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Tříkrálová sbírka 2020 proběh-
la opět i v naší obci. V době od 1. do 
14. ledna se celou vesnicí nesl zná-
mý nápěv

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, 
zdraví vinšujeme vám…“

Děkujeme, že i letos jste kolední-
kům otevřeli nejen dveře od svých do-
movů, ale především svá srdce.

Jitka Kaslová, jedna z rodičů do-
provázejících malé koledníky, nám 
napsala:

Ráda bych zmínila, že 3K sbírka není 
jen o finančním příspěvku pro vážně ne-
mocné, ale v posledních letech se stala 
krásnou tradicí naší obce. Často je to je-
diná  příležitost jak se potkat se sousedy 
a popřát si hodně štěstí a zdraví v no-
vém roce. Každý za své okrsky máme 
"záchytná místa" kde se ohřejeme, usu-
šíme, děti dostanou něco dobrého a po-
kračujeme dále. Není možné zde udělat 
úplný výčet těchto skvělých zastavení. 
Ráda bych za všechny zmínila hospůdku 
Na Kopečku, kde na nás netrpělivě čeka-
jí, paní kuchařky odskočí z kuchyně a se 
slzami v očích zpívají společně s dětmi. 
U kamen usušíme promočené papíro-
vé koruny a rukavice a dostaneme skvě-
lou kyselicu. A právě na tuto úžasnou 
atmosféru se všichni těšíme a víme, že 

zase za rok od nás uslyšíte „My tři krá-
lové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšu-
jeme vám...“

Podobné zážitky popisuje více ko-
ledníků, například vím, že na dolním 
konci jsou vždycky pro koledníky při-
praveny bramborové placky, v okolí 
Huťařství máme také vytipováno ně-
kolik chalup, kde se vždycky ohřeje-
me a dostaneme něco dobrého na zub 
a chvíli i posedíme. V mnoha domác-
nostech je samozřejmostí sladkost do 
batůžku nebo košíku, takže kdo by ne-
byl patřičně vybaven, musel by brzy 
u někoho o tašku požádat. 

DÍKY VÁM JSME VYBRALI NE- 
UVĚŘITELNÝCH 109.194 Kč!!!!

Letošní výtěžek půjde na Podporu 
a rozvoj paliativní péče.

Celkové výsledky Tříkrálové sbírky 
2020 pro Charitu Frenštát

obec poklad- 
ničky výnos

Bordovice 2 30.607,- Kč
Čeladná 15 47.531,- Kč
Frenštát p.R. 10 66.192,- KČ
Hukvaldy 14 81.272,- Kč
Mniší  
a Vlčovice 7 65.851,- Kč

Kozlovice 22 111.167,- Kč
Kunčice pod 
Ondřejníkem 14 109.194,- Kč

Lichnov 12 76.485,- Kč
Tichá 15 57.211,- Kč
Trojanovice 8 34.584,- Kč 
celkem 119 680.094,- Kč

(pokračování na str. 5) 

Milí sousedé,
dnešní úvodník věnuji jednomu té-

matu. A sice budově Huťařství. 
S touto budovou mají mnozí jistě 

spojeno mnoho vzpomínek. Já mohu 
mluvit jen za posledních 12 let, ale 
často od místních slýchávám, že tam 
v jednom období bývaly vyhlášené 
diskotéky, na které se sjížděli lidé 
z širokého okolí. A těch plesů! (ať už 
to byly Šibřinky, plesy SRPŠ, Mysli-
vecký ples, Lidový ples a jistě mnohé 
další). Taky si pamatuji, že když bylo 
Huťařství před několika lety mimo 
provoz, tak jakoby usnul společen-
ský život v obci. 

V posledních letech zde obec za-
čala organizovat divadelní předsta-
vení. Pokud dobře počítám, tak těch 
dětských jsme uspořádali 13 a těch 
pro dospělé již minimálně 18. A těch 
koncertů! Všichni, kteří u nás vždy 
vystupovali, se shodli na tom, že sál 
má neopakovatelnou atmosféru, kte-
rá se z moderních sálů po celé repub-
lice již vytrácí. 

Budova má opravdu za sebou kus 
historie. Vždyť údajně nejstarší zná-
mou listinou, vztahující se na Kunči-
ce, je kupní smlouva (z roku 1587), 
podle níž olomoucký biskup Stani-
slav Pavlovský prodává huťmistru 
Dominiku Syrerovi skelnou huť Hu-
ťařství. V 19. století byla budova na 
prodej a tehdy ji koupila obec Kunčice 
pod Ondřejníkem. Budova je na pro-
dej i nyní. Proto zastupitelé na mimo-
řádném zasedání zastupitelstva obce 
rozhodnou, zda obec objekt koupí. Já 
jsem pro! A co vy? 

Přijďte diskutovat na zasedání ZO. 
Termín bude znám již brzy.

 Vaše Míša

Slovo starostky

IN.F.Obálka  
pro nemocné  
a seniory

10 Dětský karneval  
s Oskarem
8. března

Jak připravit  
dítě na zápis  
do školy

12 Rybníky  
v Poodří
13. února

13 14

Tříkrálová sbírka 2020
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Společenská rubrika
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Vilovo výročí
V  m ě s í c i  l e d nu  

(17. 1.) oslavil náš ob-
čan a člen TJ Sokol 
Kunčice p. O., pan Vi-
lém Majerek, devade-
sáté narozeniny.

Starší generace ho dobře znají 
a vědí, co vše na poli sportu pro naši 
obec udělal. Těm mladším, i přistě-
hovalým, chceme přiblížit jeho dlou-
holetou sportovní dráhu. 

Cvičil od 6 let v Dělnické tělový-
chovné jednotě, poté jako doroste-
nec vedl žáky jako cvičitel. Věnoval 
se především sportovní gymnastice. 
V Ostravě trénoval se špičkovými 
gymnasty a v době vojenské služby 

byl odvelen do poddůstojnické školy 
jako tělovýchovný náčelník. Tím ná-
čelníkem byl zvolen i v místním So-
kole. Získal desítky medailí za umís-
tění na jednotlivých nářadích a nejvíce 
vynikal ve cvičení na hrazdě. V roce 
1956 se zúčastnil oslav 50. výročí za-
ložení Sokola ve Vídni a v roce 1957 
byl delegátem na ustavujícím sjezdu 
ČSTV v Praze.

Po celou dobu se podílel na nácvi-
cích a organizaci spartakiád, tělový-
chovných akademií, veřejných vystou-
peních a Šibřinek. Více jak 30 let vedl 
kunčické muže a žáky. Pod jeho vede-
ním patřili žáci k nejlepším v okrese, 
kraji i celostátních soutěžích. 

V roce 1981 byl jeho třináctile-
tý syn Vít Majerek absolutním kraj-
ským vítězem v gymnastice na všech 
nářadích. Ani postupující věk ho ne-
přinutil odpočívat. Od roku 2007 se 
účastnil všech vycházek pro seniory 
a aktivně pomáhal při organizování 
všech sportovních akcí v odboru SPV.

K osmdesátým narozeninám byla 
panu Vilému Majerkovi od výkonné-
ho výboru ČSTV udělena zlatá medai-
le za celoživotní práci a výjimečný 
přínos pro rozvoj tělovýchovy. 

