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NOVINY
V září 2022 začne první fáze přeměny centra
v Kunčicích pod Ondřejníkem a do konce roku
proběhnou kompletní stavební práce.
Více o projektu nového centra a dalších
investičních záměrech na straně 6.

Náš tým je zárukou, že projekty
dotáhneme do konce a obec se
bude úspěšně rozvíjet

V letošních volbách do obecního zastupitelstva se o vaše hlasy uchází sdružení politického hnutí STAN a nezávislých kandidátů. V čele kandidátky stojí
starostka Michaela Šebelová, která v uplynulých 12 letech přispěla k rozvoji
obce a stojí za ní mnoho úspěšných projektů.
Výsledků její práce si všimli také voliči v parlamentních volbách v roce 2021 – tehdy kandidovala za Moravskoslezký kraj na 14. místě, ale díky preferenčním
hlasům skončila první, čímž se stala největší ženskou skokankou voleb v republice a získala křeslo
poslankyně. Pracovní nasazení Michaely Šebelové
ocenili také členové hnutí STAN a v červenci 2022 ji
zvolili místopředsedkyní.
V nejužším volebním týmu je také Markéta Menšíková, která v letech 2010–2014 působila v kontrolním výboru a od roku 2014 je členkou rady obce.
Po zvolení Michaely Šebelové do poslanecké sněmovny na podzim 2021 se Markéta Menšíková stala
místostarostkou a obě dámy tvoří ve vedení obce
sehranou dvojici.

Podporujeme kulturu
a spolkový život v obci

Do obecních voleb jdete již počtvrté. Proč by vám
lidé měli dát svůj hlas?
MŠ: Za ta léta, kdy stojíme v čele obce, jsme prokázali, že ji umíme řídit a spravovat ku prospěchu našich
občanů. Aktivně vyhledáváme dotační programy,
a i díky tomu jsme v historicky nevídané míře investovali do infrastruktury, která se tady 40 let zanedbávala.
Ať už se jedná o opravy cest, výstavbu chodníků, vodovodů apod. A v investicích plánujeme pokračovat.
Máme rozpracovanou celou řadu projektů a jsme připraveni udělat maximum pro to, abychom je úspěšně
dokončili. Když to shrnu, volit by nás měli všichni ti,
kterým se v Kunčicích dobře žije, chtějí, aby se Kunčice rozvíjely v moderní obec, ale zároveň si uchovaly
svůj vesnický ráz, přírodní krásy a klid.
MM: Já k tomu doplním, že se staráme o zájmy našich občanů, ne přespolních developerů. To neznamená, že soukromé developery a priori odmítáme,
ale při plánování projektů chceme být těmi, kteří
rozhodují o jejich podobě, abychom i do budoucna
zůstali podhorskou obcí s vesnickým rázem. Chováme hluboký respekt k naší krajině a jsme hrdí na to,
že jsme zemědělskou obcí a můžeme produkovat
a konzumovat místní zemědělské produkty. A toto
chceme zachovat i pro další generace.
Co se vám za dobu vašeho působení ve vedení
obce podařilo?
MŠ: Já osobně jsem velice hrdá na rozvoj společenského a kulturního vyžití v obci. Nebývale štědře
podporujeme obecní spolky a začali jsme pravidelně pořádat kulturní akce.
Pokračování na straně 2

Zadavatel: STAN, Zpracovatel: SILVER B.C.

1

Chcete se s námi
potkat a na cokoliv
se nás zeptat?

PŘIJMĚTE
POZVÁNÍ
NA PIVO
NEBO KÁVU
NA SKALKU
v neděli
18. září 2022
od 15.00 hodin.
V případě příznivého
počasí se akce koná
venku a pro děti bude
připraven skákací hrad.

Přijďte,
těšíme se na Vás.

obec pro občany – občané pro obec

Proměna
Kunčic
v datech

M. Šebelová se na modernizaci
Kunčic podílí od roku 2010, tehdy
ve funkci radní. V roce 2014 se stává místostarostkou a do tandemu
se jako radní přidává M. Menšíková.
O čtyři roky později se M. Šebelová ujímá funkce starostky. Po jejím
zvolení do poslanecké sněmovny
se M. Menšíková stává místostarostkou. V tomto volebním období vedl D. Strnadel finanční výbor
obce, Z. Strnadel komisi pro rozvoj
obce a P. Vrlík pracoval v radě obce.
2011–2014 Příprava projektu výstavby
školního areálu se zapojením
veřejnosti
2015

