
Vážení spoluobčané. I když ven-
ku ještě probíhá kalendářní zima, 
jaro se kvapem blíží. Letošní zima 
je nějaká divná. Není dobrá ani pro 
přírodu, ani pro nás živé tvory. Co 
s tím uděláme? Určitě nic, ani to ne-
jde. A to je dobře. Stejně bychom se 
na ničem neshodli. Takže nám ne-
zbývá, než se s daným stavem smí-
řit. Příroda si zase nějak poradí. 
Nemračme se tedy na počasí, mysle-
me pozitivně, blíží se přece Veliko-
noce.

Velikonoce jsou nejvýznamnější-
mi křesťanskými svátky. Připomí-
nají památku umučení a vzkříšení 
Ježíše Krista. Jsou to svátky pohyb-
livé, jejich datum se řídí podle úplň-
ku měsíce. Velikonoce se slaví prv-
ní neděli po prvním jarním úplňku, 
který připadá na 21. března nebo po 
tomto datu. Pro letošní rok vychá-
zejí Velikonoce na dobu od 25. do 
28. března. 

Velikonoce mají i svoji předbib-
lickou historii jako svátek pastý-
řů, kteří obětovali mládě ze svého 
stáda pro ochranu a zabezpečení 
nové populace. Již ve druhém sto-
letí našeho letopočtu se učenci pře-
li, kdy se mají Velikonoce slavit. Až 
teprve v roce 325 našeho letopočtu 
rozhodl sněm nikejský, aby se Ve-
likonoce slavily po prvním jarním 
úplňku.  

Tradice velikonoční pomlázky 
u nás sahá do 14. století, kdy se o ní 
zmiňuje jeden pražský kazatel. Již 
tehdy se objevilo první šlehání a po-
lévání vodou pro svěžest a zdraví. 
Užijme si tedy letošní Velikonoce 
každý podle svých představ.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Setkání dříve 
narozených
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3 2. beseda – Nové 
centrum obce
29. března

5

Pozvánky na akce

6-7
Velikonoční vajíčko
22. března

8

Slovo starostyPrvní krok k novému centru obce

ročník XXVI. číslo 03/2016 Zdarma

Zastupitelstvo obce projednáva-
lo na svém IX. zasedání 15. 12. 2015 
mimo jiné investiční záměry obce pro 
rok 2016. Mezi schválenými záměry 
byla také příprava Architektonicko – 
urbanistické soutěže centra obce. Dne 
14. ledna 2016 pak proběhlo úvodní 
jednání s Ing. arch. Janíkovou, která 
nám byla přidělena českou komorou 
architektů jako poradce pro uvede-
nou soutěž. 

Pokusů o vybudování centra obce 
už proběhlo několik. Postupně byly 
zpracovány tři návrhy centra obce. 
První zhruba před 30ti lety. Žádný 
z návrhů však nebyl uskutečněn. S od-
stupem času se zdá, že to může být jen 
dobře. K žádnému z předešlých návrhů 
neproběhla dostatečná veřejná disku-
se s občany. A to je špatně. Proto v sou-
časné době chceme k této problematice 
přistupovat se vší vážností i pokorou 
tak, aby navržené centrum obce bylo 
funkční, esteticky přitažlivé, snad 
i nadčasové, aby se stalo místem setká-
vání občanů, živým organismem obce. 
Důležité je, aby se na přípravě a vzniku 
centra obce podíleli jeho budoucí uži-
vatelé – občané.  (pokračování na str. 4)

Takto už ne! Návrší naproti (přes ces-
tu) dřevěnému kostelíku na horním kon-
ci obce s dřevěným altánem a stožárem 
vysokého napětí) vavattelélé – občbčanané.é  (ppokračování na str. 4)ětí)

Veselé Velikonoce
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Zastupitelstvo obce Kunčice pod 
Ondřejníkem na svém X. zasedání ko-
naném dne 8. 2. 2016:

Vzalo na vědomí informaci staros-
ty o aktuální situaci a dalším postupu 
v jednání s investorem rekonstrukce 
železniční tratě ohledně oprav komu-
nikací.

Uložilo:
1. starostovi obce informovat o ve-

řejnoprávních kontrolách prove-
dených v ZŠ a MŠ Karla Svolinského 

a radě obce zajistit předání rozvahy 
a výkazu zisku a ztrát, který bude 
sestaven k poslednímu dni v měsí-
ci, rada obce předá tyto dokumen-
ty inančnímu výboru k posouzení.

2. radě obce provést monitoring a au-
dit záborů veřejného prostranství 
při výstavbě splaškové kanalizace 
– východní část. ZO ukládá inanč-
nímu výboru do příštího jednání 
zastupitelstva vyčíslit inanční výši 
záboru. 

Schválilo podání žádosti o dotaci 
v rámci státního programu Minister-
stva průmyslu a obchodu na podporu 
úspor energie a využití obnovitelných 
a druhotných zdrojů – Program EFEKT 
2016, oblast B. 1 - Opatření ke sníže-
ní energetické náročnosti veřejného 
osvětlení (ve vybraných částech obce).

Připomínáme, že jednání Zastupi-
telstva obce Kunčice pod Ondřejní-
kem můžete sledovat on-line. Vždy 
před jednáním jsou na webu obce 
v horní záložce zastupitelstvo online 
zveřejněny odkazy pro přístup k on-
line vysílání.

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

Informace o jednání zastupitelstva

Obec informuje
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Veřejné osvětlení
Starosta informoval Radu obce, 

že Ministerstvo průmyslu a obchodu 
vyhlásilo státní program na podpo-
ru úspor energie a využití obnovitel-
ných a druhotných zdrojů -  Program 
EFEKT 2016. V rámci tohoto progra-
mu lze získat dotaci na „Opatření ke 
snížení energetické náročnosti veřej-
ného osvětlení (VO)“. RO bere na vě-
domí informace o státním programu 
EFEKT 2016.

RO schválila zpracování projekto-
vé dokumentace a energetického au-
ditu na projekt „Revitalizace veřej-
ného osvětlení ve vybraných lokali-
tách obce Kunčice pod Ondřejníkem“ 
v rámci Programu EFEKT 2016, spo-
lečností ATOMICON, s.r.o., Stupkova 
952/18, 779 00 Olomouc. 

Podání žádosti o dotaci v rámci 
tohoto státního programu násled-
ně schválilo zastupitelstvo obce na 
svém X. zasedání konaném dne 8. úno-
ra 2016.

Krajská dotace na zalesnění obec-
ního lesa

Starosta informoval RO o možnos-
ti získání krajské dotace na zalesně-
ní obecního lesa v lokalitě nad Pen-
zionem Václav Krkoška, les o rozloze 
0,13 ha – cca 1350 ks stromků, cena 
9,- Kč /stromek vč. práce. Celková hod-
nota cca 12 000,- Kč. RO schválila po-
dání této žádosti. 