Výbor SPV při TJ Sokol Kunčice 
p. O. poblahopřál „našemu Vilovi“ 
k devadesátinám co nejlepší zdra-
ví, pohodu, stálý zájem o kunčický 
sport a radost z dosahovaných vý-
sledků naší mladé generace. 

Za přátele z SPV napsala 
Alena Pavlásková

Poslední výzva k vyzvednutí kalendáře 
PŘIJĎTE SI, PROSÍM, NEJPOZDĚJI DO KONCE ÚNORA 
VYZVEDNOUT OBECNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2020!

Připomínáme, že máme zdarma připraven jeden kalendář 
do každé domácnosti. Upozorňujeme občany, že kalendáře ne-
budou rozváženy (nevejdou se do většiny poštovních schrá-
nek a dochází tak k jejich poškození). Od března již nemůže-
me z technických důvodů garantovat, že kalendář dostanete. 

Zájemci si mohou kalendář zakoupit za 60,- Kč / kus.
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Obec informuje

Marie Klimešová 89 let
Žofie Chasáková 85 let
Zdeňka Křenková 82 let
Josef Fojtík 80 let
Jiřina Maralíková 80 let
Jarmila Kokešová 75 let
Drahomíra Valášková 70 let
Alois Gajdůšek 70 let

Jan Lanča 70 let
Rudolf Tymel 65 let
Ludmila Gachová 65 let
Jiří Kadleček 60 let
Jarmila Večeřová 60 let

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

Jubilanti únor 2020
Společenská rubrika Rozloučení

Matrika a evidence obyvatel  
v roce 2019

V měsíci lednu jsme se naposledy 
rozloučili s paní Jarmilou Konvič-
kovou a Miroslavem Stoligou.

Vážení občané, tak jako každý rok 
tak i letos jsme si pro vás připravili 
stručný přehled matričních událostí 
a statistiku evidence obyvatel Obce 
Kunčice p. O. za r. 2019:

• narodilo se 23 dětí (12 dívek,  
11 chlapců)

• zemřelo 16 občanů
• bylo uzavřeno 38 sňatků (4 v ob-

řadní síni, 30 mimo obřadní síň  
a 4 sňatky církevní)

• k trvalému pobytu se přihlásilo  
98 občanů

• odhlásilo se 100 občanů 
• stěhování v obci – 25 občanů

• 16 občanům byl zrušen trvalý po-
byt úřední cestou

• bylo provedeno 300 ověření podpi-
sů a listin

• bylo provedeno 6 zápisů o určení 
otcovství

• 5 x jsme přivítali v obřadní síni na-
rozené občánky

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

• počet občanů starších 80-ti let je 71
• počet občanů 90 let a více – 21
• počet obyvatel k 1. 1. 2020 – cca 

2380 občanů
Taťána Holušová

matrika, evidence obyvatel

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

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

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

Vzpomínky

14. února 2020 uplynulo  
5 let od úmrtí  

pana Jiřího Blažka  
a 9. března 2020 uplyne 5 let  

od úmrtí jeho manželky  
paní Zity Blažkové.

Kdo jste je znali, vzpomeňte  
prosím s námi.

Dne 17. února 2020  
vzpomeneme 15 výročí úmrtí 

paní Drahomíry Tkáčové. 
Kdo jste ji znali, věnujte ji  
prosím tichou vzpomínku.
Vzpomíná manžel Vladimír  
a dcera Naděžda s rodinou.

* * *

Zveřejňování jubilantů
Prosíme občany, kteří si nepřejí, aby byla jejich životní jubilea v obecních novinách zveřejňována, aby toto 

PÍSEMNĚ oznámili matrikářce paní Taťáně Holušové, pokud tak již dříve neučinili. 
Oznámení je možno doručit osobně, poštou na adresu obecního úřadu (Kunčice p.O. 569) nebo na email: tatana.

holusova@kuncicepo.cz .  Děkujeme

Harmonogram svozu odpadu v roce 2020
Horní část obce

6. 2. 28. 5. 17. 9.
20. 2. 11. 6. 1. 10.

5. 3. 25. 6. 15. 10.
19. 3. 9. 7. 29. 10.

2. 4. 23. 7. 12. 11.
16. 4. 6. 8. 26. 11.
30. 4. 20. 8. 10. 12.
14. 5. 3. 9. 24. 12.

Sběr velkoobjemového odpadu proběhne 28. března 2020 a 19. září 2020
Místní poplatek za odpad je ve výši 504 Kč / osobu a je splatný 31. 7. 2020.
Místní poplatek ze psů je ve výši 180 Kč / psa a je splatný 30. 4. 2020.
Všechny poplatky lze zaplatit převodem na účet obce číslo 
1682010349/0800 + přidělený variabilní symbol. 
Informace k platbám: ivana.reznickova@kuncicepo.cz
www.kuncicepo.cz/obecne-zavazne-vyhlasky

Dolní část obce
13. 2. 4. 6. 24. 9.
27. 2. 18. 6. 8. 10.
12. 3. 2. 7. 22. 10.
26. 3. 16. 7. 5. 11.

9. 4. 30. 7. 19. 11.
23. 4. 13. 8. 3. 12.

7. 5. 27. 8. 17. 12.
21. 5. 10. 9. 31. 12.

Harmonogram svozu odpadu v roce 2020Harmonogram svozu odpadu v roce 2020Kunčická s.r.o.  
vodné a stočné  
- vyúčtování 2019 
Vážení odběratelé pitné vody,

pokud Vám nepřišla faktura poštou 
nebo emailem s vyúčtováním vodného, 
popř. stočného za rok 2019, prosím o na-
hlášení stavu vodoměru na telefonní čís-
lo: 725 506 902, popř. emailem: daniela.
kocianova@kuncicepo.cz . Vyúčtování 
potřebujeme provést nejpozději do konce 
února 2020. 

Za spolupráci předem děkujeme. 
Daniela Kociánová
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Na základě Vašich četných 
podnětů ke zrušení linek jsme 
vedli opakovaná jednání o obno-
vení alespoň jednoho spoje s tím-
to výsledkem:

Na lince 651 bude od 1. břez-
na zaveden spoj č. 13 v 9:15 
z Frenštátu, na který navazuje 
v zastávce Kunčice p. O., točna 
spoj 657/16 bez přestupu (přes 
Tichou do Frenštátu).

Na čelním panelu autobusu 
bude v horním řádku uveden ná-
zev konečné zastávky spoje, tzn. 
Kunčice p. Ondřejníkem,točna. Na 
spodním řádku pak bude uvede-
no „a dále do Tiché“. 

Spoj 651/13 dojede na točnu 
v 9:32, takže je zajištěn také 
dostatečný čas na přestup na 
spoj 343/13 (na Čeladnou a do 
Frýdlantu), který odjíždí v 9:42.

Jedná se o jediný kompromis, 
kterého bylo možno v současné 
situaci docílit. Děkujeme za po-
chopení a věříme, že znovuzave-
dení spoje oceníte. 

