
Mám upřímnou radost z toho, jak se 
stal kalendář již nezbytnou součástí 
mnohých (myslím, že valné většiny) 
domácností. Ukázalo se totiž, že když 
jsme si loni dali s přípravou trošku 
načas a kalendář nebyl k dispozici již 
na podzim, jak jste byli zvyklí v minu-
lých letech, tak se každou chvíli při-
šel někdo nedočkavě zeptat, jestli už 
jej náhodou nemáme a kdy teda bude. 
A počet dotazů se s blížícím se koncem 
roku zvětšoval. Jsem ráda, že máte ka-
lendář rádi, potvrzuje nám to, že má 
smysl jej pro Vás připravovat. Nako-
nec jsme se těsně před Vánoci dočkali.

Připomínám tedy, že máme opět 
ZDARMA připraven jeden kalendář do 
každé domácnosti. Kalendář je možno 
také zakoupit za 50,- Kč/kus.

Věříme, že se Vám kalendář s krás-
nými pohledy naší obce bude líbit. 
Dosavadní ohlasy jsou více než klad-
né. Velice bych chtěla poděkovat Vám 
všem, kteří jste reagovali na naši vý-
zvu v loňském roce a zaslali jste nám 
své fotografie naší obce. Do kalendáře 
jsme nakonec vybrali fotky paní Mile-
ny Vaculové, Lenky Dostálové, Marké-

ty Menšíkové a pana Davida Šrubaře. 
Mají můj obdiv, opravdu se jim fotky 
povedly a získali jsme tak krásnou 
sadu pohlednic naší krásné obce.

Upozorňujeme občany, že kalendá-
ře opět nebudou z technických důvo-
dů rozváženy (nevejdou se do většiny 
poštovních schránek a dochází tak 
k jejich poškození). Ještě kalendář ne-
máte? Tak si pro něj přijďte! 

Michaela Šebelová

P.S. Už jste dlouho nikomu neposla-
li pohled? Možná je čas to napravit . 
A vážně si můžete pohlednice otáčet 
jakkoliv se Vám zlíbí. Je jich sice přesně 
12, ale to neznamená, že je musíte otáčet 
každý měsíc. Letos je to opravdu na vás.

Honební  
společenstvo
24. února

9 Sbírka na obnovu 
Libušína
 

Festival  
Cyklocestování
22.-24. února

12 Přednáška  
v muzeu
24. ledna
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Milí sousedé,
docela nedávno jsem četla v Hos-

podářských novinách komentář To-
máše Sedláčka, který si podobně, 
jako před necelými sto lety britský 
filozof Allan Watts, položil otázku 
„Co když život není běh, ale tanec?“ 
Cituji hned z úvodu oné úvahy – „Od-
pověď je těžká a hodně na ní záleží. 
Běžet či tančit životem?“ 

Já určitě mnohem raději tančím, 
než běhám. Běhání mi totiž nikdy 
nešlo. Ale nic proti běhání. Je zdra-
vé, v dnešní sedavé době je pro mno-
hé skvělou možností, jak se alespoň 
nějak hýbat a dostat ze sebe nahro-
maděné emoce a stres. Otázka není 
o odlišnosti těchto dvou sportů. 
Ostatně nic není černobílé. 

Není celý náš život vlastně běh, 
závod, kolikrát až úprk? Pořád se 
přesunujeme z bodu A do bodu B,  
pak C až nakonec stejně všichni 
skončíme v bodě Ž (který už ale 
neznamená Ž jako život, ale právě 
jeho přesný opak). Celý život vlast-
ně závodíme. Sami se sebou, se svým 
okolím. Vždyť náš to tak učí už ve 
škole. Neustále nás někdo hodnotí, 
s někým srovnává. Ale musí to tak 
vždycky být? Nemohli bychom tím 
životem raději protančit? 

Tanec má nekonečně mnoho po-
dob. Hodně závisí, jaká nám k němu 
hraje hudba. Taky závisí, s kým tan-
číme. Tanec je krásný, rytmický. Ta-
nec dokáže být smyslný, chaotický, 
nepředvídatelný, složitý, jednodu-
chý. Tančit se dá s lehkostí, noblesou, 
vášnivě… Zvu Vás na taneční parket. 

Blíží se nám plesová sezóna. 
Smím prosit? 

Vaše Míša

Slovo starostkyNový obecní kalendář na rok 2019 
si již můžete vyzvednout

Kunčice
pod Ondřejníkem

Kunčice pod Ondřejníkem
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Obec informuje

Co všechno se na nich stihlo pro-
jednat, schválit a připravit na násle-
dující rok si nyní můžete přečíst níže. 

Velmi důležitým bodem jednání bylo 
stanovení harmonogramu termínů pro 
podávání žádostí o dotace z rozpočtu 
obce na konkrétní akce neinvestiční-
ho charakteru pro rok 2019. Termín 
pro první kolo podání žádostí byl sta-
noven na 28.2.2019 a druhé kolo pak 
31.7.2019. Pro podání žádosti nebo 
předložení vyúčtování dotace je tře-
ba použít vzor poskytnutý obcí, který 
zůstává stejný jako v minulém roce. 
Příjemce dotace se také zavazuje, že 
poskytovateli dotace poskytne vyúčto-
vání formou soupisu účetních dokladů 
s uvedením výše částky a účelu platby. 
Originály všech těchto dokladů vztahu-
jících se k dotaci příjemce označí číslem 
smlouvy a uvede formulaci “Financová-
no z rozpočtu obce Kunčice p. O.” a výši 
použité dotace v Kč. Příjemce dotace 
bude muset předložit vyúčtování do-
tace nejpozději do 31. 1. 2020 a společ-
ně s vyúčtováním odevzdá i fotokopie 
všech originálů dokladů (faktura, výpis 
z účtu, pokladní doklad a jiné) a origi-
nály výše uvedených účetních dokla-
dů současně předloží ke kontrole (pro 
ověření jejich platnosti). V případě žá-
dosti o dotaci na sociální služby bude 
poskytnuta v souladu s doporučením 
krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje. Poskytovatel dotace přistoupí 
k pověření Moravskoslezského kraje 
a finanční prostředky budou poskytnu-
ty jako vyrovnávací platba dle podmí-
nek pověření. Všechny uzavřené veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
nad 50 000,- Kč musí být v souladu se 
zákonem zveřejněny. Všechny tyto in-
formace naleznete také na stránkách 
obce www.kuncicepo.cz. 

Starostka obce dále seznámila RO 
s žádostmi o hostování na Kunčic-
ké pouti v roce 2019. Rada obce poté 
schválila žádosti Ing. Jiřího Hanáka 
z Frýdku-Místku, Jaroslava a Marie Ma-
jerových a Marka Trtíka ze Sviadnova.

Dále starostka informovala, že byla 
zvolena místopředsedou Dobrovolné-
ho svazku obcí Mikroregion Frýdlant-
sko – Beskydy a že obec Kunčice p.O. 
je členem Výběrové rady tohoto MAS 
Frýdlantsko - Beskydy.

RO dále odsouhlasila koupi obrazu 
Tomáše Hrubiše ml. s názvem “Ond-
řejník”, který byl předtím zapůjčen 
do kanceláře místostarostky obce po 
dobu dvou let. Obraz byl obcí zakou-
pen za cenu 35 000,- a je umístěn na 
sekretariátu obecního úřadu. Dále byl 
také odsouhlasen nákup 20ks publi-
kace Okrašlovacího spolku Rozhledna  
“O lidech v Beskydech 3”. Tyto publika-
ce jsou rozdávány občanům při příle-
žitosti významného životního jubilea.

Na schůzi, konající se dne 28.11.2018 
bylo schváleno Rozpočtové opatření 
17/2018 a dne 18.12.2018 bylo schvá-
leno další opatření 18/2018 a to v roz-
sahu starostkou a účetní obce předlo-
ženého návrhu.

Rada obce dále projednala a schvá-
lila dodatek k pojistné smlouvě s po-
jišťovnou ČSOB. Předmětem tohoto 
dodatku byla změna rozsahu pojištění 
– konkrétně rozšíření o pojištění vozi-
dla Ford Transit 300 L, které je určeno 
pro účely JSDH. 

V rámci jednání RO také proběhla 
společná schůze se členy zastupitel-
stva obce. Společně projednávali před-
ložený návrh akčního plánu na rok 
2019. Návrh byl zejména v projektové 
části po diskusi upraven (vypracová-
ní studie proveditelnosti a etapizace 
projektové přípravy a výstavby chod-
níků v dolní části obce a zadání územ-
ní studie dopravního řešení u kostela 

sv. Maří Magdalény). Bylo dohodnuto, 
že změny budou zapracovány předse-
dou Komise pro rozvoj obce a v takto 
upraveném znění předloženy zastupi-
telstvu obce ke schválení.

Místostarosta obce informoval RO 
o vývoji řešení, vedoucího ke zlepše-
ní dopravní situace na cestě na Jurá-
šek. Po dohodě s místním obyvatelem 
a také na obecním pozemku budou 
zhotoveny dvě výhybny, kde se budou 
moci minout dva protijedoucí automo-
bily. Jeví se jako reálné situaci částěč-
ně vyřešit na jaře 2019. 

Co se týče usnesení ohledně ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského – na začátku jed-
nání dne 26.11. byli členové RO, spolu 
s Jaroslavem Gojem, ředitelem školy, 
provedeni po staveništi “přístavby 
školy” stavbyvedoucím Janem Gula-
sem. Ředitel školy dále prezentoval 
členům Rady obce nové vybavení MŠ, 
získané díky projektu “šablony” a pro-
story školy, zejména pak novou cvič-
nou školní kuchyňku, stávající odbor-
né učebny, které budou na jaře vyba-
veny novou technikou, díky projektu 
dotovaného z IROP. Později pak Rada 
obce schválila přijetí finančních darů 
ve výši 2000,- od paní ŠV a 3225,- od 
SRPDŠ, který byl následně použit na 
zakoupení pomůcek a materiálu pro 
Vánoční jarmark. Po jarmarku RO také 
schválila přijetí výtěžku z akce, jakož-
to daru od SRPDŠ.   (pokračování na str. 4) 

Poslední setkání Rady obce v roce 2018 jsou za námi

Matrika a evidence obyvatel v r. 2018
Vážení občané, 

tak jako každý rok, i letos jsme si 
pro vás připravili stručný přehled 
matričních událostí a statistiku evi-
dence obyvatel obce Kunčice pod 
Ondřejníkem za rok 2018:
• narodilo se 26 dětí (13 dívek,  

13 chlapců)
• zemřelo 23 občanů
• bylo uzavřeno 59 sňatků (10 v ob-

řadní síni, 45 mimo obřadní síň  
a 4 sňatky církevní)

• k trvalému pobytu se přihlásilo  
93 občanů

• odhlásilo se 56 občanů 
• stěhování v obci – 10 občanů

• 10 občanům byl zrušen trvalý po-
byt úřední cestou

• bylo provedeno 386 ověření pod-
pisů a listin

• bylo provedeno 5 zápisů o určení 
otcovství

• 5 x jsme přivítali v obřadní síni 
narozené občánky

• 38 občanů požádalo o ověřené vý-
stupy z Czech Pointu

• počet občanů starších 80let je 84
• počet občanů 90let je 13
• počet oby vatel k 1.1.2018 –  

2 381 občanů
Taťána Holušová

matrika, evidence obyvatel
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Jarmila Macurová 93 let
Jiřina Motyková 92 let
Vilém Majerek 89 let
Marie Píchová 84 let
Emil Orštěný 83 let
Miroslav Bularz 75 let
Vladislav Konvička 75 let
Hana Chalcarzová 70 let
Zdeňka Baránková 70 let
Milan Vítek 70 let
Aleš Příhoda 65 let

Pavel Pavlica 65 let
Svatava Pěčková 65 let
Lenka Šretrová  65 let
Ludmila Knapková 65 let
Veronika Kadúchová 60 let
Jana Bjačková 60 let
Danuše Jandová 60 let

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

Jubilanti leden 2019
Společenská rubrika

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

V měsíci prosinci jsme se napo-
sledy rozloučili s paní Miroslavou 
Ondryášovou.

Rozloučení

Zveřejňování 
jubilantů

Prosíme občany, kteří si nepře-
jí, aby byla jejich životní jubilea 
v obecních novinách zveřejňo-
vána, aby toto PÍSEMNĚ ozná-
mili matrikářce paní Taťáně Ho-
lušové, pokud tak již dříve neuči- 
nili. 