Kulturní záležitosti
Místostarostka informovala RO 

o možnosti zapojení obce do spolu-
pořádání mezinárodního festivalu 

adventních a vánočních zvyků, ko-
led a řemesel – SOUZNĚNÍ. Hlavním 
pořadatelem tohoto festivalu je pan 
Zdeněk Tofel. RO souhlasila, aby se 
Obec Kunčice pod Ondřejníkem stala 
spolupořadatelem festivalu Souzně-
ní. V roce 2016 v rámci tohoto festi-
valu proběhne v Kunčicích pod Ond-
řejníkem Beseda u cimbálu v termínu 
9. 12. 2016.

Dále rada obce projednala pořádá-
ní folkového festivalu Folkování pod 
Ondřejníkem, který se v roce 2016 
uskuteční v termínu 14. května 2016 
v sále na Huťařství a na kterém pro-
běhne křest nového CD pořádající hu-
dební skupiny Galerie. Domácí skupi-
na Galerie tak bude hlavním hostem 
festivalu. 

RO také projednala nabídky na 
atrakce a technické zajištění Dne 
obce ( irmy Aquazorbing CZ, Nábřeží 
RA 897, Příbor a  Sound Design Labo-
ratory, Nádražní 2680/54, Ostrava - 
Moravská Ostrava). RO bere uvedené 
informace na vědomí. 

RO dále stanovila termín konání 
obecního plesu v roce 2017 na pátek 
10. února 2017.

Připravované projekty z akčního 
plánu na rok 2016

Projekt chodníků k DPS
Na základě odstoupení irmy Stavas 

s.r.o., se sídlem Bohumínská 61, Ost-
rava z veřejné zakázky VZ 8/2015 na 
„Projekt na chodník k DPS“ z kapacit-
ních důvodů, rozhodla RO o přidělení 
zakázky č.8/2015 druhému uchazeči 
v pořadí, kterým je Ing. Arch. Boris 

Petrov, Ateliér Frýdek-Místek, Má-
nesova 480, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 189 81 518.

RO zároveň schválila Smlouvu 
o dílo mezi Obcí Kunčice pod Ondřej-
níkem a Ing. Arch. Borisem Petrovem 
- Ateliér Frýdek - Místek, Mánesova 
480, 738 01 Frýdek-Místek. IČ 189 81 
518. Předmětem smlouvy jsou pro-
jektové práce dle akceptované na-
bídky z veřejné zakázky VZ 8/2015 
„Projekt pro chodník k DPS“ za cenu 
245 000,- Kč vč. DPH.

Lávky pro pěší
Starosta seznámil RO s cenovými 

nabídkami na zpracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby 
„Lávky pro pěší v Kunčicích pod On-
dřejníkem“.

RO rozhodla o přidělení zakázky 
irmě INPROS – FM, s.r.o., se sídlem 

28. října 1639, 738 01 Frýdek – Mís-
tek. Cena díla: 156 000,- Kč bez DPH 
(188 760,- vč. DPH).

Budou vybudovány tři chybějící 
lávky pro pěší na stávajícím chodníku 
mezi Huťařstvím a budovou hasičské 
zbrojnice.

Aktualizace architektonické studie 
školního areálu

RO schválila cenovou nabídku ir-
my ZAHRADA – PARK – KRAJINA, 
s.r.o., Bezručova 663, 756 61 Rož-
nov pod Radhoštěm. Nabídková cena 
27 500,- Kč.

Náplní této aktualizace bude zapra-
cování aktuálních požadavků uživa-
tele do již vypracované studie z roku 
2013.  (pokračování na str. 4)

O čem jednala rada obce v měsíci únoru



303/2016

Ludmila Krkošková  87 let
Jiřina Pavlisková 86 let
Ludvík Piska   85 let
Vilma Hrachová  84 let
Bohuslava Adamcová  84 let
Marie Tománková  83 let
Růžena Jurková  81 let
Helena Jurková  81 let
Pavla Gvardová  80 let

František Kokeš  75 let
Čeněk Švec   75 let
Marie Vašendová  70 let
Tomáš Graf   65 let
Řehoř Mazal   65 let
Marie Jurková   65 let

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

V únoru jsme se naposledy roz-
loučili s paní Libuší Tobolíkovou, 
paní Evženkou Tabáškovou a pa-
nem Miroslavem Konvičkou.

Kulturně-sociální komise při Obec-
ním úřadu v Kunčicích p. O. uskuteč-
ní ve čtvrtek 21. dubna 2016 ve 
14.00 hod. v sále restaurace Huťař-
ství „Setkání dříve narozených.“ 
Toto pozvání se týká občanů, kte-
ří letos dovrší 65 let (roč. 1951) 
a pak již VŠECH dalších občanů 

starších ročníků. Tito občané se 
mohou přihlásit nejpozději do pát-
ku 15. dubna 2016 telefonicky na 
tel. č. 556 843 193 u paní Taťány Ho-
lušové, popř. na tel. č. 556 850 154 
sekretariát OÚ nebo formou návra-
tek, tak jak to bylo v letech minu-
lých.

Srdečně zve Kulturně-sociální komise při Obecním úřadu v Kunčicích p. O..

Návratka
Setkání dříve narozených ve čtvrtek 21. dubna 2016 

ve 14.00 hod. v sále restaurace Huťařství  v Kunčicích p. O.

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………..

Ročník: …………………………………..………………………………………………………………

Bydliště: ………………………………………………………………………………..………………

Na čtvrtek 26. května 2016 zá-
jezd do pivovaru v Litovli, na zámek 
v Náměšti na Hané a v Čechách pod 
Kosířem i zastávku v překrásném za-
hradnictví v Kostelci na Hané. Bližší 
informace vyjdou v dubnovém čísle 
Obecních novin. Za ASPV Z.K.

ASPV vás zve na 
vycházku na Opále-
nou. Vyjdeme ve čtvr-
tek 31. března 2016 
v 9.30 hod. z parko-
viště u Beskydského 

rehab. centra, půjdeme po „valaš-
ské“ nad čeladenské nádraží a dále 

do kopce na Opálenou. Jsou tam k vi-
dění dřevěné sochy a nová zvonička. 
Máme přislíbeno otevření hospůd-
ky, která bývá přes týden zavřená. 
Zpáteční cestu si každý zvolí podle 
svých zdravotních možností – vlakem, 
autobusem nebo pěšky.  

Za ASPV Z.K.

Vzpomínka je trvalejší,
nežli květy nekrásnější.

Květy uschnou, uvadnou,
vzpomínky však zůstanou.

25. března 2016 vzpomene-
me 10. výročí od úmrtí pana 
Františka Mylka.

Vzpomínají manželka Ĺudmila, 
syn František s manželkou Petrou, 
v noučat a D ominik ,  Nikola s 
a Kristián.

Jubilanti – březen 2016

Setkání dříve narozenýchCo pro vás také 
připravujeme?

