
Vážení spoluobčané, podle křes-
ťanské tradice nastala prvního 
března postní doba, která potrvá až 
do velikonoc (40 dnů, neděle se ne-
započítávají). Nejde jen o skutečný 
půst, ale i o připomínku pomíjivosti 
pozemského života.  

Některá zajímavá výročí v mě-
sící březnu. Dne 7. 3. 1850 se naro-
dil Tomáš Garrigue Masaryk – prv-
ní československý prezident. Den  
8. 3. – Mezinárodní den žen – me-
zinárodně uznávaný svátek, sta-
novený Organizací spojených ná-
rodů, připomínající výročí stávky 
newyorských švadlen v roce 1908. 
V ČR se oficiálně slaví od roku 2004 
(dle zákona č. 101/2004 Sb.) – páno-
vé, nezapomeňme! Dne 14. 3. 1939 
– vyhlášení samostatnosti Sloven-
ského štátu. Dne 15. 3. 1939 – ně-
mecká vojska vstupují na území 
Čech a Moravy – zřízení Protekto-
rátu Čechy a Morava. 

V pátek 17. února proběhl již 
čtvrtý Obecní ples. Uskutečnil se 
na Beskydském H-RESORTU (Ho-
rizont). Je potěšující, že je tradičně 
o tento ples velký zájem. Po zve-
řejnění zahájení prodeje vstupe-
nek byl ples brzy vyprodán. Přišlo 
zhruba 200 občanů a dalších hostů,  
většinou mladší a střední generace. 
Bohužel v obci není sál s vyšší ka-
pacitou. Nejvíce mne potěšilo kon-
statování některých hostů, kteří 
navštívili plesy v jiných obcích, že 
na Obecním plesu v Kunčicích se 
lidé skutečně bavili a byla vidět 
dobrá a pozitivní nálada. Děkuji 
všem, kteří se na organizaci a prů-
běhu plesu podíleli.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Výstava Prašivá  
a cestovatelská beseda
13. března

9 Pozvánky  
na kulturní akce

10 Divadlo  
pro děti
1. dubna

11 Velikonoční  
vajíčko
11. dubna 

Slovo starosty
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Projekty pro budoucí školáky  
a jejich rodiče

Po dva lednové pondělky, 23. a 30. 1.,  
probíhala v kunčické základní škole 
setkání s budoucími prvňáčky a je-
jich rodiči. K tradičnímu projektu MY 
SE ŠKOLY NEBOJÍME, který již v naší 
škole zdomácněl, jsme tentokrát při-
pojili projekt nazvaný  SPOLUPRÁCE 
S RODIČI ŽÁKŮ ZŠ. Pro paralelní za-
řazení obou projektů jsme se rozhodli  
z praktického důvodu. Rodiče se mohou 
vzdělávat, dovídat se něco nového, ve 
známém prostředí a s klidnou myslí, 
že o jejich děti je také dobře postaráno. 
Cílem projektu, My se školy nebojíme, 
bylo umožnění budoucím školákům 
poznat školní prostředí, paní učitelky 
i práci, která na ně již od září ve škole 
čeká. První setkání bylo zaměřeno na 
činnosti, které připravují děti na psa-
ní a čtení. Během zimně motivovaných 
her si děti rozvíjely motoriku, určovaly 
hlásky, které slyší ve slovech, poznáva-
ly stejné stopy ptáčků, které byly velmi 

podobné některým písmenům, zpívaly 
i tančily. Na závěr prokázaly svoji zruč-
nost (lepení, vybarvování a navlékání 
provázku) při výrobě ptáčka, kterého 
si mohly odnést domů.

Čas pro rodiče byl vyplněn před-
náškou Mgr. Kristýny Babincové Jur-
kové, psycholožky, která zvolila na 
první setkání téma „Budeme mít ško-
láka“. Rodičům byl dán prostor i k dis-
kuzi a vše probíhalo s malým občer-
stvením v příjemné atmosféře. 

Celkem se obou setkání zúčastnilo 
34 dětí a 43 rodičů. 

Další setkání jsou naplánovaná na 
měsíc březen a děti se mohou těšit na 
činnosti, při kterých budou rozvíjet 
své matematické představy a hovořit 
o přírodě. Rodiče obeznámíme s mo-
derní technikou, kterou využíváme 
ve vyučování.

Mgr. Markéta Jurková 
a Mgr. Jarmila Mecová, org. projektu
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Obec informuje

O čem jednala Rada obce v měsíci lednu a únoru
RO schválila žádost paní Zdeňky 

Flachsové, ul. Krátká, Sviadnov, PSČ 
739 25, IČO: 633 544 03 o hostování 
na kunčické pouti, která se v roce 2017 
bude konat v termínu 23. července.

Starosta seznámil RO s žádostí  
Ing. JT o prodloužení zimní údržby 
na pozemní komunikaci (účelová ko-
munikace) na p. č. 3360 k rodinným 
domům, č. p. 33 a 231. RO neschválila 
zařazení této účelové komunikace do 
pasportu místních komunikací a po-
věřila starostu obce jednáním ve věci 
převodu (odkupu) pozemku pod ko-
munikací p. č. 1036/4 do majetku obce.

Starosta seznámil RO se společ-
ným projektem zájmového sdružení 
Frýdlantsko – Beskydy s názvem „Zá-
jmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy 
– forenzní značení“. Předmětem pro-
jektu je forenzní značení jízdních kol, 
invalidních vozíků, popř. dalších před-
mětů. Projekt bude realizován pouze 
v případě získání dotace Ministerstva 
vnitra. Mikroregion bude hradit 10% 
výdajů a tzv. nezpůsobilé výdaje. Spo-
luúčast každé obce bude ve výši okolo 
12 000,- Kč.

RO schválila, že obec Kunčice pod 
Ondřejníkem jako člen zájmového 
sdružení Frýdlantsko – Beskydy sou-
hlasí s účastí v projektu „Zájmové 
sdružení Frýdlantsko-Beskydy – fo-
renzní značení“.

Starosta seznámil RO s žádos-
tí firmy Ing. Milena Wendelová, IČ: 
10458476, Švihov o povolení užití zna-
ku obce do emise zápalkových nálepek 
– Znaky měst a obcí Moravskoslezské-
ho kraje. Součástí žádosti je nabíd-
ka zpracování propagačních zápalek 
obce – krabička s počtem cca 35 ks zá-
palek s oboustrannou nálepkou cena 
za krabičku 2,- Kč vč. DPH. RO schváli-
la užití znaku obce do emise zápalko-
vých nálepek firmě Ing. Milena Wen-
delová a zároveň schválila objednání 
propagačních zápalek s motivem obce. 

Starosta seznámil RO s výzvou  
k podání nabídky na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu č. 1/2017 s ná-
zvem Zastřešení kontejneru u ČOV  
v Kunčicích p. O. Předmětem této VZ je 
vybudování dřevěného přístřešku nad 
kontejnerem u budovy čističky odpad-
ních vod. V rámci dalšího jednání RO 

seznámil starosta RO se Zprávou o po-
souzení a hodnocení nabídek na tuto 
veřejnou zakázku. Nabídku podaly 
tři subjekty. Jeden subjekt byl komi-
sí vyloučen z důvodu podání nabídky 
po termínu. Jako nabídka s nejnižší 
cenou byla komisí označena nabídka 
uchazeče: Tomáš Křenek, truhlářství, 
tesařství, Kunčice p. O. 697, IČ 402 97 
349. Nabízená cena: 56 353,- Kč bez 
DPH. RO schválila výběr vítězného 
uchazeče a rozhodla tak o vítězi ve-
řejné zakázky.

RO projednala předloženou žá-
dost ředitele ZŠ a MŠ o mimořád-
ný příspěvek na vybavení ZŠ ve výši  
835 440,- Kč ze dne 5. ledna 2017. RO 
požaduje předložení přepracovaného 
(aktuálního) návrhu rozpočtu školy na 
rok 2017. Projednávání tohoto bodu 
bylo odloženo do doby předložení ak-
tuálního rozpočtu školy.

Starosta obce dále seznámil RO  
s Rozvahou a výkazem zisku a ztrá-
ty předloženými ZŠ a MŠ Karla Svo-
linského Kunčice p. O. radě obce ke 
schválení. RO jejich projednávání od-
ložila a požaduje:
• doplnění Výkazu zisku a ztrát  

o údaje z minulého období,
• předložení rozboru hospodaření  

a čerpání dotace z rozpočtu zřizo-
vatele za rok 2016. 

RO pověřila starostu obce jedná-
ním s ředitelem ZŠ a MŠ v obou zále-
žitostech.

Starosta seznámil RO se směrnicí 
pro evidenci, účtování a odpisování 
majetku ZŠ a MŠ Karla Svolinského  
a s odpisovým plánem investičního 
majetku školy na rok 2017. 

RO schválila směrnici pro evidenci, 
účtování a odpisování majetku ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského a zároveň vzala na 
vědomí odpisový plán investičního 
majetku školy na rok 2017.