Oznámení je možno doručit 
osobně, poštou na adresu obec-
ního úřadu (Kunčice p.O. 569) 
nebo na email tatana.holusova@ 
kuncicepo.cz .  Děkujeme

Vítání občánků 1. prosince 2018
V sobotu 1. prosince jsme v ob-

řadní síni obecního úřadu přivítali 
nové občánky Kunčic pod Ondřej-
níkem. Tentokrát to byli: Hugo Voj-

tíšek, Andrea Kmeťková, Vendula 
Chýlková a Beáta Macurová. Dětem 
i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti. Foto: David Šrubař



4 01/2019

(dokončení ze str. 2)
Tento výtěžek za první stupeň činil 

52 987,- a za druhý stupeň 22 208,-. 
Základní a mateřská škola se rovněž 
rozhodla vyřadit pomůcky v celkové 
hodnotě 251 909,-, což bylo rovněž 
RO schváleno. Jednalo se především 
o nepotřebné vybavení v souvislosti 
s realizací projektu nové cvičné ku-
chyně. Schválen byl v neposlední řadě 
platový výměr ředitele školy a rozpo-
čet školy na rok 2019. Celkové náklady 
i výnosy činí 6 883 444,- korun. Dne 
11. 12. 2018 bylo na zasedání zastupi-
telstva obce schválen rozpočet obce, 
z něhož 4 367 700,- poputuje jako ne-
investiční příspěvek právě provozu 
školy. RO schválila i střednědobý vý-

hled rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2020 na  
7 227 616,- a na rok 2021 na 7 588 997,-.  
Dále starostka informovala RO, že 
proběhla druhá koordinační schůzka 
k projektu energetické úspory tělo-
cvičny. Energetickým posudkem bylo 
zjištěno, že bylo dosaženo potřebné 
úspory pro získání dotace z OPŽP: SC 
5.1 a výzva 100. Dotace bude podána 
ve dvou částech (předpokládané pro-
cento dotace na výměnu oken je 40% 
a na pořízení rekuperační jednotky 
je 70%). Na další schůzi bylo podání 
žádosti schváleno a to od společnosti 
ProFaktum, Český Těšín. 

Rada obce také pověřila členy Za-
stupitelstva obce Miloslava Hrdého, 
Ing. Markétu Menšíkovou a Mgr. Marii 

Pokloudovou přijímáním prohlášení 
o uzavření manželství, tedy jednoduše 
– oddáváním. Ze zákona samozřejmě 
mohou oddávat starosta a místosta-
rosta. Protože je ale naše obec oblí-
benou svatební destinací, sami by to 
zvládnout nemohli.

Chcete-li si prohlédnout všechna 
usnesení, můžete tak učinit na stránce 
http://www.kuncicepo.cz/zapisy-z-
-ro-2018-2022, kde naleznete všech-
ny anonymizované verze. V plném 
znění jsou vám k dispozici kdykoli 
v úředních hodinách na sekretariá-
tu Obecního úřadu, kde si je můžete 
prohlédnout a pořídit si výpis, nikoli 
však kopii.

Připravila Dominika Fuscíková

ZO schválilo 
• Program rozvoje obce: Akční plán 

obce Kunčice pod Ondřejníkem na 
rok 2019

• rozpočet obce Kunčice pod Ondřej-
níkem na rok 2019

• prodej části pozemku parc. č . 
1209/118, nově odměřeného po-
zemku parc. č. 1209/214 o velikosti 
116 m2, vše v k. ú. Kunčice pod Ond-
řejníkem, společnosti Severomorav-
ské vodovody a kanalizace Ostrava 
a.s., se sídlem 28. října 1235/169, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 
odměřený dle geometrického plánu 
č. 4793-225/2018 ze dne 8.11.2018 
za jednorázovou úplatu ve výši  
14 000,- Kč stanovenou dle znalecké-
ho posudku. Zastupitelstvo obce po-
věřuje radu obce přípravou a schvá-
lením Kupní smlouvy.

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o účasti 
na projektu Zpracování digitálního 
povodňového plánu a vybudování 
varovného výstražného systému 
ochrany před povodněmi pro obce 
Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem, 
uzavřené dne 18.6.2018 mezi obcemi 
Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem. 

ZO vydalo obecně závaznou vyhláš-
ku Obce Kunčice pod Ondřejníkem  
č. 1/2018 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů - viz strana 5 a také 
na webu obce: http://www.kuncicepo.
cz/obecne-zavazne-vyhlasky

ZO zrušilo záměr realizovat stavbu: 
„Kunčice pod Ondřejníkem – Centrum 
– víceúčelový objekt společenského za-

řízení, drobných provozoven a služeb, 
restaurace a nadstandardních bytů na 
pozemcích parc. č. 9/2 a 9/3 v k.ú. Kun-
čice p. O.“ a zároveň uložilo vedení obce 
zajistit odstranění zahájené stavby.

ZO v neposlední řadě uložilo radě 
obce připravit systém poskytování 
peněžitých plnění fyzickým osobám, 
které nejsou členy ZO za výkon funkce 
člena výboru a komisí obce.

Chcete-li si prohlédnout všechna 
usnesení můžete tak učinit na stránce 
www.kuncicepo.cz/usneseni-zastupi-

telstva-2018-2022, kde naleznete všech-
ny anonymizované verze. V plném znění 
jsou vám usnesení a zápisy ze zasedání 
Zastupitelstva obce k dispozici kdyko-
li v úředních hodinách na sekretariátu 
Obecního úřadu, kde si je můžete pro-
hlédnout a pořídit si výpis, nikoli však 
kopii. Máte také možnost sledovat celé 
další zasedání online z domu na adrese 
www.kuncicepo.cz/zoonline. A samo-
zřejmě jste zváni k osobní účasti

Připravila Michaela Šebelová, 
starostka obce

O čem jednala Rada obce

Přehled přijatých usnesení z prosincového zasedání 
Zastupitelstva obce

příjmy: 63 925 600,-Kč, výdaje: 66 710 000,- Kč, financování: + 2 784 400,- Kč

Zveřejněno zde:
http://www.kuncicepo.cz/schvaleny-rozpocet-obce-na-rok-2019

stav obecních financí je možno sledovat také ne Monitoru státní pokladny
http://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00296856

Máme SCHVÁLENÝ ROZPOČET 
na rok 2019

Informace o ceně vodného 
a stočného na rok 2019:
Vodné: 37,38 Kč/m3

Stočné: 47,15 Kč/m3

Sazba DPH je 15%. Uvedené ceny 
jsou včetně DPH. Ceny jsou platné 
od 01.01.2019. 

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

Ing. Tomáš Hrubiš, jednatel společnosti Kunčická s.r.o.

Cena vodného a stočného 2019, 
zálohové platby
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Sněhový příval

Po suchém létě přišla zima 
Každý čekal, že to bude príma
Přinese sněhu větší množství 
A bude přes rok vody do sytosti

Po mírném sněžení od včerejšího večera
Nečekal jsem, co přijde, za sněhová příšera
V noci a celý den hustě sněží 
Mi se až s toho sněhu na ruce chlupy ježí

Koukám z okna, s představou že ven vylezu
Drapnu schovanou sněžnou frézu
Vyrazím s ní do ulice 
Tím si posílím trochu plíce

Pak jsem přišel, jako laik odborník
Co na to, vyzkoušet tělocvik
Posílit si všechny svaly 
Do plic nahnat čerstvé vzduchu přívaly

Nasadil jsem si pracovní rukavice 
S představou, že mi to pomůže na plíce 
Drapnul jsem s ostychem sněhové hráblo
A v duchu si říkám jestli mi nehrablo

Z počátku to nešlo těžce
Ale nevím, kolikrát mě to čeká ještě
A ten sněhový dnešní příval
Raději bych se na něj z okna díval

Co se ale se sněhem stalo
Nevadí, za chvíli přijde opět jaro
A pak nastane zase loňská óda
Že nám chybí z nebes zlatá voda

Ivo Doležilek

A znovu padá      8.1. 2019
 
Co jsem napsal minule 
Tak to už dneska neplatí
Dnes musíme nazout sněhule
Do vysokého sněhu se to dnes vyplatí

Buďme rádi že nám padá
Pro ladné oko je to paráda 
Silničáři ti zas kleji
Že častěji na cesty vyjíždějí

U nás v obci na to jsou traktory
Na ty sněžné potfory
Snaží se jak se z hůry dá
No není to žádná paráda

Prý na to mají v malíku
Sestavenou kvalitní prý techniku
Jenom aby ji využili
A občané ji kladně ohodnotili

Nebudu do toho více rýpat, jen proto
Abych se zastupiteli v klidu se mohl stýkat
Jsem občan krásných Kunčic 
Slibuji nebudu už rýpat víc… 

...kdo ví jestli
 

Ivo Doležilek

Dne 11. prosince 2018 proběhlo 
zasedání Zastupitelstva Obce Kunči-
ce pod Ondřejníkem, kde byl schvá-
len Obecně závaznou v yhláškou  
č. 1/2018 místní poplatek za pro-
voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů na 
rok 2019 – ve výši 504,- Kč/osobu. 
Splatnost místního poplatku dle OZV  
č. 1/2018 je nově do 30. července 
2019 (v minulých letech byla splat-
nost do 30. dubna). Výše a splatnost 

místního poplatku ze psů – na rok 
2019 zůstala stejná – 180,- Kč/pes, 
splatnost do 30. dubna 2019.

Z důvodu vyšších nákladů poš-
tovného se nebudou momentál-
ně poštovní poukázky rozesílat. 
Všechny poplatky je možno uhradit od 
4. února 2019 v pokladně Obecního 
úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem 
v úředních hodinách pokladny:

PONDĚLÍ 8:00–12:00   13:00–16:00
STŘEDA  8:00–12:00   13:00–16:00

nebo převodem na účet obecního úřa-
du – číslo účtu: 1682010349/0800 + 
přidělený variabilní symbol. Pokud VS 
neznáte z minulých let, můžete si o něj 
napsat na emailovou adresu: ivana.
reznickova@kuncicepo.cz.

Dodržujte prosím termíny splatnos-
tí těchto poplatků. Pokud Vám Vaše 
finanční situace nedovoluje poplatky 
uhradit do termínů splatnosti, máte 
možnost si písemně – již od měsíce led-
na 2019 - zažádat o splátkový kalendář.

Ivana Řezníčková, poplatky

Místní poplatky v roce 2019 a možnosti jejich platby

Zima. Sněží a příroda ukazuje, kdo je tady pánem. 

Tak a je to tady. Zima je tady. Kromě zimních radovánek přináší sníh i starost 
o údržbu našich komunikací. Snažíme se ze všech sil, ale ne vždy to jde snadno. 
Letos jsme již museli nasadit veškerou techniku. A přesto pak projede „dobrák 
pluhař“, který udržuje krajskou cestu a všechen sníh máme na chodníku zase 
zpátky. A musíme začít znovu. Někdy i několikrát za den! Děkujeme za vaši  
trpělivost a pochopení. Foto: David Fojtík
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Středisko sociálních služeb měs-
ta Frýdlant nad Ostravicí zahájilo od  
1. ledna 2019 po dohodě s 6 obcemi 
provoz služby Senior Taxi. Do projektu 
se spolu s námi zapojily tyto obce, Če-
ladná, Janovice, Pržno, Pstruží a Staré 
Hamry. Tato služba je určená:

• občanům seniorům 70+ s trvalým 
bydlištěm ve zmíněných obcích

• osobám v nepříznivé sociální si-
tuaci v důsledku zdravotního sta-
vu, kteří jsou držiteli průkazu TP, 
ZTP, ZTP/P ve věku 40+ s trvalým 
bydlištěm v příslušné obci

Cílem projektu je zpřístupnit , 
usnadnit seniorům a osobám se zdra-
votním postižením návštěvy lékařů, 
zdravotnických zařízení (např.: Ne-
mocnice Frýdek-Místek, Fakultní ne-
mocnice Ostrava Poruba, Nemocnice 
Třinec a Nový Jičín) a lékáren.  

Nejprve ale potřebujete průkaz 
SENIOR TAXI.