Jarní vycházka pro seniory

Rozloučení

Vzpomínky

Společenská rubrika

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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25. března 2016 vzpom



Kunčická s.r.o.
I v letošním roce bude průběžně pro-

bíhat pravidelná výměna vodoměrů 
u RD a RCH. Výměnu budou provádět 
pracovníci pověření společností Kun-
čická s.r.o., v případě pochybností si 
můžete ověřit telefonicky u paní Danie-
ly Kociánové na tel. č. 725 506 902 nebo 
Ing. Ivana Blažka na tel. č. 734 412 708. 

Vyúčtování vodného a stočného za 
rok 2015 je uzavřeno. Připomínáme, 
že v případě přeplatku (na faktuře je 
částka s mínusovým znaménkem) máte 

možnost si částku do 30 dnů vyzved-
nout hotově na sídle společnosti, v opač-
ném případě Vám bude přeplatek zaúč-
tován na zálohovou platbu na rok 2016.

Napojení na kanalizaci „východní 
část“

Žádáme občany, kteří ještě nejsou na-
pojeni na splaškovou kanalizaci, aby za-
čali co nejdříve, jakmile to počasí dovolí. 
Zároveň si prosím zkontrolujte platnost 
územního souhlasu k napojení na splaš-

kovou kanalizaci vydanou stavebním 
úřadem ve Frýdlantě nad Ostravicí, kte-
rý má platnost 2 roky ode dne jeho vydá-
ní a dobu platnosti územního souhlasu 
nelze prodloužit.  Nové vydání územ-
ního souhlasu by si museli občané již 
vyřídit sami (prvotně vyřizovala obec).

V současné době máme napojeno 94 
objektů ze stávajících 173.

Děkuji za pochopení.
Ing. Tomáš Hrubiš

jednatel společnosti
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První krok k novému centru obce

O čem jednala rada obce v měsíci únoru

(pokračování ze str. 1)
Veřejná debata k této problematice 

byla zahájena přednáškou s besedou – 
Nové centrum obce, která se uskuteč-
nila v úterý 23. února 2016 v 18 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu. 

Co jsme se na přednášce dozvěděli.
Krajinářští architekti Ondřej Ne-

časký a Zdeněk Strnadel přednášku za-
hájili širším pohledem na problemati-
ku. Seznámili nás, jak je možné vnímat 
krajinu a objasnili nám vývoj kulturní 
krajiny od neolitu až po současnost. Po 
tomto širokém a obecném úvodu přešli 
na vývoj urbanizace naší obce. V průbě-
hu večera nám byly ukázány historic-
ké mapy obce (ze 17. století, 18. století, 
19. století, vojenské mapy, letecké po-
hledy). Bylo zajímavé si uvědomit odliš-
ný vývoj zástavby v různých obdobích 
a v různých částech obce. 

Ve stručnosti jsou níže uvedeny nej-
důležitější informace z historie. 

Počátek osídlení naší obce spadá na 
začátku 14. století příchodem úřední-
ka Kunze z hukvaldského hradu. Loká-
tor Kunz tehdy přidělil novým osadní-
kům pozemky. Tehdejší les, nacházející 
se podél potoka, rozdělil na jednotlivé 
pozemky nových osadníků. Z dnešního 
pohledu se jedná o potoční typ zástavby. 

Na konci 15. století proběhla další 
vlna osídlení obce a to tzv. Valašská ko-
lonizace. Jednalo se o pastýřské kmeny 
z jižního Rumunska – Valachy, kteří prav-
děpodobně osídlili výše položené části 
obce.  Chalupy jsou rozmístěné volně po 
krajině v závislosti na kon iguraci teré-
nu, jde tedy o  tzv. pasekářskou zástavbu. 

Dalším důležitým milníkem ve vývo-
ji urbanizace obce bylo roku 1888 vybu-
dování železnice a  nádraží na horním 
konci obce. Příliv ostravského obyva-
telstva se následně podepsal do urba-

nistické struktury vilovou zástavbou, 
která přirozeně navazuje na rozptýle-
nou pasekářkou zástavbu. Vily měst-
ského charakteru si zde tehdy nechá-
vali stavět zámožné ostravské rodiny. 

Po II. sv. válce nastává převážně na 
horním konci a také v okolí huťařství 
stavební boom, který do stávající ur-
bánní struktury přináší hustě osíd-
lené čtvrtě s rodinnými domy měst-
ského charakteru. Zájem ostravanů 
o rekreaci v naší obci přináší v dru-
hé polovině 20. stol. výstavbu rekre-
ačních středisek a chatových osad. 
V současnosti probíhá výstavba ro-
dinných domů v celém katastru obce. 

V další části přednášky nás staveb-
ní architekti Daniel Baroš a Michal Ne-
jezchleb seznámili s problematikou ve-
řejného prostoru jako místa setkávání, 
kontaktu a komunikace. Dobrý veřejný 
prostor podporuje setkávání a komuni-
kaci, zábavu a akce, měl by být bezba-
riérový a jednoduchý, nabízet funkční 
pestrost a být navržen v lidském mě-
řítku, nabízet možnost zastavení a po-
zorování, být zapamatovatelný a mít 
charakter (genius loci). Jako příklad 
dobré praxe byla uvedena přeměna 
středu obce Prostřední Bečva.

Poslední příspěvek se zaobíral téma-
tem architektonické soutěže. Dozvědě-
li jsme se, co to architektonická soutěž 
je, jaké jsou její výhody a jak probíhá.

Architektonická soutěž je …speci-
ické výběrové řízení, které podléhá 

právnímu řádu ČR, umožňující opti-
mální výběr projektanta na základě 
široké škály parametrů hodnocení.

Výhody, které architektonická 
soutěž přinese:
• kritérium hodnocení je poměr ceny 

a kvality (nerozhoduje pouze nej-
nižší cena za projekt)

• investor zná řešení stavby a jeho 
kvalitu dříve než cenu za projekt

• výběr z více různorodých návrhů
• nezávislá odborná porota
• diskuze (stanovení soutěžních pod-

mínek – diskuze nad záměrem  - CO 
CHCEME, diskuze nad návrhy) 

• výstava návrhů – pro veřejnost

Co nás čeká
1. Příprava soutěže (3 - 4 měsíce)

• Promyslet předmět soutěže 
a zvolit druh soutěže

• Zpracovat koncept soutěžních 
podmínek

• Připravit soutěžní podklady – 
diskuse s veřejností – kulaté sto-
ly, besedy, ankety

• Sestavit soutěžní porotu
• De initivní znění soutěžních 

podmínek (schválení regulér-
nosti ČKA)

• Vyhlášení soutěže
2. Zpracování soutěžních návrhů ar-

chitekty (2 měsíce)
3. Přezkoušení a posouzení návrhu 

porotou (2 dny)
4. Oznámení výsledků soutěže, vypla-

cení cen
5. Zadání zakázky dle zákona o veřej-

ných zakázkách v jednacím řízení 
bez uveřejnění
K zamyšlení: To, jak přistoupíme 

ke svému okolí, je na nás. Důležité 
je uvědomit si, že dnešní rozhodnutí 
ovlivní budoucí obraz obce. 