Vybudování zahrady v areálu
ZŠ a MŠ Karla Svolinského
Stavba multifunkčního hřiště
u ZŠ a MŠ Karla Svolinského
Schválení architektonické soutěže
na nové centrum obce
Zahájení postupné rekonstrukce
obecního úřadu

2016

Vybudování senior fitness parku
a workoutového hřiště
Besedy, přednášky a další akce
k novému centru obce, vypsání
architektonické soutěže

2017

Stavba tartanového oválu
s doskočištěm, in-line dráhy
a závodní dráhy pro požární sport
Vybudování dětského hřiště
Vyhodnocení soutěže na nové
centrum a uzavření smlouvy
s vítězným architektem

2018–2019 Vybudování přístavby ZŠ a MŠ
Karla Svolinského
Vybavení odborných učeben
a vznik zázemí pro mimoškolní
aktivity
Energetické úspory v tělocvičně
Generální oprava střechy
obecního úřadu a Rotundy
Výměna oken v DPS

Pokračování ze strany 1
Kromě Dne obce jsou to například koncerty, divadelní představení, letní kino či festival Souznění.
Podařilo se nám do obce přivést festival Cirkulum,
což je akce, která se koná pouze v Ostravě, Karviné
a Kravařích. A všechny tyto věci děláme sami bez
externího produkčního týmu. S rozvojem společenského a kulturního vyžití jsem v obci začínala a jsem
zárukou, že v těchto aktivitách nepolevíme.
MM: Obnovili jsme školní areál a postavili přístavbu základní školy. Vybavili jsme odborné učebny
a investovali do kompletní rekonstrukce kuchyně.
Vznikly nové prostory pro Galerii Karla Svolinského,
které jsou využívány nejen pro výuku, ale jsou také
přístupné veřejnosti a staly se místem pro pořádání kulturních akcí. Provedli jsme komplexní opravy
některých místních komunikací, z nichž největší je
cesta pod Stolovou. Výčet je mnohem delší, detailněji se mu věnujeme na straně 5.
V čem byste chtěly pokračovat po volbách, pokud
vám voliči projeví svou důvěru a dají vám hlas?
MŠ: Klíčovou prioritou pro další volební období je
dokončit první etapu nového centra obce, tj. parkování a úpravu prostor před obecním úřadem.
A dále zahájit etapu druhou, v níž se bude řešit vybudování nové prodejny potravin. Už nyní jednáme
se zástupci obchodních řetězců, ale nechceme sem
pustit investora, který nám postaví uniformní krabici. Přejeme si, aby se obchod nacházel v pěkném
domě, který zapadne do rázu naší obce. Když je to
možné v Rakousku, proč ne tady? Věřím, že Kunčice
jsou lukrativním místem a najdeme investora, který
bude tuto naši vizi akceptovat.
MM: Jednou z priorit je nadále škola. Doposud jsme
investovali do rozvoje zázemí, nyní hodláme podporovat zkvalitňování výuky. Chceme vytvořit podmínky, v nichž se bude moci škola rozvíjet a sledovat
moderní trendy. Naším přáním je mít školu, která je
dobře vybavená, poskytuje špičkovou výuku a je
přátelská k dětem i rodičům. Do dětí má smysl investovat, je to naše budoucnost. Neméně důležitou