Našim občanům, kteří spadají do 
okruhu osob, oprávněných čerpat 
tuto službu, vydáváme průkaz SENI-
OR TAXI, na základě kterého budete 
oprávněni k využívání přepravy osob 
službou Senior Taxi. K vydání průka-
zu potřebujete občanský průkaz a fo-
tografii o rozměrech 35mm x 45 mm. 
Průkaz bude vydán bezplatně. Vydá-
me Vám jej již nyní úředních hodinách 
u nás na sekretariátu u paní Daniely 
Kociánové. Pokud se ze zdravotních dů-
vodů nemůže klient dostavit k vyříze-
ní osobně, lze vyřídit i osobou blízkou.

Provozní doba služby Senior Taxi je 
v pracovní dny od 06:30 – 15:00 hod. 
Doprovodu hendikepované osobě je 
služba Senior Taxi poskytovaná bez-
platně. Cena za 1 kilometr pro klienta 
je 7,50 Kč, cesta ke klientovi je zdarma. 
Platba probíhá u řidiče taxi v hotovosti.

Taxi si můžete objednat  na čísle 
776 241 220.

Středisko sociálních služeb pro nás 
bude evidovat tyto údaje: 
• počet absolvovaných jízd s místem 

určení do naší obce
• ale také počet neuspokojených a ne-

vykonaných jízd s místem určení do 
naší obce.

Protože se jedná o společný pro-
jekt šesti obcí, opravdu se může stát, 
že se na každého nedostane. Pokud 
máte dlouhodobě plánovaná vyšet-
ření, doporučuji si objednávat Senior 
TAXI s předstihem. Pokud zjistíme, že 
je poptávka vyšší než jsme schopni za-
jistit tímto systémem, budeme uvažo-
vat o rozšíření této služby.

Oceníme vaši zpětnou vazbu. Dejte 
nám vědět, zda jste se službou spoko-
jeni nebo ne, a proč.

Michaela Šebelová

Projekt „Zabezpečte se, chraňte ma-
jetek sobě i svým sousedům“ předsta-
vuje souhrn preventivních opatření při 
ochraně domů, bytů a rekreačních ob-
jektů proti vloupání. Má za cíl v co nej-
širším měřítku informovat veřejnost 
o všech možnostech a způsobech ře-
šení zabezpečení prostřednictvím me-
chanických zábranných a zámkových 
systémů. Nabízí návod, jak správně 
postupovat a čeho se vyvarovat při vý-
běru zabezpečovacích komponent a jak 
vytvořit co nejefektivnějším způsobem 
skutečně účinnou ochranu majetku. 

Odbor tisku a prevence a Úřad služ-
by kriminální policie a vyšetřování 
Policejního prezidia ČR ve spolupráci 
s Odborem prevence kriminality Mini-
sterstva vnitra ČR připravily preven-
tivní projekt zaměřený na problema-
tiku majetkové kriminality s názvem 
„Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě 
i svým sousedům“ v „Programu Mi-
nisterstva vnitra v oblasti prevence 
kriminality pro rok 2018“. Spolupra-
cujícími subjekty jsou Pražské arci-
biskupství, Českomoravská myslivec-
ká jednota, Cech mechanických zám-
kových systémů, vzdělávací zařízení 
Policie ČR Pardubice a další partne-
ři podílející se zejména na propagaci 

projektu (ČRo Regina DAB Praha, rá-
dio Dechovka, www.sousede.cz apod.)

Projekt byl iniciován potřebou in-
formovat veřejnost v nových trendech 
vloupání do obydlí, které se objevily 
v okolních sousedních státech, a nově 
již překročily i hranice České republi-
ky. Projekt je proto koncipován jako 
souhrnné opatření v činnosti Policie 
ČR a osvěty obyvatel České republiky 
o nových účinných způsobech ochrany 
majetku, o technickém a elektronickém 
zabezpečení a jeho vhodné kombinaci. 
Jeho cílem je snížit nápad majetkové 
trestné činnosti v případech odcize-
ní např. legálně držených, zejména lo-
veckých, střelných zbraní, krádeže za-
hradního vybavení, součástí a doplňků 
bytů a domů, cenností apod.

Projektem chceme probudit u ma-
jitelů domů a bytů zodpovědnost 
k vlastnímu majetku a zájem o jeho za-
bezpečování, ale i zvýšit zájem o dění 
v bezprostředním okolí. Nedílnou 
součástí projektu je vzdělávání poli-
cistů specializujících se na majetko-
vou trestnou činnost v nejnovějších 
technologiích zabezpečení majetku 
a v mechanických a elektronických 
zámkových systémech.

Hlavními nástroji projektu jsou mo-
bilní aplikace pro občany „Zabezpečte 
se“ se základními informacemi a návo-
dy pro zabezpečení majetku, rozhlasové 
spoty určené do medií, ale i do rozhlasů 
obcí a měst a video spoty. Dále tištěné 
i audio výstupy v periodikách církve 
a Českomoravské myslivecké jedno-

ty a účast na pravidelných setkáních, 
včetně úzké spolupráce s představite-
li spolupracujících subjektů. Nedílnou 
součásti projektu jsou také semináře 
pro specialisty, vzdělávání a instruová-
ní myslivecké stráže, účast preventistů 
na krajských a obecních jednání občanů 
se samosprávou, realizace kontrolních 
a bezpečnostních akcí apod.

Projekt ukazuje, vysvětluje, do-
poručuje a nabízí občanům správná 
a relevantní řešení zabezpečení jejich 
majetku pomocí nezbytného základu 
zabezpečení každého bytu, domu či 
jiného objektu prostřednictvím me-
chanických zábranných prostředků. 
Zdůrazňuje důležitost certifikace vý-
robků a služeb a podporuje využívání 
norem prevence kriminality řady ČSN 
EN 14383 při výstavbě budov.

Lidé se na základě projektu zabez-
pečí pouze kvalitními certifikovanými 
produkty, což významným způsobem 
snižuje riziko překonání takovýchto 
produktů a odrazuje pachatele od je-
jich napadení.

Podrobné informace jsou občanům 
k dispozici v mobilní aplikaci „Zabez-
pečte se“ dostupné v App Store či na 
Google Play, na sociálních a webových 
portálech Policie ČR a spolupracují-
cích subjektů.

pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
koordinátorka prevence

https://www.policie.cz/clanek/novy- 
-preventivni-projekt-na-ochranu- 
-majetku.aspx

Nový preventivní projekt na ochranu majetku

Služba SENIOR TAXI je od ledna dostupná i u nás
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Rok 2018 uplynul a nyní přichází 
čas vyhodnotit činnost Jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů obce Kunčice 
pod Ondřejníkem (dále jen „jednotka“). 
V uplynulém roce, stejně jako v letech 
předchozích, se naše jednotka podí-
lela nejen na záchranných a likvidač-
ních pracích u mimořádných událostí. 
Jednotka vykonávala i další práce, jako 
je například odborná příprava, práce 
pro Obecní úřad nebo například dovoz 
vody občanům.

K mimořádným událostem vyjíždí 
jednotka na žádost Krajského operač-
ního a informačního střediska Hasič-
ského záchranného sboru Moravsko-
slezského kraje, které sídlí v Ostravě. 
V roce 2018 byla naše jednotka vyslána 
celkem k 55 mimořádným událostem 
v hasebním obvodu jednotky. Ten tvo-
ří v prvním stupni požárního poplachu, 
což je nejnižší stupeň poplachu, katas-
tr naší obce a dále obce Tichá, Trojano-
vice a město Frenštát pod Radhoštěm. 
Při vyhlášení druhého a vyššího stup-
ně poplachu se hasební obvod rozšiřu-
je a naše jednotka může být povolána 
například až do Kopřivnice či Frýdlantu 
nad Ostravicí. 

Z celkového počtu 55 mimořádných 
událostí se jednalo o 21 požárů, 14 tech-
nických pomocí, 18 ostatních technic-
kých pomocí a 2 plané poplachy. Jako 
ostatní technická pomoc se označuje 
zejména likvidace obtížného hmyzu.

V měsíci lednu vyjela naše jednot-
ka ke 3 událostem. Prvním výjezdem 
roku 2018 byl požár rodinného domu 
v Pekliskách, následoval požár přístřeš-
ku s udírnou na Holubjankách a posled-
ním lednovým výjezdem jsme zamířili 
pod Maralův kopec na požár kontejneru.

V měsíci únoru jsme byli povoláni 
k 4 událostem. Nejprve jsme vyjeli do 
Frenštátu, místní části Papratná, k po-
žáru střechy rodinného domu. Následo-
valy další tři požáry a to požár odsávání 
ve společnosti SIEMENS ve Frenštátu, 
požár sazí v komíně na chatě v blíz-
kosti apartmánového domu Stavbař 
a požár sklepa rodinného domu pod 
Holubjankami.

V měsíci březnu pak byly naší jednot-
ce nahlášeny 2 události. První byl požár 
lesního porostu v Kunčicích, který byl 
následně překvalifikován na planý po-
plach. Druhou událostí byla žádost zá-
chranné služby o snesení pacienta do 

sanitního vozu tak, aby mohl být přepra-
ven do zdravotnického zařízení. 

V dubnu měla naše jednotka celkem  
4 události a ve všech případech se jedna-
lo o požár. Nejprve naše jednotka vyjela 
ke kapli sv. Máří Magdalény k požáru les-
ního porostu, který vznikl pálením klestí 
po těžbě v kombinaci s větrným počasím, 
které v tu dobu panovalo. Požár byl uha-
šen, nicméně se na toto místo jednotky 
v ten samý den vrátily ještě jednou. Jedna-
lo se o požár několika okolních stromů, ve 
kterých se skryly žhavé částice, a důsled-
kem větru došlo k jejich požáru. V ranních 
hodinách následujícího dne, pak byla jed-
notka povolána k požáru lesního porostu 
o rozloze přibližně 150 x 150 m do obce 
Lhotka. I tento požár byl důsledkem pále-
ní klestí po těžbě v kombinaci s větrným 
počasím. Posledním dubnovým výjez-
dem byl pak požár na Kršlách, který měl 
tu samou příčinu vzniku. 

V měsíci květnu si jednotka mohla 
trošku vydechnout, jelikož nebyla po-
volána k žádné mimořádné události. 

V letních měsících už si jednotka moc 
oddychnout nemohla, jelikož za měsíce 
červen, červenec a srpen vyjela celkem 
k 25 událostem.  (pokračování na str. 8) 

Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Kunčice pod Ondřejníkem v roce 2018

Dalším listopadovým zásahem byl výjezd k „požáru“ bý-
valé smuteční obřadní síně v Kunčicích, který přestavoval 
taktické cvičení jednotek hasebního okrsku Smrk, který 
tvoří jednotky Kunčic, Čeladné, Ostravice a Starých Hamrů. 

Po příjezdu na místo jednotka provedla odpojení elektřiny 
a přešla k vyhledávání pohřešovaných osob (4 dospělí a 2 děti), 
které se měly údajně nacházet v budově. Tyto osoby byly naleze-
ny, vyvedeny a jedna z nich vynesena na páteřní desce, všechny 
byly ošetřeny a předány na shromaždiště. Společně s JSDH Staré 
Hamry jsme poté vytvořili dálkovou dopravu vody z hydranto-
vé sítě do CAS. JSDH Čeladná provedla vytvoření útočného ve-
dení proudu vody na střechu budovy, JSDH Ostravice pak totéž 
na zadní stranu budovy, následně střídaly hasiče vyhledávající 
osoby v budově. Po ukončení tohoto námětového cvičení se jed-
notky sešly v kunčické hasičárně ke společnému hodnocení akce.
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(pokračování ze str. 7)
V červnu bylo událostí 5, v červenci 7 

a v srpnu 13. V červnu naší obec zasáhly 
silnější deště a naše jednotka uvolňova-
la ucpané mostní propustky, kanaliza-
ci a čerpala vodu ze sklepů rodinných 
domů v Kunčicích a v obci Tichá. Měsíc 
červenec začal pro jednotku požárem 
osobního automobilu, který začal hořet 
z důvodu technické závady u zdi Hos-
půdky na Maraláku. Další červencové 
události byly způsobeny opět silnější-
mi dešti, kdy jednotka čerpala vodu ze 
sklepů a uvolňovala mostní propustek. 
Následující zásah byl trošičku kuriózní, 
jelikož k takovýmto událostem není jed-
notka povolávána často. Jednalo se o od-
chyt zmije obecné na zahradě rodinné-
ho domu. Měsíc červenec pak zakončil 
požár dieselové lokomotivy na nádraží 
ve Frenštátu. V srpnu byla jednotka po-
volávána nejčastěji k likvidaci obtížného 
hmyzu (celkem 11 událostí z 13). Zbý-
vající dva srpnové výjezdy tvořily požá-
ry, a to požár v domově pro seniory ve 
Frenštátu, kde se jednalo o spálené po-
traviny a dále o požár odpadu u chaty 
v Kunčicích, který byl následně překva-
lifikován na planý poplach. 