Michaela Šebelová a David Fojtík

Změna jízdního řádu autobusu 651 a 657
883651 Franštát pod Radhoštěm-Frýdlant nad Ostravicí Platí od 1. 3. 2020 do 12. 12. 2020

ČSAD Vsetín a.s.
Vsetín,Ohrada 791 Vsetín, provoz Kopřivnice, Dělnická 831/81
tel.: 601 375 806, info: 597 608 508651

č.spoje

km zastávka zóna
0 0 0 Frenštát p.Radh.,u škol 57T-59
1 1 1 Frenštát p.Radh.,pož.zbroj. 57T-59
2 2 2 Frenštát p.Radh.,Žuchov 57T-58T-59
3 3 3 Kunčice p.Ondřejníkem,Rákovec D 58T
4 4 4 Kunčice p.Ondřejníkem,kostel 58T
5 5 5 Kunčice p.Ondřejníkem,Huťařství 58T
6 6 6 Kunčice p.Ondřejníkem,Holubjanky 58T
7 7 7 Kunčice p.Ondřejníkem,rozc.k žel.st. 46T-58T
K 8 K Kunčice p.Ondřejníkem,žel.st. õ 46T-58T
8 9 K Kunčice p.Ondřejníkem,točna 46T-58T

8 Kunčice p.Ondřejníkem,Skalka 46T-58T
10 Čeladná,u Ingrstů D 46T
11 Čeladná,pož.zbroj. 46T
11 Čeladná,hotel Prosper 46T
12 Čeladná,u Bělidla 46T-48
13 Pstruží,rozc.Frýdlant 48
13 Frýdlant n.Ost.,Nová Dědina,střed 48
14 Frýdlant n.Ost.,Nová Dědina,Menšík 48
14 Frýdlant n.Ost.,Beskyd 48
15 Frýdlant n.Ost.,Norma 48
16 Frýdlant n.Ost.,žel.st. õ 48

Pr
ac
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ní
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1 13 3 5 7 9 11
XH
ba

XH XH XH XH XHba XH

7:00 9:15 10:10 13:25A 14:35 15:15 17:15
7:02 9:17 10:12 13:27 14:37 15:17 17:17
7:05 9:20 10:15 13:30 14:40 15:20 17:20
7:07 9:22 10:17 13:32 14:42 15:22 17:22
7:09 9:24 10:19 13:34 14:44 15:24 17:24
7:11 9:26 10:21 13:36 14:46 15:26
7:13 9:28 10:23 13:38 14:48 15:28
7:15 9:30 10:25 13:40 14:50 15:30
K K 10:27 K K K

7:17 9:32B 10:29 K K 15:32
13:42 14:52
13:44 14:54
13:46 14:56
13:47 14:57
13:49 14:59
13:51 15:01
13:52 15:02
13:53 15:03
13:54 15:04
13:55 15:05
13:57 15:07

X jede v pracovních dnech D spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání

õ možnost přestupu na železniční dopravuH spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
ba nejede od 1.7.20 do 31.8.20
B na spoj 13 navazuje v zastávce Kunčice p.Ondřejníkem,točna spoj 16 linky 883657 do Tichá a Frenštát (bez přestupu) 
A spoj 5 vyčká v zastávce Frenštát p.Radh.,u škol příjezdu spoje 23 linky 882696 nejvýše 5 minut

Na lince platí tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS, vyhlášený dopravcem. 
Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince je povolen nástup do vozidel pouze předními dveřmi s kontrolou jízdních dokladů řidičem.

883657 Frenštát pod Radhoštěm-Tichá-Frýdlant nad Ostravicí Platí od 1. 3. 2020 do 12. 12. 2020

ČSAD Vsetín a.s.
Vsetín,Ohrada 791 Vsetín, provoz Kopřivnice, Dělnická 831/81
tel.: 601 375 806, info: 597 608 508657

č.spoje
km zastávka zóna

0 Frýdlant n.Ost.,žel.st. õ 48
1 Frýdlant n.Ost.,Norma 48
2 Frýdlant n.Ost.,Beskyd 48
2 Frýdlant n.Ost.,Nová Dědina,Menšík 48
3 Frýdlant n.Ost.,Nová Dědina,střed 48
3 Pstruží,rozc.Frýdlant 48
4 Čeladná,u Bělidla 46T-48
5 Čeladná,hotel Prosper 46T
5 Čeladná,pož.zbroj. 46T
6 Čeladná,u Ingrstů D 46T
8 Kunčice p.Ondřejníkem,Skalka 46T-58T

0 0 K Kunčice p.Ondřejníkem,točna 46T-58T
K 1 9 Kunčice p.Ondřejníkem,žel.st. õ 46T-58T
1 2 10 Kunčice p.Ondřejníkem,rozc.k žel.st. 46T-58T
2 3 11 Kunčice p.Ondřejníkem,Holubjanky 58T
3 4 12 Kunčice p.Ondřejníkem,Huťařství 58T
4 5 13 Kunčice p.Ondřejníkem,kostel 58T
5 6 14 Kunčice p.Ondřejníkem,Hučadlo 58T
5 6 14 Kunčice p.Ondřejníkem,u lávky 58T
6 7 15 Tichá,u mostu 58T-59
7 8 16 Tichá,u Adamce 59
8 9 17 Tichá,kult.dům 59
8 9 17 Tichá,rest.Fojtství 59
9 10 18 Tichá,u hřbitova D 59
10 11 19 Frenštát p.Radh.,Místecká 57T-59
11 12 20 Frenštát p.Radh.,u škol 57T-59
11 Frenštát p.Radh.,Continental 57T-59
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2 16 8 10 12 14 20
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XH XH XH XH XH XH XH 6+H

14:15
14:17
14:19
14:21
14:22
14:23
14:25
14:27
14:29
14:31
14:33

6:52 12:05 13:03 K 17:11 21:13
K 12:07A K 14:35A 17:13A K

6:54 12:09 13:05 14:37 17:15 21:15
6:55 12:10 13:06 14:38 17:16 21:16
6:58 12:12 13:08 14:40 17:18 21:18 17:20
7:01 12:14 13:10 14:42 17:20 21:20 17:22
7:03 12:16 13:12 14:44 17:22 21:22 17:24
7:04 12:17 13:13 14:45 17:23 21:23 17:25
7:07 12:19 13:15 14:47 17:25 21:25 17:27
7:10 12:21 13:17AB 14:49 17:27AB 21:27AB 17:29
7:11 J J J J J J
7:14 12:23 13:19 14:51 17:29 21:29 17:31
7:15 12:25 13:21 14:53 17:31 21:31 17:33
7:16 12:26 13:22 14:54 17:32 21:32 17:34
7:17B 12:28 13:24 14:56 17:34 21:34 17:36