prioritou a zároveň nikdy nekončícím procesem je
zkvalitňování obecní infrastruktury. Máme čerstvě
zpracován pasport místních komunikací, v opravách
cest chceme pokračovat i nadále. A v plánu je také
vybudování chodníku směrem na dolní konec obce.
Paní Šebelová, jste starostkou a zároveň poslankyní. K tomu jste se nově stala místopředsedkyní
hnutí STAN. Jak zvládáte tyto role skloubit?
MŠ: Kunčice pro mne jsou a vždy budou na prvním
místě. Jsou mým domovem a chci se podílet na jejich rozvoji. Udělali jsme kus práce, nicméně velký
kus práce nás ještě čeká a já hodlám být u toho. To,
že působím také na celostátní úrovni, neznamená,
že jakkoli ztrácím kontakt s realitou občanů Kunčic.
Jdu do voleb jako starostka a mým cílem je opět
zvítězit. Abych vše zvládala a získala čas navíc, přerušila jsem svoji soukromou fyzioterapeutickou praxi a omezila také další aktivity. Doteď šlo vše velmi
dobře a udělám maximum pro to, aby to takto zůstalo. To, že jsem se stala rovněž místopředsedkyní
STAN, je nová skutečnost, s níž se musím vypořádat
já i můj tým.
Paní místostarostko, jak tuto situaci vnímáte vy
a ostatní členové týmu?
MM: Jsme hrdí na to, že je mezi námi člověk, který se dokázal prosadit jak v poslanecké sněmovně,
tak v rámci hnutí STAN, a jsem přesvědčená, že je
to dobrá vizitka pro celou obec. To, že se paní starostka stala na podzim 2021 poslankyní, jí přineslo
nové pracovní povinnosti. My jsme si v reakci na to
s kolegy ve vedení obce rozdělili práci tak, aby nebyl
ovlivněn hladký chod Kunčic. Zvolení paní starostky
místopředsedkyní hnutí STAN je úplně nová skutečnost, na kterou podle potřeby samozřejmě také
zareagujeme. Jsme zvyklí fungovat jako tým. Víme,
o co usilujeme, a společně toho chceme dosáhnout.
Naším cílem je rozvoj obce a zajištění kvalitních životních podmínek pro naše občany. Na tom pracujeme bez ohledu na funkce, které kdo zastává.

Úspěšně jsme dokončili přístavbu
ZŠ a zvelebili školní areál

V uplynulých 12 letech jsme pracovali na rozvoji naší obce a máme za sebou
řadu úspěšně dokončených projektů (můžete si je připomenout na časové
ose vlevo a o dalších významných projektech se dočtete také na str. 5).
Mezi zdárně dokončené investiční akce patří vybudování přístavby ZŠ a MŠ Karla Svolinského, díky čemuž
můžeme reagovat na zvyšující se počet dětí v naší
obci, který je způsoben nárůstem obyvatel. Stejně tak
prozíravým rozhodnutím bylo v roce 2014 znovuotevřít
budovu dolní mateřské školy. Dodnes tak máme zajištěn dostatek míst ve školkách pro kunčické děti, a to
včetně dvouletých, což je na české poměry výjimečné
(letos jsme kromě jednoho přijali všechny zájemce).

Dále nás těší, že v obci vznikl moderní sportovní areál,
který neslouží pouze škole, ale nově také veřejnosti.
A co víc, že svým vybavením nabízí vyžití všem věkovým skupinám od dětí po seniory. Jsme přesvědčení –
a přespolní návštěvníci nám dávají za pravdu – že školní areál je svou volnou přístupností široké veřejnosti
unikátní. Na další rozvoj školy se chceme zaměřit také
v nadcházejících letech. V plánu je např. vybudování
altánu, který by sloužil mj. jako venkovní učebna.

2020–2021 Vybudování chodníku k DPS
včetně vodovodu, kanalizace
a veřejného osvětlení
Výměna a doplnění veřejného
osvětlení podél celé krajské
komunikace
Rekonstrukce školní kuchyně
Vznik zázemí pro knihovnu
a setkávání maminek s dětmi
2021–2022 Rekonstrukce požární zbrojnice

2022

V září zahájena realizace 1. etapy
projektu Nové centrum obce –
úprava prostoru před obecním
úřadem a vybudování parkoviště

Zadavatel: STAN, Zpracovatel: SILVER B.C.
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Klíčoví kandidáti Nezávislých 2010 a STAN
do komunálních voleb v Kunčicích pod Ondřejníkem
Petr Vrlík

3

31 let, hospodský, člen rady obce
Pocházím z Oldřichovic, ve Frýdlantu nad Ostravicí jsem absolvoval gymnázium. Do Kunčic pod
Ondřejníkem jsem se přistěhoval v roce 1993
a celý život mám spojený s restaurací Skalka, která
je neodmyslitelnou součástí naší obce. V současné chvíli společně s manželkou Petrou vychováváme roční dcerku Terezku. V posledním volebním
období jsem se věnoval práci v radě obce. Hraji
na akordeon a v dřívějších letech jsem pomáhal
s organizací kulturních akcí, například s Pochováváním basy nebo s kácením máje pod Stolovou.