Na začátku podzimu, v září, ještě do-
znívalo období obtížného hmyzu a jed-
notka musela v tomto měsíci řešit 5 
události tohoto typu. Zbývající 3 udá-
losti v měsíci září tvořily dva požáry 
a jedna technická pomoc. U technické 
pomoci se jednalo o odstranění stromu 
přes komunikaci ve směru na Trojanovi-

ce. Stejným směrem se jednotka vydala  
i u jednoho z požárů, kdy byl v nočních 
hodinách hlášen požár odpadu náhod-
ným projíždějícím. Po lokalizaci mís-
ta požáru jednotka zjistila, že se jedná 
o spalování starých věcí většího rozsa-
hu, na které majitel nedohlížel. Tako-
véto spalování nepotřebných věcí není 
dobrou volbou a už vůbec ne v nočních 
hodinách. Hořící hromada byla následně 
uhašena a majitel byl poučen. Druhý zá-
řijový požár nás zavedl do jedné z chat 
v Kunčicích, kde došlo k zahoření mate-
riálů v podlaze chaty při její rekonstrukci. 

Měsíc říjen připravil jednotce 4 udá-
losti. Jedenkrát likvidaci obtížného 
hmyzu, jeden požár v dílně ve Frenštá-
tu a dvě technické pomoci, které sou-
visely se silným větrem. V obou přípa-
dech se jednalo o odstranění stromu. 

Následoval listopad, který jednot-
ka začala hned 3. listopadu, kdy byla 
okolo půl sedmé hodiny ranní povolá-
na k požáru kravína v obci Tichá. Naše 
jednotka dorazila na místo jako prv-
ní a průzkumem zjistila, že se jedná 
o požár traktoru a lisu na balíky, který 
byl zaparkován pod střechou kravína. 
Ihned byly zahájeny hasební práce tak, 
aby byly minimalizovány škody a také 
aby se požár nerozšířil na celou budo-
vu kravína, ve kterém bylo uskladněné 
velké množství sena a slámy. V kravíně 

bylo také ustájeno přibližně 40 kusů 
býků, kteří nakonec nemuseli být vy-
váděni ven. V průběhu zásahu naší jed-
notky dorazily na místo další dobrovol-
né jednotky z Tiché, Frenštátu a profe-
sionální jednotka z Nového Jičína. Při 
požáru vznikla majiteli škoda ve výši 
1,8 mil. Kč, přičemž hodnota uchráně-
ného majetku činila 18 mil. Kč.

V měsíci listopadu pak byla naše jed-
notka dále povolána k vyproštění krá-
vy, která uvízla v bahně na kraji rybní-
ka a následně k požáru ohniště po pá-
lení klestí po těžbě v obci Trojanovice.

Rok 2018 zakončila jednotka požárem 
platové popelnice pod Maralovým kop-
cem, do které někdo vysypal žhavý popel.

Během celého roku jednotka pracova-
la nebo se podílela na velkém množství 
aktivit. Nejvíce času jednotka věnovala 
odborné přípravě, údržbě požární tech-
niky a také požární zbrojnice. Podílela 
se také na oslavách 120. výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů v Kunčicích 
pod Ondřejníkem, které probíhaly v prů-
běhu celého roku a tvořily je zejména 
soutěže v požárním útoku, zábavy a slav-
nostní mše svatá, na kterou navazovala 
slavnostní výroční valná hromada. 

Počet výjezdů naší jednotky za po-
slední roky stoupá a můžeme předpo-
kládat, že se situace o moc nezlepší. 

(pokračování na str. 9) 

Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Kunčice pod Ondřejníkem v roce 2018

Rozložení mimořádných událostí v roce 2018Vývoj počtu výjezdů za jednotlivé kalendářní roky

Přehled počtu mimořádných událostí za rok 2018
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Činnost JSDH 
Kunčice p.O. 2018
(dokončení ze str. 8) 

A to zejména vzhledem k tomu, že 
většina požárů byla zaviněna nedba-
lostí člověka a také se zvyšuje počet 
zásahů způsobených meteorologický-
mi jevy. 

Tímto bych ukončil vyhodnocení 
činnosti naší jednotky za uplynulý rok 
2018 a chtěl bych poděkovat všem čle-
nům jednotky za jejich práci, kterou vy-
konávají dobrovolně, ve svém volném 
čase. Dále bych chtěl poděkovat vedení 
obce za spolupráci.

Závěrem mi dovolte, abych Vám po-
přál do Nového roku hodně štěstí, zdra-
ví, lásky a pohody. 

kpt. Ing. Marek Cochlar
velitel družstva JSDH Kunčice p. O.

Starosta honebního společenstva 
Kunčice pod Ondřejníkem svolává řád-
nou valnou hromadu, podle ustanove-
ní paragrafu 22 zák. č. 449/2001 Sb.

Řádná valná hromada se bude ko-
nat dne 24.2.2019 v 10 hod v restau-
raci Huťařství.

Program valné hromady:
• Zahájení
• Volba orgánů valné hromady, 

schválení jednacího řádu
• Přijetí nových členů do honebního 

společenstva
• Zpráva o činnosti honebního spo-

lečenstva

• Roční účetní uzávěrka za rok 2017  
a 2018 a návrh rozpočtu na rok 
2019

• Závěr
• Občerstvení a pohoštění účastní-

ků valné hromady

V případě neúčasti potřebného 
počtu hlasů (nadpoloviční většiny 
hlasů), uskuteční se jednání valné 
hromady po uplynutí 1 hodiny, viz  
§ 22 ostr. 4 Zák. 449/2001 Sb.

Člen honebního společenstva 
může udělit k zastupování na valné 
hromadě plnou moc jiné osobě.

Cochlar Miloš, starosta HS

Oznámení o konání valné hromady 
honebního společenstva

Ve čtvrtek 31. ledna skončí lhů-
ta pro podání přiznání k dani z ne-
movitých věcí na rok 2019 a také 
možnost přihlásit se k placení této 
daně na rok 2019 prostřednictvím 
soustředěné inkasní platby obyva-
telstva (SIPO).

Povinnost podat přiznání se týká 
především nových vlastníků pozemků, 
zdanitelných staveb, bytových a neby-
tových jednotek (včetně majitelů by-
tových jednotek převedených v roce 
2018 z družstevního do osobního vlast-
nictví). Do daňového přiznání se uvá-
dí všechny zdanitelné stavby (budo-
vy nebo vybrané inženýrské stavby), 
bytové a nebytové jednotky, které se 
nachází na území Moravskoslezského 
kraje. Rozhodný je stav vlastnictví 
k nemovité věci k 1. 1. 2019.

Pozornost těmto řádkům by měli 
věnovat také vlastníci nemovitostí, 
kteří v roce 2018 všechny nemovitos-
ti nebo část svých nemovitostí umís-
těných v Moravskoslezském kraji pro-
dali, darovali nebo je jiným způsobem 
převedli na nové vlastníky. Také býva-
lým vlastníkům nemovitých věcí totiž 
zákon ukládá povinnost komunikovat 
s finančním úřadem, a to buď formou 
podání daňového přiznání (pokud jsou 
ke dni 1. 1. 2019 vlastníky nemovitých 
věcí v obvodu územní působnosti Fi-
nančního úřadu pro Moravskoslezský 
kraj) nebo formou písemného oznáme-
ní, že v roce 2018 přestali být vlastní-

ky nemovitých věcí a nadále již k 1. 1. 
2019 nejsou vlastníky žádné nemovité 
věci ani poplatníky daně za nemovité 
věci v obvodu územní působnosti FÚ 
pro Moravskoslezský kraj. 

Důvodem pro podání daňového při-
znání je i provedená digitalizace kata-
strálních území, která proběhla v roce 
2018. Tímto úkonem ve většině přípa-
dů dochází ke změně poplatníka u par-
cel pronajatých zemědělským subjek-
tům, dále ke změně číslování parcel 
a ke změně výměry parcel. 

Pokud vlastník nemovité věci, která 
se nachází v Moravskoslezském kraji, 
podával přiznání k dani z nemovitých 
věcí Finančnímu úřadu pro Moravsko-
slezský kraj v uplynulých letech a ne-
změnily se skutečnosti rozhodné pro 
výpočet daně, daňové přiznání zno-
vu nepodává. Skutečnost, že došlo 
ke změně stanovené ceny půdy nebo 
výši místního koeficientu není sama 
o sobě důvodem pro podání daňové-
ho přiznání. 

Vlastník nemovité věci umístěné na 
území Moravskoslezského kraje, který 
tuto nemovitou věc zahrnul do přizná-
ní k dani z nemovitých věcí podaného 
v uplynulých letech, má povinnost po-
dat daňové přiznání zejména, pokud 
realizoval přístavbu, nástavbu nebo 
naopak část stavby zlikvidoval, dále 
pak v případech, kdy došlo ke změně 
výměry jeho pozemků nebo ke změně 
druhu pozemku, zvýšení počtu nad-
zemních podlaží apod.

Obce mohou obecně závaznou vy-
hláškou pro všechny nemovitosti na 
území obce stanovit jeden místní koefi-
cient ve výši 2 až 5. Tímto koeficientem 

se pak násobí daň poplatníka za jed-
notlivé druhy pozemků, zdanitelných 
staveb nebo jednotek, případně jejich 
souhrny (s určitými výjimkami). Pro 
rok 2019 využilo možnosti stanovit 
místní koeficient 46 obcí v Morav-
skoslezském kraji. 

Celkem 33 obcí kraje stanovilo míst-
ní koeficient ve výši dvě, 5 obcí stano-
vilo místní koeficient ve výši tři (Nošo-
vice, Malenovice, Ostravice, Dětmaro-
vice, Mořkov), 2 obce stanovily místní 
koeficient ve výši čtyři (Oprechtice ve 
Slezsku, Paskov) a 6 obcí stanovilo 
místní koeficient v maximální výši pět 
(Palkovice, Žabeň, Bílá, Čeladná, Staré 
Hamry, Stonava).   

Podrobné informace o místních 
koeficientech stanovených obcemi 
v Moravskoslezském kraji naleznete 
na všech územních pracovištích Fi-
nančního úřadu pro Moravskoslezský  
kraj.

V případě nejasností či pochybností 
ohledně správné výše daně z nemovi-
tých věcí doporučuje finanční úřad se-
známit se podrobněji se všemi infor-
macemi a novinkami na internetových 
stránkách www.financnisprava.cz.

(pokračování na str. 10) 

Finanční úřad informuje
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Meziročně klesá počet zájemců o ná-
hradní rodinnou péči. Snažíme se pro-
to vyhledávat zájemce o pěstounskou 
péči, neboť je stále plno dětí, které po-
třebují náhradní rodinu. V roce 2018 
jsme pěstounskou péči propagovali na 
akci Protidrogový vlak, na Frýdlant-
ských slavnostech a Dni sociálních 
služeb města Frýdlantu nad Ostravicí, 
kde mohli občané spatřit náš stánek 
a získat informace i propagační mate-
riály k pěstounské péči. Ve spoluprá-
ci s Kulturním centrem Frýdlant n. O. 
jsme vyhotovili statický leták k propa-
gaci pěstounské péče, který byl od červ-
na 2018 do září 2018 promítán před 
filmy v místním kině a připravili jsme 
také ve spolupráci s Městkou knihov-

nou ve Frýdlantu nad Ostravicí a Kraj-
ským úřadem MSK v Ostravě Besedu 
k náhradní rodinné péči, která měla 
poměrně velkou účast. Nadále mohou 
občané shlédnout videospot Staňte se 
pěstouny na obrazovkách umístěných 
v budově úřadu na ul. Hlavní 139. Opa-
kovaně zveřejňujeme informace k pěs-
tounské péči v regionálním tisku, na 
webových stránkách Městského úřadu 
Frýdlant nad Ostravici a vyzýváme ke 
spolupráci obce zdejšího správního ob-
vodu, kterým předáváme k dalšímu vy-
užití články, letáčky a plakáty k náhrad-
ní rodinné péči. Spolupráci s obecními 
úřady našeho správního obvodu hod-
notíme jako velmi dobrou, obecní úřa-
dy zveřejňují články k pěstounské péče 
ve svých periodikách a na webových 
stránkách. Tak se informace dostáva-
jí široké veřejnosti. Městský úřad Frý-
dlant nad Ostravicí je i nadále zastou-
pen v pracovní skupině na Krajském 
úřadu Moravskoslezského kraje v Os-

travě v rámci projektu Podpora a roz-
voj náhradní rodinné péče. V letošním 
roce jsme se podíleli i na přípravě již  
2. ročníku Dne pěstounství, který pro-
běhl dne 13.10.2018 v Ostravě. 