17:39
X jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu D spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky H spoj s bezbariérově přístupným vozidlem õ možnost přestupu na železniční dopravu
B na spoj 2 navazuje v zastávce Frenštát p.Radh.,u škol spoj 12 linky 882696
A spoj 16 vyčká v zastávce Kunčice p.Ondřejníkem,točna příjezdu spoje 13 linky 883651 nejvýše 3 minut
A spoj 8 vyčká v zastávce Kunčice p.Ondřejníkem,žel.st. příjezdu vlaku Os 3104 nejvýše 3 minut
A spoj 10 vyčká v zastávce Tichá,u Adamce příjezdu spoje 6 linky 883637 nejvýše 5 minut
B na spoj 10 navazuje v zastávce Tichá,u Adamce spoj 6 linky 883637 do Kopřivnice
A spoj 12 vyčká v zastávce Kunčice p.Ondřejníkem,žel.st. příjezdu vlaku Os 3106 nejvýše 3 minut
A spoj 14 vyčká v zastávce Tichá,u Adamce příjezdu spoje 10 linky 883637 nejvýše 5 minut
A spoj 14 vyčká v zastávce Kunčice p.Ondřejníkem,žel.st. příjezdu vlaku Os 3140 nejvýše 3 minut
B na spoj 14 navazuje v zastávce Tichá,u Adamce spoj 10 linky 883637 do Kopřivnice
A spoj 20 vyčká v zastávce Tichá,u Adamce příjezdu spoje 12 linky 883637 nejvýše 5 minut
B na spoj 20 navazuje v zastávce Tichá,u Adamce spoj 12 linky 883637 do Kopřivnice
Na lince platí tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS, vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou
zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince je povolen nástup do vozidel pouze předními dveřmi s kontrolou jízdních dokladů řidičem.
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883657 Frenštát pod Radhoštěm-Tichá-Frýdlant nad Ostravicí Platí od 1. 3. 2020 do 12. 12. 2020

ČSAD Vsetín a.s.
Vsetín,Ohrada 791 Vsetín, provoz Kopřivnice, Dělnická 831/81
tel.: 601 375 806, info: 597 608 508657

č.spoje
km zastávka zóna

0 Frýdlant n.Ost.,žel.st. õ 48
1 Frýdlant n.Ost.,Norma 48
2 Frýdlant n.Ost.,Beskyd 48
2 Frýdlant n.Ost.,Nová Dědina,Menšík 48
3 Frýdlant n.Ost.,Nová Dědina,střed 48
3 Pstruží,rozc.Frýdlant 48
4 Čeladná,u Bělidla 46T-48
5 Čeladná,hotel Prosper 46T
5 Čeladná,pož.zbroj. 46T
6 Čeladná,u Ingrstů D 46T
8 Kunčice p.Ondřejníkem,Skalka 46T-58T

0 0 K Kunčice p.Ondřejníkem,točna 46T-58T
K 1 9 Kunčice p.Ondřejníkem,žel.st. õ 46T-58T
1 2 10 Kunčice p.Ondřejníkem,rozc.k žel.st. 46T-58T
2 3 11 Kunčice p.Ondřejníkem,Holubjanky 58T
3 4 12 Kunčice p.Ondřejníkem,Huťařství 58T
4 5 13 Kunčice p.Ondřejníkem,kostel 58T
5 6 14 Kunčice p.Ondřejníkem,Hučadlo 58T
5 6 14 Kunčice p.Ondřejníkem,u lávky 58T
6 7 15 Tichá,u mostu 58T-59
7 8 16 Tichá,u Adamce 59
8 9 17 Tichá,kult.dům 59
8 9 17 Tichá,rest.Fojtství 59
9 10 18 Tichá,u hřbitova D 59
10 11 19 Frenštát p.Radh.,Místecká 57T-59
11 12 20 Frenštát p.Radh.,u škol 57T-59
11 Frenštát p.Radh.,Continental 57T-59
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X jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu D spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky H spoj s bezbariérově přístupným vozidlem õ možnost přestupu na železniční dopravu
B na spoj 2 navazuje v zastávce Frenštát p.Radh.,u škol spoj 12 linky 882696
A spoj 16 vyčká v zastávce Kunčice p.Ondřejníkem,točna příjezdu spoje 13 linky 883651 nejvýše 3 minut
A spoj 8 vyčká v zastávce Kunčice p.Ondřejníkem,žel.st. příjezdu vlaku Os 3104 nejvýše 3 minut
A spoj 10 vyčká v zastávce Tichá,u Adamce příjezdu spoje 6 linky 883637 nejvýše 5 minut
B na spoj 10 navazuje v zastávce Tichá,u Adamce spoj 6 linky 883637 do Kopřivnice
A spoj 12 vyčká v zastávce Kunčice p.Ondřejníkem,žel.st. příjezdu vlaku Os 3106 nejvýše 3 minut
A spoj 14 vyčká v zastávce Tichá,u Adamce příjezdu spoje 10 linky 883637 nejvýše 5 minut
A spoj 14 vyčká v zastávce Kunčice p.Ondřejníkem,žel.st. příjezdu vlaku Os 3140 nejvýše 3 minut
B na spoj 14 navazuje v zastávce Tichá,u Adamce spoj 10 linky 883637 do Kopřivnice
A spoj 20 vyčká v zastávce Tichá,u Adamce příjezdu spoje 12 linky 883637 nejvýše 5 minut
B na spoj 20 navazuje v zastávce Tichá,u Adamce spoj 12 linky 883637 do Kopřivnice
Na lince platí tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS, vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou
zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince je povolen nástup do vozidel pouze předními dveřmi s kontrolou jízdních dokladů řidičem.
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(dokončení ze str. 1)
Jsme velmi rádi, že se Tříkrálová 

sbírka stala neodmyslitelnou součástí 
společenského života v naší obci. Tak 
co, kdo bude příští rok KING?

Vždy se snažíme pro koledníky při-
pravit poděkování. Letos si mohli za-
řádit v Sokolovně. Děkujeme TJ Sokol 

Kunčice pod Ondřejníkem, která bez-
platně poskytla prostory a všem rodi-
čům za pohoštění.

Za všechny koledníky i jejich rodiče 
Kateřina Niklová, 

koordinátorka sbírky v Kunčicích 
a Michaela Šebelová, starostka obce

Foto: Filip Konvička 

NA ZÁVĚR OBROVSKÉ  
PODĚKOVÁNÍ ZE SRDCE  

VŠEM ORGANIZÁTORŮM,  
KOLEDNÍKŮM, RODIČŮM 

A DÁRCŮM.

Tříkrálová sbírka 2020

Pokladničky jsou připraveny k rozpečetění.

Paní Lenka Tabachová, ředitelka Charity Frenštát pod Rad-
hoštěm a paní Anna Čechová, hlavní koordinátorka sbírky 
počítají spolu s Michaelou Šebelovou, starostkou obce na 
obecním úřadě v Kunčicích pod Ondřejníkem vybrané peníze.
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Fotoreportáž z průběhu Tříkrálové sbírky v roce 2020
Foto: Archiv rodičů koledníků, vedoucích skupinek a občanů. Za zaslané fotografie všem moc děkujeme. 

Foto: Jitka Kaslová Foto: Jitka Kaslová

Foto: Gabriela Kahánková

Foto: Kateřina Niklová

Foto: Kateřina Niklová Foto: Kateřina Niklová

Foto: Jana Hubáčková

Foto: Zuzana Fojtíková
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Foto: Michaela ŠebelováFoto: Markéta Macurová

Foto: Kateřina Křenková Foto: Jana Jahnická

Foto: Filip Konvička

Foto: Filip Konvička Foto: Eva Ulčáková

Foto: Antonín Holuša
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V roce 2019 jednotka zasahovala 
u 44 událostí, což je oproti minulé-
mu roku o 11 méně.

