
Vážení spoluobčané,
v první polovině ledna proběh-

la v naší obci již tradiční Tříkrálo-
vá sbírka. Výtěžek byl 83 308,- Kč. 
Úžasné! Jsem hrdý na to, že máme 
tak štědré občany a též obětavé ro-
diče a děti, kteří sbírku organizují 
a provádějí. Děkuji všem.  

Několik zajímavých výročí na 
měsíc únor. Dne 4. 2. 1941 - ve Fren-
štátě pod Radhoštěm se narodil Jiří 
Raška – první český vítěz na ZOH 
v historii – ZOH v Grenoblu v roce 
1968. Dne 4. – 11. 2. 1945 – proběhla 
Jaltská konference na Krymu – jed-
nání tří mocností - USA, Velké Bri-
tánie, SSSR (Roosevelt, Churchill, 
Stalin). Byla mimo jiné projedná-
na demilitarizace a odzbrojení Ně-
mecka po válce, vznik OSN, zapoje-
ní SSSR do války s Japonskem. Dne  
14. 2. (r. 269) – Den svatého Valen-
týna. Římský císař Claudius II. za-
kazoval svým vojákům, aby se že-
nili. Bál se, že oddaní muži nebudou 
chtít jít do boje. Kněz Valentýn mla-
dé a zamilované páry tajně oddával. 
Byl zatčen a mučen. Dne 14. února 
asi r. 269 byl popraven. Později bylo 
toto datum vyhlášeno svátkem za-
milovaných. 

Koncem ledna 2017 začal podle 
čínského kalendáře rok Ohnivého 
Kohouta. Tento rok symbolizuje ví-
tězství a úspěchy. Přináší klid ro-
dinných vazeb, nesnáší pokrytec-
tví, lež a přetvářku. Pokud to tak 
opravdu bude, je to dobře. Pak je 
jedno, zda se jedná o čínský nebo 
nečínský kalendář. Je to v nás, li-
dech. Přeji hodně zdaru.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Robert Křesťan  
a Druhá tráva
15. února

5 VH honebního 
společenstva
26. února

5 Akce  
pro seniory
16. února

6 Koncert  
Tomáše Hrubiše
25. února 

Slovo starosty
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TS2017 - máme rozpečetěno!!!!
Děkujeme všem koledníkům, kteří se zapojili do letošní Tříkrálové sbírky,  

a také děkujeme všem dárcům, kteří do pokladniček přispěli. 
Díky koledníkům a dárcům se v našich pokladničkách sešlo rekordních 

478.455,- Kč, 5 EUR, 80 centů, 10 Zlot., 5 Groszů.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 
obec počet pokladniček  výnos
Bordovice 2  24.401,- Kč
Čeladná 8  29.783,- Kč, 5 EUR, 10 Zlotych, 5 Groszy
Frenštát p.R. 5  20.361,- Kč a 80 centů
Hukvaldy 12  62.003,- Kč
Kozlovice 25  103.973,- Kč
Kunčice p.O. 13  83.308,- Kč
Lichnov 11  63.241,- Kč
Mniší 2  26.565,- Kč
Tichá 12  44.989,- Kč
Trojanovice 2 3.445,- Kč 
Vlčovice 4  16.386,- Kč

celkem 96 478.455,- Kč
5 EUR, 80 centů, 10 Zlot., 5 Gros.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. Za Charitu Frenštát, Anna Čechová
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Obec informuje

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou
Přinášíme fotoreportáž z průbě-

hu sbírky v naší obci, která byla opět 
úspěšnější než loni. Samozřejmě díky 
koledníkům a také díky Vám dár- 
cům. 

V letošním roce se do koledování 
zapojilo 10 dospělých a 36 dětí. Cel-
kem jsme měli k dispozici 13 poklad-
niček, jedna zůstala prázdná, dvě byly 

umístěny v obou kostelech, takže po 
domácnostech se chodilo koledovat  
s celkem 10 pokladničkami. 

