.2022,

- zasláním dárcovské sms na číslo 87
777 ve tvaru DMS KOLEDA 30 nebo
DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90 (v ceně 30, 60 nebo 90 Kč) do
30.4.2022,
- platbou na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 pod variabilním symbolem 777988003 nebo
pr os t ř e d n ictvím QR kódu
(příspěvek přímo pro Charitu Frenštát) do
31.1.2022.
Schválené záměry Charity Frenštát
p.R. pro rok 2022
- Podpora a rozvoj paliativní péče
- Aktivní senior - Podpora aktivizačních činností pro seniory

Děkujeme za podporu činnosti Charity Frenštát, která působí
i v katastru naší obce. Také velmi děkujeme majitelům za ochotu
umístit pokladničky do svých podniků. Děkujeme, že nám pomáháte
pomáhat.
Mgr. Kateřina Niklová
Koordinátorka sbírky v Kunčicích

Vycházka pro seniory
V posledním měsíci v roce 2021
jsme měli plánovanou vycházku pro
seniory. Počasí bylo krásné, zimní,

účast veliká a nálada výborná. Trasa
nebyla náročná, zvládli jí úplně všichni
a cíl byl u Sokolovny. Těšíme se na dal-

ší společné akce, protože pohyb a přátelská setkání jsou k nezaplacení !!!
Za SPV Jana Mončková
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Z činnosti Turistického spolku
Dne 30.12.2021 jsme uskutečnili
akci zakončení roku 2021, a to vycházkou po cestě okolo Ondřejníku,
došli jsme do chatky U Žabáka, kde
bylo přichystáno bohaté občerstvení a hlavně zatopeno. Za účasti 10 lidí
jsme zhodnotili končící rok, povyprávěli zážitky, probrali Vánoce a ve večerních hodinách jsme se rozešli do
svých domovů.
Na Silvestra, dne 31.12.2021 jsme
jako každoročně měli na půlnoc naplánovanou vycházku na Tabaškův
kopec, kde dorazilo celkem 9 lidí
a díky krásnému rozhledu na Kunčice p. O. a okolní obce plné ohňostrojů jsme oslavili i s přípitkem příchod
nového roku.
výbor Turistického spolku
Kunčice p. O.

Dobročinné dopoledne aneb jak jsme na to došly
Bylo jaro a při procházce s dcerou v kočárku jsem potkala v lomu za
školou maminku se synem v nosítku.
Seznámily jsme se a pár krát potkaly
i s dětmi. Onou maminkou je Katka
Niklová. Pro mnohé z vás známá osoba díky vedení folklórního souboru
Ondřejníček, pro mne nová tvář. Dny
ubíhaly, počasí přálo procházkám, veřejným akcím už méně a moje kamarádka z Branek u Valašského Meziříčí
se jako matka samoživitelka dostala
do existenčních problémů. Musela se
odstěhovat z domu rodičů s 3,5 letým
synem a moc si toho s sebou nevzala.
Rozhodla jsem si ji pomoci a obeslala
asi dvacítku osob z naší obce s prosbou o cokoli do bytu. Byla jsem velmi mile překvapená, kolik se mi jich
ozvalo zpět a čím vším přispěli. V podstatě jsme společně vybavili celý byt
a za to bych všem chtěla poděkovat.
Vážím si toho!
Asi měsíc na to mi zavolala Katka,
že se letos ve škole bohužel nekoná
tradiční vánoční jarmark, ale co kdybychom uspořádaly dobročinné dopoledne v naší nové knihovně s tím,
že výtěžek bychom věnovaly mé kamarádce.
Myšlenka skvělá, ale moje kamarádka už toho myslím od nás dostala
dost, tak mě napadlo, že bychom mohli
podpořit jinou samotnou/svobodnou
maminku. Spojily jsme se proto s Charitou Frenštát pod Radhoštěm a společně vybrali konkrétní osobu, kterou
obdarujeme. Onou paní je částečně
invalidní Zuzka, jež vychovává sedmnáctiletou dceru. Ta pomáhá mamin-