5

Ing. David Strnadel

MUDr. Jiří Kabut

54 let, nákupčí, zastupitel obce,
předseda finančního výboru obce
Pocházím z Trojanovic, v Kunčicích pod Ondřejníkem jsem se s rodinou natrvalo usadil v roce 2005.
Absolvoval jsem Mendelovu zemědělskou univerzitu v Brně a dvě 18měsíční stáže na University of
Minnesota. Celý svůj profesní život se pohybuji
v oblasti korporátního nákupu. A protože mě čísla opravdu baví a o obecních financích jsem chtěl
mít informace z první ruky, stal jsem se nejdříve
členem kontrolního výboru obce, poté členem
finančního výboru a nakonec i jeho předsedou.
Tak jako se v práci snažím realizovat nákupy s co
nejlepším poměrem cena/výkon, stejná pravidla
aplikuji i na nákupy obecní. Veškeré investice jsou
diskutovány s celým zastupitelstvem a výsledkem
je pak řešení, které je přijatelné pro všechny zastupitele bez ohledu na jejich stranickou příslušnost. V tomto bych rád pokračoval i do budoucna.

64 let, praktický a interní lékař
V Kunčicích pod Ondřejníkem žiji s rodinou od roku
2009. Absolvoval jsem Lékařskou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Svou profesní dráhu jsem zahájil na interním oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku, kde jsem pracoval osm let.
Od roku 1994 poskytuji ambulantní péči ve Frýdlantu nad Ostravicí. Desítky let pomáhám lidem jako
lékař, nyní jsem přijal výzvu a rád ve společnosti
dobrých lidí přispěji k rozvoji naší malebné obce.
Proto kandiduji jako nezávislý za sdružení Nezávislí
2010 a STAN. Jedním z mých cílů je zasadit se o zachování vesnického rázu života v naší obci. Jsem
přesvědčen, že práce pro společenství lidí v místě,
kde žiji, je potřebná a smysluplná.

6
Ing. Markéta Marcolová Klímková, Ph.D.
37 let, nyní na mateřské dovolené
Narodila jsem se sice v Čeladné, ale celý život žiji
v Kunčicích pod Ondřejníkem, kde má moje rodina dlouholeté kořeny. Po absolvování základní
školy v Kunčicích a střední školy ve Frenštátě pod
Radhoštěm jsem začala studovat na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně.
Má alma mater mi umožnila získávat znalosti nejen
od profesorů v Brně, ale i v Leedsu ve Velké Británii
či finském Tampere. Během studia jsem se aktivně pohybovala v oblasti financí a výroby ve velkých
mezinárodních firmách. Po ukončení studia jsem
začala pracovat ve velké korporátní společnosti, kde
jsem se zabývala zeštíhlováním jak výrobních, tak
i administrativních procesů. V současné době jsem
na mateřské dovolené a plně se věnuji rodině. V obci
se podílím na organizaci Kunčického bazárku.

7

4
Ing. Zdeněk Strnadel
41 let, krajinářský architekt, zastupitel obce,
předseda komise pro rozvoj obce
Narodil jsem se 200 metrů od katastrální hranice
Kunčic. Mateřskou a základní školu jsem navštěvoval zde v obci. Vlakem jsem následně dojížděl
za gymnaziálním vzděláním, které mi umožnilo
se dále rozvíjet a profilovat. Zemědělskou tradici
naší rodiny a zájem o umění a přírodu jsem pak
transformoval svým rozhodnutím stát se krajinářským architektem. Své profesní znalosti jsem získával na vysoké škole v Brně, Lednici, Drážďanech
a pracovní zkušenosti pak během několika let
v Praze. Nyní pracuji jako autorizovaný krajinářský
architekt. Navrhuji krajinářské úpravy pro veřejný
i soukromý sektor – nejčastěji rekreační areály,
sportoviště, veřejná prostranství, rozsáhlé úpravy
památkově chráněných krajin, zahrady. Se svou
přítelkyní Lenkou vychováváme dva syny, Vojtíška
a Vítka. Společně rekonstruujeme dům po našich
předcích, chystáme se založit ovocný sad, chovat
ovce, včelařit. Zkrátka žít v naší obci.