Zde souhrn toho, jak se koledovalo 
v minulosti:
2012–  6 601,- Kč (koledníci neko-

ledují po domácnostech, po-
kladničky umístěny v kostele)

2013 –  43 594,- Kč (první koledníci 
vyrazili do ulic)

2014 –  58 043,- Kč
2015 –  63 004,- Kč
2016 – 72 272,- Kč (pokladniček bylo 

12, stejně jako loni)
2017 –  83 308,- Kč (opět rekord, jako 

každý rok J)  DĚKUJEME!!!
(pokračování na str. 3)
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Zdeňka Blažková  90 let
Marie Klimešová  86 let
Vlasta Kubulusová  86 let
Ilona Václavíková  83 let
Žofie Chasáková  82 let
Božetěch Michna  75 let
Machová Markéta  75 let
Vojtěch Pavlíček  75 let
Milan Pícha   75 let
Josef Šlechta   70 let
Antonín Valenta  70 let
Leopold Mičulka  65 let
Pavel Kahánek  60 let
Karel Jurek   60 let

Marie Lančová  60 let
Zdeňka Závodná  60 let
Miroslav Mikluš  60 let

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

Jubilanti únor 2017
Vzpomínky

Rozloučení

Společenská rubrika

V lednu jsme se naposledy rozlou-
čili s panem Josefem Pustkou, panem 
Bohumírem Kuřecem a paní Ludmi-
lou Bartošovou.

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

„Úsměv měl na rtech,  
dobrotu v srdci,  
lásku v duši…“

Dne 6. února 2017 uplynulo  
10 let od úmrtí pana Zbyňka 

Macury. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte prosím s námi.

Vzpomíná maminka  
a bratr a sestra s rodinami.

(dokončení ze str. 2)
Závěrečného bowlingu (letos v Imr-

vére) se zúčastnilo 19 dětí. V této foto-
reportáži přinášíme fotky mnoha, ale 
zdaleka ne všech skupinek koledníků. 

Z fotografií je patrné také to, o co v této 
akci také jde – o úsměv, lidskou souná-
ležitost a dobré vztahy. Děkuji všem, 
kteří pomáhají šířit dobro. Mám pocit, 
že je to čím dál více potřeba. -MŠ-

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou
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Je to již více než rok, co je možné  
v obci Kunčice pod Ondřejníkem ode-
vzdávat použité jedlé oleje. Nejprve 
bychom vám všem za Trafin Oil, kte-
rý oleje sbírá, rádi poděkovali.

Obec Kunčice pod Ondřejníkem 
se totiž v naší evidenci odběrů oleje 
umisťuje na velmi dobrých pozicích 
mezi ostatními zapojenými obcemi. 
Za dobu naší spolupráce se vybralo už 
úctyhodných 145 litrů! 

Tím, že olej po vaření nevylijete do 
dřezu nebo toalety, pomáháte přírodě. 
Olej se totiž v takovém množství špat-
ně rozkládá. Uleví se také kanaliza-

cím a čističkám odpadních vod, které 
oleji a tuky vždy velmi trpí. Snižují se 
náklady na provoz a údržbu čističek 
a kanalizací. 

Česko patří v Evropě mezi špičku ve 
třídění papíru, skla či plastů. Všichni 
jsme si zvykli odkládat tyto suroviny 
do barevných kontejnerů. Stejně tak si 
přejeme, aby i oleje nekončily v odpa-
dech, ale ve správných kontejnerech. 
Ještě jednou děkujeme všem těm, co 
se snaží.

Za Trafin Oil 
Pavel Drábek

http://www.trafinoil.cz/

A teď již slíbené oficiální vyjádření České pošty, s.p.
V obcích Čeladná a Kunčice pod 

Ondřejníkem se v poslední době 
množily stížnosti na poštovní služ-
by, zajišťované dodejnou Frýdlant 
nad Ostravicí. Docházelo tu k čas-
tému zpožďování při dodání balíků. 
Dodejna Frýdlant nad Ostravicí se 
v poslední době potýká se složitou 
personální situací způsobenou ne-
dostatkem pracovníků.

„V současné době, kdy je na trhu 
práce na těchto typových pozicích 
prakticky nulová nezaměstnanost, 
se pracovníci do provozu shání velmi 
obtížně. Není to problém pouze České 
pošty, ale celého odvětví,“ uvedl k celé 
situaci také Matyáš Vitík, tiskový 
mluvčí České pošty a dodal: „Vedení 

České pošty se snaží nepříznivou perso-
nální situaci řešit například zavedením 
nových adaptačních programů, které by 
měly zajistit větší stabilitu zaučených 
zaměstnanců nebo navýšením mzdo-
vých prostředků.“ 

Doručovací okrsek, do jehož místní 
působnosti spadá i dodací místo Kun-
čice pod Ondřejníkem 104 a obec Če-
ladná není v současné době obsazen 
stabilním doručovatelem a v měsíci 
říjnu a listopadu byl doručován stří-
davě různými doručovateli, kteří již 
u České pošty, s. p., nepracují. S jed-
ním doručovatelem byl ukončen pra-
covní poměr v důsledku nespolehli-
vosti a neplnění pracovních povin- 
ností.