ce jak se dá, chodí po škole na brigády
a výdělek předává mamince, aby měly
za co bydlet. Příběh by to byl dlouhý
a určitě smutný, ale nakonec měla děvčata alespoň hezké Vánoce.
V sobotu 4. prosince jsme spolu
s Katkou Niklovou a Jankou Jahnickou mladší uspořádaly (při dodržení
všech planých hygienických podmínek a nařízení) dobročinné dopoledne v prostorách foyer obecní knihovny. Každá z nás přispěla nějakými
výrobky, potažmo sehnala od kamarádek a známých krásné věci na prodej. K tomu ještě návštěvníkům hrál
Ondřejníček a předvánoční nálada se
linula vzduchem.
Zájem předčil naše očekávání a během tří hodin se nám podařilo utržit sumu 11 800 Kč! Tu jsme následně společně předali mamince Zuzce,
která neskrývala dojetí a byla vděčná.
Nechtěla věřit, že se dnes najdou lidé,
kteří z ničeho nic, jen tak, pomůžou.
A tak jsme se vlastně všichni stali
„Ježíškovým vnoučetem“ 😊
Bez vás, kteří nás přišli podpořit,
by se však paní Zuzka daru nedočkala,
proto především vám patří velké díky!
Ráda bych našimi jmény poděkovala i těm, kteří přispěli svými výtvory
a výrobky (v abecedním pořadí): Adamec Petr, Bartóková Dagmar, Bulawová Beata, Byrtusová Iveta, Cochlar
Václav, Cochlarová Kristýnka, Heczková Vladimíra, Jahnická Janka st.,
Jahnická Janka ml., Macurová Markéta, Maršálková Božena, Menšíková
Markéta, Niklová Kateřina, Pawlasová
Jana a Řezníčková Alžběta.

Poděkovat se rovněž patří vedení obce Kunčice pod Ondřejníkem
za zřízení a provoz prostor a Charitě
Frenštát pod Radhoštěm za pomoc při
vytipování vhodné příjemkyně daru.
Tak zase za rok milí občané! Chceme totiž zavést tradici a každý rok
pomáhat konkrétní rodině z našeho okolí.
Kdo z vás by chtěl čímkoli hezkým či chutným podpořit naši akci,
nebo má dotaz případně připomínku,
nechť se prosím obrátí na mne: beata.
bulawova@gmail.com ráda se s Vámi
potkám, proberu možnosti a dotazy
zodpovím.
S přáním pozitivní nálady po celý
rok 2022
Beata Bulawová

Zleva – Beata Bulawová, Kateřina Niklová, Janka Jahnická ml.

01/2022

16

Souznění – příjemný zážitek
Po dlouhé době, jsem vytáhl paty
z domu, a zašel jsem si na akci, kterou
pořádal Obecní úřad, v Galerii Karla
Svolinského. Byl jsem velice překvapený, jak tyto prostory jsou krásné,
jak pro výstavu obrazů, tak pro takové kulturní akce. Byl jsem tam poprvé, kvůli akci pod názvem Souznění,
skupinou Marien. Bylo to vynikající
vystoupení, výborně hráli a dodali
i humor. Jen tak dále v pořádání podobných akcí.
Ivo Doležilek
Foto: Werner Ullmann

Výstava prodloužena do konce února 2022
GALERIE KARLA SVOLINSKÉHO
Kunčice pod Ondřejníkem

Paolo Dalponte (IT)
- Kreslený humor
výstava v Galerii Karla Svolinského,
Kunčice pod Ondřejníkem
OTEVŘENO KAŽDOU NEDĚLI
13:00 - 17:00 hodin
https://galerie.kuncicepo.cz/
Paolo Dalponte je italský ilustrátor, humorista a malíř. Jedním z poznávacích znaků jeho pojetí kresleného humoru je černobílá kresba. Tužka
jako nástroj mu pomáhá realisticky
vystihnout fantaskní myšlenku do
nejjemnějších detailů. Provokativní
síla a okouzlení jeho ilustrací vychází z odkazu a myšlenek surrealismu.
Autor si pohrává s obyčejnými předměty nevšedním způsobem, jejich metamorfózou rozpoutává nekonečnou
hru, která diváka nutí k přemýšlení.

Logika kreseb často uniká obecnému
smyslu věcí, absence barev vede k soustředěnému pohledu na věc, který je
spíše analytický než emocionální. Vyznění má v divákovi vyvolat pochybnost i úsměv.
Paolo Dalponte získal celou řadu
ocenění, kromě rodné Itálie také např.
v Řecku, Sýrii, Číně, Iránu, Polsku, Rusku a Slovensku. Pravidelně vystavuje
v České republice, je obdivovatelem
Bohumila Hrabala a Prahy.