Stále hledáme pěstouny
V našem kraji je více jak 500 dětí 

umístěných v dětských domovech či 
obdobných zařízeních. V roce 2017 
evidoval Krajský úřad v Ostravě pouze 
75 žádostí o pěstounskou péči. Děti by 
měly být vychovávány v rodině, proto 
hledáme zájemce, kteří by se chtěli stát 
pěstouny. Chcete se o pěstounské péči 
dozvědět více? Kontaktujte Městský 
úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor so-
ciálních věcí, pracoviště ul. Hlavní 139, 
739 11 Frýdlant nad Ostravicí, kancelář 
č. 120, sociální pracovnici pro náhrad-
ní rodinnou péči Kateřinu Illésovou, 
tel.: 558 604 179, e-mail: killesova@
frydlantno.cz.

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí aktivně 
podporuje pěstounskou péči

(dokončení ze str. 9)
Finanční úřad doporučuje využít 

k vyplnění i k podání daňového při-
znání elektronickou aplikaci na ad-
rese www.daneelektronicky.cz, kde 
lze tiskopis Přiznání k dani z nemo-
vitých věcí na rok 2019 vyplnit auto-
matizovaně s nápovědami, kontrola-
mi, automatickými součty a také jej 
lze vytisknout. 

Má-li občan (nebo jiný daňový 
subjekt či jeho zástupce) zpřístup-
něnou datovou schránku nebo má-
-li zákonnou povinnost mít účetní 
závěrku ověřenou auditorem, je po-
vinen daňové přiznání podat dato-
vou zprávou ve formátu a struktuře 
zveřejněné správcem daně, tj. pro-
střednictvím aplikace Elektronická 
podání na www.daneelektronicky.cz. 
Dílčí přiznání k dani z nemovitých 
věcí se však podává pouze v listin-
né podobě.

Pro občany, kteří nemají zpřístup-
něnou datovou schránku a dávají před-
nost ručnímu vyplnění přiznání, jsou 
na všech územních pracovištích Fi-
nančního úřadu pro Moravskoslezský 
kraj připraveny tiskopisy daňového 
přiznání a Pokyny k vyplnění přizná-

ní k dani z nemovitých věcí. Všechny 
tiskopisy a informace však lze rychle 
získat také bez osobní návštěvy úřa-
dů na internetových stránkách www.
financnisprava.cz.  

Daň z nemovitých věcí na rok 2019 
je splatná do 31. května. I letos obča-
né v průběhu května obdrží do svých 
poštovních schránek tzv. „daňovou slo-
ženku“ s údaji potřebnými pro zapla-
cení daně z nemovitých věcí. Složenku 
do schránky neobdrží občané, kteří se 
již v minulosti přihlásili k placení daně 
z nemovitých věcí prostřednictvím 
SIPO nebo se k placení daně z nemovi-
tých věcí prostřednictvím SIPO přihlásí 
do konce ledna tohoto roku. 

Více informací k dani z nemovitých 
věcí a k placení daně z nemovitých věcí 
prostřednictvím SIPO najdete na www.
financnisprava.cz/sipo.

Informace pro placení daně 
e-mailem

Od loňského roku mají občané, kte-
ří se dosud nepřihlásili k placení daně 
z nemovitých věcí prostřednictvím  
SIPO, další možnost, jak získat informa-
ce nutné k placení daně z nemovitých 
věcí, a to zasláním e-mailem.  

Na základě žádosti, která byla 
v minulosti podána občanem, který 
je poplatníkem daně z nemovitých 
věcí nebo na základě žádosti, kte-
rá bude občanem podána finanční-
mu úřadu nejpozději do 15. března 
tohoto roku, bude občanovi doručen 
místo složenky e-mail s informacemi 
potřebnými pro placení daně z ne-
movitých věcí.

Informace doručené e-mailem ob-
sahují také QR kód, pomocí kterého 
lze daň z nemovitých věcí ihned zapla-
tit přes internetové bankovnictví nebo 
pomocí mobilních platebních aplikací. 
Tímto způsobem placení se na mini-
mum snižuje riziko vzniku chyby v psa-
ní při ručním zadávání platebního pří-
kazu, a tím se snižuje riziko nesprávně 
provedené platby.  

Pokud občan požádá o tuto služ-
bu, nebude mu již do poštovní schrán-
ky doručována daňová složenka.  
Více informací k aktivování služby 
včetně tiskopisu žádosti je zveřejněno  
na internetových stránkách www. 
financnisprava.cz.

Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí finančního úřadu

Finanční úřad informuje
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Chcete být informováni o tom, 
co se děje v obci?

Stáhněte si naši 
OBECNÍ APLIKACI!

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

nebo špalky (rovnané) od 30 cm délky.  
Možnost dovozu odběrateli.

Telefon: 603 315 738

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

Program rozvoje obce - Akční plán 2019
STRATEGICKÁ VIZE

Obec Kunčice pod Ondřejníkem vytvoří obyvatelům 
příjemné prostředí pro život tak, že bude poskytovat stan-
dardní služby odpovídající současné době, přičemž bude 
zachován vesnický ráz obce a její přírodní krásy, aby stálo 
za to ji navštívit a bylo pýchou v ní bydlet.

PROJEKTY K REALIZACI V ROCE 2019
Záměr č. 5 Další rozvoj areálu školy – nový vstup 

do areálu 
Financování Rozpočet obce – 300 000 Kč

Záměr č. 8 Chodník k bytovému domu – směrem na 
Frenštát p.R. (část Huťařství – benzino-
vá pumpa)

Financování  - Celkové předpokládané náklady – 5,5 mil. Kč
 - Podaná žádost o dotaci – Státní fond do-
Pravní infrastruktury = 4 505 000 Kč 

 - Spoluúčast obce v případě získání dotace 
= 995 000 Kč)

Záměr č. 16 Budování a údržba infrastruktury 
(místní komunikace, odvodnění komu-
nikací, osvětlení, vodovod, kanalizace, 
internet…)

Investor / 
Žadatel

Obec Kunčice pod Ondřejníkem

Financování  - Vodovod Parmovice – 600 000 Kč 
 - Vodovod Bystré (směrem k Píchům) – do-
končení stavby zahájené v roce 2018 

 - Vodovod pod Stolovou (Koliby – Pícha) –  
2 300 000 Kč 

 - Kanalizace u DPS – 1 000 000 Kč 
 - Celková oprava komunikací – 3 000 000 Kč 
(úsek po dokončení rozšíření kanalizace, 
zatáčka u Penzéše, viadukt)

Záměr č. 17 Oprava bytového domu – DPS – výměna 
oken = 500 000 Kč

Financování Rozpočet obce

Záměr č. 29 Výstavba Rozhledny na vrcholu Skalka
Investor / 
Žadatel

Obec Kunčice pod Ondřejníkem a obec Če-
ladná

Financování  - Rozpočet obou obcí, veřejná sbírka, příspě-
vek Mikroregion Frýdlantsko – Beskydy 

 - Dotace MMR? 
 - Aktuální stav transparentního účtu  
2 855 136,68 Kč

Záměr č. 34 Přístavba základní školy – dokončení 
stavby

Financování  - Celkové předpok ládané ná k lady –  
29 000 000 Kč 

 - Spoluúčast obce v roce 2019 – 9 000 000 Kč 
 - Dotace MFČR v roce 2019 – 11 545 000 Kč

Záměr č. 34 Přístavba základní školy – zázemí pro 
mimoškolní aktivity (vybavení)

Financování  - Celkové předpok ládané ná k lady –  
1 172 000 Kč 

 - Spoluúčast obce = 59 000 Kč 
 - Místní akční skupina (dále jen „MAS“) =  
1 113 000,- Kč

Záměr č. 35 Vybavení odborných učeben základní ško-
ly v Kunčicích pod Ondřejníkem – etapa 2.

Financování  - Celkové předpok ládané ná k lady –  
1 450 000 Kč 

 - Spoluúčast obce = 122 153 Kč (na celý 
projekt) 

 - Dotace MAS = 2 320 911 Kč

Záměr č. 35 Vybavení odborných učeben základní 
školy v Kunčicích pod Ondřejníkem – 
IT učebna

Financování  - Celkové předpok ládané ná k lady –  
1 013 000 Kč 

 - Spoluúčast obce = 51 000 Kč 
 - MAS = 962 000 Kč

Záměr č. 37 Revitalizace “Rotundy“ – generální opra-
va střechy = 1 000 000 Kč

Financování Rozpočet obce

Záměr č. 38 ZS Kunčice p.O. – energetické úspory 
tělocvičny

Financování  - Celkové předpok ládané ná k lady –  
2 200 000 Kč 

 - Spoluúčast obce = cca 40%  
 - Operační program životního prostření 
(dále OPŽP) – SC 5.1 a výzva 100 
 - na výměnu oken – dotace ve výši 40% 
 - na pořízení rekuperační jednotky – do-
tace ve výši 70%

Zdeněk Strnadel, předseda Komise pro rozvoj obce

V plném znění dostupné na webu obce:
http://www.kuncicepo.cz/rozvoj-obce-2016-2020
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Dne 22. prosince pořádala cimbálová 
muzika Ondřejníček vánoční dobročin-
ný koncert. Celkem jsme na dobrovol-
ném vstupném vybrali 8.985 Kč. Výdě-
lek jsme rozdělili na dvě části: za jednu 
část peněz jsme nakoupili potřebné věci 
pro lidi ve špatných životních podmín-
kách a lidi bez domova z Frenštátu pod 

Radhoštěm (o které se stará Středisko 
sociálních služeb - terénní sociální pra-
covnice paní Milada Pustková k tomu 
dodává: „Radost byla veliká, moc děku-
jeme! K zamyšlení mě přiměl komentář 
jednoho z našich klientů o tom, že by jej 
v dětství nenapadlo, že jednou bude mít 
takovou velkou radost z ponožek. Nikdy 

nevíme...“). Druhou část peněz jsme pak 
věnovali muzikantské rodině v Nosisla-
vi, které v prosinci vyhořel dům i se vše-
mi hudebními nástroji.

Děkujeme všem, kteří na náš kon-
cert přišli a přispěli.

Za CM Ondřejníček 
Markétka Menšíková

Dobročinný koncert Ondřejníčku
Kultura a spolkový život

Noc z 2. na třetího března 2014 se 
do novodobé historie Valašska zapsa-
la jako jedna z nejčernějších. Rozsáh-
lý požár zachvátil a těžce poškodil pa-
mátnou budovu Libušína, navrženou 
legendárním architektem Dušanem 
Jurkovičem. Spontánní vlna veřejné 
podpory, jež se krátce po neštěstí vzed-
mula, zasáhla celou Českou republiku. 
Jako jedna z prvních firem se zapoji-
la Pražská mincovna, která oznámila 
ražbu mimořádné pamětní medaile ve 
prospěch obnovy Libušína. Zájemci tak 
mohou přispět na sbírku na obnovu ob-
jektu Libušín na Pustevnách a zároveň 
obdrží upomínkový předmět.

Požár Libušína byl smutnou událos-
tí nejen pro Valašsko. Stavba totiž pa-
tří k jedněm z nejzajímavějších archi-
tektonických památek České republi-

ky. Přispívat na obnovu této valašské 
památky je i nadále možné zakoupe-
ním tzv. výtěžkové medaile. Tu vydala 
Pražská mincovna právě s motivy Du-
šana Jurkoviče. Výtěžek z medaile jde 

plně na obnovu památky Libušín. Pří-
jemcem výtěžku je Valašské Muzeum 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 
Nejedná se o komerční záležitost. 

Výtěžková medaile na podporu re-
konstrukce Libušína je pozoruhodná 
hned v několika směrech. Nese totiž 
motivy Jurkovičových plánů rozhledny 
a portálu, které byly po dlouhá deseti-
letí uloženy v archivu. Uměleckou hod-
notu medaile garantuje jméno světově 
proslulého medailéra akademického 
sochaře Vladimíra Oppla: autor nákre-
sy obohatil o další stylové prvky. Obě 
strany tak tvoří harmonickou kompo-
zici ve slovansko-karpatském duchu.