Zadavatel: STAN, Zpracovatel: SILVER B.C.
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Nezávislí 2010
a STAN Volte číslo

2

1

2

3

Mgr. Michaela Šebelová

Ing. Markéta Menšíková

Ing. David Strnadel

40 let, starostka obce, poslankyně
Parlamentu ČR, místopředsedkyně
hnutí STAN

45 let, místostarostka obce,
OSVČ v zemědělství

54 let, nákupčí,
předseda finančního výboru obce

4

5

Ing. Zdeněk Strnadel

Petr Vrlík

41 let, krajinářský architekt,
předseda komise pro rozvoj obce

31 let, hospodský, člen rady obce

6
Ing. Markéta Marcolová
Klímková, Ph.D.

7
MUDr. Jiří Kabut
64 let, praktický a interní lékař

37 let, nyní na mateřské dovolené

8

9

10

11

Ing. Lucie Vyvialová

Mgr. Martin Majer

Tomáš Maralík

Jiří Cochlar

35 let, asistentka poslankyně
Parlamentu ČR
Jsem absolventkou Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava. V obci pomáhám se správou
sociálních sítí a podílím se na organizaci Kunčického bazárku.

55 let, učitel, zástupce ředitele
Jsem absolventem Univerzity J. E.
Purkyně v Brně (současná Masarykova univerzita). Pracuji na základní
škole ve Frenštátě p. R. jako zástupce ředitele. Jsem členem komise
pro rozvoj obce. Mám dvě děti.

40 let, zaměstnanec pro údržbu obce
Absolvoval jsem SOU stavební
ve Valašském Meziříčí. Působím jako
starosta SDH, jsem členem okresní
odborné rady mládeže a rozhodčím
požárního sportu v mládežnických
soutěžích.

35 let, vedoucí autoservisu
Jsem absolventem Střední odborné
školy ve Frýdku-Místku. V obci jsem
členem výboru Turistického spolku
Kunčice pod Ondřejníkem. Mám
dvě děti.

12

13

14

15

Leoš Daníček

Mgr. Kateřina Niklová

Taťána Syrková

Mgr. Filip Konvička

55 let, OSVČ ve stavebnictví
Absolvoval jsem střední odbornou
školu v Ostravě. Jsem válečný veterán z války v Jugoslávii, mnoho let
finančně podporuji sportovní a kulturní akce v obci.

41 let, sociální pracovnice
Jsem absolventkou MU v Brně. Pracuji jako doprovázející pracovník
pěstounských rodin. Vedu cimbálovku Ondřejníček a organizuji akce
v Rodinné klubovně. Jsem členkou
kulturní komise.

54 let, učitelka tance
Jsem původem z Kopřivnice, v Příboře jsem absolvovala gymnázium.
Pracuji jako učitelka tance a obchodní zástupkyně. Jsem vdaná
a mám 2 děti.

43 let, specialista v oboru IT
Jsem absolventem informatiky
na MFF UK. Podílím se na projektech plánování a řízení výroby v hutních a strojírenských podnicích.
V obci vypomáhám s YouTube kanálem a cimbálovkou Ondřejníček.
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Zadavatel: STAN, Zpracovatel: SILVER B.C.

Přijďte k volbám, potřebujeme vaši podporu!

Pokud nám chcete dát silný mandát, zakřížkujte celou kandidátku
a my dostaneme všech vašich 15 hlasů.
Volte číslo 2 v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin nebo
v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin v budově obecního úřadu.
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Významné
investice do
infrastruktury
v letech
2018–2022

V uplynulých letech jsme v bezprecedentní míře investovali do obecní infrastruktury. Vůbec nejvíce,
20 milionů korun, jsme za poslední čtyři roky vydali za opravy cest,
což je v porovnání s minulým volebním obdobím trojnásobný nárůst. A v opravách nejen komunikací, ale také čističky odpadních
vod a ve výstavbě nových chodníků, vodovodních řadů a další infrastruktury hodláme pokračovat
i v následujícím období. Naše obec
je rozsáhlá, proto je údržba nikdy
nekončící proces. Z toho důvodu
postupně pořizujeme i potřebnou
techniku a vybavení.
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
20 milionů Kč
Místní komunikace ke kolibě pod Stolovou
a u dřevěného kostelíka
Část místní komunikace pod viaduktem
za benzinovou pumpou
Místní komunikace ve středu obce a v lokalitě
na Rozdílné (hranice s Trojanovicemi)
Místní komunikace přes Pekliska
na Maralův kopec
Místní komunikace pod Stolovou
Opravy mostů na dolním konci
VODOVODY
12 milionů Kč
Bystré – Pícha
Koliby – Pícha
Parmovice
U Likérky
Napojení na OOV
CHODNÍKY
8,6 milionu Kč
Chodník k DPS
KANALIZACE
5 milionů Kč
Prodloužení stoky A10
Kanalizace Parmovice
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
2,7 milionu Kč
VO u chodníku k DPS
Rekonstrukce a doplnění VO podél krajské cesty
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Z Galerie Karla Svolinského
se stal moderní výstavní prostor