V Kunčicích pod Ondřejníkem představuje výběr z tvorby.
paolodalponte.it
-MŠ-

Statistika návštěvnosti v roce 2021

Pomalu se rozjíždíme. V roce 2021 naši galerii navštívilo celkem 287 lidí.
Z toho 96 přišlo na celkem tři koncerty, které jsme zde uspořádali. 61 návštěvníků se vypravilo na výstavu Paola Dalponte. A dalších 130 navštívilo
stálou expozici. Věříme, že nám statistiky porostou a těšíme se, že galerii
navštívíte i vy. Připomínáme, že otevřeno máme každou neděli 13-17.-MŠ-
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„Živočich, který byl až nyní v Kunčicích
pod Ondřejníkem objeven“
V Galerii Karla Svolinského aktuálně
vystavuje obrazy italský ilustrátor, malíř a humorista Paulo Dalponte. S jeho
tvorbou se žáci školy seznamovali formou tzv.“galerijní animace“. Výuka probíhala tedy přímo v galerii a děti v ní
kreslily, tvořily, psaly a aktivně komunikovaly s obrazy.
Po krátkém úvodu a stručném představení autora a jeho tvorby měly děti
nakreslit na papír psa, kterého si také
samy pojmenovali. Poté se vydaly na

průzkum autorova díla, hledaly v galerii další psy a jednoho z nich si vybraly
a seznámily svého „Alíka“ s některým
psem pana Dalponta. V tu chvíli se atmosféra uvolnila a prostředí galerie se
stalo místem plným zábavy, dramatizace, netradičních rozhovorů a smíchu.
Seznámení bylo mnohdy doprovázeno
citoslovci haf, vrrr. Někteří žáci chtěly
seznámit psy na instagramu nebo přemýšleli, jaký by jim vytvořili profil na
facebooku. Jiní psi vedli zase smysluplný
dialog o českoitalských psích vztazích
a další se třeba jen pozdravili a popřáli si
štěstí při hledání výtečné kosti k obědu.
Samotná vlastní fantazijní tvorba se
však teprve rozjížděla. Děti si vylosovaly dvě zvířata, které podle své vlastní
fantazie, představivosti a inspirace autorovými metamorfózami a proměnami
kresebně propojovaly. Pod jejich tužkou
vznikaly nové druhy živočichů, které
byly v Kunčicích pod Ondřejníkem objeveny teprve nedávno, a tudíž bylo potřeba pojmenovat je dvouslovným názvem
tak, aby jméno vystihovalo jejich vnější
podobu nebo způsob a místo života. Motivací jim bylo přečtení některých zají-

mavých a vtipných názvů skutečných
zvířat: outloň váhavý, kapustňák širokonosý, vodouš štíhlý, racek chechtavý,
soumračník jitrocelový apod.
Noví živočichové dostaly jména jako
sovochobotnice lesomořská, helva žlemýžďovitá, tygrnice obecná apod. Děti
vše doplňovaly textem o jejich výskytu,
způsobu života, shánění potravy, stavění obydlí a velikosti. Vznikaly úžasné
popisy a charakteristiky nově vzniklých
živočichů a těchto několik údajů vytvořených jako „zpráva pro veřejnost“ pobavilo další malé i větší objevitele.
Autorův kreslený humor nás na chvíli
vtáhl do kouzelného světa plného fantazie a galerijní animací se žáci nejen pobavili, ale také poznali umělcovu tvorbu
mnohem blíže a osobněji než jen klasickou prohlídkou.
Ilustrační fotografie jsou převážně
z galerijní animace s třídou 5.B.
Děti velmi bavilo tvořit" živé obrazy",
kdy si měly vybrat obraz, který je nejvíce zaujal a ten se pokusit ztvárnit. Největším oblíbencem z kreseb pana Dalponta se stala kostra pořizující vlastní
selfie :-) (viz. str.4). Mgr. Petra Mertová
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Rodinná klubovna v pilotním provozu
Po dlouhých přípravách a mnohých
omezeních byl zahájen částečný provoz Rodinné klubovny v prostorách
obecní knihovny. Ujaly se toho Kateřina
Niklová a Beata Bulawová. Spolu daly
dohromady plán a za materiální podpory obce zčásti vybavily hernu i provizorní kuchyňku. Každá z maminek
pak donesla nějakou drobnost, která
slouží všem. Ať už hračky, občerstvení
či kupř. nočníky.
Pravidelně ve středu od 9–11 h se
v klubovně konají Zpívánky pro děti od
+- jednoho roku, které vede Katka a klubovnu je možno využívat i ve dnech pro-

vozu obecní knihovny tj. pondělí a středu od 14-17 h. Vždy je však nutno po
sobě uklidit hrací místnost i kuchyňku,
která je vybavena základními spotřebiči, nádobím i pochutinami.
Do budoucna plánujeme uspořádat
několik přednášek týkajících se například práce s nadanými dětmi, poskytování první pomoci apod.
Prostory mají postupně sloužit k setkávání také širší veřejnosti jako jsou
skauti, členové místního turistického
spolku či důchodci.
Srdečně zveme a přezůvky prosím
s sebou 😊  
Katka a Beata