Medaili můžete jednoduše objednat 
na internetové adrese : https://www.
zlate-mince.cz/CRM_Dusan_Jurkovic_
vytezkova_medaile.htm

Sbírka na obnovu Libušína
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První pátek v měsíci prosinci se ko-
nala další z již tradičních předvánoč-
ních akcí – a sice již osmé rozsvěcení 
Vánočního stromu naší obce, který 
nám tak hezky roste před prodejnou 
Hruška. Toto naše malé, ale milé sou-
sedské setkání se vždy koná na Huťař-
ství a v jeho bezprostředním okolí. Le-
tos jsme si nadělili nové osvětlení to-
hoto stromečku. Krásně svítil a dělal 
nám celé Vánoce radost.

A kdo nám letos dělal radost svým 
vystoupením?

Děti z „dolní“ školky předvedly Po-
hádkové pískání. Zazpívaly a na flét-
nu doprovodily písničky z pohádek, 
abychom se mohli zasnít a pocítit již 
před Vánoci kouzlo Vánoc díky našim 
šikovným dětem, vnukům a vnučkám. 
Pohádkové pískání připravily paní 
učitelka Pavla Deméterová, která cho-
dí pomáhat dokonce z mateřské do-
volené, paní učitelka Barbora Golová 
a paní učitelka Jana Klímková

Děti ze „školní“ školky připravi-
ly taneční pásmo pod vedením paní 

učitelky Aranky Barešové, s přípra-
vou pomáhala i paní učitelka Hana 
Káňová. 

Paní učitelka pásmo nazvala "Ne-
buď sám, raduj se společně". Ani na 
Vánoce by totiž nikdo neměl být sám. 
Na Vánoce by měly všechny cesty vést 

domů. V tanečním pásmu byla zpra-
covaná myšlenka, kdy je nejprve jed-
na malá holčička smutná, protože jí 
každý odstrkuje a nechce si s ní hrát. 
Potom ale dostane nápad, jak ostatní 
motivovat k akci. A potom se vystou-
pení rozjelo naplno. Krásné červenobí-
lé kostýmy byly dílem Elvíry Káňové.

Na píseň Try Everything od Sha-
kiry zatančily dvě skupiny dětí, kte-
ré každý týden navštěvují kroužek 
Rytmáček ve škole. Kroužek vede Te-
reza Jalůvková. Zkusit se má oprav-
du všechno a nevzdávat se a naplnit 
svá srdce láskou. To vše bylo v písni 
slyšet a hlavně z nadšeného projevu 
dětí vidět.

Na konec vystoupil školní pěvecký 
sbor, který již léta pracuje při místní 
základní škole a mateřské škole Karla 
Svolinského pod vedením paní učitel-
ky Marie Kahánkové, paní učitelka je 
stále stejná, jen děti se neustále mění 
a tak často začíná práce zcela od za-
čátku.  (pokračování na str. 14) 

Rozsvěcení stromu v roce 2018
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(dokončení ze str. 13)
Pásmo adventních a zimních písní 

bylo opravdu krásné. 
Je potřeba poděkovat všem pomoc-

níkům (Mikulášovi, oběma Andělům, 
Čertovi, pracovníkům obce, panu mís-
tostarostovi za technickou pomoc, 

členům rady a zastupitelstva obce, 
kteří přišli uvařit a rozdávat svařák, 
Marušce Kahánkové za krásný zpěv, 
který nám byl vodítkem a nápovědou 
při společném zpěvu koled. 

Dále bych chtěla poděkovat ha-
sičům, škole a školce za krásná 

vystoupení, a hlavně Vám, že jste  
přišli.

Fotografie ze všech nádherných vy-
stoupení budou brzy k nahlédnutí na 
webu obce ve fotogalerii roku 2018.

-Michaela Šebelová-
Foto: Eva Humpolcová

Rozsvěcení stromu v roce 2018

Pátek 14. 12. 2018 – Kola žánrové 
pestrosti, která je pro festival Souzně-
ní charakteristická, se naplno roztoči-
la také v Kunčicích pod Ondřejníkem. 
Sál restaurace Huťařství patřil skupi-
ně Fleret se zpěvačkou Zuzanou Šulá-
kovou a také cimbálové muzice Ond-
řejníček, jež se představila jako velmi 
sympatický předskokan. 

„Myslím si, že to byla velmi vydařená 
akce s úžasnou atmosférou. Po dlouhé 
době jsme vyprodali sál a všichni byli 
spokojeni. Máme příjemnou předvá-
noční náladu,“ zhodnotila druhý den 
Souznění Michaela Šebelová, starost-
ka Kunčic pod Ondřejníkem.  

Mladá cimbálová muzika Ondřej-
níček vnesla mezi přítomné sváteční 
náladu díky valašským a kunčickým 
písním a také koledám. Kromě oblí-
bené „Pásli ovce Valaši“ zahrála méně 
známé koledy. Velice mile působil mix 
určitého respektu před plným hle-
dištěm s dětskou radostí a roztomi- 
lostí. 

„Hrálo se nám velmi dobře, bylo tady 
domácí publikum, které nás pěkně přija-
lo, i když jsem si všimla, že nepřišli pou-
ze místní. Snažili jsme se zahrát a zazpí-
vat nejlépe, jak jsme mohli, a myslím si, 
že se nám to povedlo. Pozitivní energie 
přešla z diváků i na nás, hrálo se nám 
super. Jsme rádi, že můžeme na Souzně-
ní vystoupit s písničkami, které máme 
rádi,“ uvedla po vystoupení Kateřina 
Niklová, vedoucí cimbálové muziky 
Ondřejníček.  

(pokračování na str. 15) 

Mezinárodní festival Souznění
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(dokončení ze str. 14)
Fleret následně potvrdil, že je kape-

lou, která umí za každé situace před-
vést prvotřídní výkon. I kdyby měla 
hrát pro jednoho člověka, sto lidí nebo 
tisícové davy. Jednoduše to umí. 

Kapelník Zdeněk Hrachový se pro-
jevil jako zkušený frontman a zna-
menitý zpěvák i moderátor, hned od 
úvodu dokázal zapojit také publikum. 
Srdečný projev zpěvačky Zuzany Šulá-
kové (téměř si nevšimnete, že na pódiu 
není její maminka Jarmila) umí pohla-
dit oproti jisté bigbítové říznosti, jež 
je pro dvorní kapelu Valašského krá-
lovství typická.     

Kromě songů, které se daly očeká-
vat („Zafúkané“, „Kdyby byla Morava“, 
„Beskyde, Beskyde“, „Vizovice“ atd.), 
zařadil Fleret do programu dvě písně 
z repertoáru souboru Valašský vojvo-
da z Kozlovic. Přitom tu druhou „Tak 
sem sobě“ si dokonce na pódiu zazpí-
val se skupinou také Zdeněk Tofel, ře-
ditel festivalu Souznění.  

Fleret je jednou z mála kapel, kte-
rá na mezinárodním festivalu advent-
ních a vánočních zvyků, koled a řeme-
sel vystupovala už podruhé. Byl to vel-
mi rozmanitý více než dvouhodinový 
set, jehož součástí byla uvolněná ná-
lada až skotačivost, s repertoárem od 
akustických balad až k rockové hut-

nosti. Výrazně se projevila houslová 
kreativita Stanislava Bartošíka pod-
pořená skvělou kapelou s výborným 
zvukem Petra Frýdeckého. Došlo i na 
dojemnou chvilku, když Zuzana Šulá-
ková posílala píseň do nebe pro svou 
maminku Jarmilu.  

V závěru zazněla směs koled a vá-
nočních písní, které dostaly slušivý 
country kabát. To už zpívali všich-
ni návštěvníci, což bylo přirozeným 
vyvrcholením druhého festivalové-
ho dne.     

„Bylo to skvělé, naprostá pohodička 
se svátečně vyzdobeným sálem, výbor-
ným zvukem, fantastickým publikem 
a vynikajícími pozornými pořadateli. 
Co více si přát. Takhle nějak si předsta-
vuji Vánoce na Valašsku,“ rozplýval se 
po koncertě Zdeněk Hrachový.  

Zkrátka nebyl to od Fleretu a Zuza-
ny Šulákové jen profesionální výkon, 
což se bere tak nějak jako samozřej-
most, ale i kupa dárků opentlených 
vřelostí a štědrostí. Což je bonus, kte-
rý se počítá. Petr Bidzinski

Mezinárodní festival Souznění
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Kromě Souznění jsme v roce 2018 
beznadějně vyprodali Huťařství ješ-
tě jednou, a to 5. listopadu. Beseda 
POSTEL – HOSPODA – KOSTEL měla 

skvělou atmosféru a Zibi byl prostě 
úžasný. Tuto akci si připomínáme na 
těchto fotografiích. -MŠ-

Foto: David Šrubař a Zibi

Chtěla bych jménem výboru a členů 
spolku SRPDŠ poděkovat pedagogům 
školy za jejich úsilí, nadšení a zejména 
za práci s dětmi při náročné přípra-
vě Vánočního jarmarku. Děkuji také  
vedení školy, že konání této akce 
umožnilo. Také musím poděkovat 
všem ochotným rodičům, kteří ja-
kýmkoliv způsobem pomohli. Zejmé-
na chci ale pochválit všechny děti, pro-
tože byly skvělé – ať už jako výrobci, 
nebo jako prodejci, či jako obsluha 
v restauraci. 

Že má akce smysl a tradici, uká-
zala hojná účast a velmi příjemná 

atmosféra v celé škole. O peníze jde 
při této akci až na posledním místě, 
ale přesto jsou důležité a děkujeme 
všem nakupujícím za podporu dětem  
a škole. 

Celkem se prodaly výrobky na prv-
ním stupni za 52 987 Kč a na druhém 
stupni 22 208 Kč. 

1. A – 7 500 Kč
2. A – 9 095 Kč
2. B – 7 913 Kč
3. A – 7 010 Kč
4. A – 6 600 Kč
4. B – 5 562 Kč

5. A – 9 307 Kč
6. A – 4 988 Kč
7. A – 6 244 Kč
8. A – 4 000 Kč
9. A – 6 976 Kč

Dětem k jejich výdělkům blahopře-
jeme a přejeme jim, ať si jich užijí, dle 
svých představ. Např. na školním výletu.

Ivana Kadlecová, 
předsedkyně SRPdŠ

Dovolujeme si Vás také pozvat 
na naše tradiční akce. Zapište si do 
diářů . 
• 10. března – KARNEVAL S OSKA- 

REM (pro děti)
• 5. dubna – OSKAROVA APRÍLO-

VÁ DISKOTÉKA (pro dospělé)

V neděli, dne 6. 1. 2019 se uskuteč-
nila akce Kunčický čtyřlístek. Za pěk-
ného zimního počasí přišlo podpořit 
akci celkem 60 občanů, kteří přispě-
li částkou 2.330 Kč. Tato částka bude 

opět využita na podporu aktivit v naší 
obci. Většina občanů se vydala na pro-
cházku okolo naší obce, po příchodu 
zpět k obecnímu úřadu dostali všich-
ni drobnou upomínku.

Děkujeme všem, kteří se zúčastni-
li a přispěli na dobrou věc, rovněž se 
těšíme na příští rok. 

Výbor turistického spolku

Beseda se Zbigniewem Czendlikem se vydařila

Poděkování za Vánoční jarmark

Z činnosti turistického spolku Kunčice p. O.
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A už je to tady! Konec 
roku 2018 je za námi  
a s ním i adventní čas. 

Jak jsme prožili ad-
vent v SPV? Uspořádali 
jsme 6.12.2018 vycház-

ku spojenou se společným obědem 

v restauraci Skalka, s mikulášským 
překvapením. 

To ještě nebylo všechno! Cestou 
jsme využili pozvání k paní Hance 
Řezníčkové. Přestože nás bylo oprav-
du hodně, s takovým úžasným občer-
stvením asi opravdu nikdo nepočí-

tal. Prostě nádhera akce k ukončení  
roku. 

Přestože budeme opět všichni 
o rok starší, určitě se budeme těšit 
na společné výlety v další sezoně  
2019.

J.M.