RO projednala a schválila text Za-
dání architektonické studie Navý-
šení kapacity ZŠ a MŠ Karla Svolin-
ského v Kunčicích pod Ondřejníkem. 
Předmětem navýšení bude přístavba 
4-5 učeben, které bude možno využít 
buď jako prostory pro školní družinu 
nebo jako zázemí pro odborné učeb-
ny (učebny přírodních věd, jazyková 

učebna atd.), včetně sociálního záze-
mí a bezbariérového přístupu. Bylo 
dohodnuto, že budou získány mini-
málně tři různé návrhy. Navrhovaná 
odměna za zpracování jedné studie je 
50 000,- Kč. 

Místostarostka seznámila RO s ce-
novou nabídku společnosti ZAHRADA 
– PARK – KRAJINA s.r.o., Bezručova 
663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm na 
vyhotovení dokumentace pro územ-
ní provádění stavby dokončení asfal-
tového chodníku ve školním areálu  
v Kunčicích pod Ondřejníkem, včetně 
odvodnění stávajícího dětského hřiš-
tě, umístění laviček a stolů a dopado-
vé plochy u venkovního fitness a wor-
kout hřiště. 

C e n o v á  n a b í d k a  j e  v e  v ý š i  
22 627,- Kč vč. DPH. RO schválila v sou-
ladu se schváleným akčním plánem na 
rok 2017 objednání výše uvedené pro-
jektové dokumentace a pověřila mís-
tostarostku obce přípravou veřejné 
zakázky malého rozsahu na tuto akci.

Starosta seznámil RO s nabídkou 
MěÚ Frýdlant n. O. k zapojení obce do 
projektu “Protidrogový vlak – Revolu-
tion Train“ v rámci sociální protidro-
gové prevence pro žáky základních 
a středních škol správního obvodu 
Frýdlant n. O. (jarní tour 2017). Žáci 
procházejí upraveným vlakem „Re-
volution Train“ kde se odehrává pří-
běh o příčinách, vývoji a důsledcích 
drogové závislosti. Náklady obce cca  
10 000,- Kč. RO schválila zapojení obce 
do tohoto projektu.

RO schválila uzavření Smlouvy  
o uzavření budoucí smlouvy o zříze-
ní věcného břemene a smlouvy o prá-
vu provést stavbu č. IP – 12-8019744 
mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 
02, zastoupen na základě plné moci 
společností ARPEX MORAVA, s.r.o., 
Teslova 783/2, Ostrava. Předmětem 
smlouvy je zřízení věcného břemene 
na stavbu součástí distribuční sousta-
vy na pozemku parc. č.3514/1, ostat-
ní plocha v k.ú. Kunčice pod Ondřej-
níkem a zřízení práva stavby na tuto 
stavbu. Výše jednorázové úhrady za 
služebnost bude 1 000,- Kč.

(pokračování na str. 3)
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Ludmila Krkošková  88 let
Ludvík Piska   86 let
Vilma Hrachová  85 let
Bohuslava Adamcová  85 let
Marie Tománková  84 let
Růžena Jurková  82 let
Helena Jurková  82 let
Pavla Gvardová  81 let
Miroslav Pěkník  70 let
Květoslava Klimešová 70 let

Lubomíra Parmová  65 let
Františka Turoňová  65 let
Josef Kaděra   65 let
Irma Menšíková  65 let
Jarmila Pěkníková  65 let
Jana Brachniaková  60 let
Eliška Šrubařová  60 let
Eva Vojtková   60 let

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

Jubilanti březen 2017
Vzpomínky

Poděkování

Setkání dříve narozených

Rozloučení

Společenská rubrika

Děkujeme všem spoluobčanům, 
kteří se přišli rozloučit s paní Libuš-
kou Střalkovou. Děkujeme tímto Janu 
Chovančíkovi, sestře Starečkové, všem 

posádkám RZP a internímu oddělení 
nemocnice ve FM za celou dobu péče  
o naši velmi těžce nemocnou maminku. 
Za zarmoucenou rodinu Milan Střalka.

Kulturně - sociální komise při 
Obecním úřadu v Kunčicích p. O. 
uskuteční v úterý 25. dubna ve 
14.00 hod v sále restaurace Hu-
ťařství „Setkání dříve naroze-
ných“. Toto pozvání se týká obča-
nů, kteří letos dovrší 65 let (roč. 
1952) a pak již VŠECH dalších ob-
čanů starších ročníků. Tito obča-
né se mohou přihlásit nejpozději do  
20. dubna telefonicky na tel. č. 556 
843 193 u paní Taťány Holušové, 
popř. na tel. č. 556 850 154 sekreta-
riát OÚ nebo formou návratek, tak 
jak to bylo v letech minulých. Srdečně zve Kulturně-sociální komise obce v Kunčice pod Ondřejníkem.

Doplňujeme, že v měsíci led-
nu jsme se rozloučili také s paní  
Otilií Martinákovou. Za nezveřej- 
nění v minulém vydání obecních no-
vin se rodině hluboce omlouváme.

V měsíci únoru jsme se napo-
sledy rozloučili s panem Petrem  
B ě č á k e m ,  p a n e m  R u d o l f e m  
Blažkem, PhDr. Karlem Jurkem,  
s paní Marii Zemanovou a s paní  
Libuší Střalkovou.

O čem jednala Rada obce v měsíci lednu a únoru

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

„Čas plyne, 
vzpomínky zůstávají“

Dne 14. února 2017  
uplynuly 2 roky od úmrtí  

pana Jiřího Blažka  
a 9. března 2017 2 roky  

od úmrtí jeho ženy  
paní Zity Blažkové.

Vzpomínají synové Jiří 
a Jaromír.

(dokončení ze str. 2)
Starosta seznámil RO s nabídkou 

paní Bronislavy Březné (projekt po-
znávací omalovánka) na vytvoření  
a prodej tematické omalovánky obce 
Kunčice pod Ondřejníkem. Cena jed-
né strany A4 v sešitu s obcemi v okolí 

by stála 14 990,- Kč (dodávka 150 ks, 
resp. 220 ks omalovánek). RO uve-
denou cenovou nabídku neschválila,  
z důvodu vysoké pořizovací ceny.

Připravila 
Michaela Šebelová, místostarostka 

obce Kunčice pod Ondřejníkem

Zápisy a usne-
sení z jednání rady 
obce na le z ne t e 
také na webu obce: 
http://www.kun-
cicepo.cz/zapisy-
-z-ro-2014-2018.

Návratka
Setkání dříve narozených v úterý 25. dubna  

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

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

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

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

....................................................................................................................................
!

„Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce. 
Očima drahýma se již nepodíváte, teď klidným spánkem odpočíváte…“

Koncem měsíce února zemřela po těžké  
nemoci ve věku nedožitých 54 let paní 

MUDr. Jana Psotová. 
Paní doktorka působila dvacet let jako  

lékařka v gynekologické ambulanci v Kunčicích  
pod Ondřejníkem. Čest její památce!

Upřímnou soustrast zarmoucené rodině vyjadřuje vedení obce  
a vděčné pacientky.
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Upozornění - osazení nové dopravní značky  
„Zákaz zastavení“

Prosba k pamětníkům v Čeladné, v Kunčicích  
pod Ondřejníkem a v okolí

Šetření Životní podmínky ČR 2017

Mnozí jste jistě také zažili nepříjem-
nou situaci při průjezdu místní komu-
nikací ke škole nebo k obecnímu úřa-
du, kdy dolní část komunikace, vedle 
prodejny Hruška, byla neprůjezdná 
díky nevhodně stojícím osobním au-
tomobilům nebo dodávkám na úrov-
ni parkoviště u Hrušky a dále blíže 
ke křižovatce. Došlo zde i k drobným 
dopravním nehodám. Obec proto po-
žádala Dopravní inspektorát Policie 
ČR a MěÚ ve Frýdlantu n. O. o povo-
lení k umístění svislého dopravního  
značení B 28 – „Zákaz zastavení“ na 
místní komunikaci č. 1a, pozemek  

p. č. 3566, v k. ú. Kunčice p. O. Poli-
cie ČR vyjádřila s umístěním této do-
pravní značky souhlas. V úterý 21. 2. 
2017 byla na úřední desce obce vyvě-
šena Veřejná vyhláška – Návrh stano-
vení místní úpravy provozu. Veřejná 
vyhláška bude viset na úřední desce  
15 dnů. Po nabytí právní moci uvede-
ného dokumentu bude dopravní znač-
ka osazena na pravé straně místní ko-
munikace ve směru od základní školy, 
na úrovni vjezdu ke garážím obecní-
ho úřadu. 

Ve výše uvedených místech došlo ve 
čtvrtek 23. 2. 2017, s přispěním zúžení 

profilu komunikace oboustranně sto-
jícími automobily, k dopravní nehodě 
autobusu s osobním automobilem. Zle 
vypadající nehoda se naštěstí obešla 
bez zranění. I tato událost ukázala, že 
umístění dopravní značky „Zákaz za-
stavení“ v uvedené lokalitě je velmi 
nutné a přispěje zde k vyšší bezpeč-
nosti provozu.