Virtuální
prohlídka
knihovny
https://www.fotim-akce.cz/
virtualni-prohlidka-knihovnyv-kuncicich-pod-ondrejnikem/
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SněhulákFEST

Barborka Čajánková

Kružliakovi

SněhulákFEST
je tu ZASE
Zapojte se OPĚT do našeho SněhulákFESTu. Když bude venku krásná
zima, nastane ideální čas si postavit
sněhuláka. Kdo nemůže ven nebo když nebude dost sněhu,
tak si jej aspoň
může pro radost
namalovat nebo vyrobit.Těšíme se na Vaše
sněhuláky :). Pošlete
nám foto na noviny@
kuncicepo.cz
Nikolas Skřípek

Helenka Lišková

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
PAVEL STRNADEL - OZVĚNY
Výstava k 70. narozeninám autora.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. Výstava potrvá do 20. února 2022.

ČTVRTEČNÍCI: ŠKOLSTVÍ NA FRENŠTÁTSKU - I.
Obrázky z dějin základního školství od nejstarších dob po
éru Chocholovu. Přednáší Mgr. Martin Trubač.
Ve čtvrtek 27. ledna 2022 v 17.00 hodin. Podkroví muzea
ve Frenštátě p. R. Vstupné: 30,- Kč.
Otevírací doba:
úterý – pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
pondělí a sobota zavřeno
www.muzeum-frenstat.cz

V cyklu přednášek Školství na Frenštátsku se pokusíme
zmapovat historii základního školství ve zdejším regionu.
První setkání se koná ve čtvrtek 27. ledna 2022 v 17 hodin v podkroví muzea. Budeme se při něm zabývat nejstarší historii od 17. století po počátek 20. století. Seznámíme se s vývojem základního školství na Frenštátsku
z hlediska legislativy, péče o provoz, vztahu mezi školou
a místní komunitou a nebudou chybět ani kuriozity, které se nám zachovaly na stránkách školních kronik. Přednáší Mgr. Martin Trubač. Akce probíhá v rámci projektu
Čtvrtečníci. Vstupné: 30,- Kč.

Více na:
https://www.muzeumnj.cz/frenstat/akce/ctvrtecniciskolst vi-na-frenstatsku-od-nejstarsich-dob-do-er ychocholovy
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Ze života školy a školky

Slavnostní otevření kuchyně a jídelny
Dne 6. prosince jsme měli v 1. třídě
dvojnásobnou radost. Navštívil nás Mikuláš s anděly a čerty a šli jsme poprvé
na oběd do naší nově otevřené a slavnostně nazdobené jídelny.
Přivítala nás paní starostka Michaela Šebelová s paní vedoucí jídelny Janou
Bakšiovou a společně s námi přestřihly
slavnostní pásku. Zazpívali jsme mikulášskou písničku, přednesli mikulášskou básničku a ještě čertovsky umazaní a andělsky naladění jsme se těšili
na náš první oběd ve škole. Připravily
nám ho paní kuchařky - čertice s blikajícími rohy.
A jaký byl? Výborný – mikulášská
kulajda a zapečené čertí rohy. 
Po dobrém obědě jsme dostali balónek – ten přece patří ke každé pořádné
oslavě!
Spokojení prvňáčci

Vánoční pečení druháčků
S druháčky jsme si chtěli vychutnat
pravou vánoční atmosféru a k té určitě patří pečení vánočního cukroví. Děti
se velmi těšily a všichni pečlivě a s velkou chutí zpracovávaly linecké těsto,
vykrajovaly formičkami nejrůznější

vánoční tvary a tvořily nepečené kuličky, které byly kouzelné také proto,
že zásluhou potravinářského barviva
hýřily všemi barvami. Velmi příjemná
byla v kuchyňce přítomnost babiček
dětí - paní Zajacové a paní Škulavíkové.