Abychom letos nepodcenily vánoč-
ní přípravy, sešly jsme se v nové cvič-
né kuchyni základní školy, abychom si 
upekli v nových krásných prostorách 
vánoční perníčky. Samozřejmě jsme 
do kuchyně nepustily žádného chlapa, 
jen malý Péťa nám mohl pomáhat. Pe-
čení jsme zakončily super pohoštěním 
připraveným v nové troubě. 

Na příští schůzku jsme si pozvaly 
perníkářku paní Musilovou z Troja-
novic, která nás zasvětila do zdobení, 
prozradila nám některé fígle, a divte 
se, ono nám to šlo!! 

Děkujeme moc vedení základní 
školy za zapůjčení jejich nové úžasné 
kuchyně.

Za SDH Věra Kahánková

Vycházka SPV

Pečení vánočních perníčků
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Ze života školy a školky

V úterý 27. listopadu 2018 proběhl 
v tělocvičně školy turnaj ve šplhu žáků 
1. stupně. Zúčastnily se ho děti, které 
v hodinách tělesné výchovy vyšplha-
ly a chtěly změřit své síly s ostatními. 
Šplhalo se ve 2 kategoriích a největší 

boj se strhl v kategorii chlapců 3. až  
5. třídy, kde nakonec vyhrál ten nej-
mladší. Nejlepší čas dívek byl 6,89 s  
a chlapců 7,63 s. Gratulujeme všem, 
kteří vyšplhali až nahoru a určitě si 
zaslouží jedničku z tělocviku! 

JAK TO DOPADLO? 
KATEGORIE - DÍVKY: 
1. a 2. třída

N. Stašicová  11,30 s 
M. Slováková  13,02 s 
N. Valštýnová  13,20 s 

3., 4. a 5. třída
K. Konvičková  6,89 s 
L. Macurová  7,15 s 
J. Kaslová  10,3 s 

KATEGORIE - CHLAPCI: 
1. a 2. třída

F. Řezníček  12,64 s 
S. Motyka  13,24 s 
F. Křenek  13,80 s 

3., 4. a 5. třída
J. Kasl  7,63 s 
S. Hanslián  8,33 s 
J. Irman  9,00 s 

GRATULUJI VŠEM, KTEŘÍ VYŠPL-
HALI AŽ NAHORU. JSTE DOBŘÍ! 

Mgr. P. Švrčková

Adventní čas každý prožíváme po 
svém. A pokud nás neovlivní komerční  
blázinec, můžeme ho prožít příjemně. 
Dokonce velmi příjemně.

V Kunčicích pod Ondřejníkem se 
nabízí již tradičně řada příležitostí. 
Je milé opakovaně se setkávat se stej-
ně naladěnými kamarády a známými.  
Začínali jsme ve škole Vánočním jar-
markem, nechyběli na Rozsvěcení Vá-
nočního stromu, následoval sv. Miku-
láš v kostele, Souznění na Huťařství, 
Předvánoční koncert v kostele, Váno-
ce s cimbálovou muzikou Satina také 
v kostele a opět na Huťařství Vánoční 
koncert cimbálové muzičky Ondřejní-
ček. Jedna akce hezčí než druhá.

Navíc jsme mohli zhlédnout také di-
vadelní představení žáků 7. třídy kun-
čické základní školy. Ve středu 19. pro-

since odpoledne ovládli pódium v sále na 
Huťařství sedmáci a pod vedením třídní 
učitelky paní Marie Kahánkové (vídáme 
ji častěji řídit školní pěvecký sbor) před-
vedli pásmo proložené písněmi o naro-
zení Ježíše Krista. Hráli a hlavně zpíva-
li nejen pěvecky nadaní, ale zapojila se 
celá třída a zpívala krásně. Především 
pro rodiče, prarodiče, sourozence. V zá-
věru představení již zpíval celý sál, i ně-
jaká ta slzička dojetím ukápla. Bonusem 
bylo vánoční cukroví, které děvčata roz-
dávala divákům k ochutnání.

Není lehké – a v době internetu, mo-
bilů a tabletů zvlášť – připravit s dětmi 
vystoupení a zapojit do akce celou tří-
du. Pro nás v hledišti to byl pohodový, 
téměř rodinný, předvánoční podvečer.

Eva Blažková
Foto: Jiří Klouda

Turnaj ve šplhu 

Divadelní představení sedmáků

Jménem žáků 7. třídy a všech 
návštěvníků malého divadelní-
ho představení v předvánočním 
čase chci poděkovat panu Roma-
nu Řezníčkovi a personálu Hu-
ťařství za umožnění předvedení 
zlomku lidové divadelní hry Daj 
Bůh ščestí, milí páni v prosto-
rách sálu. 

Přeji hodně úspěchů v pracov-
ním i osobním životě, klidné a spo-
kojené prožití celého roku 2019 ve 
zdraví a štěstí.

Mgr. Marie Kahánková, 
třídní uč. 7. tř.

PODĚKOVÁNÍ
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11. 12. proběhlo dobrovolné vážení 
aktovek žáky 8. třídy. V hodině infor-
matiky pak osmáci tyto údaje zpra-
covávali do tabulek a vyhodnocova-
li je. Smyslem vážení bylo upozornit 
některé děti na váhu jejich aktovky 
a přimět je k zamyšlení nad věcmi, 
které v ní nosí. A jak vážení dopadlo? 
Celkem se zúčastnilo 110 žáků, což je 
51 % žáků školy. 

Nejlehčí aktovka vážila 3,2kg, na-
opak nejtěžší vážila 10 kg, průměrná 
váha aktovky na jednoho žáka byla 
5,70 kg. Celkem žáci donesli do školy 
632,27 kg. 

Mgr. Lenka Golová

Poslední den před vánočními 
prázdninami strávili žáci druhého 
stupně při hrách. Nejdříve všichni 
skákali minutu přes švihadlo a vý-
sledky se přepočítávaly podle počtu 
žáků na průměr třídy. Vítězné druž-
stvo naskákalo 125 skoků v průmě-
ru na člena družstva. Nejvíce skoků 
během minuty naskákal M. Majerek – 
225 a A. Niklová – 151. Poté každá tří-
da absolvovala vědomostní test a na-
míchaná družstva si zahrála vánoční 
turnaj v přehazované. 

Na závěr si všichni sportovci odnes-
li sladkou odměnu. 

Mgr. Lenka Golová

Ve středu 21. 11. byl pro prvňáčky 
den plný očekávání – první vánoční díl-
na! V odpoledních hodinách jsme se se-
šli s maminkami dětí a naše cesta mířila 
do kuchyňky, kde na nás čekala připra-
vená těsta k pečení vánočního cukroví. 
Bylo kouzelné pozorovat děti při práci 
s těsty, válení, vykrajování, vtlačování 
do formiček. Pečící se cukroví provoně-
lo celou školu. Dětem se dílnička velmi 
líbila a těší se na další. Velké poděková-
ní patří ochotným maminkám, které si 
na nás udělaly v předvánočním shonu 
čas a věnovaly ho nám – žáčkům první 
třídy. Moc děkuji maminkám Kristýnky, 
Nely, Katky, Petra, Klárky a p. Zajacové. 

Mgr. Eva Halatová

Bylo 12. 12. 2018 za okny poletova-
ly sněhové vločky a ulice byly zasypá-
ny letošní první sněhovou nadílkou. 
Čtvrté třídy se toho dne vydaly do 
Frenštátu pod Radhoštěm do výstavní 
síně Albína Poláška, která je součástí 
nedávno zrekonstruovaného kultur-
ního domu. Zde probíhal poslední den 
originální výstavy ilustrátorky Lucie 
Seifertové s názvem Dějiny udatného 
národa českého. Obří leporelo, kte-
ré se pyšní rozměry 2 metry na výš-
ku a 70 metrů na délku je desetkrát 
větší, než stejnojmenná kniha a jeho 
váha je téměř jedna tuna. Leporelo je 
pojato jako komiks a obsahuje spous-
tu barevných obrázků s vtipnými ko-
mentáři a nápisy. 

Obě třídy byly v muzeu rozděleny 
do menších skupinek. Při příchodu 
obdržely pracovní listy s testovými 
otázkami, na které žáci hledali od-
povědi právě v leporelu. Po vyplně-
ní testu si mohli vyzkoušet dobové 

kostýmy historických postav a to si 
všichni opravdu užili. Návštěvu muzea 
završili svačinkou a teplým nápojem 

z automatu a pak už je čekala jen ces-
ta zpátky do školy. 

Mgr. Tereza Jalůvková

Vážení aktovek

Švihadlovaná  
a přehazovaná

Pečení vánočního cukroví  
s maminkami

Výstava obří leporelo
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Adventní věnce, sněhuláci ze sví-
ček, vyrobená mýdla, marcipánové 
myši, záviny slané i sladké, slané tyč-
ky, perníky i cukroví, lojové koule, 
popcorn, jádra ořechů, pečené čaje, 
hmyzí domečky, preclíky na prout-
ku, vizovické pečivo a jiné vánoční 
ozdoby, přáníčka, napěstované rostli-
ny bylinek, svícny, keramika, náram-
ky z gumiček či háčkované ozdoby, 
dřevění andílci, papírové stromečky 
a spousta dalších výrobků, k tomu 
čepovaná kofola, káva, obložené chle-
bíčky a čerstvě napečené zákusky… 
To vše a ještě mnohem více si návštěv-
níci školního předvánočního jarmar-
ku mohli prohlédnout, ochutnat i kou-

pit na dvou stanovištích – v prostoru 
školní jídelny s přilehlou chodbou  
a v nově v ybudované, překrásně 
a účelně vybavené cvičné kuchyňce 
v přízemí. Spousta návštěvníků si 
užívala klidné předvánoční nálady 
doplněné vůněmi, chutí a vzhledem 
žákovských výrobků za zvuku ko-
led. Prostřednictvím této akce si žáci 
všech tříd přivydělali na své školní 
výlety a další akce. 

Chceme touto cestou poděkovat 
všem rodičům a příznivcům školy, kte-
ří žákům pomohli darováním materiá-
lu, hotových drobných výrobků tvoře-
ných s dětmi a ochotným maminkám, 
které se účastnily dopoledních dílen. 
Děkujeme všem rodinným příslušní-
kům našich dětí a ostatním návštěvní-

kům, kteří si udělali čas, navštívili naši 
školu a nákupem drobností podpořili 
snahu školáků. učitelé a žáci školy

Foto: Jiří Klouda

Doplnit správně chybějící slovo do 
rčení a přísloví – to byl jeden z úkolů 
letošní Olympiády v českém jazyce, 
kterou psalo celkem 18 žáků 8. a 9. tří-
dy. Nejúspěšnější řešitelkou byla i le-
tos I. Hrubišová, o několik bodů méně 

získal J. Šebela a na 3. místě se umís-
til D. Mylek. Nejúspěšnější řešitelé se 
nyní budou připravovat do okresního 
kola, které se uskuteční ve Frýdlantu 
n. O. Všem řešitelům děkuji za účast 
a blahopřeji k výsledkům, kterých do-

sáhli díky svým znalostem a různoro-
dému pohledu na jazykové vyučování. 
Snad se nám dobře povede i v okres-
ním kole, budeme reprezentantce dr-
žet pěsti pro štěstí. 

Mgr. M. Kahánková

Svatá Barborka se činila…

Ví, kde ho bota tlačí, mít hluboko do kapsy…
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Byl čtvrtek 6. 12. a žáci naší školy 
už před začátkem vyučování nervózně 
cupitali po chodbách a očekávali pří-
hod Mikuláše anděla a hromady čertů. 

Jako každý rok se o mikulášskou na-
dílku postarala 9. třída. Během první 

vyučovací hodiny ze sebe udělali ban-
du dvanácti čertů a tří andělů v čele 
s Mikulášem. Pak se vydali na štaci do 
tříd. Jednu po druhé procházeli a sbí-
rali hříšníky. Někteří šli rovnou do 
pytle, jiné hodili přes rameno a někte-

ří to schytali pořádně umouněnou tvá-
ří uhlíky přímo z pekla. Za společnou 
básničku, říkanku, či písničku dostal 
každý žáček od andělů sladkou odmě-
nu – perníčky, které deváťáci vlastno-
ručně upekli s pomocí paní učitelky  
A. Charbulákové. 