Toto Upozornění uvádím z toho dů-
vodu, aby byli řidiči na osazení této 
dopravní značky připraveni a nevy-
stavili se tak zbytečným finančním 
postihům.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

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. 
Kontakt: Petr Andrle, mobil 724 100 
646; tel.: 558 431 835; ondrejnikroz-
hledna@seznam.cz.

Český statistický úřad zahajuje dal-
ší ročník šetření životních podmínek 
a příjmů domácností. Odborně pro-
školení tazatelé osloví v období mezi 
4. únorem a 28. květnem více než  
11 tisíc domácností ve všech krajích 
České republiky.

Cílem šetření, které probíhá for-
mou osobního rozhovoru respondentů 
s tazateli ČSÚ, je získat aktuální data 
pro hodnocení sociální a ekonomické 
situace obyvatel České republiky. Zís-
kané údaje jsou velmi cenným a hojně 
využívaným zdrojem informací o změ-
nách ve složení domácností a o výši  
a struktuře jejich příjmů. Výsledky 

jsou důležitým podkladem pro hodno-
cení vývoje životní úrovně a příjmové 
situace českých domácností.

Díky harmonizaci šetření napříč 
státy Evropy jsou údaje navíc mezi-
národně srovnatelné. Šetření probíhá 
v rámci projektu EU-SILC (European 
Union – Statistics on Income and Li-
ving Conditions), do kterého je kromě 
všech 28 členských států EU zapojeno 
také Norsko, Švýcarsko, Island, Make-
donie, Srbsko a Turecko. Mezinárod-
ní srovnání je tedy umožněno mezi  
34 evropskými zeměmi.

Šetření Životní podmínky se koná 
pravidelně každý rok, naposledy pro-

běhlo na jaře 2016. Z tohoto šetření jsou 
zatím dostupné vybrané předběžné vý-
sledky, přičemž finální data budou uve-
řejněna na tiskové konferenci koncem 
dubna 2017 a následně v publikaci.

Poslední publikované finální údaje 
naleznete zde: https://www.czso.cz/
csu/czso/prijmy-a-zivotni-podminky-
-domacnosti

S dotazy ohledně průběhu šetření 
v naší obci se můžete obracet na paní 
Evu Kramolišovou, pracovníka Kraj-
ské správy ČSÚ, pověřeného řízením 
šetření Životní podmínky 2017. Tel: 
595 131 212. E – mail: eva.kramoliso-
va@czso.cz

Vyjádření České pošty s.p.
Text dopisu České pošty s.p. do-

ručeného paní místostarostce obce 
Mgr. Michaele Šebelové:

Vážená paní magistro,
dne 25. 1. 2017 jsme přijali k prošet-

ření Vaše podání týkající se Vaší nespo-
kojenosti s doručováním zásilek v hor-
ní části obce Kunčice pod Ondřejníkem  
v části s místním názvem „Pod Stolo-

vou“ a s roznosem periodika „Obecních 
novin“. Uvedenou záležitost jsme prově-
řili a dovolte, abychom Vám sdělili ná-
sledující informace:

V úvodu si Vás dovolujeme informovat, 
že dodejna Frýdlant nad Ostravicí se v po-
slední době potýká se složitou personální 
situací způsobenou nedostatkem pracov-
níků. Vedení České pošty s. p. již přijalo  
k stabilizaci personální situace patřičná 

opatření. Provoz dodejny je v současné 
době rovněž denně monitorován a opera-
tivně je zajišťován plynulý provoz.

V období od 1. 10. 2016 do 30. 11. 2016, 
bylo doručování v dané lokalitě zajišťo-
váno doručovateli, kteří již u České pošty, 
s. p. pracovní poměr ukončili. Tento stav 
mohl být příčinou Vámi popisovaných 
problémů v doručování. 

(pokračování na str. 5)
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Vyjádření České pošty s.p.
(dokončení ze str. 4)

V současné době není doručovací 
okrsek obsazen stálým doručovatelem 
a doručování zásilek je zajišťováno za-
stupujícími doručovateli.

Vedoucí dodejny Frýdlant nad Ostravi-
cí oslovila některé občany objektů, jejichž 
čísla popisná jste uvedla v podání s dota-
zem na kvalitu doručování a bylo jí klienty 
sděleno, že s doručováním zásilek v měsíci 
prosinci 2016 až dosud byli již spokojeni.

Roznos „Obecních novin“ byl v měsíci 
prosinci 2016 proveden na 100%. V lednu 
2017 neroznesla doručovatelka cca 30 ks 
„Obecních novin“. Po Vaší urgenci byl stav 
ihned napraven. Důvodem nekvalitního 
roznosu bylo pochybení doručovatelky, 
která byla v pracovním procesu u České 
pošty, s. p. cca 14 dnů. Za toto pochybení 
se Vám Česká pošta, s. p. zdvořile omlouvá.

Vážená paní magistro, chceme Vás 
ubezpečit, že vedení České pošty, s. p. 

činí pro zajištění plynulého provozu 
dodejny Frýdlant nad Ostravicí veškeré 
možné kroky, a proto věříme, že dojde 
k stabilizaci personální situace a tím  
i ke zkvalitnění dodávání zásilek v dané 
lokalitě.

S pozdravem

Ing. Vladimíra Gotthardová, v. r. 
ředitel doručovacích a účelových 

sítí Severní Morava

Názory občanů

Ještě k diskusi o centru obce
Myšlenka vytvořit nějaké zastavě-

né centrum obce není nová a není pů-
vodní od stávajícího zastupitelstva.

Máme v živé paměti snahu zastupi-
telstva před rokem 2010 které  rovněž 
chtělo  stavebně vytvořit kompaktní 
celek staveb pro bydlení, volnočasové 
aktivity a služby občanům. Bohužel 
tento projekt, který byl již zpracován 
do vizuální podoby, byl nakonec smeten 
stejnými politickými větry, jako gran-
diózní projekt terasového domu.(TDO)

Pokud jsme dnes schopni se pře-
nést v čase, pominout nechutná jed-
nání, která projekt v obci a v zastupi-
telstvech provázela, musíme přiznat, 
jak byl projekt TDO nadčasový. Dovo-
líme si tvrdit, že pokud by došlo k re-
alizaci, určitě by aspiroval v republice 
na stavbu roku a mimo jiné by jedním  
s doprovodných efektů byl příliv tolik 
potřebných turistů do střední části 
obce. Zajistil by pro mládež naší školy 
pravidelnou výuku plavání v bazénu, 
přispěl by k ozdravění nových genera-
cí, které by aspoň na pár hodin odtrhl o 
tak zhoubného sezení u počítačů a pro-
dloužil by život starším generacím, jak 
je to dnes běžné i s vyjádření seniorů 
po návštěvách bazénů např. na Olešné.

Stávající rekreační objekty, které 
ještě v Kunčicích zbyly a jsou funkční 
a nesmetla je vlna komerce v jiných 
obcích, kde byla zastupitelstva nesku-
tečně víc nakloněna k podnikatelským 
aktivitám, mohly nabízet celoroč-
ní velnes pobyty, celoroční koupání  
a další služby, které by se pochopitel-
ně vyvinuly.

To vše je ale již nenávratně pryč.
Pryč proto, že zastupitelstvo v jis-

té době a jisté podobě neuneslo od-
povědnost, kterou mu občané svěřili, 
zvrátilo na základě nesmyslné petice 
své původní rozhodnutí, schovalo se 
za „údajnou vůli lidu“ a projekt zasta-
vilo. Dnes vidíme důsledky této po-

pulistické nerozvážnosti, kdy na tak 
lukrativním pozemku pouze autor  
a iniciátor petice venčí svého psa. 
Pouze tak je tento pozemek využit. 
Jak smutné rozhodnutí zastupitelstva.

Najednou, nevíme, kde se vzala, tu 
se znovu zrodila, kdysi zamítnutá, má-
lem kriminalizovaná, myšlenka nové 
tváře obce, nového centra.

Po těch zkušenostech se ptáme? 
Kdo s tím vlastně přišel? Byl to zájem 
občanů? Je možné, že ještě ne tak dáv-
no, byla tato myšlena smetena se stolu, 
a dnes ji stejní volení zástupci uvádějí 
za nemalý obecní peníz v život?

To opravdu nemáme kde dát peníze? 
Po zralé úvaze si skutečně myslíme, že 
mít výstavné tzv. centrum obce je sku-
tečně to poslední, co občany trápí.

Vždyť pro ně neumíme ani zařídit 
v obci lékárnu. 

Neumíme, ale spíš se bojíme pře-
svědčovat lidi, jak je pro přírodu dů-
ležité napojit se na kanalizaci a další 
velké množství pro občany prospěš-
ných věcí, které jiné obce, i bez centra, 
pro občany poskytují.