Vedení dodejny Frýdlant nad Os-
travicí a Depo Frýdek-Místek 70 bylo 
s celou situací seznámeno. „Všich-
ni zainteresovaní zaměstnanci Čes-
ké pošty byli upozorněni, aby při své 
činnosti dodržovali stanovené tech-
nologické postupy. Doručovatelé byli 
zejména upozorněni, aby zásilky do-
ručovali včas a do správných domov-
ních schránek, případně doručova-
cích schrán. Vedení dodejny Frýdlant 
nad Ostravicí bylo upozorněno, aby 
kvalitě doručování v oblasti Čeladné 
a Kunčic pod Ondřejníkem věnovalo 
zvýšenou pozornost,“ doplnil Matyáš  
Vitík. 

Mgr. Ivo Vysoudil
Specialista pro komunikaci

Problémy s doručováním zásilek Českou poštou, s.p. 
v obcích Kunčice p.O. a Čeladná
Vážení spoluobčané, 

dovoluji si oslovit všechny, kterých 
se osobně týkal, popř. stále ještě týká 
problém s doručováním zásilek Čes-
kou poštou. Chtěla bych se s Vámi tou-
to formou podělit o oficiální vyjádře-
ní České pošty, s.p. k této dlouhodobé 
problematice.

Nebudu již vypisovat, s kolika zá-
silkami jsme měli problémy a kolik 
telefonátů s paní Janou Macurovou 
(vedoucí dodejny Frýdlant n.O.) jsme 
absolvovali, než mi došla trpělivost. 
Takzvanou poslední kapkou bylo, 
když mi, až při čtvrtém avízovaném 
pokusu, byl konečně doručen očeká-
vaný balík. 

Na tento popud jsem, v podobném 
duchu jako paní Střalková do led-
nových Kunčických obecních novin, 
napsala dopis již přímo JUDr. Zuza-
ně Kvášové, Poštovní ombudsmance. 

Tato jej předala k vyřízení pracovišti 
doručovací a účelové sítě Severní Mo-
rava (DÚS SM). Posléze mě, po další 
složité telefonické a písemné komuni-
kaci, doma osobně navštívil Ing. Fran-
tišek Jendřejčík, MBA - vedoucí depa 
Frýdek-Místek 70 (přímý nadřízený 
paní Macurové).

Tento mi, mimo jiné, sdělil, že paní 
Macurová má zákaz písemně odpoví-
dat na došlou korespondenci. K jeho 

chvále budiž přičteno, že zařídil bez-
odkladnou opravu naší modré doru-
čovací schrány, umístěné u hlavní ko-
munikace. 

Pokud tedy bohužel patříte do té 
skupiny spoluobčanů, kterým ještě 
stále nechodí řádně pošta, popřípa-
dě s ní opět začnete mít problémy,  
z vlastní osobní zkušenosti doporu-
čuji, pokud chcete dosáhnout dlouho-
dobějšího efektu a ne pouze nalezení 
konkrétní reklamované zásilky, re-
klamovat vše písemnou formou a to 
nejlépe e-mailem, adresovaným panu 
Ing. Františku Jendřejčíkovi, MBA  
(e-mail: Jendrejcik.Frantisek@cpost.
cz). Jeho nadřízenou je pak paní  
Ing. Vladimíra Gotthardová – ředi-
telka DÚS SM (e-mail: Gotthardova. 
Vladimira@cpost.cz).

Lenka Kaděrová, 
Kunčice p.O. č.p. 104

Děkujeme za sběr olejů
Obec si také na služby České poš-

ty opakovaně stěžuje, na oficiální 
vyjádření čekáme. Nicméně víme, 
že ON, které jsme dali na poštu  
k roznosu 13. ledna, nebyly do cca 
30 domácností doručeny až do vý-
zvy dne 25. ledna, kdy došlo k ná-
pravě. Bylo nám sděleno, že od  
1. února by již měla být všechna 
místa doručovatelů obsazena. Snad 
se tedy situace zlepší. Vaše postře-
hy jsou ale nadále vítány. 