V roce 2019 jsme dokončili přístavbu školy, v níž získala zcela nové prostory
Galerie Karla Svolinského. Ve stejný rok také obec převzala nad galerií správu. Současná galerie je moderním reprezentativním prostorem pro pořádání veřejných kulturních akcí a současně podnětným prostředím pro žáky
základní i mateřské školy.
Díky tomu, že má nyní galerie samostatný vstup,
může fungovat nezávisle na provozu školy, tedy
i ve večerních hodinách nebo o víkendech. To v porovnání s původním stavem otevírá dříve netušené
možnosti využití galerie. Nové prostory také lépe
splňují nároky na vystavování děl, ať už co se týče
osvětlení nebo umístění obrazů.
Galerie vlastní sbírku výtvarných děl a darů od více
než 246 předních domácích i zahraničních umělců.
Máme radost z toho, že se Kunčice mohou nyní pochlubit nejen uměleckými skvosty, ale díky úspěšně
dokončené přístavbě také jedinečnými výstavními
prostory. Galerie vznikla před více než 30 lety a velice si vážíme práce lidí, kteří jsou s její historií spojeni
a po celou dobu se o ni příkladně starali. Je skvělé,
že máme na co navazovat.

Vím, že to Míša
zvládne na jedničku

Helena Pešatová je třetí volební období starostkou Frýdlantu nad Ostravicí
a v roce 2020 byla zvolena senátorkou. V rozhovoru hovoří o svých zkušenostech z působení v regionální a celostátní politice.
Jak zvládáte skloubit práci starostky a senátorky?
Mé působení v senátu je zcela určitě ovlivněno zkušenostmi, které jsem získala během starostování.
Odvažuji se říci, že díky každodenní praxi s řešením
problémů našeho města a jeho občanů přistupuji
i k rozhodování o celostátních problémech s velkou
dávkou pragmatismu. Jako starostka mám hlubší
znalost regionálních problémů i velkou motivaci je
řešit, a to je velice přínosné pro mou práci v senátu.
V obou komorách parlamentu je mnoho starostů,
kteří řídí obce a města, a díky svým zkušenostem mohou pozitivně nasměrovat a ovlivnit přijatá usnesení.
Co získal Frýdlant nad Ostravicí tím, že jste se stala senátorkou?
Vidím, že město získalo jakýsi punc, bylo zase trošku
více zviditelněno na mapě ČR a lidé to oceňují. Frýdlant je mé domovské město, a i díky mému letitému
působení zde se s mnohými občany znám osobně.
Jelikož jsem však senátorkou pro celé Frýdecko-Místecko, je mým cílem zlepšit život občanů v regionu
komplexněji. Zaměřila jsem se proto na problémy,
které trápí většinu obyvatel, např. zlepšení dopravní
situace na Frýdecko-Místecku. Starostové obcí v okolí Vratimova, Sviadnova, Žabně aj. bojují za zrušení
poplatku v úseku dálnice D56, starostové v okolí Nošovic mají problémy s nedostatečným odhlučněním
na komunikaci D48. Pro mne osobně, stejně jako pro
starosty a obyvatele obcí v oblasti CHKO Beskydy, je
nepřijatelné, aby do této chráněné oblasti vjížděla
tranzitní nákladní doprava nad 12 tun a znečisťovala
zdroj pitné vody, přehradní nádrž Šanci.
Můžete pár větami popsat paní starostku Šebelovou?
Michaelu Šebelovou znám léta. Pro Kunčice získává
finanční prostředky z dotačních zdrojů, buduje nové
a rekonstruuje stávající objekty. Zkrátka, je to správný hospodář a jde jí o blaho obce. Je akční a vznik-
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lé problémy řeší konstruktivně a s nadhledem. Své
zkušenosti z vedení obce jistě dobře zúročí v parlamentu a naopak obci bude ku prospěchu, když
získané informace bude moci využít pro svou práci
doma. Má dostatek síly a elánu a vím, že to zvládne
na jedničku. Na Míši oceňuji zejména její maximální
nasazení, cílevědomost a věčný úsměv na tváři.
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Plánujeme
strategicky
Máme střednědobý plán, z něhož
sestavujeme akční plán priorit na
daný rok.