Můžeme ale zcela fundovaně říci. 
Obec Kunčice není geograficky roz-
položena tak, aby mohla mít zcela ne-
zpochybnitelně určené, a hlavně účel-
ně zbudované centrum obce, v pravém 
smyslu tohoto slova.

Vážené zastupitelstvo.
Již několik let jsme zaspali postup-

nou modernizaci, která rozložena do 
delšího období, by umožňovala jak čer-
pat evropské peníze, tak nezrujnovala 
rozpočet. Pokud to nyní hodláme sko-
kově dohnat, bude to nákladné, na což 
nebudeme mít a výsledek tomu bude 
úměrný a opět bude po realizaci časově 
překonán. Nic proti tomu, pokud pro-
jekt pojmeme jako vizi. Ztratili jsme sice 
deset let, ale začít tuto vizi aspoň po-
stupně naplňovat a nemít ji jako před-
volební slib, bude chtít mít i tak dost od-

vahy, neboť poslední období, kdy bylo 
možné čerpat na tyto vize prostředky 
z evropských fondů, končí rokem 2017.

Nestálo by proto za úvahu, zaměřit 
se i na stávající lokální stavby. Jejich 
rekonstrukci, modernizaci, vdechně-
me jim novou identitu, nové využití. 
Tím nemyslíme, křísit mrtvolu Hu-
ťařství, která již nebude ničím jiným 
než pacientem po dvou infarktech  
a přežívá jen díky obecním kapačkám.

Máme na mysli například školu. 
Stavbu, kterou jsme budovali v tzv. 
akcích“ Z“. Již dnes nestačí kapacit-
ně. Státem řízená docházka bude sni-
žovat počet žáků ve třídách. Do obce 
budou vzhledem k atraktivní poloze, 
kterou dnes neumíme zužitkovat, při-
cházet noví, mladí lidé. Budou osídlo-
vat dnes opuštěné chalupy, jejich děti 
budou chodit do místní školy. Zvedně-
me ji. V takových účelných případech 
se nebojme oprášit dřívější projekty. 
V nástavbě zřiďme nové třídy, klubov-
ny pro kroužky a zájmové spolky. To 
by byla s přihlédnutím k tomu, co se 
v areálu již zbudovalo, určitá únosná 
centralizace v obci.

Skoro se obáváme to zmínit. Vybu-
dujme nový, moderní dům s pečova-
telskou službou v prostorách dnešní-
ho tzv. „Mládí“, součástí rekreačního 
střediska V.K.  Atraktivnější místo by 
pro tento účel jen stěží pohledal. Kun-
čické čisté a zdravé ovzduší bylo vždy 
využíváno k zlepšení zdraví a prodlu-
žování věku. Viz dříve provozované 
lázně. To je ta pravá Kunčická tradice. 
Dům pro seniory můžeme nabídnout  
i movitější klientele. Generace stár-
nou a o tyto domy bude nebývalý zá-
jem.  Ale musí se chtít a musí se myslet.

Tak váženě zastupitelstvo, znovu 
se ptáme?  Trápí občany, že nemáme 
centrum obce?

A tak to vidí občan Křenek Pavel, 
předseda SVD
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M e z i n á -
rodní kam-
paň “Vlajka 
pro Tibet ” 
vznikla v po-
lovině deva-
desátých let 
v západní Ev-
ropě a stala 

se jednou z nejvýznamnějších sym-
bolických akcí vyjadřujících podporu 
ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, 
ale i obyvatel ČLR. 

Akce probíhá každý rok 10. břez-
na, v den výroční povstání Tibeťa-
nů proti čínské okupaci Tibetu. Při 
povstání v roce 1959 zemřelo více než 
80 000 Tibeťanů, přes milion Tibeťa-
nů zemřelo v následujících letech ve 
vězeních, pracovních táborech nebo 
v důsledku hladomoru. 

Cílem kampaně je poukázat na 
dlouhodobé porušování lidských 
práv v Tibetu. Česká republika se 
ke kampani připojuje pravidelně od 
roku 1996, kdy tibetskou vlajku vy-
věsila první čtyři česká města. V loň-
ském roce se k akci připojilo 759 
obcí, měst, městských částí nebo  
krajů. 

Stovky vlajek vlají každoročně např. 
v Německu, Francii, Belgii a dalších ze-
mích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, 
včetně Univerzity Karlovy a kromě 
různých organizací také spontánně 
mnoho občanů ČR. Po celé ČR probíhá 
v průběhu března řada akcí na podpo-
ru Tibetu.

10. března 2017 si připomeneme 
už 58. výročí tibetského povstání.

Kampaň Vlajka pro Tibet má pře-
devším symbolický charakter a je 
vyjádřením solidarity s Tibeťany. 
Tibetská vlajka je jedním z nejvýraz-
nějších symbolů, který Tibeťané v Ti-
betu používají při nenásilných pro-
testech. Za její vyvěšení jim hrozí až 
několikaleté tresty vězení.

Lidská práva v Tibetu

Akci organizuje Spolek Lungta, 
Dlouhá 2, 110 00 Praha 1

Zaujala Vás uvedená akce? Uva-
žujete, jak můžete pomoci vy sami? 
Zde jsou možnosti:
• Dobrovolnictví – zapojte se, může-

te například vlajku vyvěsit na svém 
domě.

• Příspěvek na Veřejnou sbírku Tibet 
- 2000451898/2010

• Příspěvek na chod Lungty – více 
info na www.lungta.cz

Odevzdávejte opotřebované 
pneumatiky do míst zpětného odběru

Občané mají možnost odevzdávat 
zdarma staré a opotřebované pneu-
matiky na kterémkoli místě zpětného 
odběru bez ohledu na značku a nebo 
nákup nových pneumatik. Místa zpět-
ného odběru jsou uvedeny na strán-
kách Ministerstva životního prostře-

dí. Všem, kteří tuto bezplatnou službu 
využívají, děkujeme, že šetří obecní 
peníze, které platíme za odvoz a li-
kvidaci opotřebovaných pneumatik. 

Seznam nejbližších míst zpětné-
ho odběru pneumatik (uvedeno na 
stránkách Ministerstva ŽP)

Město, ulice Provozovatel místa Povinná osoba         
 zpětného odběru 
Baška, Baška 41 FA Foldyna Jan Seco GROUP a.s.
Frenštát p. R., Školská 1395 PARTNER - IPEX, s.r.o.  TATRA TRUCKS a.s.
Frenštát p. R., U Siberie 960 LIPKA HQ s.r.o. Seco GROUP a.s.
Frýdek-Místek, Beskydská 704 Autodružstvo Frýdek-Místek  Porsche ČR s.r.o.
Frýdek-Místek, Ostravská 264  Auto Kelly a.s. Auto Kelly a.s.
Frýdek-Místek, J.Čapka 2290 Pneuservis ALMA PNEU s.r.o. Pneuservis ALMA PNEU s.r.o.
Frýdek-Místek, Jamnická 348 Pneuservis Hankook Tire ČR s.r.o.
Frýdek-Místek, J. Opletala 684 Pneuservis Hankook Tire ČR s.r.o. 
Kopřivnice, Lubina 16 MSL REJKOL s.r.o. PointS Czech s.r.o.
Kopřivnice, Česká 685 AGROCAR s.r.o. Seco GROUP a.s.
Kopřivnice, Lubina 543 MC Pneu s.r.o. Yokohama Austria GmbH- Pneu
Tichá, Střelniční 488 Dalibor Zatopek PointS Czech s.r.o.
  Yokohama Austria GmbH- Pneu

Danuše Svobodová, odborný referent

Info o kampani 
Vlajka pro Tibet

Z recyklovaných  
pneumatik lze  

vyrobit dětská hřiště, 
sportoviště a další  
užitečné výrobky?

Kam s použitými pneumatikami?
Věděli jste, že…

Pneumatiky  
lze ekologicky  
zlikvidovat či  
recyklovat pro 
další využití?

Zakoupením  
pneumatiky  
automaticky  

zaplatíte 
za její recyklaci?

Sběrný dvůr či  
dokonce černá skládka  
nejsou ta pravá místa  

pro odevzdání použitých 
pneumatik!

Společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma 
a dle podmínek zpětného odběru. Odevzdáním v naší síti se vaše pneumatika dostane do správných 

rukou a je garantována její 100% likvidace.

Více informací na www.eltma.cz.

bez vazby na nákup zboží či služeb bez ohledu na značku pneumatik bezplatně

Odevzdávejte použité pneumatiky
na místa zpětného odběru

Seznam sběrných míst najdete na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz.

Zpětný odběr se provádí:
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PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Sklad Trojanovice – Bystré. 

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

Telefon: 603 315 738

Přijměte pozvání na

XV. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
dne 14.3. v zasedací místnosti OBECNÍHO ÚŘADU

Podrobnosti na plakátech, na webu obce  
a na úřední desce.