–MŠ-

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

Řádná valná hromada se bude ko-
nat dne 26.2. 2017 v 10 hod. v restau-
raci Huťařství.
Program valné hromady
• Zahájení
• Volba orgánů valné hromady, schvá-

lení jednacího řádu

• Přijetí nových členů honebního spo-
lečenstva

• Zpráva o činnosti honebního spole-
čenstva

• Roční účetní uzávěrka za rok 2015  
a 2016 a návrh rozpočtu na rok 
2017

• Závěr
• Výplata honebného za 5 let
• Občerstvení a pohoštění účastníků 

valné hromady

V případě neúčasti potřebného po-
čtu hlasů (nadpoloviční většiny hla-
sů), uskuteční se jednání valné hro-
mady po uplynutí 1 hodiny, viz par. 22  
odst. 4 Zák. 449/2001 Sb.

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

V Kunčicích pod Ondřejníkem, dne 
16.1.2017

starosta HS 
Cochlar Miloš

Oznámení o konání valné hromady honebního 
společenstva

Kultura a spolkový život

V tomto roce si připomeneme  
115 let od založení lázní Skalka, od 
roku 1902 označovaných „Lázně Skal-
ka Bad – Velké Kunčice pod Radhoštěm 
– Morava“. Koncem listopadu by měla 
vyjít kniha s názvem ŽIVOTADÁRNÉ 
ÚDOLÍ s podtitulkem Od lázní Skalka 
k Beskydskému rehabilitačnímu cent-
ru 1902-2017. Samozřejmě, že k his-
torii patří i existence čeladenské ne-

mocnice (a porodnice) v druhé polo-
vině minulého století. Autorský tým 
se obrací na občany Čeladné, Kunčic 
pod Ondřejníkem, případně na pa-
mětníky z okolních obcí, s prosbou  
o zapůjčení archivních materiálů (tex-
tů, fotografií, novinových výstřižků, 
dopisů aj.), pokud takové materiály 
se někde v rodinných albech či archi-
vech nacházejí. Jedná se především  

o období 1902 a dále, až do roku 2000. 
Cokoli v tomto případě může být za-
jímavé. Zapůjčené materiály vrátíme 
obratem, samozřejmě nepoškozené  
a jména spolupracovníků (budou-li 
souhlasit) uvedeme v knize. 

Děkujeme za případnou pomoc. Kon-
takt: Petr Andrle, mobil 724 100 646; 
tel.: 558 431 835; ondrejnikrozhledna@
seznam.cz.

Prosba k pamětníkům v Čeladné, v Kunčicích  
pod Ondřejníkem a v okolí
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Jedná se o výstavu korunovačních klenotů z celé Evropy, která se koná v ostravském 
muzeu. Dohodli jsme se na termínu 16.2.2017 (čtvrtek). Odjezd vlakem z Kunčic v 10 hod. 
Po zhlédnutí výstavy se rozhodneme, zda si zajdeme na kafíčko nebo oběd. Vstupenka na 
výstavu stojí 80,- Kč.  Zdraví a těší se na Vás Jana Mončková

Výstava trvá až do 5. března. Je tedy dobrým tipem na výlet o jarních prázdninách.

Pozvánka na akci pro seniory

Královská koruna. Zlatý kruh 
moci a síly. Vznešený symbol, před 
nímž se skláněly a sklánějí davy. 
Jejich originály a vynikající kopie 
si lze prohlédnout na další ze série 
atraktivních mezinárodních vý-
stav v Ostravském muzeu, která se 
koná v době od 9. prosince 2016 do 
5. března 2017.

 „Výstava je zapůjčena z nejslav-
nější světové sbírky replik koruno-
vačních klenotů firmy Juwelier Abe-
ler v německém Wuppertalu, kde je 
uložena v trezoru a veřejnosti není 
přístupna. V takovém rozsahu, jak ji 
uvidíte v Ostravském muzeu je před-
stavena úplně poprvé,“ říká o výstavě 
ředitelka Ostravského muzea Jiřina 
Kábrtová a dodává: „Zvláštního při-
jetí se v muzeu dostalo stříbrné ko-
runě z cášské bysty Karla IV. (Karel 
jí byl korunován římsko-německým 
králem v roce 1349). Koruna je nyní  
v muzeu podruhé, a to po šesti letech, 
kdy byla součástí výstavy Král, kte-
rý létal – Jan Lucemburský. Karla IV. 
si připomeneme ještě korunou Svaté 
říše římské, Svatováclavskou koru-
nou a železnou korunou Lombardie. 
Všechny tyto čtyři koruny měl Karel 
IV. právo nosit na své vznešené hlavě.“

Ostravské muzeum představí de-
sítky unikátních replik korunovač-
ních klenotů významných říší Evropy. 
Návštěvníci budou mít mimořádnou 
příležitost potěšit se skvosty, které 
nosili panovníci známých říší Asie, 
panovníci v Americe či panovníci af-
rických kmenů.