Bylo to jako domácí pečení v rodinném
kruhu a v klidné domácí pohodě. Za jejich velkou pomoc jim s dětmi mockrát
děkujeme. A jak se nám cukroví povedlo? Můžete se podívat.
Eva Halatová
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Mikuláš
Po dvouleté pauze navštívil naši
školu Mikuláš se svou družinou, tvořenou třemi andílky a patnácti čerty.
Mikuláš navštívil všechny třídy, sborovnu a znovu otevřenou školní jídelnu. Pochválil všechny hodné děti a naopak pokáral ty zlobivé. Andílci měli
ve svých košících připravené drobné
odměny pro všechny děti, které přednesly krátkou říkanku, básničku nebo
zazpívaly písničku.
Ve většině tříd byly děti se svými
učiteli vzorně připraveny, zpívaly za
doprovodu klavíru, kláves či kytary
a také krásně přednášely. Některé děti
měly dokonce připraveny drobné dárky pro Mikuláše a jeho družinu.
Všichni zúčastnění žáci 9. třídy si
zaslouží pochvalu za přípravu krásných kostýmů a za navození vánoční
nálady i přesto, že všichni museli dodržovat hygienická opatření.

Blanka Zemánková

Stromeček

Okresní kolo
matematické
Pythagoriády
Ještě před Vánoci se uskutečnilo
okresní kolo této již tradiční matematické soutěže. Kvůli hygienickým opatřením proběhlo online v naší škole,
nikoli ve Frýdku-Místku, jak bylo původně plánováno. To ale nijak nevadilo, i když se kluci trochu těšili, že taky
vyrazí někam do světa . Jsme moc
rádi za velmi pěkné umístění našich
šesťáků. Nejlepším byl Adam Vávra,
který skončil na děleném 6. - 11. místě, což bylo v celkovém souhrnu 4. pořadí a na pomyslnou bednu mu scházel
pouhý 1 bod.
Gratulujeme, děkujeme za zápal
a aktivitu všem zúčastněným a již se
těšíme na další matematické výzvy
a klání.
A.Charbuláková

Z
té
zlé
zimy
sněží
a mrzne.
Teplota klesla
pod nulu, ale my se
radujeme, že je zima.
Dneska jdeme ven bobovat
a válet sudy. Ale když jsme tam
přišli, tak to bylo vybobované do bláta.
Za pár hodin je Štědrý večer, jenomže nemáme
nachystaný vánoční stromeček. Musíme rychle domů,
ještěže jsme na kopci, pojedeme tryskem dolů a pak domů.
Když jsme domů přijeli, hned jsme stromeček nazdobili, šli jsme
si opláchnout zmrzlé ruce a oblékli se slavnostně na štědrou večeři.
Jakmile jsme přišli do kuchyně, už jsme měli na nazdobeném stole
připraveného kapra s bramborovým
salátem. S rodinou jsme si dali
večeři a museli jsme
čekat na Ježíška.

Veselé Vánoce!

V. Veličková, E. Balcárková, 6. tř.
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Zimní sportovní den
V úterý 21. 12. se po dvouleté přestávce opět konal Zimní sportovní den.
Žáci byli rozděleni na bruslaře a ty, kteří zůstali ve škole.
Prvňáčci vyrazili ven do čerstvého prašanu. Užili si hry na sněhu a se
sněhem – stavěli různé stavby, koulovali se, zkoušeli ve sněhu své oblíbené andělíčky a také si v lese ověřovali,
jestli zvířátka našla krmení, které jim
tam nechali s kroužkem mladých přírodovědců.
Žáci 2. třídy strávili tento den venku
v kouzelně zasněžené přírodě při zimní procházce. Skotačili ve sněhu, dělali
andělíčky a byla pro ně radost - /díky
nadílce sněhu/ – možnost se koulovat.
Studené tváře a ruce si zahřáli u krbu

v útulné hospůdce Na kopečku. Příjemně je zahřál horký čaj a pochutnali si na
výborné domácí buchtě. V teple a velmi
milé atmosféře vesnické hospůdky si
zazpívali koledy a povídali si, jak děti
v každé rodině prožijí vánoční svátky. Velké poděkování od srdce patří p.
Macurové a p. Poldovi, kteří všechny
přijali s otevřenou náručí a o vánoční
pohoštění se postarali.
Jednou z aktivit pro nebruslaře bylo
i malování barvami do sněhu. Námětem
byla jedna velká společná sněhová mandala. Mandala je nadčasovým symbolem
jednoty a rovnováhy, který se objevuje
v různých kulturách. Tibeťané vytváří
mandaly převážně z obarveného písku. Mandalu krátce po jejím dokončení
rozpráší a zničí na znamení pomíjivosti
a věčného koloběhu života a smrti.
Naši společnou sněhovou mandalu vytvářely jednotlivé třídy navázáním na sebe. Uprostřed začali páťáci
a postupně se střídali jednotlivé třídy
a rozšiřovali ji o další tvary a ornamenty. Nakonec mandalu uzavřeli zkušení
deváťáci. Každý pracoval podle svých
představ, chuti a tvůrčích schopností
a vznikalo tak úžasné společné dílo.
V průběhu tvorby se spustilo husté sněžení a postupně se začala mandala na
znamení pomíjivosti ztrácet, až se celá
schovala pod vrstvou čerstvého sněhu.
Na bruslaře 1. stupně čekal v tento den před školou autobus, který je