Zastupitelstvo bude přenášeno on-line na web obce
(menu horní lišta). http://www.kuncicepo.cz/zoonline

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

Informace o portálu Transmise
https://transmise.msk.cz/

Portál pacienta je webová aplika-
ce provozovaná centrálně v Techno-
logickém centru Moravskoslezské-
ho kraje, která umožňuje občanům 
vzdálený personalizovaný přístup 
přes internet výhradně k vlastním 
zdravotním záznamům vedeným v ne-
mocničních informačních systémech 
zdravotnických zařízení, která jsou 
připojena k Systému pro výměnu in-
formací v rámci sítě zdravotnických  
zařízení.

Do Portálu pacienta je umožněn 
přístup výhradně ověřených pacientů 
nebo ověřených zákonných zástupců 
a výhradně ke svým zdravotnickým 
záznamům nebo záznamům osob, je-
jichž jsou zákonným zástupcem, ve-
deným v nemocničních informačních 
systémech. Přístup musí být akcep-
tován a povolen samostatně každou 
nemocnicí (poskytovatelem zdravot-
ních lůžkových služeb), provozující 
nemocniční informační systém napo-

jený na Systém pro výměnu informací. 
Každá nemocnice samostatně provádí 
fyzické ověření osob (pacient nebo zá-
konný zástupce) a povolení přístupu 
(nastavení přístupových oprávnění) 
ke zdravotnickým záznamům ověře-
né osoby právě jen v dané nemocnici. 
Uživatelský účet má uživatel jen jeden, 
ale povolení náhledu na informace  
z dokumentace bude po ověření uživa-
tele aktivováno pro každou nemocnici 
samostatně.

Zavedení uživatele do systému pro-
vádí pověřený a oprávněný pracovník 
zdravotnického zařízení. Provádí se 
vyplněním formuláře pro vytvoření 
nového uživatele na základě ověřo-
vaných dokladů předložených pacien-
tem. Tím se vytvoří nový uživatelský 
účet v aplikaci, vygeneruje se uživatel-
ské (přihlašovací) jméno a heslo pro 
první přihlášení.

Během registrace se v y tiskne 
dokument o podmínkách přístupu  
k pacientským datům, který upravuje 
vztah mezi subjektem údajů a správ-

cem údajů a podmínky a povinnosti 
při poskytování informací vzdáleným 
přístupem přes internet.

Provozovatel portálu výslovně upo-
zorňuje, že informace zde uvedené 
nejsou kompletní zdravotnickou do-
kumentací pacienta a mají pouze in-
formativní charakter. Kopii originál-
ní zdravotnické dokumentace vydá 
zdravotnické zařízení na písemnou 
žádost pacienta nebo jeho zákonné-
ho zástupce v souladu se zákonem  
o zdravotních službách.

ZAPOJENÍ POSKYTOVATELÉ ZDRA-
VOTNÍCH LŮŽKOVÝCH SLUŽEB
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
Nemocnice s poliklinikou Karviná-
-Ráj, p.o.
Nemocnice Třinec, p.o.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
Sdružené zdravotnické zařízení Kr-
nov, p.o.

dTest: Volal vám dodavatel energií? Možná jste 
uzavřeli smlouvu.

Je možné uzavřít smlou-
vu o nájmu bytu se psem  
a požadovat po něm nájem-
né? Co s autem, které nedo-
káže zastavit déšť, jak to 
ukazovali v reklamě? Exis-
tuje zákon přikazující brát 
si v potravinách košík? A co 
když občanský zákoník vů-
bec neexistuje? 

Zákon výslovně nepožaduje, aby 
smlouva o dodávkách elektřiny či ply-
nu měla písemnou formu. Je tedy mož-
né ji sjednat i ústně prostřednictvím 
telefonu. Toho využívají někteří do-
davatelé energií. „Bohužel najdou se 
i tací, kteří na začátku telefonického 
hovoru volanému tvrdí, že mu pouze 
představují svoji nabídku. V průběhu 
hovoru se pak zeptají, zda vás nabíd-
ka zaujala, a po souhlasné odpovědi 
zaevidují uzavření smlouvy. Doká-

zat, že jste svým vyjádřením smlou-
vu uzavřít nechtěli, pak může být ve-
lice problematické,“ upozorňuje Lu-
káš Zelený, vedoucí právního oddělení  
dTestu.

Jednou z možností, jak se bránit, je 
uznat, že smlouva byla byť nechtěně 
uzavřena a následně ji zrušit odstou-
pením od smlouvy nebo její výpovědí. 
Odstoupit od smlouvy uzavřené pro-
střednictvím telefonu můžete ve lhů-
tě 14 dnů od jejího uzavření. Smlouva 
se pak ruší od samého počátku, jakoby 
nikdy nebyla uzavřena. „Pokud nestih-
nete od smlouvy odstoupit, můžete ji 
podle energetického zákona vypovědět 
do 15 dnů po zahájení dodávek. V tako-
vém případě smlouva skončí po uply-
nutí 15 denní výpovědní lhůty, která se 
počítá od prvního dne měsíce následu-
jícího po doručení výpovědi dodavateli. 
Dodavatel vůči vám nemůže uplatňo-

vat v souvislosti s výpovědí smlouvy 
žádnou sankci, jako například smluv-
ní pokutu nebo poplatek za ukončení 
smlouvy,“ uvádí Lukáš Zelený. Smlouvu 
lze takto vypovědět kdykoliv od jejího 
uzavření. Pokud však dodavatel již za-
čal s dodávkami energií, platí, že za ně 
musíte zaplatit.

Informace o možnosti odstoupení,  
a podle názoru dTestu i o možnosti vý-
povědi, patří mezi povinně poskyto-
vané informace, které musí dodavatel 
spotřebiteli před uzavřením smlouvy 
sjednávané po telefonu poskytnout. Po-
kud nebudete o možnosti odstoupit od 
smlouvy informováni během telefonic-
kého rozhovoru, ale až později, 14 den-
ní lhůta pro odstoupení běží od doby, 
kdy poučení dostanete. Nedostanete-li 
tuto informaci vůbec, máte možnost od 
smlouvy odstoupit do roka a čtrnácti 
dnů od uzavření smlouvy.
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Chcete být aktuálně informováni 
o tom, co se děje v obci?

Stáhněte si naši novou 

OBECNÍ APLIKACI!

dTest: Příběhy k smíchu i pláči ze spotřebitelské poradny
Je možné uzavřít smlou-

vu o nájmu bytu se psem  
a požadovat po něm ná-
jemné? Co s autem, které 
nedokáže zastavit déšť, 
jak to ukazovali v reklamě? 
Existuje zákon přikazující 
brát si v potravinách košík?  
A co když občanský záko-
ník vůbec neexistuje? 

I takové dotazy řeší poradna spo-
třebitelské organizace.

„Spotřebitelská poradna dTestu 
vyřešila za rok 2016 více než 36 tisíc 
případů. Naši právní poradci obvyk-
le pomáhají spotřebitelům se závaž-
nými případy porušování jejich práv, 
některé situace se však zpětně jeví 
jako kuriózní či úsměvné,“ říká Lu-
káš Zelený, vedoucí právního oddělení  
dTestu.

Poradci museli například posoudit, 
zda se dá považovat za klamavou rekla-
ma, ve které výrobce tvrdí, že automo-
bil jeho značky „krotí živly“, přičemž se 
v záběrech, na kterých onen zázračný 
vůz projíždí, zastavuje déšť a mění roč-
ní období. Poradci se potýkali i s řeše-
ním reklamace nemocného morčete, 
jindy zase byli dotázáni, jestli skuteč-

ně existuje zákonná povinnost brát si 
v prodejně potravin košík. To když si 
rozhořčený spotřebitel stěžoval, že ho 
k tomu nutila prodavačka poté, co jej 
zahlédla skládat zboží z regálu přímo 
do připravené igelitky. V poradně se 
setkávají i s případy, kdy se zákazníci 
pokusí obchodníka přechytračit a oto-
čit proti němu jeho vlastní zbraně. Na 
e-shopu si jeden vynalézavý nakupující 
objednal počítač, u kterého byl slibova-
ný dárek v podobě mobilního telefonu. 
V zákonné 14 denní lhůtě potom vrátil 
zakoupený počítač a radoval se, že mu 
telefon zadarmo zůstane. Velice se pak 
divil, když prodávající trval na vráce-
ní telefonu.

„Řada obchodníků se nezdržuje 
čtením zákonů, kterými je třeba se 
při podnikání řídit. O to vehement-
něji pak přesvědčují spotřebitele, že 
pravidla, která si vymysleli, v zákoně 
skutečně najdou,“ říká Zelený a dodá-
vá: „Jedna paní se například domáhala 
vrácení peněz kvůli opakovanému vý-
skytu vady po opravě věci. Obchodník 
jí sdělil, že na odstoupení od smlouvy 
nemá právo, na což ona reagovala ci-
tací příslušného ustanovení občan-
ského zákoníku. Na to se prodávající 

bez váhání nechal slyšet, že občanský 
zákoník neexistuje.“

Ti, co si existenci občanského záko-
níku připouští, se občas snaží význam 
jeho ustanovení obrátit úplně naru-
by. Zajímavý právní náhled na věc na-
příklad poradcům spotřebitelské po-
radny nabídla jedna zákaznice, která  
z e-shopu dostala více kusů zboží, než 
si objednala. Poté, co zboží vrátila, se 
rozhodla, že bude po prodávajícím po-
žadovat nálezné za ty dva kusy neob-
jednaného zboží, které „nalezla“ ve  
schránce.