Vyjížděli jsme: 15 x k požáru, 25 x 
k technické pomoci, 1 x k planému 
poplachu, 2 x k ostatní pomoci a 1 x 
k taktickému cvičení.

Leden byl měsícem klidu. Nezasaho-
vali jsme a užívali si klid po svátcích.

V únoru jsme měli hned 10 událostí. 
Během prvních třech dnů měsíce jsme 
vyjížděli 8x, a to k požáru sazí v komí-
nu, několikrát k upevnění střešní kry-
tiny a odstranění stromů z komunika-
cí. Další událostí tohoto měsíce bylo 
snesení pacienta a požár plastového 
kontejneru.

V březnu jsme zasahovali 5 x. Nej-
prve u požáru garáže na horním konci, 
poté jsme třikrát odstraňovali spadlé 
a nakloněné stromy, a nakonec jsme 
opět hasili kontejner v naší obci.

V dubnu jsme zasahovali u tří požá-
rů. Nejprve v Trojanovicích u požáru 
zahradní boudy, pak u požáru tržnice 
ve Frenštátě, a nakonec u požáru lesa 
v Trojanovicích.

V květnu jsme měli hned 9 událostí, 
a to tragický požár ve Frenštátě, kde 
uhořela jedna osoba. Dále jsme kvůli 
vydatným dešťům vyjížděli osmkrát 
k zaplaveným sklepům a ucpaným 
mostkům v naší obci.

V červnu jsme zasahovali pouze 
dvakrát. Nejprve byl hlášen požár ve 

Frenštátě. Druhou událostí bylo vy-
proštění krkavce z koruny stromu, 
kde byl uvězněn nějakým provázkem.   

V červenci jsme zasahovali u čištění 
propustku, dále jsme měli hlášený po-
žár v úpatí Velké Stolové, z čehož byl 
planý poplach, a na konec měsíce jsme 
zasahovali na Žuchově u požáru suché 
trávy okolo železniční trati. Všechny 
tři události byly v naší obci.

V měsíci srpnu nám byl nahlášen 
kolem půl čtvrté ráno požár dřevěné 
roubenky v lokalitě Pekliska. Likvi-
daci tohoto požáru nám komplikoval 
špatně přístupný terén a nedostatek 
vodních zdrojů. Z tohoto důvodu bylo 
zřízeno čerpací stanoviště v Trojano-
vicích, kde se voda čerpala z říčky do 
velkokapacitních CAS a následně se 
přečerpávala nad místem události 
do menších CAS, které byly schopny 
na místo události dojet. Další událost 
byla pouze likvidace bodavého hmyzu.

V září jsme jen asistovali u přikrytí 
zbytků vyhořelé dřevěnky.

V měsíci říjnu jsme asistovali u sne-
sení pacienta, odstraňovali spadlý 
strom na železniční trati a dále jsme li-
kvidovali požár kůlny a střechy rodin-
ného domu „Pod Stolovou“, kde se nám 
podařilo zachránit skoro celý dům.

Dále jsme likvidovali požár shraba-
ného listí u viaduktu za benzínovou 
stanicí a odstraňovali sršní hnízdo 
z podkroví v naší obci.

V listopadu jsme se účastnili tak-
tického cvičení Okrsku SMRK, které 
se konalo v Čeladné v místní části Po-
dolánky, kde jsme si procvičili kyva-
dlovou dopravu a zřízení čerpacího 
stanoviště z místního vodního zdroje.

V prosinci jsme měli 3 události. Nej-
prve jsme asistovali u rozsvěcování 
vánočního stromku na Huťařství, dále 
jsme byli povoláni k požáru střechy 
do Frenštátu a o den později k požá-
ru suché trávy kolem železniční trati 
v naší obci.

V loňském roce získali odbornost 
zdravotníka Emil Hučík, David Čajá-
nek, Ondřej Cochlar, ten také absolvo-
val kurz základní odborné přípravy. 
Adam Čajánek si prodloužil odbor-
nost strojník.

V loňském roce byla jednotka do-
vybavena hydrantovým nástavcem, 
přiměšovačem Rambomix s kartu-
šemi, fixátorem hlavy na páteřovou 
desku, několika hadicemi, proudni-
cí Tajfun, vyprošťovacím nástrojem 
Hooligan, kompozitní tlakovou láhví 
s nomexovým obalem, pěti kusy sví-
tilny Survivor a čtyřmi kusy ručních 
svítilen. 

Během celého roku jsme prováděli 
údržbu a pravidelné zkoušky techni-
ky. Dále jsme prováděli výcvik a ško-
lení jednotky.

Kahánek Miroslav
velitel JSDH Kunčice p. O.

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky  
SDH Kunčice p. O. za rok 2019
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Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje

www.hzsmsk.cz

Hasičský 
záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30  Ostrava-Zábřeh

Požár 
v domě

Jak se zachovat, 
hoří-li u Vás v domě

   můžete-li, před odchodem z hořícího bytu 
vypněte přívod elektrické energie a plynu,

   nesnažte se posbírat cennosti – ztrácíte čas,
   naučte sebe a své děti formou hry opustit byt 

co nejkratší cestou,
   pro případ rozdělení rodiny mějte domluvené 

pevné místo setkání,
   instalujte si autonomní hlásič požáru, který včas 

upozorní na vznikajicí požár.

Doporučujeme

Zbytečně neriskujte – dvě až tři 
vdechnutí kouře mohou způsobit 

ztrátu vědomí i smrt.

98 mm99 mm 99 mm

Požáry v domácnostech mají tragické následky. Kaž-
dý rok při požárech v domácnostech zemřou desítky 
lidí, další stovky lidí se zraní a způsobené škody do-
sahují stamilionů korun. I z Vaší domácnosti se může 
v okamžiku stát zakouřená a rozžhavená smrtící past.

Všeobecně V zakouřené místnosti je vzduch při zemi 
čistší! Použijte k dýchání kapesník, tričko, 

pyžamo nebo vlhký ručník.

   zachovejte klid a rozvahu,
   chraňte si dýchaci cesty pokud možno navlhče-

ným kusem látky (např. kapesník, tričko),
   v zakouřeném prostoru se pohybujte při zemi 

kde je čistější vzduch,
   nerozsvěcujte světla, zvláště když je cítit plyn,
   dveře neotvírejte, nejprve vyzkoušejte, zda 

nejsou horké, 
   jestliže dveře nejsou horké, jděte pro ostatní 
členy rodiny a společně opusťte domácnost,

   pokud jsou dveře horké, dveře neotvírejte a utěs-
něte je proti průniku kouře (např. peřinou, oděvy, 
ručníky namočenými do vody),

   volejte hasiče na telefonním čísle 150 nebo 112,
   neschovávejte se (např. do skříně),
   využijte balkón popř. okno, tam se snažte na 

sebe upozornit voláním „HOŘÍ“,
   z okna vyvěšte kus látky, aby hasiči věděli kde 

Vás mohou nalézt pro případ ztráty vědomí,
   boucháním do topení nebo zdí upozorněte 

sousedy, že potřebujete pomoc,
   při silném zakouření chodby nikdy neriskujte 

průchod, kouř znesnadňuje orientaci a znemož-
nuje dýchaní,

   k opuštění domu používejte pouze výtah 
určený k evakuaci,

   při úniku zavírejte za sebou všechny dveře, za-
mezíte zakouření dalších prostorů nebezpečným 
kouřem,

   nikdy se pro nic nevracejte do požárem 
ohroženého domu.