V příštím volebním
období chceme také:

Zahájili jsme přeměnu
centra obce

Sedm let jsme usilovně pracovali na projektu vybudování nového centra
v Kunčicích a letos v září odstartovala první fáze proměny středu naší obce.
Do konce roku jsou naplánovány kompletní stavební práce, tj. revitalizace
prostoru před obecním úřadem, vybudování nového veřejného prostranství
a v neposlední řadě také vybudování parkovací plochy za obecním úřadem.
V další fázi, která začne na jaře příštího roku, proběhne výsadba zeleně.
Připomeňme, že první snahy o vyřešení centra
v Kunčicích sahají do osmdesátých let minulého
století, konkrétnější výsledky však přináší až naše
úsilí od roku 2015, kdy zastupitelstvo schválilo vypsání architektonické soutěže. Kunčice mají center
více, jsou tzv. polycentrické a nemají klasickou náves. Rozhodli jsme se proto přebudovat to centrum,
kde se nejvíce koncentrují lidé. Místo, kde je prodejna potravin, obecní úřad, lékaři a pošta.
Velice nám záleží na tom, aby nové centrum dobře
sloužilo občanům. Před vypsáním soutěže jsme s nimi
uspořádali besedu a zapojili je tak do příprav. Následovaly i další akce pro veřejnost, jako debaty či Dny architektury. Všechna tato setkání pro nás byla cenným
informačním zdrojem a poznatky jsme se snažili maximálně vtělit do zadání architektonické soutěže. Tu

vyhrál Ing. arch. Martin Materna, s nímž obec sepsala smlouvu nejprve na projekt první etapy a následně
i na druhou etapu, v rámci níž vznikne nové centrální
prostranství jižně od obecního úřadu s obchodem.
Výše nastíněný postup je časově náročnější, ale jsme
přesvědčení, že se nám v dlouhodobém horizontu
vyplatí. Realizace velkých projektů obvykle trvá déle
než jedno volební období, a je proto důležité zachovávat kontinuitu. Věříme, že když jsou projekty
široce diskutovány a připravovány, budou i zdárně
dokončeny. Příkladem toho je právě projekt nového
centra, který vzešel ze široké veřejné diskuse. Pakliže známe názory občanů, můžeme lépe hledat širší
společenskou shodu. Bez ní nelze strategicky plánovat, a tedy ani smysluplně pracovat na budoucím
rozvoji obce. A o ten nám jde především.

zpracovat projekt chodníku na dolní konec
a Frenštát p. Radhoštěm,
rozvíjet obnovitelné zdroje energie
na obecních budovách,
zaměřit se na navýšení bytového
fondu v obci,
zatraktivnit vodní nádrž Žabák,
upravovat autobusové zastávky.

45 milionů Kč
navíc

Tolik zdrojů jsme získali díky 18 dotačním
projektům v letech 2014–2022.
Známe chod obce zevnitř, máme zkušenosti s řízením i administrací projektů. Aktivně vyhledáváme
dotace a máme chuť a energii nadále pracovat pro
naši obec i její občany.

Zabránili
jsme
zastavění
pozemků
u školy

Cenné území u školního areálu
mělo být zastavěno jako centrum
obce. Tomu jsme zabránili v březnu 2011, kdy zastupitelstvo odstoupilo od projektu „Venkovní úpravy
v areálu ZŠ a MŠ Karla Svolinského“.
K odstoupení došlo ve fázi, kdy byla podána žádost o dotaci, dotace tedy ještě nebyla udělena.
Po letech opět slýcháváme dezinterpretace okolo tohoto rozhodnutí, proto připomeňme základní fakta.
Projekt počítal s tím, že místo areálu postupně
vznikne až 200 bytů a nové centrum obce (např.
i nový obecní úřad). Kvůli zamýšleným úpravám
by došlo ke znemožnění přístupu na současnou
travnatou plochu a ovál. Výrazně by tak bylo
omezeno využívání areálu pro školní, ale i obecní
akce, včetně sportovního a rekreačního vyžití.
Projekt naopak vůbec neřešil venkovní zázemí pro žáky základní školy – nezahrnoval multifunkční hřiště ani další potřebná sportoviště, jak
je někdy mylně interpretováno. A nadto by trvale
změnil charakter krajiny v okolí školy. Proto jsme
projekt odmítli.
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