Vzhledem k tomu, že občanský zá-
koník neumožňuje pronajímatelům, 
aby nájemcům zakazovali chovat  
v bytě zvíře, chtěl si jeden pronají-
matel, který se obrátil na poradnu, 
pomoci tak, že za psa bude alespoň 
účtovat jakýsi ubytovací poplatek. 
Jak to ale vyřešit, když zákon zaka-
zuje zkracovat práva nájemce, kvůli 
čemuž by byl takový poplatek nezá-
konný? Pronajímatel v zoufalé snaze 
najít legálně čisté řešení navrhl, že by 
se pes mohl stát plnohodnotnou stra-
nou nájemní smlouvy, z čehož by mu 
vznikla povinnost platit každý měsíc  
nájemné.

Zprovoznili jsme nově internetovou aplikaci GObec. 
Aplikace je dostupná všude, kde je připojení na inter-
net. GObec představuje jak službu občanům, tak rov-
něž prezentaci obce (katastr, územní plán, mapa čí-
sel popisných, letecké snímky, poznámky, pasporty, 
informace, atd.) Data do aplikace budeme postupně 
vkládat, aktuálně zde naleznete nejrůznější základní 
mapové vrstvy (např. letecké snímky ČÚZK, letecké 

snímky 50. let,  atd..)

Informace naleznete také v aktualitách na webu obce, 
nově jsme zřídili záložku GObec v levém hlavním menu. 

Přímý odkaz k přístupu do aplikace je:

https://www.gobec.cz/kuncice-pod-ondrejnikem/

z mobilního zařízení (telefon, tablet)

https://m.gobec.cz/kuncice-pod-ondrejnikem/
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Kultura a spolkový život

Zima očima 
našich čtenářů…

Foto zamrzlého „žabáku“ nám zaslal 
Martin Tabach.

Foto krásné sněhové nadílky na Ma-
raláku včetně poděkování panu Štúra-
lovi za zimní údržbu poslal pan Miro-
slav Bernovský.

KUNČICE pod Ondř., školní galerie

13.3. 2017 od 17:00 hodin

Vstupné: dobrovolné

Zahájení výstavy v pondělí 13. března v 17:00 
v Galerii Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Dobrovolníci a nadšenci již dva roky obnovují zpustošenou 
horskou chatu na Prašivé a navrací ji zase její lesk a slávu.

Proběhne také beseda k projektu 
„Vzkříšení horské chaty Prašivá“ 

kde se budou moci diváci seznámit s aktuálním děním. 

V rámci zahájení bude promítnut filmový dokument
„Půl roku a 7 000 km v sedle kola Amerikou“

a autogramiáda knihy 
cestovatele Martina Stillera 

„Světem na kole“
kterou si budete moci 

na místě zakoupit. 

Vstupné dobrovolné. 
Výstava potrvá do konce března.

KUNČICE pod Ondř., školní galerie

13.3. 2017 od 17:00 hodin

Vstupné: dobrovolné
KUNČICE pod Ondř., školní galerie

13.3. 2017 od 17:00 hodin

Vstupné: dobrovolné
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1.4. 2017 18.00 hod.

KOMEDIE RAYE COONEYHO O TOM, JAK JEDEN NEDODRŽENÝ PØESNÝ HARMONOGRAM
TAXIKÁØE BROWNA ODHALÍ SKUTEÈNOST, ŽE MÁ SOUÈASNÌ DVÌ MANŽELKY.

MAYDAY
KUNÈICE P.O.
SÁL NA HU�AØSTVÍ

OBEC KUNÈICE POD ONDØEJNÍKEM

VSTUPNÉ 50 Kè
PØEDPRODEJ VSTUPENEK  NA OBECNÍM ÚØADÌ U PANÍ DANIELY KOCIÁNOVÉOD 13. BØEZNA

www.kuncicepo.czwww.divadlodevitka.czdivadlodevitka

Restaurace Huťařství vás srdečně zve 

Kunčice p. O. na 

Těší se na vás spolek Tradice v Kunčicích p. O.

RESTAURACE HUTARSTVI Rezervace na tel.: 556 311 521
Kapacita sálu je omezena.

 ROCKOVÉ 
vítání jara
 ROCKOVÉ 
vítání jara

25. 3. 2017 od 19. hod.v sobotu

v sále restaurace Huťařství vystoupí:

Výbor SRPdŠ při ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem 
zve všechny děti a jejich rodiče na 

v neděli 19. 3. 2017od 15.00 hodin v tělocvičně ZŠ a MŠ Karla SvolinskéhoCo Vás čeká:Pohádková diskotéka s DJ Martinem MatýskemSoutěže a hry o ceny, bohaté občerstvení Vstupné dobrovolnéTěšíme se na vaši účast.

Dětský maškarníples
Dětský maškarníples

Všechny děti i dospěláky srdečně zveme na

VYNÁŠENÍ MAŘENY
na Smrtnou neděli 2. dubna od 15.30

Sraz na hřišti za školou

Společným průvodem vyneseme zimu a přivítáme jaro.
Po skončení průvodu se koná v restauraci Na Huťařství 

velikonoční dílna spojená s jarními zvyky.  
S sebou vyfouklá vajíčka na zdobení.

 

Pořádá CM Ondřejníček ve spolupráci se spolkem Tradice.
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Dovolujeme si oznámit všem ob-
čanům ukončení pobočného spolku 
Klubu českých turistů v Kunčicích 
pod Ondřejníkem. V návaznosti vzni-
kl jako právní nástupce ,,Turistický 
spolek Kunčice p. O.“ a je již zapsán 
pod identifikačním číslem 05824524. 
Předsedou spolku je p. Rostislav Hur-
ník, místopředsedou p. Božena Marti-
ňáková, hospodář p. Ilona Stanečková. 
Tímto oznamujeme pokračování v tu-
ristických aktivitách převážně v regi-
onu Beskydy, rovněž na území České 
a Slovenské republiky. Ve spolupráci  
s obecním úřadem naší obce se bu-
deme snažit zlepšovat a propagovat 
rozvoj turistiky. Plán našich akcí je na 
webových stránkách naší obce v sekci 
,,turisti“, taktéž zde najdete i příspěv-
ky o akcích spolku.

Výbor Turistického spolku 
Kunčice p. O.

Turistický spolek 
Kunčice p. O.

Dne 16. 2. 2017 se 
konala velmi vydaře-
ná akce pro seniory. 
Navštívili jsme vý-
stavu korunovačních 
klenotů z celého svě-
ta, která opravdu stá-

la za zhlédnutí. Účast, počasí i nálada 
v kolektivu byla vynikající.  -ZK-

Foto: Jana Mončková

VELIKONOČNÍ VAJÍČKO 
Srdečně zveme všechny sportovní 

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

Tato akce se bude konat  
v úterý 11. 4. 2017 v 16.00 hodin  

v tělocvičně TJ Sokol Kunčice p. O. 

Možnost zakoupení malého 
občerstvení.

Srdečně zvou cvičitelé  
a výbor ASPV Kunčice p. O.
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13.3.2017 Zahájení výstavy a beseda o Prašivé,  
 v GKS (obec)

19.3.2017 Dětský karneval (SRPdŠ)

25.3.2017 Rockové vítání jara  
 (Spolek Tradice, Huťo)

1.4.2017 Divadlo dětské - Sportovní pohádka

1.4.2017 Divadlo na Huťařství - Divadlo  
 Devítka "May Day", od 18:00

2.4.2017 Vynášení Mařeny (CM Ondřejníček)

11.4.2017 Velikonoční vajíčko (SPV)

22.4.2017 Ondřejník - opékání v lomu  
 (Turistický spolek Kunčice p. O. )

22.4.2017 Sběr velkoobjemového odpadu (Obec)

25.4.2017 Setkání dříve narozených na Huťařství

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

Akce, které nás čekají

V sobotu 25. února jsme na Huťařství byli účastníky 
zajímavého klavírního koncertu. Nejen, že zahráli do-
konce dva Tomáši Hrubišové, ale také jsme viděli a sly-
šeli netradiční pojetí hry na piano. Nebo už jste někdo 
někdy ke hře na klavír použili rejžák, papír, lepicí pásku 
nebo igelitový sáček? Atmosféra byla komorní, ale velmi 
příjemná. Taková klubová. Příště se pojďte přidat taky. 
Vždyť i to pivo chutná lépe v dobré společnosti než doma 
u televize.  Foto: David Pavelka

Co se děje v okolí

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
HISTORIE A SOUČASNOST 
OCHOTNICKÉHO DIVADLA 
VE FRENŠTÁTĚ
Výstava k 180. výročí počátku ochot-
nického divadla ve Frenštátě p. R.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod 
Radhoštěm.
Výstava potrvá do 19. března 2017.