„Vystavena bude například Svatoště-
pánská koruna Uherského království, 
jejíž kříž „nakřivo“ na vrcholu koruny 
vyvolává řadu teorií a pověstí, proč 
tomu tak je. Nádherně zdobená rakous-
ká císařská koruna, jablko a žezlo nás 
zase zavede ke známému panovníkovi 
Rudolfu II. Zastoupena je také celá šká-
la korun, prezentujících dosud vládnou-
cí panovníky Velké Británie,“ popisuje 
výběr exponátů Jiřina Kábrtová a po-
kračuje: „I když jsou koruny zdobeny jen 
„náhražkami“světoznámých diamantů 
(Koh-i-noor či Druhá africká hvězda), 
přesto si uvědomíme jejich obrovskou 
hodnotu. Proslulá je koruna francouz-
ského krále Ludvíka XV. a vidíme i ve-
likášství Napoleona I. (několik korun  
i speciální vavřínový věnec ). Do pro nás 
exotických zemí nás zavede koruna Si-
amského království, oči přecházejí nad 
třpytem a krásou korun dynastie Pa-
hlaví či korunou etiopského císaře Me-

nelika II. Nechybí ani replika zlaté ko-
runy Inků, jejíž originál je ve Zlatém 
muzeu v Limě (Peru).“

Výstava je doplněna fotografie-
mi nejznámějších evropských ko-
runovačních katedrál. Speciální 
část tvoří jednoduchý přehled do-
sud vládnoucích panovnických rodů  
v Evropě. Nizozemí, Dánsko, Švéd-
sko a Velká Británie mají zastoupe-
ny své královské koruny na výstavě.

Výstavu zahájí J.E. Eduard W. V. 
M. Hoeks, velvyslanec Nizozemské-
ho království v ČR spolu s primá-
torem statutárního města Ostravy 
Tomášem Macurou. J.E. Christian 
Hoppe, velvyslanec Dánského krá-
lovství v ČR poslal obyvatelům Os-
travska zdravici.

Výstavou Korunovační klenoty  
v dějinách světa se Ostravské mu-
zeum připojuje k završení letošních 
oslav 700. výročí narození císaře  
a krále Karla IV. a zároveň výstavou 
zahájí oslavy 750 let od první pí-
semné zmínky o městě (1267), kte-
ré budou probíhat po celý rok 2017.

Kurátoři výstavy:
RNDr. Jiřina Kábrtová, ředitelka muzea
PhDr. David Majer, historik umění
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Sportovní úspěch

Do pomyslné rubrik y „Mist ř i  
z Kunčic pod Ondřejníkem“ se nově 
zařadila rodačka této obce, teprve 
14ti letá Marie Glistová, která se od 
dětství věnuje latinskoamerickému 
tanci. Zodpovědnost při přípravě na 

každou soutěž, obdivuhodná fyzická 
výkonnost a výsledky v této sportov-
ní a společenské disciplíně jí v celo-
republikovém žebříčku za rok 2016 
společně s tanečním partnerem Ada-
mem Chytilem, zajistily druhé místo. 

Jako reprezentantka ČR v této kate-
gorii se rovněž zúčastnila loňského 
mistrovství světa v moldavském Kiši- 
něvu.

Věříme, že talent mladého páru 
budeme moci obdivovat i na některé  
z obecních akcí.

Blahopřejeme.

Foto: Photohighway.cz, Czech Dance 
Open 2016 a Libor Makrlík (zdroj: Adam 
Chytil & Marie Glistová / Facebook)

V sobotu 14. ledna se v hasičské 
zbrojnici konala Valná hromada naše-
ho sboru, tentokrát s velmi důležitým 
bodem programu, a to volbou nového 
starosty sboru. 

Protože práce starosty je v součas-
né době velmi náročná nejen na orga-
nizační zabezpečení práce sboru, ale 
hlavně přibylo spoustu práce adminis-
trativní, proto dosavadní starosta pan 
Tomáš Závodný na tuto funkci z důvo-
du pracovní vytíženosti rezignoval.  
V tajné volbě byl valnou hromadou no-
vým starostou zvolen pan Tomáš Ma-
ralík, který je mimo jiné i velmi aktivní 
na úseku mládeže. 