Další přednáška s besedou na 
téma – Nové centrum obce proběhne 
v úterý 29. března 2016 v 18.00 hod. 
v zasedací místnosti obecního úřa-
du. Všichni jste srdečně zváni.

Tomáš Hrubiš, starosta obce
Zdeněk Strnadel, člen komise 

pro rozvoj obce

(pokračování ze str. 2)
Různé
RO dále schválila:
• smlouvu o zřízení věcného břeme-

ne – služebnosti č. IP-12-8016994/3 
Kunčice p.O. Laski příp. kNN mezi 
Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Dě-
čín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 
847/8, 405 02. Předmětem smlou-
vy je zřízení a vymezení věcného 
břemene – osobní služebnosti. Obec 
jako strana povinná.

• zveřejnění záměru prodeje části po-
zemku parc.č. 2147/10 v k.ú. Kunči-
ce pod Ondřejníkem o výměře cca 
80 m2 (část cesty u rekreační chaty).

• RO schvaluje Kupní smlouvu mezi 
Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a panem RF, trvale bytem Ostra-
va-Moravská Ostrava. Převod ne-
movitosti byl schválen usnesením 
na VIII. zasedání Zastupitelstva 
obce Kunčice p. O. dne 3. 11. 2015, 
bod 6c.

• úpravu rozpočtu č. 1/2016.

RO také projednala:
• žádost pana DK o snížení poplatku 

daně z nemovitostí. RO uvedenou 
žádost neschválila, protože obec 
poskytuje úlevu daně z nemovitostí 
pouze na obecně prospěšné pozem-
ky (např. cesty).

• žádostí Spolku Lungta, se sídlem 
Dlouhá 2, 110 00 Praha 1. Žádost se 
týkala připojení obce Kunčice pod 
Ondřejníkem k mezinárodní kam-
pani „Vlajka pro Tibet“. 

 RO uvedenou žádost zamítla, proto-
že se na III. zasedání zastupitelstva 
obce dne 12. 03. 2015 dohodlo, že 
se již obec k výše uvedené kampa-
ni nepřipojí.

Usnesení a zápisy z jednání Rady 
obce Kunčice pod Ondřejníkem jsou 
zveřejněny na webu obce www.kun-
cicepo.cz. 

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce
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Jak se vyznat v energetice: Brožura zdarma vložena do ON
Až na abso-

lutní v ý jimk y 
neexistuje spo-
třebitel, kterého 
by se netýkala 
oblast energe-
tiky. Všichni ve 
tmě saháme po 
vypínači. Větši-

na z nás spoléhá na elektřinu či plyn 
při vytápění a ohřevu vody. Ener-
gie zkrátka spotřebováváme všich-
ni, a proto je zcela na místě se jako 
spotřebitelé zajímat o energetiku. 
Brožura Jak se vyznat v energetice 
vás provede vším, co byste měli vě-
dět, abyste za elektřinu či plyn ne-
platili více, než musíte, a abyste se 

uměli bránit, když dodavatel nepo-
skytuje služby v souladu se smlou-
vou či pošle příliš vysoké vyúčto-
vání.

Další publikace pro spotřebitele si 
můžete zdarma stáhnout na https://
www.dtest.cz/clanek-4521/publika-
ce-pro-spotrebitele.  

-MŠ-

Oprava obecních cest po revitalizaci železnice
Jistě jste všichni zaznamenali špatný 

stav místních komunikací, které byly 
rozbité nadměrným těžkým provozem 
při opravě železniční tratě v loňském 
roce. Podle stavebního povolení má 
stavebník povinnost odstranit veškeré 
škody, vzniklé na cizím majetku. 

Revitalizace tratě se časově protáh-
la až ke konci roku 2015. Proto staveb-
ník, Správa železniční dopravní cesty 
(SŽDC), začal místní komunikace opra-
vovat až pozdě na podzim, což není pro 
tuto činnost zrovna nejvhodnější doba. 
Obec takové opravy nepřevzala. Naopak 
napsala stavebníkovi obsáhlou stížnost, 
Stížnost – výzva ke sjednání nápravy. 
Ve stížnosti požadujeme řádnou opra-
vu místních komunikací, případně po-
škozených mostků, dále upozorňujeme 
na problémové napojení některých že-

lezničních přejezdů na místní komuni-
kace. Také důrazně požadujeme prove-
dení přeložky vodovodu u železničního 
přejezdu pod dřevěným kostelíkem. Ta 
byla v rámci územního řízení v projek-
tu zahrnuta. Do dalšího projektového 
stupně se již nedostala, zřejmě v rám-
ci úsporných opatření. Kopie stížnosti 
byla odeslána také na Drážní úřad ČR 
(vydával stavební povolení na opravu 
tratě), na Ministerstvo dopravy ČR a na 
Krajský úřad MS kraje.

Po urgencích obdržela obec 3. 2. 
2016 odpověď na uvedenou stížnost, 
kde se investor zavazuje poškozené 
komunikace opravit v jarních měsících 
2016 s dodržením technologických 
pravidel pro tyto opravy. Také se za-
vázal k provedení přeložky předmět-
ného vodovodu.

Obec v nejbližší době vyvolá společ-
né jednání obce s investorem stavby, 
za účasti znalce z oboru staveb komu-
nikací, popřípadě s přizváním právní-
ho zástupce obce. Předmětem jednání 
bude způsob a termín opravy komu-
nikací, popř. mostků, včetně přelož-
ky vodovodu. Po dohodě s právníkem 
vznikne z jednání závazný zápis nebo 
smluvní ujednání.

V současné době je provoz na želez-
nici v režimu zkušebního provozu, kte-
rý byl stanoven na dobu nejméně 6 mě-
síců, a nejpozději do termínu dokončení 
stavby, který byl stavebním povolením 
určen na 31. 12. 2016. Obec jako ostat-
ní účastník stavebního řízení a dotče-
ný orgán se bude v rámci kolaudačního 
řízení k ukončení stavby vyjadřovat. 

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Diakonie Broumov, sociální družstvo
Více na www: diakoniebroumov.org, www.
facebook.com/broumovdiakonie

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám od-

řezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky - vše 

nepoškozené
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní
• Peří, péřové přikrývky a polštáře
• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
• Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – 

z ekologických důvodů
• Nábytek
• Znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční: 29.03.až 01.04.2016, středa od 
8.00 do 17.00, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00 
v zasedací místnosti obecního úřadu

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem. Bližší informace Vám 
rádi sdělíme na tel.: 491 524 342, 739 999 112
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Kultura a spolkový život

Životní podmínky 2016 - šetření v domácnostech

Hurá na banány 
aneb Jak voní země snů?