ČTVRTEČNÍCI: 
HISTORIE A SOUČASNOST 
HUKVALDSKÉ OBORY
Přednáší Mgr. Markéta Máchová, zoo-
ložka Muzea Novojičínska.
Ve čtvrtek 16. března 2017 v 17:00 ho-
din.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.

NESEMY MAŘENU
Interaktivní program pro žáky MŠ 
a ZŠ.
Proč se na Smrtnou neděli vynášela Ma-
řena? Co se jedlo na Škaredou středu? 
Pomlázka, tatar nebo žíla? Žáci se in-
teraktivní formou seznámí, jak v minu-
losti prožívali lidé Velikonoce a přípravu 
na ně. Součástí programu je i praktic-
ká část (výroba papírových velikonoč-
ních ozdob).

27. března – 16. dubna 2017
Vstupné: 30,- Kč
Účast na programu rezervujte na
tel. 553 034 040
e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz

Otevírací doba:
úterý – pátek 9.00–12.00, 13.00–16.00
neděle 9.00–15.00
od 1. 11. – 31. 3. v sobotu zavřeno
www.muzeum-frenstat.cz
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Věříme, že se 
na plese bude-
te bavit. Užiteč-
ným pomocní-
kem může být  
i toto mimořád-
né vydání „pleso-
vých novin“, kde 

najdete program obecního plesu, kul-
turní tipy na další akce, přehled dárků, 
informaci o hlavní ceně plesu – poplat-
ku za komunální odpad pro celou rodi-
nu. …. Takový byl úvod mimo-
řádného a historicky prvního 
vydání Plesových novin, které 
návštěvníci plesu našli mimo 
jiné na svých stolech.

K tanci a poslechu hrála 
hudební skupina Pazúři a DJ 
Martin David. K plesu samo-
zřejmě kromě hudby také pa-
tří taneční vystoupení. 

O to se na úvod plesu posta-
rali naši nejmenší. Představily 
se nám děti z mateřské školy 
„školní“, které si pod vedení 
paní učitelky Aranky Barešo-
vé připravily nádhernou dra-
matizaci pohádky „O Popelce“. 

Druhý blok vystoupení za-
hájil taneční pár Dominik My-
lek (12 let) a Veronika Dobro-
zemská (13 let). Dominik s Veronikou 
spolu tančí od září 2016. Oba začali 
tančit před třemi lety. Tančí v TK An-
tonio ve Frýdlantu nad Ostravicí, pod 
vedením trenérů Antonína Langra  
a Martiny Chejnovské. Trénují 5x týd-
ně a již si vytančili třídu „C“. Mezi je-
jich největší úspěchy patří 3. místo na 
mezinárodní soutěži juniorů v Polsku, 
2. místo na postupové soutěži v Kro-
měříži a 1. místo na postupové soutěži 
ve Dvoře Králové. V jejich podání jsme 
viděli Jive a tanec Cha-cha.

Dva vstupy měl na plese dospělý 
taneční pár Petr Matoušek a Tereza 
Pazděrná. Tito tanečníci mají vytan-
čenou druhou nejvyšší národní třídu 
a pravidelně se zúčastňují celorepub-
likových soutěží. Trénují 5x, 6x týdně  

a neustále se snaží zdokonalovat. Za-
tančili nám Sambu, Chachu a dynamic-
ké Paso Doble (společně s Dominikem 
a Veronikou). Ve 2. vstupu jsme pak vi-
děli veselý jive ve formě show Pomády.

Také proběhla taneční soutěž, 
kde odvážné taneční páry soutěžily  
o krásně zdobený perník, který vyro-
bila a jako výhru věnovala paní Simo-
na Knapková, které tímto také moc 
děkujeme. Perník můžete na přiložené 
fotografii obdivovat i vy.

A o půlnoci nesmí chybět losování  
o ceny. Komu můžeme poděkovat, že 
jste si měli z plesu, co odnést? Dár-
ci byli:

Remoska, s.r.o., David a Zuzana Foj-
tíkovi, Markéta a Oldřich Menšíkovi, 
Markéta a Richard Macurovi, Mar-
tina Špačková - svatební salón, ma-
sáže, Vendula Tymlová kadeřnictví, 
Rehabilitační centrum Čeladná, s.r.o., 
Kleinwächter holding, s.r.o., Lesostav-
by Frýdek - Místek a.s., Slumeko Kop-
řivnice, s.r.o., Taneční škola Chlopčík, 
EB - Elektrobartoš, s.r.o., Osisoft CZ - 
s.r.o., Daniela Kociánová, Sbor dobro-
volných hasičů KpO, Turistický spolek 
Kunčice p.O., Rybářský spolek Ond-
řejník, Restaurace Huťo, Restaurace 

Skalka, Beskydský H-resort, Firma 
LOPRAIS, Skupina Galerie, Festival 
Cyklocestování (Martin Stiller), ZŠ  
a MŠ Karla Svolinského, MARLENKA 
International, s.r.o., Leoš a Věra Da-
níčkovi, Wellness centrum Radosti 
Frenštát p.R. , Daniela Maroszová, Ma-
těj Rybář a Tereza Jalůvková - Kardio 
kruháč TM, Ateliér Bylok, SHR - Leoš 
Řezníček, Rodina Řezníčkova, Vče-
laři Kunčice pod Ondřejníkem, Obec 
Kunčice pod Ondřejníkem, Kolektiv 

zaměstnanců obchodu Hruš-
ka, Tereza Jalůvková (Avon, 
Oriflame), Ski areál Opálená, 
ČSOP ZO 68/01, Optimal Ener-
gy, Bistro Saily Burger, Michal 
a Kateřina Bednárkovi, Marie 
Pokludová, Leoš Liška – Bes-
kydská letecká liga, Hochtief, 
Okrašlovací spolek Rozhled-
na, Petr a Michaela Šebelovi, 
LINK CZ s.r.o., TJ SOKOL Kun-
čice pod Ondřejníkem, o.s. 
Ondřejník (MTB Ondřejník), 
SHR Leoš Řezníček, Kateři-
na a Vojtěch Niklovi, FCC, a.s., 
Václav Cochlar – stolař, Chata 
Prašivá, Dagmar Drastíková – 
Daflex, Kunčický pivovar, Kvě-
tiny Marcela Byrtusová, Mla-
dí ochránci přírody – ČSOP 

Skalka, Chata Prašivá, Ubytování  
U Niklů a jistě ještě někdo, koho jsme 
zapomněli uvést. Další dárce nalezne-
te také v mimořádné inzertní příloze 
těchto novin.

Děkuji svým kolegyním z kultur-
ní komise za pomoc s přípravou, za-
městnancům obce za totéž, zaměst-
nancům Beskydského H-Resortu za 
bravurní zvládnutí maximálního vy-
tížení sálu, paní Stašicové a Káňové 
za krásnou výzdobu, paní Mylkové  
a Markétě Vyroubalové za skvělou lo-
gistiku šatny a Vám všem, že jste přišli 
a dobře se bavili! 

Tolik hodin příprav to zabere a pak 
je to tak rychle za námi.  Těším se tedy 
na příští rok, že se na plese znovu se-
tkáme! Michaela Šebelová

Obecní ples 2017
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RESTAURACE U SESTŘIČEK 
 

 

10. – 12. března 2017 
Hovězí ragů s hříbky, pohankové noky 

 

17. – 19. března 2017 
Grilovaná kotleta, omáčka z růžového pepře, pečené brambory 

 

24. – 26. března 2017 
 Jelení kýta na víně, špekový knedlík 

 

Restaurace U Sestřiček je zařazena 
do Maurerova výběru (XXI. vydání) 

 
 

BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM, Čeladná 42 
Objednávky a rezervace: 603 854 333, 558 616 224, otevřeno je denně od 10 do 21 hodin 

BODIZ SPA, Kunčice pod Ondřejníkem 627, 739 13

+420 595 172 698   www.bodiz.cz      bodiz@bodiz.cz 

JIN JÓGA

SAUNOVÉ 

RITUÁLY

PILATES

POWER

JÓGA

POHYBOVÉ STUDIO 
REGENERAČNÍ PROGRAMY 

MASÁŽE 

Dagmar Drastíková - cvičitelka zdravotní 
tělesné výchovy, tvůrce české patentované 
zdravotní a rehabilitační cvičební pomůcky 
Daflex a pohybové metody Daflex System      

Kunčice pod Ondřejníkem 425               
(bývalá MŠ u nádraží ČD)      

www.daflex.cz       www.daflex-drastikova.cz 
daflex@email.cz               +420 774 335 622                                                                 
(telefonická rezervace - pouze na objednávku) 

Comfor Frenštát p.R.