Panu Tomášovi Závodnému moc 
děkujeme za jeho práci pro náš sbor, 
novému starostovi pak přejeme hod-
ně sil a elánu do další práce pro Sbor 
dobrovolných hasičů v Kunčicích pod 
Ondřejníkem. 

Za SDH Kunčice p.O.
Věra Kahánková

Sbor dobrovolných hasičů volil nového starostu
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V sobotu 07. 01. 2017 od 08.00 hod. 
se v tělocvičně TJ Sokol Kunčice p. O. 
konaly halové závody v rybolovné 
technice.

Za účasti 40-ti závodníků z celé 
republiky, neodmítli pozvánku ani 
úřadující mistři světa jak juniorské 
(Tomáš Spáčil - Zaječov), tak senior-
ské (Jan Bombera - Litovel) kategorie  
a díky jejích účasti dostaly závody 
punc nejvyšší sportovní akce konané 
v naší sokolovně.

Ráno mezi 08.00 -09.00 hod. pro-
běhla registrace závodníků a lehký tré-
nink na seznámení s prostředím. Ještě 
před zahájením závodu přivítal všech-
ny účastníky předseda Krajského od-

boru RT Bc. Jiří Plachý. Závodníci roz-
dělení do čtyř kategorii žáci+žákyně, 

muži+ženy, postupně 
předváděli své umě-

ní v disciplínách zátěž 
aremberg, zátěž skish, 

multi skish, muška dálka jed-
noruč a zátěž dálka jednoruč.

Po celý den závodu bylo pro všech-
ny účastníky a jejich doprovod při-
pravené, paní Olgou Křenkovou, velmi 
bohaté občerstvení, které se podáva-
lo zdarma.

Po šesti hodinách těžkého zápole-
ní jsme se dopracovali k zajímavým 
výsledkům:

žáci trojboj: 
1.  Kočkár Tobias 
 - Zaječov . . . . . . . . . . . . . . . 227,525 b.
2.  Honzírek Ondřej 
 - Kroměříž . . . . . . . . . . . . . 220,375 b.
3.  Sitek Filip 
 - Bohumín . . . . . . . . . . . . . 217,335 b.

žákyně trojboj:   
1.  Buráňová Adéla 
 - Kroměříž . . . . . . . . . . . . . 198,705 b.
2.  Ungrová Adéla 
 - Zaječov . . . . . . . . . . . . . . . 179,535 b.
3.  Grznárova Tereza 
 - Bohumín . . . . . . . . . . . . . 168,505 b.

muži pětiboj: 
1.  Bombera Jan 
 - Litovel . . . . . . . . . . . . . . . . 411,425 b.
2.  Spáčil Tomáš 
 - Zaječov . . . . . . . . . . . . . . . 391,380 b.
3.  Ing. Krejčí Miloslav 
 - Kroměříž  . . . . . . . . . . . . 375,015 b.

ženy pětiboj:
1.  Plachá Zuzana 
 - Ostrava. . . . . . . . . . . . . . . 340,665 b.
2.  Kepaková Lucie 
 - Bohumín . . . . . . . . . . . . . 330,880 b.
3.  Tichá Lenka 
 - Ostrava. . . . . . . . . . . . . . . 283,070 b.

Video ze závodů zhlédněte na  
https://youtu.be/eOfb7aON-XU a také 
na Kunčice TV – kategorie Ostatní.

Závěrem chci poděkovat všem 
zúčastněným za sportovní výkony  
a hladký průběh závodu. 

Zájemci o tento sport kontaktuj-
te na tel. č. 604 354 309 nebo email  
svetelsky.karel@seznam.cz pana  
Karla Světelského, který při TJ sokol 
Kunčice p. O. zakládá nový oddíl Cas-
ting Kunčice p. O.  

Karel Světelský
Foto: Bc. Kobliha Karel

Halové závody v Castingu
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25.2.2017 Koncert Tomáš Hrubiš
3.3. 2017 Šibřinky (TJ Sokol) - VYPRODÁNO
11.3. 2017 Pochování basy (Skalka) - VYPRODÁNO
19.3. 2017 Dětský karneval (SRPdŠ)
1.4. 2017 Divadlo pro děti - „Sportovní pohádka“,  
 Divadlo Kufr, od 10:00
1.4. 2017 Divadlo na Huťařství - Divadlo Devítka  
 „May Day“, od 18:00
2.4. 2017 Vynášení Mařeny (CM Ondřejníček)
11.4. 2017 Velikonoční vajičko (SPV)
22.4. 2017 Ondřejník - opékání v lomu  
 (Turistický spolek Kunčice p. O. )
22.4. 2017 Sběr velkoobjemového odpadu (Obec)
6.5.2017 Folkování pod Ondřejníkem (Obec)
12.5.2017 Divadlo - Huťařství, 18:00 Čarodějnice  
 na vdávání, Bašťanský spolek
13.5.2017 Divadlo – hudební pohádka pro děti,  
 10:00
27.5.2017 Kunčický pochod - Po stopách partyzánů  
 (Turistický spolek Kunčice p. O.)