Hmyz a jiná havěť

Informujeme občany, že Český sta-
tistický úřad organizuje v roce 2016  
souladu se zákonem č. 89/2015 Sb., 
o státní statistické službě výběrové še-
tření o životních podmínkách domác-
ností v České republice (Životní pod-
mínky 2016), které navazuje na před-
chozí ročníky tohoto šetření. Šetření 

se uskuteční na území celé ČR v 10 916 
domácnostech, z nichž 6 166 se šetře-
ní zúčastnilo již v předchozích letech. 
Vlastní šetření proběhne v době od 
6. února do 5. června 2016 prostřednic-
tvím speciálně vyškolených tazatelů.

Pracovníci zapojení do šetření se 
budou prokazovat průkazem tazate-

le a příslušným pověřením, které je 
ve spojení s občanským průkazem 
opravňují k provedení šetření Život-
ní podmínky 2016. Všichni pracovníci 
jsou vázání mlčenlivostí. 

V případě dotazů můžete kontakto-
vat paní Evu Kramolišovou, tel. 595 131 
212, email: eva.kramolisova@czso.cz.

Chtěli byste se přestěhovat do země svých snů? Kde je 
všechno mnohem větší a mnohem hezčí? V tom případě se 
společně s Tygrem a Medvědem vydejte na cestu do Pana-
my, země široké a vonící po banánech. Cesta to bude leg-
rační a děsivá. Tygr ztratí Medvěda a Medvěd zase Tygra, 
aby našli svého nejlepšího kamaráda. A možná budete na 
konci překvapeni, kde Panama – země snů – doopravdy leží.

Loutková pohádka pro děti od 3-7 let na motivy Ja-
noschova příběhu – Oh, wie schön ist Panama.

Přijďte do divadla v sobotu 16. dubna 2016 od 10:00. 
Sál otevřen od 9:30.

Předprodej na obě představení u paní Daniely Ko-
ciánové na obecním úřadě od 4. dubna 2016.

Děj se odehrává v zemi pod Velkým Maliníkem, v blízkém 
okolí Malého Mraveniště, tedy v kraji mezi Velkým červe-
ným mraveništěm na východě a nahnědlými lesními mra-
venci ze severozápadu. Daleko na západě za rybníkem je 
brambořiště, kde žijí hlavně mandelinky a zbytky původ-
ních červených mravenců. Na jihu je region ohraničen Pís-
kovnou, za kterou už nejspíš není nic než velké horko, ale-
spoň podle poznatků cestopisce a dobrodruha Marca Mola.

Mezi hmyz se vydáváme v době převratných společen-
ských změn. Starý nefunkční systém (komunarchie) se 
právě zhroutil, země se ocitá na prahu demokratizačního 
procesu a čeká ji také řada ekonomických reforem – pře-
devším privatizace mraveniště. Ale to je teprve začátek…

Chcete se dozvědět, jak to dopadne? Přijďte v sobotu 
16. dubna 2016 od 19:00 do divadla na Huťařství. Sál 
otevřen od 18:30.

sobota 
16. 04. 2016

10:00 
Předprodej u paní Daniely 

Kociánové na obecním úřadě 
od 04. dubna 2016. 

Cena vstupenek: děti zdarma, 
dospělí: 50,-Kč. Sál otevřen od 09:30.

19.3.2016 10:00  Představení pro děti Veselé klaunice (Cirkus trochu jinak)
 18:00  Představení Opona nahoru. Divadlo Devítka z Ostravy uvede komedii Petera Quiltera o snaze pěti 

  žen zprovoznit zděděné poloprázdné divadlo.
Lístky jsou již v předprodeji. Tak neváhejte, kapacita sálu je omezená.

Již v minulých obecních novinách jsme otiskli plakáty na březnová divadla:

Co nás čeká v dubnu?
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v neděli 20.3.2016 od 15.00 hodin
v tělocvičně ZŠ a MŠ Karla Svolinského

Co Vás čeká: 
POHÁDKOVÁ DISKOTÉKA s DJ Martinem Matýskem 

SOUTĚŽE A HRY O CENY 
BOHATÉ OBČERSTVENÍ  

vstupné dobrovolné 
Těšíme se na vaši účast.

ples
Detský  maškarní

Výbor SRPdŠ při ZŠ a MŠ Karla Svolinského
v Kunčicích pod Ondřejníkem
zve všechny děti a jejich rodiče

na tradiční karneval

  

 

10. 3. 2016 / sál Huťařství / 17:30 / vstup zdarma 
Až po uši v mechu / loutkový film nejen pro děti 
 

Filip Pošivač a Bára Valecká / ČR / 2015 / 26 min.  
 
 

Pohádka vypráví příběh dvou lesních trnků, Josefky a Bertíka, kteří jsou 
tak malí, že mohou bydlet ve vykotlaném pařezu a hbitě se pohybovat 
lesním porostem. Bertík pečuje o zvláštní cinkavé houby – noční lampy, 
které každý den zhasíná a rozsvěcí a Josefka šije klobouky parádivým 
muchomůrkám. Lesním trnkům by se žilo krásně, kdyby se jednoho dne 
neobjevila Rusalka a nezačaly se Bertíkovy svítivé houby ztrácet... 

Restaurace Huťařství 

 

24. 3. 2016 / sál Huťařství / 18:30 / vstup zdarma 
Na stupních vítězů / Autumn Gold 
 

Jan Tenhaven / Německo, Rakousko / 2010 / 94 min 
 
 

Citlivé, formálně vytříbené a místy úsměvné portréty představuji pět 
atletů seniorů, kteří se ve skromných podmínkách připravují na 18. 
mezinárodni seniorské mistrovství světa. Příprava i samotné závody, při 
nichž nechybí nervozita ani pravá sportovní rivalita, pro ně představují 
hlavně závod s časem. Snímek nahlíží do soukromí seniorských atletů, 
pro něž není největší výzvou pokoření světového rekordu, ale jejich věk. 

o filmu 

Promítání na Huťu v březnu: 
VÁS ZVE NA PŘEDNÁŠKU NA TÉMA

SESTAV SI SVŮJ VLASTNÍ RODOKMEN
V PÁTEK 18.3. OD 18 HOD

V SÁLE RESTAURACE HUŤAŘSTVÍ

JAK POSTUPOVAT PŘI SESTAVOVÁNÍ RODOKMENU
VÁM KROK ZA KROKEM PORADÍ PaeDr. DANA HERYÁNOVÁ.

VÁNÍ RODOKMENU
Dr. DANA HERYÁNOVÁ

JAK POSTUPO
M KROK ZA KRO



8 03/2016

VELIKONOČNÍ VAJÍČKO 
Srdečně zveme všechny sportovní 

příznivce na ukázku cvičení a soutěže 
pro dě   o velikonoční vajíčko. 

Tato akce se bude konat 
v úterý 22. 3. 2016 v 16.00 hodin 

v tělocvičně TJ Sokol Kunčice p. O. 

Možnost zakoupení malého 
občerstvení.