Jakmile byly od hříšníků oproště-
ny třídy, řada přišla na paní kuchařky 
v kuchyni a také sborovnu. Nakonec se 
vydal jeden hodný čert, Mikuláš a An-
děl na návštěvu i do školek, kde byla 
pro vylekané mrňousky přichystaná 
pořádná mikulášská nadílka. Všechny 
děti návštěvu nesly statečně, zazpíva-
ly společně písničku a některé dokonce 
předvedly krátké divadelní představe-
ní. Po mikulášské nadílce následovalo 
čertovské hopsání v tělocvičně. 

Tímto 9. třídě děkujeme, vyučují-
cím přejeme v následujícím roce jen 
samé poslušné žáky a všem krás-
né, klidné prožití vánočních svátků 
a mnoho štěstí a úspěchů v roce 2019. 

Mgr. Tereza Jalůvková
Foto: Jiří Klouda

Tentokrát se utkali naši chlapci se 
žáky Frýdlantu nad Ostravicí, Čelad-
nou a Ostravicí ve florbalu.

Dne 6.12.2018 proběhl na ZŠ TGM 
ve Frýdlantu n. O. turnaj určený chlap-
cům 6.a 7.třídy.

Přestože chlapci skončili poslední, 
jejich výkony nebyly špatné.

Postupně prohráli se ZŠ Komen-
ského 6 : 9.

Za naše mužstvo skórovali Řezní-
ček Leoš a Klepáč Patrik 2 branky, po 
jedné Menšík Štěpán a Hanus Marek.

Se ZŠ Ostravicí prohráli 4 : 6.
Všechny 4 branky vsítil Patrik Kle-

páč.
ZŠ Čeladná nás porazila 5 : 3 , a pro-

to na nás zbylo je poslední šesté místo.
Branky Klepáč Patrik 2. Štěpán 

Menšík 1.

Školu a obec reprezentovali: Klepáč 
Patrik, Hanus Marek, Řezníček Leoš, 
Vávra Matouš, Šlechta Radan, Baran 
Albert, Cáb Václav, Menšík Štěpán, Be-
ránek Ondřej.

Chlapci sice nestačili na své sou-
peře, ale výkon naznačoval, že pokud 
budou na sobě dále pracovat, mohou 
v budoucnu dosáhnout i na vítězství.

Pro starší žáky 8. - 9. tříd proběhl 
turnaj na ZŠ TGM ve Frýdlantu n. O. 
12. 12. 2018.

Zde výkonnostní rozdíl mezi žáky 
Frýdlantu n. O., Kozlovic a našimi žáky 
byl opět velký, podobně jako v halové 
kopané.

Žáci postupně prohráli se ZŠ TGM 
F. n. O 2 : 8, se ZŠ Komenského F. n. O  
1 : 12, se ZŠ Kozlovicemi 0 : 8 a s gym-
náziem F. n. O 1 : 9

Čestný úspěch zaznamenali dvě-
ma brankami Patrik Klepáč, po jed-
né vstřelil Jan Cochlar a Lukáš Poled- 
ník.

Školu a obec reprezentovali tito 
žáci: Adam Závodný, René Šnyta, Jan 
Knapek, Michal Majerek, Jáchym Še-
bela, Richard Nytra, Lukáš Poledník, 
Jan Cochlar, Maxmilián Grešo, Klepáč 
Patrik.

Věřím, že žáci načerpali nové zku-
šenosti a že tyto výsledky je neodradí 
od další snahy se v budoucnu zlepšit. 

Vedení školy děkuje za pomoc  
p. Knapkovi Petrovi, který ochotně 
pomohl odvézt starší žáky na turnaj 
do Frýdlantu n. O. a zpět.

V Kunčicích p. O. 13. 12.18
Jaroslav Goj

trenér, učitel Tv a ředitel školy

Nebesky pekelná nadílka deváťáků

Turnaje ve florbalu mladších a starších žáků
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Touto koledou zahájila dětská 
cimbálová muzika Ondřejníček další 
prosincový předvánoční koncert, při 
němž vystupují kunčické děti všech 
věkových kategorií. Po jejich vystou-
pení se obecenstvo zaposlouchalo do 
zpěvu a hry na zobcové flétny, které 
pečlivě nacvičily děti z MŠ „Dolní“, po 
nich se předvedli jejich vrstevníci z MŠ 
„Školní“ s pásmem koled při zdobení 
stromečku. Večerní vystoupení zakon-
čily děti ze školního pěveckého sboru 
několika písněmi se zimní tematikou 
a koledami. 

Nejkrásnější je vždy atmosféra spo-
lečného zpívání všech účinkujících dětí 
spolu s publikem. Nejinak tomu bylo 
i při tomto koncertu, který jsme za-
končili zpěvem tří nejznámějších koled. 

Děkuji všem zainteresovaným dě-
tem a jejich vedoucím za pečlivou pří-
pravu všech vystoupení, obecenstvu 
za příjemně strávené pozdní odpole-
dne. Budeme se těšit na další milá se-
tkání s našimi spoluobčany, kteří pod-
poří snahy dětí.  Mgr. M. Kahánková

Foto: Jiří Klouda

Vinšujeme Vám večer veselý…
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Co se děje v okolí

Dne 22. a 23. listopadu 2018 se usku-
tečnily ve Frýdlantu nad Ostravicí ha-
lové turnaje mladších (6. a 7. třída) 
a starších (8. a 9. třída) žáků. 

V případě mladších žáků se jednalo 
z naší strany o velmi vyrovnaný turnaj, 
a přestože jsme skončili až pátí, zahráli 
si žáci velmi zajímavá utkání. Postupně 
prohráli se ZŠ TGM „A“ 3 : 0. Dále pak 
prohráli brankou v poslední minutě 
utkání se ZŠ TGM „B“ 2 : 1 a tím se při-
pravili o lepší umístění. V posledním 
utkání o 5. místo vyhráli se ZŠ Ostravice 
1 : 0. Branky vstřelili R. Šlechta a J. Ni-

kel. Školu a obec reprezentovali tito žáci:  
L. Řezníček, O. Pecháč, Š. Menšík, P. Kle-
páč, F. Látal, O. Beránek, V. Cáb, R. Šlech-
ta, J. Nikel, F. Látal a M. Hanus. 

V případě starších žáků si naši žáci 
vyzkoušeli, jak velký výkonnostní roz-
díl v kopané je mezi žáky Frýdlantu  
n. O. a naší školou a skončili poslední. 
Naši kluci postupně prohráli se ZŠ TGM 
Frýdlant nad Ostravicí 17 : 0, s gymná-
ziem FnO 15 : 2, se ZŠ Komenského FnO 
10 : 0 a se ZŠ Kozlovicemi 13 : 0. Věřím, 
že je tyto výsledky neodradí do bu-
doucna od dalšího snažení zlepšit svou 

výkonnost. Malou náplastí byla nejhez-
čí branka utkání, kterou zaznamenal  
A. Zbořil hlavou po rohovém kopu. 
Druhý čestný úspěch zaznamenal  
J. Cochlar. 

Školu a obec reprezentovali tito žáci: 
M. Majerek, J. Havel, M. Grešo, J. Cochlar, 
L. Himlar, J. Knapek, Š. Šebela, A. Zbo-
řil, R. Nytra, L. Poledník, A. Závodný.

Děkuji tímto za pomoc p. Majerko-
vé, která pomohla s odvozem žáků 
z Kunčic p. O. do Frýdlantu n. O. a zpět. 

Jaroslav Goj, trenér, 
učitel Tv a ředitel školy

Jako každý rok jsme v úterý 6. 12. 
2018 pořádali soutěž ve skákání přes 
švihadlo – ČERTOVSKÉ HOPSÁNÍ. 

Čerti z 9. třídy počítali žákům  
z 1. stupně počet skoků za minutu. Děti 
soutěžily ve třech kategoriích: 1. tří-
da, 2. a 3. třída, 4. a 5. třída. Nejvyšší 
počet skoků byl 165. Na závěr si děti 
s čerty zatancovaly. 

Letos to čertům opravdu šlo a urči-
tě budou v pekle pochváleni! 

ČERTOVSKÉ HOPSÁNÍ – VÝSLEDKY 
2018 
KATEGORIE 1. tř. 

1. Cochlarová K.  87 skoků 
2. Palarčík K.  63 skoků 
3. Konvičková N.  52 skoků 

KATEGORIE 2. a 3. tř. 
1. Šrámek O.  116 skoků 
2. Stašicová N.  94 skoků 
3. Fajkusová D.  93 skoků 

KATEGORIE 4. a 5. tř. 
1. Klepáčová M.  165 skoků 
2. Fajkusová M.  164 skoků 
3. Mičulka Š.  148 skoků

Tradiční a originální cestovatelský 
festival Cyklocestování ve Frýdku-
-Místku se uskuteční již po třinácté na 
plátně a v prostorách Nové scény Vlast. 
Prostřednictvím besed, promítání, filmů 
a workshopů se můžete vydat s cestova-
teli na kolech do různých koutů světa. 

Hlavním programem bude projek-
ce frýdecko-místeckých cyklocestova-
telů Dáši&Kuby o jejich ojedinělém 
dobrodružném cyklonávratu z Nové-
ho Zélandu, při kterém zažili spousty 
neuvěřitelných zážitků a nádherných 
chvil. Za tahák festivalu lze určitě 
považovat i trojitou účast cestovate-
le rádia Impuls Jirky Kolbaby, který 
spolu s legendárním Víťou Dostálem 
pokřtí zbrusu novou knihu „Evropou 
na kole“ autora Martina Stillera.

O zážitky nebude nouze ani v be-
sedě dámského dua Magdy a Alis, 
které na kolech samy prošlapaly jižní 
a střední Ameriku. S rodinkami Čer-
mákových, Zigáčkových a Stillerových 
zavítáme s dětmi křížem-krážem Ev-
ropou. Roman Staněk nás zavede do 
drsného a přesto nádherného Kara-
bachu. A to samozřejmě není vše! Už 
teď se tedy máte na co těšit.

Festival pořádá spolek Cyklocesto-
vatelé za významné podpory Morav-
skoslezského kraje a příspěvkové or-

ganizace Národní dům Frýdek-Místek, 
která je spolupořadatelem akce.

PÁTEK  22.2.2019, FRÝDEK-MÍSTEK 
– Kino Nová Scéna Vlast
Blok A:
18:00 – 21:00 křest knihy „Evropou 
na kole“ – moderuje Jirka Kolbaba 
z rádia Impuls
Jiří Kolbaba – „Piráti z Karibiku 1 – 
severní Antily“ 

SOBOTA  23.2.2019, FRÝDEK-MÍS-
TEK – Kino Nová Scéna Vlast
Blok B: 
10:00 – 11:15 Sumbalovi – „Dunaj-
ská odyssea aneb z Bratislavy k Čer-
nému moři“
11:30 – 12:45 Roman Staněk – „Ná-
horní Karabach, Gruzie a Arménie“

Blok C:
13:30 – 14:45 Magda&Alis – „I holky 
mají své sny aneb z Mexika do Argentiny“
15:00 – 15:45 Martin Stiller – „Cyk-
lostezka Solná Komora“

Blok D:
16:15 – 17:30 Martin Stiller – „Z Brou-
mova až do Afriky na kole“ 
17:45 – 19:00 talkshow Jiřího Kolba-
by a jeho hostů

Blok E:
19:30 – 21:00 Bikepacking Nomads – 
„Z Nového Zélandu domů do Beskyd“ 
– SPECIÁL

NEDĚLE 24.2.2019, FRÝDEK-MÍS-
TEK – Kino Nová Scéna Vlast
Blok F: 
09:00 – 10:15 Čermáci – „Od moře 
k moři - Každoroční dovolená na kole 
a s dětmi? Proč ne!“
10:30 – 11:45 Zůza&Michal Klímkovi 
– „Zpomalený průjezd Indií“

Blok G:
12:15 – 13:00 workshop na téma „Jídlo 
a pití na cestách"
13:15 – 14:30 Šárka&Víťa&rodiče – 
„Velká cesta přes alpská sedla napříč 
Evropou“

Blok H:
15:00 – 16:15 Vackovi – „Salvador-
-Guatemala-Mexiko-Belize s dětmi 
na těžko“
16:30 – 17:30 Marek Liška – „Mikro-
dobrodružství"

Podrobnější informace naleznete 
na: www.cyklocestovani.cz nebo na 
facebooku: Cyklocestování

Halová kopaná starších a mladších žáků

Na Mikuláše jsme skákali s čerty

Festival CYKLOCESTOVÁNÍ (Frýdek-Místek 22.-24.2.2019)
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