Podrobnosti ke všem akcím budou postupně zveřejňová-
ny na webu obce www.kuncicepo.cz a samozřejmě také na 
plakátech.

Akce, které nás čekají

ZŠ a MŠ Karla Svolinského,  
Kunčice pod Ondřejníkem hledá zájemce o dovoz 

stravy ze školní jídelny ZŠ do MŠ dolní u kostela. 
O podrobnější informace si volejte na vedení školy.

Telefon: 556 850 184.

Tomáš Hrubiš zde představí jak výběr 
skladeb ze svého debutového alba „Tlecí 
doba“ tak i nejnovější kusy. Ty jsou vysta-
věny na specifickém zvuku preparované-
ho piana a repetitivních motivech s místy 
až filmovou náladou.

A kde? Tentokrát v sále restaurace Hu-
ťařství – v sobotu 25. února od 19:00. 
Podrobnosti na webu obce a na plakátech.

Pozvánka na koncert

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Sklad Trojanovice – Bystré. 

Dříví naštípané na prostorové metry (rovnané), špalky. 
Možnost dovozu odběrateli. 

Telefon: 603 315 738.

PIZZERIE SALIERI 
rozvoz jídel do Kunčic za 30,- Kč.  

Otevřeno denně 11-23. Polední menu za výhodné ceny.  

Objednávky 605 303 190
www.pizzasalieri.cz 

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

ZDE MŮŽE BÝT VAŠE REKLAMA
více informací na tel.: +420 736 773 930

a e-mail: noviny@kuncicepo.cz

Chcete být aktuálně informováni 
o tom, co se děje v obci?

Stáhněte si naši novou 

OBECNÍ APLIKACI!
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Těmito úvodními slovy započala 
kratičká divadelní hra se zpěvy koled, 
kterou si pro své rodiče připravili obě-
taví žáci 7. třídy. Hrou, kterou před-
vedli ve školní galerii večer na Tři krá-
le, tedy 6. 1., nejen potěšili své blízké, 
ale také jsme jí uzavřeli dobu vánoční. 
Představení se všem návštěvníkům lí-
bilo, děti sklidily velkou pochvalu za 
odvahu i herecké výkony, odměněny 
byly potleskem i společným zpěvem 
v úplném závěru vystoupení.

Chtěla bych proto touto cestou po-
děkovat všem „osmi statečným“ sed-
mákům za jejich zodpovědný přístup 
k nácviku i k samotnému vystoupení, 
ale také všem milým návštěvníkům, 
kteří přišli děti povzbudit v jejich sna-
ze. Myslím, že nám všem bylo pospolu 
moc hezky.      

M. Kahánková, učitelka

Ve středu 11.1.2017 odjeli žáci  
6. a 7. třídy do novojičínského Beskyd-
ského divadla na představení klasic-
kého Erbenova literárního díla. V jed-
noduchých černobílých kostýmech  
s minimem rekvizit vystoupilo 6 he-
reček a 1 herec, který celé předsta-
vení zahájil recitací úvodní básně 
Kytice. Pak už následovaly zdrama-
tizované balady: Zlatý kolovrat, Ho-
loubek, Vodník, po přestávce jsme 
ještě viděli Poklad a Svatební košile. 
Celé představení bylo zpestřeno pů-
sobivými zvukovými efekty, mluvené 
slovo se prolínalo se zpívanými verši 
a představení uzavřelo opět několik 
veršů úvodní básně. Z divadla jsme 
odjížděli spokojeni, s pěkným kul-
turním zážitkem, plni nových dojmů  
a poznatků.