Srdečně zvou cvičitelé 
a výbor ASPV Kunčice p. O.

10.3.2016 Promítání na Huťu – Až po uši v mechu 
13.3.2016 Vynášení Mařeny (CM Ondřejníček)
17.3.2016 Beseda s Radimem Uzlem (Bodiz Spa)
18.3.2016 Sestav si svůj vlastní rodokmen (Tradice v Kunčicích)
19.3.2016 Veselé klaunice (Cirkus jinak - představení pro děti)
19.3.2015 Divadlo: Opona nahoru (Divadlo Devítka Ostrava)
20.3.2016 Dětský karneval (SRPdŠ)
22.3.2016 Velikonoční vajíčko ASPV
24.3.2016 Promítání na Huťu – Na stupních vítězů
29.3.2016 2. beseda k Novému centru obce
31.3.2016 Jarní vycházka pro seniory (ASPV)
15.4.2016 Křest CD Tomáše Hrubiše, jr. (Náves Kunčická)
16.4.2016 Divadlo pro děti: Theatr ludem - Hurá na banány
16.4.2016 Divadlo: Hmyz a jiná havěť (Ochotnický spolek Malenovický)
21.4.2016 Setkání dříve narozených (Obec)
22.4.2016 GKS - Vernisáž výstavy - Šárka Kolaříková
26.5.2016 Zájezd do pivovaru v Litovli, na zámek v Náměšti na Hané 

 a v Čechách pod Kosířem, do zahradnictví v Kostelci na Hané

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

Akce, které nás čekají:

Sokolské ŠibřinkyPozvánka na koncert a křest alba Letošní zakončení plesové sezóny 
v Kunčicích, kterou trochu pozname-
nalo chřipkové období, patřily opět 
Šibřinkám, tradičnímu plesu Soko-
lů, odboru ASPV v pátek 26. února na 
Beskyském H-resortu. Co k nim do-
dat…příjemné prostředí Beskydského 
H-resortu, kvalitní hudba, letos v duchu 
klasických společenských tanců, rum-
by, čače a samozřejmě i rockenrollu, 
přítomní hosté mladší i starší genera-
ce a jejich neúnavnost a dobrá nálada 
se postaraly o příjemnou zábavu, uvol-
něnou atmosféru a pohodový průběh 
večera. Po kankánu, který nesměl na 
závěr chybět a za který by se nemuse-
ly stydět ani sboristky z Moulin Rouge 
v kolektivním podání hostů a „jaho-
dách mražených“ se zaplnil až v pozd-
ním ránu bar na poslední chodníčkovou 
a pro některé na první ranní kávu….
a s přáním, ať se všichni za rok znovu 
sejdeme ve zdraví a v takové pohodě 
jako letos. Děkujeme VŠEM !   TH.

Spolek Náves Kunčická ve spolu-
práci s Tomášem Hrubišem, jr. Vás 
srdečně zvou na Koncert a křest 
debutového alba Tomáše Hrubiše 
„Tlecí doba“.

Na svém debutovém albu Tomáš 
Hrubiš (hudba/piano/texty) spolu-
pracoval s houslistou a zvukařem 
Tomášem Vtípilem (DG 307), zpěvač-
kou a herečkou Sárou Venclovskou 
(HaDivadlo), a především se saxo-
fonistou Jiřím Jelínkem, v minulos-
ti členem skupin Psí vojáci, Zátory 
či Garáž, který se také ujal hudební 
produkce nahrávky. 

Křest se uskuteční: 15. 4. 2016 
v 19.00 hodin v bývalé „Smuteční 
obřadní síni“ nyní „Rotunda“ 
(Kunčice pod Ondřejníkem 824)

V rámci večera vystoupí:
Tomáš Hrubiš: piano
Sára Venclovská (HaDivadlo): zpěv
Martin Kučera: trubka
Jiří Jelínek (ex Psí vojáci): kmotr 
desky

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK. 
Sklad Trojanovice – Bystré. 

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

Telefon: 603 315 738.

Výprodej - bazar v Rotundě. 
Ve dnech 14., 15. a 16. března se bude konat výprodej 
nového i použitého zboží za symbolické ceny. Najdete 
zde dekorační předměty, textil, bižuterii. Akce se usku-
teční v budově Rotundy (kruhová stavba za kostelem) 
v době od 11 do 17 hodin. Těšíme se na Vaší návštěvu.

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 
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KARDIO KRUHÁČ TM A 
VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ     

v Kunčicích pod Ondřejníkem 
 

Nejste spokojeni se svou postavou? 
Potřebujete zhubnout nebo naopak 
přibrat?  
Jste unaveni, bez energie a nálady?  
Chcete změnit své stravovací návyky? 
Máte zájem o aktivní životní styl? 

 

Nabízíme: 
Funkční kruhový trénink 
Konzultace s výživovou poradkyní u 
vás doma 
Měření na speciální váze TANITA 
pomocí biomagnetické impedance 

 
 Rezervace a info: 739 640 060 

E-mail: kardiokruhac@email.cz 
Web: kardio-kruhac-tm@webnode.cz 
 

Cvičení: ZŠ Karla Svolinského 
Po 19:00 -  20:00 
Čt 19:00  - 20:00  
 

Beskydský H-RESORT  
Ubytování, restaurace, rodinné a firemní akce.  

Hov zí bio maso.  

Mobil: 725 252 403, 558 847 800  
Web: www.hresort.cz,  E-mail: info@hresort.cz 

Ubytování U Nikl
Rodinný penzion u lesa

s velkou zahradou a nedalekým vlastním rybníkem
vhodný nejen pro rodinnou dovolenou.

Mobil:
Web:
E mail:

RESTAURACE U SEST I EK 

11. až 13. b ezna Králi í stehno na slanin ,  
krupicové noky 

18. až 21. b ezna  Grilovaná vep ová panenka,
rizoto z krup s rag  z h íbk   

25. až 27. b ezna  Pe ené koleno na erném piv
s domácím cibulovým chlebem  

BESKYDSKÉ REHABILITA NÍ CENTRUM, eladná 42 
Objednávky a rezervace: 603 854 333, 558 616 224

Otev eno je denn  od 10 do 22 hodin 

Restaurace Skalka
Teplá jídla po celý den.  

Prodej alkoholických a nealkoholických nápojů.  
Provoz juke-boxu, kulečníku a stolního fotbalu.  

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Mobil: 603 150 486, Web: www.skalkakuncice.cz 
E-mail: ivonavrlikova@centrum.cz

Comfor Frenštát p.R.

Specialista na
počítače, notebooky, tablety
smartphony,  skárny ...
Provádíme veškeré opravy.

Tel.: 556 839 133
Web: www.frenshop.cz
E-mail: info@e-tuzex.cz
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Nabízíme:
St ih Barvení Melíry

Ú esy svatební, spole enské

„Kade nictví nejen pro ženy“
Vendula Tymlová

Mobil: 605 732 116, FB: Vendy Tymlová Kade nice

MASÁŽE
& NEHTOVÁ MODELÁŽ
Vychutnejte si relaxa ní, klasickou nebo thajskou

olejovou masáž v prostorách svatebního salónu Martina
ve Frenštát pod Radhošt m.