Co dělat, když v noci ucítím kouř

Zkontrolujte rukou teplotu dveří.

Vyvěste znamení, že jste v hořícím domě.

Pokuď dveře pálí, utěsněte dveře.
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Naše obec se zapojila do projektu 
Moravskoslezského kraje 

IN. F. Obálka, nebo chcete-li „IN-
FORMACE JAKO FORMA OCHRANY“. 

Jedná se o plastovou obálku, která 
obsahuje:

- informační leták s pokyny k vypl-
něnı́ ,

- formulář k vyplněnı́  (viz. obr.)
- propisku,
-  magnetku nebo samolepku (s nápi-

sem a tel. čı́sly na složky IZS)

IN.F.Obálka slouží k předání úda-
jů o zdravotním stavu, užívaných lé-
cích, kontaktech na příbuzné či blízké, 
v případě, že se senior v domácnosti 
ocitne v nebezpečí či ohrožení života, 
složkám záchranného systému, které 
jsou o této aktivitě informovány.

IN.F.Obálka může přispět k efektiv-
nímu zajištění pomoci v situaci tísně, 
ohrožení zdraví nebo života. Je třeba 
vyplnit formulář s požadovanými úda-
ji a vložit jej zpět do plastové obálky 
a umístit do lednice, nejlépe do vnitř-
ní přihrádky dveří. Samolepkou nebo 
magnetkou označit dveře lednice nebo 
dveře z vnitřní strany bytu a tím způ-
sobem budou informovány zasahující 
záchranné složky.

Upozornění: Žádné osoby ani or-
ganizace nejsou pověřeny kontrolou 
IN.F.Obálek!

In. F. Obálku s formulářem si Vy, 
nebo Vaši blízcí, můžete vyzved-
nout na obecním úřadě u paní Da-
niely Kociánové nebo v ordina-
ci praktického lékaře MUDr. Jana 
Chovančíka.

Michaela Šebelová

Ke konci roku 2019 byly ze čtyř 
stanovišť u hlavní silnice (u koste-
la, u rozcestí k nádraží, u Bodizu 
a z cesty směrem na Maralův kopec) 
staženy černé kontejnery 1100 l na 
komunální odpad z důvodu nepořád-
ku a navážení velkého množství ko-
munálního odpadu z podnikatelské 
činnosti subjektů se sídlem i mimo 
naši obec. 

Tyto kontejnery měly sloužit pou-
ze pro úklid veřejných prostranství 
a hřbitova. Všechny objekty v těchto 
lokalitách by měly mít vlastní popel-
nice pro odvoz směsného komunální-
ho odpadu a v případě potřeby uložení 
většího množství komunálního odpa-
du mohou občané využít sběrné mís-
to obce s pravidelnou otevírací dobou 
v letním období (informace bude uve-
řejněna v březnových ON).

V měsíci lednu bylo stanoviště na 
tříděný odpad na parkovišti u kos-
tela přesunuto za kostel k rotundě 
a bude v nejbližší době doplněno o kon-
tejner na drobný elektro odpad a textil. 

Protože jsou stávající kontejnery 
na textil ve špatném stavu, požádala 
Obec Kunčice pod Ondřejníkem firmu 
TextilEco a.s. o jejich výměnu, která 
nám byla přislíbena.

Danuše Svobodová, 
odborný referent

IN. F. Obálka „do lednice“ pro jistotu Vaši i Vašich blízkých!

Změny v odpadovém hospodářství

Informace jako Forma Ochrany
Údaje slouží k informaci v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo života

VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM
JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL:

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA:

RODNÉ ČÍSLO:DATUM NAROZENÍ:

ALERGIE:

NEMOCI:

LÉKY - NÁZEV:

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

OD KDY:

DÁVKOVÁNÍ:
...................................
...................................
...................................

...................................

...................................

...................................

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky.

Pod osobní záštitou Jiřího Navrátila, MBA, náměstka hejtmana pro sociální oblast.

DATUM
VYPLNĚNÍ:

Projekt je 
spolufinancován
ze státního 
rozpočtu 
České republiky.

Kontakty na blízké osoby:
jméno, příjmení ☎️ telefon

.................................................................     .............................

.................................................................     .............................

.................................................................     .............................

Kontakt na praktického lékaře ⚕️: 
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Místo pro další sdělení: 
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby IZS při mém ošetření.

.............................
podpis
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V sobotu 4. ledna 2020 se v tělocvič-
ně TJ Sokol Kunčice p. O. uskutečnil již 
čtvrtý ročník halových závodů v rybo-
lovné technice a zároveň třetí ročník 
halového Grandslamu Moravskoslez-
ského územního svazu.  Závody v kun-
čické tělocvičně se staly mezi závodní-
ky oblíbeným závodem, o čemž svědčí 
účast až padesáti závodníků z celé re-
publiky. Samozřejmě mezi závodníky 
nechyběla naše současná reprezen-
tační špička, v níž bylo hned několik 
úřadujících mistrů světa, což tento zá-
vod udělalo ještě zajímavějším. Milým 
překvapením byla návštěva předsedy 
Moravskoslezského ÚS pana Ing. Pavla 
Kociána a ekonoma Moravskoslezské-
ho ÚS pana Ing. Kamila Drobka. 

Halové závody v rybolovné technice 
jsou především zaměřeny na přípravu 
závodníků pro hlavní sezonu. Halový 
Grandslam vznikl, aby zimní příprava 
nebyla jednotvárná a byla atraktivní 
zejména pro mladší závodníky. V le-
tošním ročníku kunčických „halovek“ 
jsme závod obohatili o pět sportov-
ních disciplín (lehy sedy, skok z místa, 
sounož atd.) pro děti a mládež, aby se 
zvýšila jejich fyzická připravenost na 
novou sezonu. Z počátku jsme měli oba-
vy, jak naše mládež tento krok přijme. 
Opak byl pravdou, tyto disciplíny byly 
příjemným zpestřením a výkony dětí 
nás příjemně překvapily, zejména s ja-
kým nasazením a urputností děti bo-
jovaly o každý bod, který se jim zapo-
čítával do závodu. Je to poprvé v histo-
rii, kdy technické disciplíny rybolovné 
techniky byly spojeny do jednoho závo-
du s jinými sportovními disciplínami. 
Pro závodníky a veškerý personál za-
jišťující hladký průběh akce bylo v na-
šem útulném bistru připraveno teplé 
i studené občerstvení po celou dobu 

závodu. Jsme velice rádi, že TJ Sokol 
Kunčice p. O. nám pro uskutečnění zá-
vodu poskytuje takto příjemné zázemí. 