Mgr. M. Kahánková, uč. ČJ

Projekt „Záchranný systém očima 
dětí“ probíhal v mateřské škole škol-
ní téměř celý měsíc leden. Během této 
doby se děti denně seznamovaly s pra-
cí policie, hasičů a záchranářů. Vždy se 
snažíme, aby se děti učily nejen pomocí 
obrázků a vypravováním, ale aby si da-
nou věc mohly prohlédnout v reálu a po-
kud možno si ji i „osahat“. A tak se nám 
podařilo něco ojedinělého. Zajistili jsme 
návštěvu těchto profesionálů v naší 
mateřské škole i s praktickou ukázkou.

Nejprve nám p. Pavel Adamec zpro-
středkoval návštěvu policisty. Pan 
Martin Jašek z policejního oddělení ve 
Frenštátě pod Radhoštěm dětem ná-
zorně předvedl výstroj i výzbroj poli-

cisty, kterou si děti mohly vyzkoušet, 
vysvětlil správné chování na silnici, 
předvedl ukázku „zatýkání pachatele“ 
a svezl děti v policejním autě.

Pak následovala práce hasičů. K těm 
mají naše děti opravdu blízko, protože 
někteří už navštěvují kroužek hasičů 
v naší obci.

A nakonec přijel za dětmi i záchra-
nář z Kopřivnice pan Zdeněk Rychet-
ník. Přijel s maskotem Kryštůfkem  
a figurínou Adamem. Děti si vyzkou-
šely jak ošetřit různá zranění, jak se 
používá dlaha, obvaz i trojcípý šátek. 
A co víc, nebály se vyzkoušet si záchra-
nu života pomocí resuscitačního vaku 
a masáží srdce na figuríně. 

 Pro nás pedagogy je velice důležité 
učit děti bezpečnosti, varovat je před 
nebezpečím a učit je umět si poradit  
i v nepříjemné situaci. Děti v naší ma-
teřské škole to vnímají a všechny ná-
vštěvy s praktickými ukázkami byly 
pro ně obrovským zážitkem. 

za mateřskou školu školní    
Naďa Svobodová

Daj Bůh ščestí, 
milí páni

KYTICE z pověstí 
národních

Záchranný systém očima dětí
Ze života školy a školky
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V letošním roce jsme lyžařský kurz 
pro děti prvního stupně započali na 
konci Vánočních prázdnin - 2. ledna. 
Lyžařského kurzu s názvem "Lyžuje-
me se Sluníčkem" se zúčastnilo celkem  
35 žáků prvního stupně. V letošním 
roce se 8 žáků rozhodlo vyzkoušet 
Snowboard. Každý den malí lyžaři byli 
na svahu dvě vyučovací hodiny, mezi 
kterými byla přestávka na svačinu  
a chvilku odpočinku. Děti byly rozdě-
leny do skupin podle svých lyžařských 
dovedností. Družstva snowboardistů 
a Borůvek (malí lyžaři) udělala velký 
pokrok, obě družstva začínala jako 
začátečníci a ve středu odpoledne  
v druhé vyučovací hodině, již děti sjíž-
děly jižní sjezdovku Ski Bílá. Nesmíme 
zapomenout i na další družstva. Na 
severní sjezdovce, kde je čtyř sedač-
ka, se zdokonalovala tato družstva: 
Tučňáci, Torpéda a Tornáda ve svých 
lyžařských dovednostech. Malé druž-
stvo Banáni, čítající tři děti, jezdilo  
v dětském  parku. V poslední vyučova-
cí hodině proběhly tradiční závody na 
svahu, na kterých byli přítomní i rodi-
če. Věřím, že dětem se lyžování a snow-

boarding líbí a těší se na další lyžování 
v roce 2018, více informaci bude vyvě-
šeno na nástěnce ve škole na přelomu 
září-říjen. Akci organizují Martina Lo-

rencová a Markéta Macurová. Zároveň 
bychom chtěly poděkovat za pomoc ro-
dičům, kteří nám pomáhali.

Text a foto: Markéta Macurová

Lyžujeme se Sluníčkem

Družstvo „Banáni“

Družstvo „Snowboard“ Družstvo „Borůvky“
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www.pneuzatopek.cz

Místo čekání ve frontě
dobrá káva zdarma

Online rezervace služeb na www.pneuzatopek.cz

nabízí

domácí velikonoční cukroví
... linecké, kokosové, marcipánové,

karamelové, čokoládové,
…a spoustu dalších….

Cena včetně balného …..390,- / 1kg 
Objednávky přijímáme do  31.3.2017

na tel. čísle   606 389 774 
724 399 919 

HOSPŮDKA NA KOPEČKU
Kunčice pod Ondřejníkem