Nabízíme také nehtovoumodeláž a manikúru.

Ceník naleznete www.svatebnisalon martina.cz

s tímto letá kem sleva 10% na poskytnuté služby

HOSP DKA NA KOPE KU
Hosp dka je za ízena v domácím stylu,

možnost po ádání rodinných oslav, ve írk , svateb…

Tandem paragliding – Horyshora 
Tandemový paragliding  

a tandemové lety nad Beskydami. 

Mobil: 725 950 950, Web: www.horyshora.cz 
E-mail: horyshora@gmail.com

Hospůdka na Maraláku 
Restaurace s domácí kuchyní v krásném prostředí Beskyd  

s letní terasou a nekuřáckým salónkem. 

Mobil: 604 885 998, 556 850 850 
E-mail: kotrik.martin@seznam.cz

S námi energii neztratíte 

Ivana Keňová – ORIGON
www.elektrokolabeskydy.cz
•  Prodejna a půjčovna elektrokol 

a koloběžek
•  Cykloservis, prodej příslušenství 

a cyklodoplňků

Kontakt: 776 618 971, ivanakenova@orig-on.cz

NABÍDKA SLUŽEB S FEKÁLNÍM VOZEM 
– žumpy, septiky, čističky –

Odvoz na ČOV Kunčice p. O., Frenštát p. R.
• Dovoz užitkové vody, napouštění čističek, 

jímek vodou.
• Mulčování zahrad, příkopů i drobných 

náletových dřevin traktorem s mulčovačem 
o záběru 1,8 m a 3 m. 

• Možnost zapůjčení štípače na dřevo. 

 ---------------- tel. 604 693 404 ----------------

  

 

+420 736 780 880 
www.kvetinykuncice.cz 

Po - Čt 07:30 – 11:30 13:30 – 16:30 
Pá 07:30 – 16:30  
So 08:00 – 12:00  
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V  p á t e k 
5 .  ú n o r a  s e 
konal již tře-
tí obecní ples. 
U něk t er ých 
akcí je zbyteč-
né psát repor-
táže, protože 

je jejich průběh standartní a je mno-
hem lepší je protancovat, propít nebo 
prožít, než si o nich přečíst. Ale sluší 
se poděkovat všem, kteří pomáhali.

Stáně Angerové a zaměstnancům 
z H – resortu za skvělou pomoc při or-
ganizaci zasedacího pořádku a vůbec 
celého zázemí. Zaměstnancům obce 
a kolegyním z kulturní komise za pomoc 
při organizaci. Kapele Pazúři a DJ Mar-
tinu Davidovi za profesionální výkony, 
paní učitelce Arance Barešové za přípra-
vu školkových dětí na vystoupení, panu 
trenérovi Martinu Matýskovi za přípra-
vu Dominika s Nikčou a všech školních 
dětí, samozřejmě dětem, že se nebály 
a byly úžasné a rodičům, kteří je ochot-
ně dovezli. Paní Mylkové a paní Poláč-
kové za milé úsměvy a výdrž v šatně. 
Všem Vám, kteří jste přišli (a třeba jste 
se zúčastnili taneční soutěže)….

A nesmíme zapomenout také všem 
spolkům a sponzorům, kteří poskytli 
cenné dárky:

Mladí ochránci přírody ČSOP Skal-
ka, Optimal energy, Kolektiv zaměst-
nanců obchodu Hruška, Firma Hrdý, 
Václav Cochlar, Marlenka Internatio-
nal, s.r.o., manželé Daníčkovi, Rybář-
ské sdružení v Kunčicích pod Ondřej-
níkem, Klub českých turistů Kunčice 
pod Ondřejníkem, Markéta Janasová, 
TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem, 
SHR Leoš Řezníček, SDH Kunčice pod 
Ondřejníkem, LINK CZ,s.r.o., Oprechti-
ce, Firma LOPRAIS, ČSOP Kunčice, o. s. 

Ondřejník, Kopřivnice, Zdeněk Strna-
del a Lenka Turková, manželé Řezníč-
kovi, Hrubišovi, Šebelovi, Menšíkovi, 
Macurovi, Fojtíkovi, Masmanidu, Voj-
těch Nikel, Včelaři Kunčice pod Ond-
řejníkem, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, 
Zdeněk Strnadel, Marie Pokludová. 

Mockrát děkujeme a těšíme se za 
rok. Michaela Šebelová

P.S. A jestli jsem na někoho zapomně-
la, tak se hluboce omlouvám…

 Diplomky

 Obrazy na plátně

 Magnetky

 Reflexní prvky
• Diplomky

• Obrazy na plátně

• Magnetky

• Reflexní prvky

www.tiskarnaklein.cz

SAILY Burger 
místo, kde se dá dobře najíst i napít

Příčná 317/4, Kopřivnice
mobil: 603 719 917

www.facebook.com/sailyburger

šetří vám čas 
peče zdravě 

 a chutně 
snadno  

 se obsluhuje
má nízkou 

 spotřebu 
v široké nabídce 
ve vysoké 

 kvalitě

www.remoska.cz

 Farma a Mlékárna U Macurů 
  Prodej syrového čerstvého  
  mléka a mléčných výrobků  
  přes výdejní automaty.  

Vše vyprodukováno  
na farmě Kunčice pod Ondřejníkem 58 

Web: www.mlekarnaumacuru.cz 
Tel: 604 138 403, 731 175 079 
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V pátek 19. 2. 2016 jsme s prvňáčky 
vyjeli do kina do Ostravy. Děti si výlet 
samy zvolily a vybraly si film – Alvin 
a Chipmánkové – Čiperná jízda. Také 
naše jízda vlakem byla veselá a zábav-
ná, protože rodiče připravili na zpes-
tření chvil ve vlaku zábavné hry. Děti 
byly nadšené! Prostředí kina a hlavně 
film se jim velmi líbil. Po představení 
jsme navštívili BLUDIŠTĚ. Pobyt v něm 
– to bylo něco pro děti! Úžasný záži-
tek! A pak zase radostná cesta vlakem 
domů. Za velmi zdařilou akci, na kte-
rou budeme dlouho vzpomínat, proto-
že z ní máme hodně skvělých zážitků, 
bych chtěla poděkovat všem, kteří se 
na ní i doprovodu žáků podíleli. Byli 
to: p. Klepáč, p. Konečná, p. Vykrutová 
a p. Mynářová.   Mgr. Eva Halatová

S dětmi z výtvarného kroužku jsme 
se zapojili do výtvarné soutěže, kte-
rou vyhlásil DDM v Lanškrouně, je-
jímž tématem byl VODNÍ SVĚT. Žáci 
výtvarně zpracovávali pohádky, po-
hádkové bytosti, bájné postavy. Ve 
svých věkových kategoriích se nejlépe 
umístili žáci Amálie Strnadlová, Petr 
Vykrut a Matouš Vávra. Za výtvarně 
zpracované téma - Podvodní plavidlo- 
získala ocenění Sára Vykrutová.  