Závody byly vypsány pro sedm vě-
kových kategorií, od mladších žáků 
až po dospělé. Kdybychom měli vy-
psat všechny medailisty všech kate-
gorií, byl by článek jenom o nich, pro-
to zmíníme pouze úspěšné závodníky 
TJ Sokol Kunčice. V kategorii žákyň 
zvítězila Natálie Kepáková, její starší 
sestra Lucie Kepáková skončila dru-
há v kategorii žen a v kategorii mužů 

i přes svůj pokročilý věk obsadil dru-
hé místo Karel Světelský. 

Závod přilákal množství zvěda-
vých diváků, které zajímal sport, 
který ještě na vlastní oči neviděli. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
závodníkům za spořádaný průběh zá-
vodu, rozhodčím za přesné rozhodo-
vání a celému realizačnímu týmu za 
velmi dobře připravený závod a je-
jich čas.

hlavní pořadatel závodu
Karel Světelský

4. ročník halových závodů v rybolovné technice  
v Kunčicích pod Ondřejníkem

Kultura a spolkový život

08. 03. 2020 Dětský karneval (OSKAR)

28. 03. 2020 Sběr velkoobjemového odpadu (obec)

29. 03. 2020 Vynášení Mařeny (CM Ondřejníček)

03. 04. 2020 Aprílová diskotéka (OSKAR)

07. 04. 2020 Velikonoční vajíčko (SPV)

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

Akce, které nás čekají
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Dne 25. ledna 2020 se uskutečni-
la zimní akce ,,Sjíždění Střalčáku“ na 
čemkoli, počasí nemohlo být přízni-
vější. Sněhová pokrývka akorát a tep-
loty pod nulou udělaly ze sobotní-

ho odpoledne velmi vydařenou akci 
všem třinácti účastníkům. Jízdy na 
parádním sněhu s rozmanitými po-
můckami na svahu, byly nezapome-
nutelným zážitkem, samozřejmě jsme 

vše zdokumentovali. Pokud počasí 
bude přát, uděláme i mimořádnou 
akci podobného charakteru.

Za výbor turistického spolku
Rostislav Hurník

Akce Sjíždění ,,Střalčáku“ na čemkoli












 




Ze života školy a školky

I v letošním školním roce se žáci 
prvního stupně zúčastnili pětiden-
ního výjezdového lyžařského kurzu 
“Lyžujeme se sluníčkem” ve SKI are-
álu Bílá.

V době od 6. do 10. ledna probíha-
la skupinová odpolední výuka lyžo-
vání a snowboardingu pro začáteč-
níky i pokročilé, které se zúčastnilo 
44 žáků z naší školy. Děti byly roz-

děleny do sedmi skupin (Veverušky, 
Čuníci, Papoušci, Švestky, Citrónové 
kobry, Zebry a Tučňáci) podle svých 
lyžařských dovedností. 

(pokračování na str. 13) 

Lyžujeme se sluníčkem
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Vstup dítěte do školy je důležitým 
momentem v jeho životě, a to pro více 
aspektů. V centru pozornosti je sa-
motné dítě, kdy ho posuzují rodiče, 
prarodiče, učitelky mateřských škol, 
dětský lékař a často i široké okolí, 
v některých případech i pedagogicko-
-psychologická poradna. 

Zápisy do základních škol proběh-
nou v měsíci dubnu. Představy rodičů 
o předškolní přípravě jsou velmi růz-
norodé. Od pocitu, že se to nějak poddá 
až po přesvědčení, že by dítě, které jde 
k zápisu, mělo umět číst, psát a počítat. 
„Upřímně, co by ho v té škole pak učili“?

Důležité je, aby dítě, které jde k zápi-
su do školy, znalo své jméno, příjmení 
a adresu, kde bydlí. Mělo by umět vyslo-

vovat správně všechny hlásky i poznat 
první a poslední hlásku ve slově, což 
je důležité zejména pro budoucí psaní. 
Mělo by zvládnout vytleskávat slabiky, 
zazpívat písničku či přednést říkanku, 
umět namalovat postavu, stříhat a držet 
správně tužku. Takhle vyjmenovává do-
vednosti očekávané v zápisu MUDr. Jana 
Martincová, autorka první a zatím jedi-
né kompletní předškolní přípravy dítěte 
pro školu i pro život – „Předškoláčkovy 
týdeníčky pro chytré hlavičky“. Jde o hra-
vé učení pro předškoláky s motivač-
ním prvkem v podobě kosmické mapy 
formátu A 1. Předškolákovy týdeníčky 
obsahují čtyři různě zaměřené seši-
ty s úkoly. Vše je umístěno v praktické 
složce. Na knize spolupracovali lékaři, 

pedagogové, speciální pedagožka i psy-
choložka. Publikace obsahuje více než 
tisíc ručně kreslených obrázků a byla 
testována na pětiletých dětech. 

Ze své zkušenosti učitelky mateř-
ské školy vím, že se děti do školy těší. 
V obou mateřských školách se před-
školní děti na zápis připravují velmi 
intenzivně a zodpovědně. Nejde však 
vše nechat jen na vzdělávacích insti-
tucích, je potřeba komunikace rodina 
x škola. Možná pro některé z Vás byl 
zrovna tento článek s nabídkou pub-
likace dobrou inspirací, jak zvládnout 
nejen zápis do první třídy, ale hlavně 
úspěšnou školní docházku. 

Za obě školky paní učitelka 
Naděžda Svobodová

Jak připravit dítě na zápis

(dokončení ze str. 12)
Výuka probíhala v Dětském lyžař-

ském parku a později pokračovala na 
veřejných sjezdovkách SKI areálu Bílá. 
Za krásného a slunného počasí si děti 
lyžovačky užívaly plnými doušky, za-
slouží si velikou pochvalu, byly skvělé. 

Zvláštní pochvala patří lyžařům týmu 
Zeber, kteří udělali největší pokrok 
a překonali i obavu z kotvy. 

Celý kurz byl v pátek ukončen závo-
dy, na které se přijeli podívat rodinní 
příslušníci žáků. 

Na předních místech se umístili:
1. místo:  Patricie Ema Kadúchová
2. místo:  Jan Tichý, Matyáš Macura
3. místo:  Kristýna Cochlarová, 
 Tomáš Bartók

Jarmila Mecová, Markéta Macurová, 
Martina Lorencová

Lyžujeme se sluníčkem
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Dne 20. 11. 2019 proběhl na ZŠ 
TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí tur-
naj mladších žáků. Tentokrát se našim 
chlapcům nedařilo, postupně prohráli 
se ZŠ TGM FnO, ZŠ Palkovice a ZŠ Os-
travice a skončili na posledním mís-
tě.  I přesto si dobře zahráli a nasbírali 
zkušenosti, které budou příslibem do 
dalších ročníků. 

Školu a obec reprezentovali: Filip 
Látal, Radan Šlechta, Lukáš Bakši, 
Daniel Šrámek, Petr Tofel, Ondřej 
Strnadel, Jan Chovančík, Tomáš Máca

Dne 13. 12. 2019 proběhl okrsko-
vý turnaj starších žáků ve florbalu ve 
Frýdlantu nad Ostravicí, kterého se 
zúčastnilo 8 základních škol. Úvod-
ní zápas naší skupiny se ZŠ Palkovice 
jsme vyhráli 4 : 1. Úspěšnými střelci 
byli Patrik Klepáč (2x), Leoš Řezníček 
a Lukáš Poledník.