zavezl na zimní stadion do Frenštátu
pod Radhoštěm. Děti se moc na bruslení těšily, některé z nich se vybavily
úplně novými bruslemi a s odvahou
a sportovním nadšením nastupovaly
do autobusu vstříc novým sportovním zážitkům. Žáci 2. stupně přijeli
vlakem. Po asi hodinové jízdě byly na
ledovou plochu umístěny kužely, kdy si
děti mohly vyzkoušet slalomovou jízdu.
Jezdili s nadšením a s radostí.
Všichni se vrátili šťastní, spokojení,
s úsměvem a odhodláním přesvědčit
své rodiče, aby doma zahájili společně
bruslařskou sezónu.
Celá akce byla hrazena z darů škole.
Jarmila Mecová, Leona Píchová,
Eva Halatová, Petra Mertová
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20. století ve fotografiích – dějepisný projekt 9.A
V 9. ročníku se žáci v dějepise zaměřují na události 20. století. Aby jejich
povědomí o nich nepocházelo pouze
ze stránek učebnic, zpracovávali letošní deváťáci po tři vyučovací hodiny projekt s názvem „20. století ve
fotografiích“. Jejich úkolem bylo si ve
dvojicích nebo trojicích vybrat jednu
z nabízených ikonických fotografií, jež
nějakým způsobem ilustrují významné události světových dějin. Některé
z těchto fotografií jsou notoricky známé, ale stává se, že příběhy odehrávající se na jejich pozadí již byly zapomenuty nebo nejsou všeobecně rozšířené.
Jednu hodinu tedy žáci věnovali zjišťování základních informací o zvolených
fotografiích (např. autor, rok a místo
vzniku, historická událost nebo období, se kterými se pojí). V další hodině jsme vyrazili ven a žáci si sami vyzkoušeli role fotografů a modelů. Cílem
bylo nafotit (a příp. počítačově upravit)
známé fotografie znovu a co nejvěrněji originálu. Žáci prokázali velkou fan-

tazii, kreativitu a do focení se zapojili
s obětavostí a nadšením. Vzájemně si
vypomáhali při početnějších snímcích.
Třetí hodina byla věnována vytvoření
plakátů se starými a novými fotogra-

fiemi a základními údaji o nich. Některé jejich povedené výtvory si můžete
prohlédnout na přiložených snímcích.
Mgr. Denisa Magdoňová,
učitelka dějepisu

24

01/2022

Vánoční pečení a nadílka v 1. třídě
Čekání na Vánoce jsme si s dětmi
zpříjemnili pečením cukroví, vánočně
jsme si vyzdobili třídu a těšili jsme se
na poslední školní den, kdy jsme si připomněli některé vánoční tradice – krá-

jeli jsme jablíčka, pouštěli jsme lodičky ze skořápek, děvčata i někteří kluci
házeli střevícem, venku na sněhu jsme
si zapálili prskavky, dali jsme si s chu-

tí naše cukroví a moc jsme se těšili na
třídní nadílku, kterou jsme si na závěr
hezkého dne všichni moc užili.
Leona Píchová

jen za čas, který jste nám věnovali, ale
i podporu a povzbuzení. Do dalšího
roku všem přejeme pevné zdraví a radost z Vašich dětí. Ať Vám i Vašim blízkým tento rok přinese spoustu nových
zážitků a zkušeností, ať i nadále stojí-

me při sobě, společně se učíme a dny si
naplno užíváme.

Mateřská škola
Vážení rodiče,
rády bychom Vám touto cestou poděkovaly za spolupráci s mateřskou
školou, trpělivost a pochopení v uplynulém roce. Vážíme si Vašeho zájmu
a aktivního přístupu. Děkujeme ne-