Mezi dětmi dobře známý časopis 
PASTELKA pravidelně otiskuje vý-
tvory malých výtvarníků. Také nás 
přizval k účasti na vyplnění výtvarné 
stránky tohoto časopisu. Kreslili jsme 
na různá témata, která nám byla zadá-
vána. Do únorového čísla byla vybrá-
na a otištěna kresba pejska od Amálie 
Strnadlové.

NAMALUJ VESELOU RYBU! Tak 
znělo téma výtvarné soutěže vyhláše-
né ABF FOR FISHING v Praze. Velkou 
radost nám udělala Tereza Valštýnová, 
která obsadila 3. místo.  

V letošním roce jsme se opět zú-
častnili dalšího ročníku výtvarné sou-
těže O POHÁR ČELADENSKÉ OVEČ-
KY. Letošní téma, s názvem Hrnce, 
hrnky, hrníčky z babiččiny světničky, 
naše kreslíře velmi zaujalo. Ve čtvrtek 

18. 2. 2016 proběhlo vyhodnocení této 
soutěže a v I. kategorii se umístily také 
naše žákyně Sára Vykrutová (1. místo) 
a Mája Míčková (3. místo).

Slavnostní vernisáž proběhne v Če-
ladné 4. 3. 2016. 

Všem blahopřejeme, Eva Halatová

Den 28. 1. jsme pojali s žáčky z I. B 
slavnostně. Vždyť je čekalo jejich prv-
ní vysvědčení. Pro tento den jsme si 
zvolili téma „PUNTÍKY A ČTVEREČ-
KY“. Děti přišly oblečeny v puntících 
-  hlavně děvčata a u kluků převláda-
ly čtverečky. I výuka v tento den byla 
zaměřena na toto téma. Děti se učily, 
soutěžily, proběhla i módní přehlídka 
a tanec. V poslední vyučovací hodině 
došlo na tolik očekávané slavnostní 
předávání vysvědčení. Děti dostaly 
také pochvaly a převzaly „medaile“ 
za půlroční snažení a práci ve škole. 
Nakonec nás čekalo sladké překvape-
ní – JEDNIČKOVSKO – PUNTÍKOVANÝ 
DORT.  To bylo jásotu a radosti! Skvě-
lí rodiče nám také zajistili další boha-
té občerstvení a potřeby na výzdobu 
třídy. Patří všem velké poděkování, 
p. Peroutkové za výborný slaďoučký 
dort. Děti si užily den se vším všudy. 
Byly šťastné!  

Mgr.  Eva Halatová

Výlet I. B do Ostravy – Multikino 
Cinema City Nová Karolina

Výtvarné úspěchy našich žáků

Vysvědčení 
u prvňáčků

Ze života školy a školky
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Počasí letošní zimy nám moc nepřá-
lo. Sněhu bylo velmi málo. Proto hned 
jak nám napadl čerstvý sníh, jsme pří-
ležitosti využili a vyrazili ven stavět 

sněhuláky. Později jsme si vzali tem-
perové barvy a pomalovali jsme je. 
A jak se nám to dařilo? Na fotkách mů-
žete sami posoudit.

17. 2. 2016 proběhlo ve Frýdku-
-Místku okrskové kolo ve šplhu. Druž-
stva chlapců (Kryštof Menšík, Adam 
Zbořil, Daniel Sebera a Leoš Řezníček) 
a dívek (Andrea Blažková, Monika Foj-
tíková, Veronika Bartošová a Žaneta 
Čajánková) z naší školy se tohoto klání 

zúčastnila. Tým chlapců byl úspěšněj-
ší a postoupil do okresního kola, kde 
už na konkurenci velkých škol nesta-
čil. I tak jim i děvčatům děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy a k úspě-
chům blahopřejeme. 

Andrea Stašicová, vychovatelka ŠD

Pondělní ráno 8. únorového dne vy-
padalo nevlídně a podmračeně, ale pro 
osmáka Martina Strnadla bylo plné 
očekávání. Jako vítěz školního kola 
češtinářské olympiády jel soutěžit ve 
znalostech mateřštiny v okresním mě-
řítku do Frýdlantu n. O. Stejně jako ve 
škole musel plnit dvojí úkoly – nejdříve 
přemýšlel nad mluvnickou stránkou, 
poté se dal do práce nad slohovým 
úkolem. Z celkového počtu 38 soutě-
žících se umístil na 25. místě.  

Jaký má na věc pohled sám soutěžící? 
„Konkurence byla velká a mnoho 

věcí z testu jsem neznal, přestože  jsem 
se pečlivě připravoval ze starších za-
dání olympiád. Časový limit na mluv-
nici byl 60 minut, na slohovou práci 
taktéž 60 minut, stejně jako ve ško-
le. Tématem slohové práce byla Nej-
lepší maska. Pod tento nadpis se dalo 
napsat o dost více, než jsem napsal 
v úvaze školního kola s tématem, Ne-
žijeme proto, abychom jedli.“ 

Jelikož je tato soutěž určená pro 
žáky 8. a 9. třídy, bude mít možná 
v příštím školním roce, pokud opět 
vyhraje ve školním kole, trochu větší 
šanci a výhodu, již bude vědět, jak jsou 
úkoly formulovány a jak může uplatnit 
své znalosti při jejich řešení. 

Martinovi děkuji za pěknou repre-
zentaci naší školy a do dalších soutě-
ží, jichž se zúčastní, přeji hodně zdaru 
a nápaditost.  

Mgr. M. Kahánková, uč. ČJ

Školní družina – stavění a malování sněhuláků

Okrskové kolo ve šplhu 

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

(Foto: Archiv školy)
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FINAN NÍ 
GRAMOTNOST

a základní orientace ve financích

Po ádá prezentaci na téma:

P ijm te tímto naše pozvání. 

Prezentace se bude konat

23.3.2016 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti

obecního ú adu

Prezentací budou provázet
Martin K enek a Daniel Sv telský

zástupci spole nosti Fincentrum, a.s.

Co se děje v okolí

I N Z E R C E 
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Masáže 
Jolana Bartoníčková

Nabízím rekondiční celotělové masáže v útulném 
prostředí mé malé masérny v Kunčicích 

pod Ondřejníkem. 

Pracuji podle individuální potřeby klienta 
každý den od 8 do 20 hodin.

Cena masáže 350,-/h.

Můžete také využít zakázkové ši  , opravy 
a úpravy oděvů, výměny zipů atp.

Mou tvorbu najdete také na www.potvor.cz 
a také na  Facebooku - Jolana Bartoníčková 

a Lolo-krea  vní ši  .

                                       Tel.: 777 952 347
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