V dalších zápasech jsme narazili na 
pozdější finalisty ZŠ TGM a ZŠ Komen-
ského Frýdlant nad Ostravicí, se kte-
rými jsme prohráli 5:1 a 4:1. Čestné 
branky vstřelili Patrik Klepáč a Ště-
pán Menšík.

O 5. místo jsme se utkali se ZŠ Os-
travice a díky třem brankám Patrika 
Klepáče jsme vyhráli 3:1.

V tomto turnaji naši školu a obec 
reprezentovali: Adam Závodný, Pa-
trik Klepáč, Albert Baran, Štěpán 
Menšík, Ondřej Beránek, Leoš Řez-
níček, Adam Zbořil, Štěpán Šebela 
a Lukáš Poledník.

Škoda jen, že vedoucí týmu neměl 
šťastnější ruku při losování, finalisté 
byli nad naše síly a výsledek by možná 
byl ještě lepší.

Jaroslav Goj, 
vedoucí týmu, uč. TV a ředitel školy

Turnaj žáků ve florbalu

Co se děje v okolí



1502/2020

WalkAide je funkční elektrický 
neurostimulátor, který dokáže na-
hradit ztracenou funkci peroneální-
ho nervu při poškození centrálního 
motoneuronu a funguje na principu 
funkční elektrické stimulace při ak-
tivní chůzi. Zkrátka řečeno - WalkAide 
při chůzi zvedá pomocí elektrických 
stimulů špičku, a tím usnadňuje chůzi 
pacientům trpícím syndromem „pada-
jící špičky“ (tzv. foot drop).

Výhody: 
WalkAide dokáže zrychlit a ze-

stabilnit chůzi, snížit únavu z chůze, 
zamezit pádům a zakopávání, zlep-
šit svalovou sílu a prokrvení konče-
tiny. Jeho pravidelné používání vede 
k neuromodulaci. Rozvolňuje mírnou 
až střední spasticitu.

WalkAide maximalizuje šanci 
k obnovení ztracené možnosti sa-
mostatného pohybu.

Pro koho je neurostimulátor 
WalkAide určen? 

Přístroj je určen pro kompenzaci 
„padající špičky“ v důsledku poškození 
centrálního motoneuronu (centrální 
paréze) u pacientů:  
- s roztroušenou sklerózou
- po cévní mozkové příhodě
- při neúplném poranění míchy 

nebo mozku
- s dětskou mozkovou obrnou

Jak WalkAide funguje? 
Neurostimulátor WalkAide na-

programuje pacientovi na míru po-

mocí klinického setu speciálně vyško-
lený odborník, a to s ohledem na ak-
tuální stereotyp chůze pacienta. Sada 
pro pacienta se skládá pouze z neu-
rostimulátoru o velikosti 8x6x2cm 
a dvou elektrod upevněných pomocí 
manžety pod kolenem. Pacient tak 
má naprostou volnost při výběru obu-
vi, i možnost chodit bos. Individuální 
naprogramování zajistí, že ke zvedá-
ní špičky dochází vždy v optimální 
fázi kroku a pacient se může odvážit 
i konat pohyby náročnější na koordi-
naci např. chůzi po nerovném povr-
chu, rychlejší chůzi či dokonce běh 
(dle aktuálního zdravotního stavu),  
chůzi do a ze schodů, úkroky do stra-
ny atp.

Stimulace v ideální fázi kroku je za-
jištěna díky kombinaci dvou senzorů: 
WalkAide® gyroskopu a akceleromet-
ru. Při dosažení předem definované 
změny úhlu osy holeně je zahájena 
a ukončena stimulace, rychlost kroku 
je vyhodnocována akcelerometrem. 

Při změně úhlu osy holeně vyšlou elek-
trody impulz a dojde k reflexní kon-
trakci svalů, které zvednou „ochablou 
špičku“ nohy. 

Zkušenosti pacientů s roztrou-
šenou sklerózou s neurostimuláto-
rem WalkAide v ČR:

Kateřina, 37 let: „Už jsem prošla 
snad skoro všechno. Léky, infuze, kom-
penzační pomůcky. Ale nikdy mi zatím 
nic nepomohlo k lepší chůzi. Kdybych 
o WalkAide věděla dříve, věřím, že by 
se ani moje chůze časem tolik nezhor-
šila…“.

Lucie, 39 let: „Náš život se s Walk-
Aidem kompletně změnil. Můžeme cho-
dit!!! Nejvíce mne šokovalo, když můj 
manžel, který „chodí“ o dvou holích 

mi asi po měsíci pravidelného nošení  
WalkAide donesl kávu a naštípal dříví... 
Tak holt pořídíme WalkAide a budeme 
chodit...“.

Miroslav, 40 let: „Čekal jsem zá-
zrak. Že nasadím WalkAide a budu bě-
hat „maraton“. Ale zázrak se nekonal. 
Vzhledem k progresivnímu typu mého 
onemocnění jsem však udržel vzdále-
nost, kterou jsem schopen ujít. Jaké pak 
bylo mé zklamání, když jsem WalkAide 
přestal nosit. Najednou se vzdálenost, 
kterou mohu ujít rapidně zkrátila. Nyní 
hledám možnost financování WalkAide, 
abych si jej mohl pořídit domů, a věřím, 
že pravidelné nošení mne zase pomalu 
posune o něco dále…“.

Úhrada a certifikace 
WalkAide v současné době patří 

mezi světovou špičku mezi kompen-
začními pomůckami a splňuje nejná-
ročnější kritéria na kvalitu (FDA, CE 
certifikát, ISO). Výrobce, americká 
společnost, Innovative Neurotronics 
věnuje i nemalé částky na výzkum 
a vývoj. V ČR je WalkAide k dostání 
na trhu od roku 2012 díky výhradní-
mu dovozci a distributorovi help2move 
s.r.o., web: www.2move.cz. 

WalkAide není v současné době 
hrazen z veřejného zdravotního pojiš-
tění. O pomoc při jeho pořízení může-
te požádat o příspěvek fyzické osoby, 
právnické subjekty, nadace či nezisko-
vé organizace.

Pokud chcete přístroj vyzkoušet 
nebo se dozvědět více informací, je 
možné se objednat u fyzioterapeut-
ky Mgr. Karin Laské na tel. 776 030 
792, která provádí zapůjčení přístro-
je v Kunčicích pod Ondřejníkem. Za-
půjčení přístroje je možno i v Bes-
kydském rehabilitačním centru jako 
součást léčby.

Autor: Mgr. Karin Laská 
(fyzioterapeut, ergoterapeut)

Neurostimulátor WalkAide
PR článek
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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 

HLÁŠENÍ OBECNÍHO 
ROZHLASU  

nyní i na webu obce.

Stačí kliknout  
na tento obrázek na  

www.kuncicepo.cz

více informací  
na tel.: +420 725 506 901

a e-mail: noviny@kuncicepo.cz

ZDE MŮŽE BÝT 
VAŠE REKLAMA

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

Stáhněte si naši 
OBECNÍ APLIKACI!

na loňské modely strojů

AGROCAR s.r.o., Pod Šenkem 2046, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

+420 556 802 752, +420 777 881 116

Novoroční sleva

platí do vyprodání zásob

.cz