S přáním všeho nejlepšího v roce
2022

celý kolektiv MŠ
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Koukám, jak ten čas letí, každému letí…
Ani si neuvědomujeme, jak často
tuto větu během života vyslovíme. Čas
nezastavíš, letí nám všem stejně.
A proč o tom píšeme? V roce 1989
jsme se potkaly v Mateřské škole Dolní
– Renáta Klimešová, Věra Kahánková
a Naděžda Svobodová, a po pár letech
i Šárka Fialová. Všechny nás spojovalo
nadšení v práci s dětmi, vymýšlení společných akcí, brigád i výletů s rodiči. Po
odchodu paní M. Jurkové byla jmenována ředitelkou mateřské školy paní Renáta Klimešová. Školka se vybavovala
novým nábytkem, didaktickými i výukovými pomůckami, tvořily se nové,
nadčasové hrací koutky, ale vše se točilo hlavně kolem dětí. Byli jsme např.
jednou z prvních mateřských škol, kde
starší děti po obědě nespaly, rodičům
jsme nabídly zájmové kroužky. Samy
jsme si tvořily vlastní školní vzdělávací
plány tzv. „na koleně“. Účastnili jsme se
mnoha akcí v obci i mimo ni a to vždy
s novým programem. Asi největším
úspěchem byl „Dolňánek“ – kunčic-

ké děti v krojích, které zpívají a tančí
folklor. Právě ten vznikl na Dolní mateřské škole a existuje dodnes. Byla to
právě Renáta, která Dolňánek přihlásila na festival Mateřinka, a od té doby
jsme pravidelně po mnoho let vystupovali jako jediná školka z širokého okolí na celostátní přehlídce v Nymburce.
Svou osobností dokázala vzbudit zájem
a podporu nejen rodičů, ale i celé obce.
Mohly bychom vzpomínat dál, a bylo
by to na dlouho. Jak jsme v úvodu zmínily… čas letí. Paní Renáta Klimešová po více než 30 letech ve své funkci
končí a je proto namístě poděkovat.
Poděkovat Renátě za její nadšenost,
pracovitost, bojovnost, obrovskou profesionalitu a za vše, co dala dětem. Poděkovat i za její volný čas, který školce
obětovala a za prostor, který nám poskytla v naší práci. Pro nás byla vždy
inspirativní a lidská. K rodičům se chovala mile, vstřícně, ale vždy jako profesionál. I nepříjemné věci dokázala řešit
a vyřešit s grácií.

Asi se ptáte, kdo funkci vedoucí učitelky po paní Klimešové převezme. Od
1. ledna 2022 je oficiálně jmenována
vedoucí učitelkou obou mateřských
škol Bc., Mgr. Jana Klímková. Přejeme
jí v nové funkci hodně sil, elánu a odhodlání vést mateřské školy odborným
i lidským přístupem.
Milá Renáto,
píšeme to teď a tady,
máme Tě rády, co víc Ti říct.
Kam se hrabou kamarádi,
Ty jsi pro nás mnohem víc.

Moc děkujeme  Naďa, Šárka a Věra

Vážení rodiče a kolegové,
do nového roku 2022 Vám přeji hodně
zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
Těším se na budoucí spolupráci a věřím,
že se nám všem brzy podaří naladit na
společnou vlnu pohody a klidu.
Mgr. Kateřina Bumbalíková
ředitelka školy
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Názory občanů

Bylo to skutečně zapotřebí!
Dovoluji si zareagovat na příspěvek
občana k neuvedení článku v obecních
novinách č. 12/2021. Autor článku si
zřejmě myslí, že všichni občané Kunčic p. O. trpí ztrátou paměti, já mezi ně
rozhodně nepatřím. Vracím se k době
roku 2009 a 2010, kdy se také vydávaly obecní noviny a tehdy vládla hluboká cenzura, kdy nebyly vydávány
občanům články a příspěvky, já sám
jsem řádně podal dva články, týkající
se záměru výstavby Terasového domu
Ondřejník a zřízení stavebního úřadu
v Kunčicích p. O., také nebyly názorem
jednoho občana, přesto nebyly vydány
s pozdějším strohým zdůvodněním, že
nebyly aktuální. Je smutné, že příspěvek o neuvedení článku píše občan,
který ve zmiňovaných letech řídil vydávání obecních novin a podílel se tak
přímo na masívní cenzuře.
Bylo to skutečně zapotřebí, nevydáním článků si tak občané nemohli

přečíst informace o problematice dění
v obci a záměrům vedení obce, jak píše
autor, žádné negativní informace nesměly ovlivnit obraz vedení obce, natož snést nějakou kritiku. Nevydané
články měly zároveň souvislost s hospodařením obce, návaznost přichází
na konci roku 2010 po volbách, kdy při
změně vedení obce zbylo na účtu obce
a v pokladně celkem 21.114 Kč, neuhrazené faktury činily 620.773 Kč,
byly odloženy řádné splátky úvěrů ve
výši 455.000 Kč, na financování školy chybělo 750.000 Kč. Data jsou čerpána ze stránek obce, obecní noviny
č. 1-2/2011, článek - zpráva finančního výboru, která taktéž zmiňuje nepříznivou finanční situaci řešením
převodů ze soukromých zdrojů formou ,,mylných“ faktur. Obec musela
tehdy urychleně vyřídit kontokorentní úvěr ve výši 2 miliónů Kč na pokrytí
běžného provozu. Návazně se finanční

situace začala v obci zlepšovat a nyní
i přes pandemickou situaci v ČR je na
tom obec Kunčice p. O. v dobré kondici. Přesto všechno se opět autor
článku snaží na jednání zastupitelstva hospodaření obce a činnost zpochybňovat a obec pomalu zařazovat
do červených čísel. Je opět smutné,
že ten samý občan kritizuje činnost
a hospodaření obce, na kterém se tenkrát jako zastupitel podílel. Zamýšlím
se nad skutečností, proč ve zmiňované dřívější době nepodal autor jediný
kritický příspěvek, článek nebo petici k dění a hospodaření v obci, asi byl
jako bývalý šéfredaktor masívní cenzurou tak pohlcen, že si nevydal ani
své příspěvky.
Zároveň chci v roce 2022 popřát vedení obce a všem občanům Kunčic p. O.
hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Po posledním vydání obecních novin se na nás obrátila řada občanů
s tím, zda je opravdu nutné v obecních
novinách zveřejňovat všechny články,
které jsou nám do redakce zaslány. Že
než neustálé mediální přestřelky, oni
čekají spíše informace o dění v obci.
A zdali by se prostor v obecních novinách nedal využít například na propagaci místních podnikatelů nebo informování o zajímavých lidech a jejich
aktivitách. Převažuje názor, že občané
chtějí být informování o akcích, které se u nás v obci dějí, o projektech
a úspěších dětí z naší školy a také hlavně o rozvoji v naší obci.
Je pravda, že název Obecní noviny
je poněkud zavádějící. Nejde o novinářskou práci v pravém slova smyslu
- jsme spíše takovým obecním zpravodajem. Je tak přirozené, že se v našich obecních novinách soustředíme
na pozitivní informace o dění v obci.
Přestože vedení obce tak z podstaty
získává v novinách největší prostor,
protože jednou z povinností starosty je pravidelně informovat občany
o dění v obci, vždycky jsme dbali a budeme dbát na to, aby obecní noviny
nebyly jen hlásnou troubou starosty
(i když tento dojem část občanů může
subjektivně mít).
Vždy se snažíme zveřejňovat i kritické články a nebráníme se, když občané
nebo opozice upozorňují na problémy.

Naopak jsme tomu rádi, protože nám to
pomáhá o nich vůbec vědět a také je řešit. Některým kritikům jsme zveřejnili
článků již několik, vždy v plném znění
a bez úprav, i když pravdivost některých předkládaných tvrzení bychom
mohli rozporovat a považovat za velmi zavádějící.
Do určité míry šlo otiskovat všechny zaslané články - dokud se s nimi ale
doslova neroztrhl pytel.
Máme 2400 občanů, z toho cca 1900
dospělých osob… asi si každý umíte
spočítat, co by se stalo, kdyby se každý
z nich každý měsíc dožadoval zveřejnění článku… Není prostě reálné vždy
všem vyhovět.
Z á roveň bychom neradi, aby
se Obecní noviny
staly politickým
kolbištěm. Šňůra
reakcí a přestřelek by totiž mohla být nekonečná.
Nechceme rozdmýchávat staré spory, vrtat se
v minulosti, předhazovat si navzájem věci, které
jsou dávno pryč.
Nechceme vyvolávat konf likt y
mezi občany.

Obecní noviny nejsou jediným místem, kde se můžete k dění v obci vyjádřit nebo přednést svůj podnět. Můžete se obrátit na „svého“ zastupitele, kontaktovat vedení obce, kdykoli
přijít na zastupitelstvo obce, které
je veřejné.
Žijeme spolu v jedné obci, pro kterou chceme všichni to nejlepší. A proto nehledejme na druhých jen to zlé,
bavme se otevřeně o všem, ale věcně
a s respektem jeden k druhému.
Za redakci David Fojtík,
Markéta Menšíková,
Andrea Střálková
a Michaela Šebelová

Rostislav Hurník

Oznámení redakce
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MARALÁK
YOGA SPORT

• MODERNÍ VYTÁPĚNÝ SÁL
• KVALITNÍ CERTIFIKOVANÍ LEKTOŘI
• KRÁSNÉ PROSTŘEDÍ UPROSTŘED BESKYD

+420 732 559 600
www.maralak.cz
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