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

Tel.: 556 839 133
Web: www.frenshop.cz
E-mail: info@e-tuzex.cz
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NNAA  VVAAŠŠII  NNÁÁVVŠŠTTĚĚVVUU  SSEE  TTĚĚŠŠÍÍ  HH--RREESSOORRTT

 

Exkluzivní společenské 
šaty ve Svatebním salónu 

Martina

na 
sva

tbu

na ples

Horní 206, 744 01 Frenštát p. R.         T: +420 605 288 726 
      E: martinaspacek@seznam.cz      W: svatebnisalon-martina.cz

do 
tan

ečn
ích

na párty

Exkluzivní společenské 
šaty ve Svatebním salónu 

Martina

na 
sva

tbu

na ples

Horní 206, 744 01 Frenštát p. R.         T: +420 605 288 726 
      E: martinaspacek@seznam.cz      W: svatebnisalon-martina.cz

do 
tan

ečn
ích

na párty

SAILY Burger 
místo, kde se dá dobře najíst i napít

Příčná 317/4, Kopřivnice
mobil: 603 719 917

www.facebook.com/sailyburger

ČESKÝ VÝROBCE SEDACÍCH SOUPRAV

FORM, spol. s r.o.
Poručíka Hoši 512/2A

747 11 Kozmice u Hlučína

www.formdesign.cz

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

Informujeme naše zákazníky, že v období od 6. března  
do 6. dubna budeme mít z důvodu rekonstrukce zavřeno.
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Stolařství Cochlar | Facebook

Email: vaclav.cochlar@seznam.cz Tel: 736 289 510

Výroba -
vstupních a interiérových dveří 
samonosných schodišť 
kuchyňských linek 
vybavení obývacích pokojů 
ložnic 
pergol a altánů

Pro více inspirace se můžete podívat na naší Facebookovou
stranku

 
 

Nabídka činností 
 

 Zahradnické služby 
 Údržba kanalizace 
 Stavební práce  
 Autodoprava   
 Zemní práce  
 Údržba komunikací  
 Dopravní značení 
 Zámečnické a svářečské práce  
 Provoz sběrného dvoru  
 Odvoz a odstranění objemného 
 a stavebního odpadu  
 Odvoz a odstranění biologicky 

rozložitelného odpadu 
 Svoz a odstranění směsného  
 komunálního odpadu  
 Odtahová služba 
 Údržba a oprava 
 veřejného osvětlení 
 Správa hřbitovů 

 

Kontaktní údaje: Telefon: 556 802 100 
Email: info:slumeko.cz, www.slumeko.cz  
Kopřivnice, Štefánikova 58/31 
 
 
 
 

Nabízíme:  
Střih ‐ Barvení ‐ Melíry  

Účesy ‐ svatební, společenské 

„Kadeřnictví nejen pro ženy“ 
Vendula Tymlová 

Mobil: 605 732 116, FB: Vendy Tymlová ‐ Kadeřnice 

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

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

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  
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 PO - ČT 7:30 – 11:30 13:30 – 16:30 
 PÁ 7:30 – 16:30  
 SO 8:00 – 12:00  

Kunčice p. O. 70, 739 13 
 

+420 736 780 880 
www.kvetinykuncice.cz 

@kvetiny_byrtusova 

www.tiskarnaklein.cz

ŠIROKÁ PALETA PRODUKTŮ

katalogy

TISK a VAZBA

diplomek a bakalářek

letáky

ob
ra

zy
     

na
 pl

át
ně

br
ož

ur
y

pozvánky

plakáty

vizitky
 

https://cs‐cz.facebook.com/Kuncicky.pivovar/ 

 

Nový Penzion Jurášek přijme
číšníka / servírku / pokojskou

Životopis zašlete prosím na
e-mail: recepce@penzionjurasek.cz
Penzion Jurášek
Kunčice pod Ondřejníkem, tel.: 555 500 300

Tandem paragliding – Horyshora 
Tandemový paragliding  

a tandemové lety nad Beskydami. 

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

Ubytování	U	Niklů	
Rodinný	penzion	u	lesa		

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

Mobil:	737	888	261;	604	693	404	
Web:	www.beskydy‐ubytovani.org		
E‐mail:	info@beskydy‐ubytovani.org	

 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 

Těšíme se zase za rok. Sál bude opět připravený.
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Ve dnech 19. až 24. února 2017 pro-
běhl lyžařský a snowboardový výcviko-
vý kurz. Ubytovaní jsme byli v penzio-
nu Ledovec a celý týden jsme lyžovali 
na přilehlém svahu skiareálu Mezivo-
dí. Počasí nám tento rok moc nepřá-
lo, přesto jsme výcvik splnili v plném 

rozsahu a jen v odpočinkovém stře-
dečním odpoledni jsme pro vytrvalý 
déšť zůstali na chatě. Celkem se kur-
zu zúčastnilo 33 dětí, z toho 19 lyžařů  
a 14 snowboardistů. Všichni se celý tý-
den snažili na svahu zlepšit a zdokona-
lit. Ve čtvrtek si pak změřili síly v závo-

dě. Kurz jsme zakončili v pátek dopole-
dne karnevalem na svahu. 

Výsledky závodů:
Lyžaři začátečníci: 
1. místo – Matyáš Kadúch
2. místo – Adéla Niklová
3. místo – Veronika Bartošová

Lyžaři pokročilí:    
1. místo – Jan Cochlar
2. místo – Michal Majerek
3. místo – Anna Zádrapová

Snowboardisti začátečníci:  
1. místo – Štěpán Šebela
2. místo – Anna Janasová
3. místo – Jáchym Šebela

Snowboardisti pokročilí:
1. místo – René Šnyta
2. místo – Lucie Chovančíková
3. místo – Max Grešo

Mgr. Petra Švrčková

Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz
Ze života školy a školky

 

Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, 

Kunčice pod Ondřejníkem  

zve všechny budoucí prvňáčky na   

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY  

PRO ROK 2017 – 2018, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

který se bude konat dne 5. dubna 2017 
od 14:00 do 17:30 v budově školy.  

Náhradní termín dne 10. dubna 2017 od 14:00 do 15:00. 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, vezměte s sebou 
rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, případně 

vyšetření z PPP nebo zprávu lékaře. 

http://www.zskuncice.cz/ 



1903/2017

V termínu od 30. 1. do 3. 2. 2017 
se uskutečnil lyžařský výcvik obou 
našich mateřských škol ve Ski areálu 
Bílá. Kurzu se letos zúčastnilo v re-
kordním počtu 34 dětí. 

Do lyžařské školičky jsme celý tý-
den dojížděli autobusem. Děti byly 
rozděleny do skupin, podle svých ly-
žařských dovedností. Pod vedením mi-
lých a zkušených instruktorů se učily 

základy lyžování. Některé děti stály 
na lyžích poprvé. Díky každodenního 
tréninku a skvělým lyžařským pod-
mínkám, které po celou dobu naše-
ho kurzu panovaly, si všichni osvojili 
a také zdokonalili základní lyžařské 
dovednosti.

Velká pochvala patří všem dětem 
za jejich dobré chování a také za ob-
rovskou snahu naučit se lyžovat. Dě-

kujeme všem instruktorům lyžař-
ské školy za jejich laskavý a profesi-
onální přístup k našim dětem, a také 
všem rodičům, kteří přijeli podpořit 
své malé lyžaře na páteční závěrečný  
závod.

Sportu zdar a hurá na svah!

Za MŠ školní a MŠ Dolní 
Markéta Macurová

V letošním roce jsme se opět zúčast-
nili dalšího, již IV. ročníku výtvarné 
soutěže O pohár čeladenské oveč-
ky.  Letos znělo téma „Děvuchy a synci  
z Beskyd“. Děti malovaly život v Besky-
dech – tanec, rodinu, přátelství, život 
mladých lidí. Téma je zaujalo a výtvar-
ně tvořily s velkým nadšením. Když 
přišla výsledková listina s vyhodnoce-
ním soutěže, děti jásaly nadšením nad 
umístěním svých prací. Posuďte sami! 
Myslím, že úspěch je skvělý. 

Všem výtvarníkům gratuluji! Kun-
čické děti školu opravdu vzorně re-
prezentují:

I. kategorie:  
1. místo: Sára Vykrutová, Adéla 

Skýpalová, Eliška Peroutková a Jo-

hana Kaslová ze ZŠ Kunčice p. O., 
Šarlota Pánková ze ZŠ Raškovice 

2. místo: Magdalénka Klepáčová 
ze ZŠ Kunčice p. O., Michal Strakoš, 
Kamila Frydrychová, ze ZŠ Raškovice, 
Edita Lepiarzová ze ZŠ Čeladná 

3. místo: Josef Menšík Jakub Barat 
ze ZŠ Naděje, Nikol Krawiecová Patrik 
Kulla ze ZŠ Karpentná, Třinec, Laura 
Macurová, Sára Vykrutová a Sven 
Hanslián ze ZŠ Kunčice p. O., Nela 
Wczelková ze ZŠ Raškovice, Karolí-
na Komendová ze ZŠ Čeladná, Tereza 
Pavlisková Bára Kahánková ze ZŠ Ko-
menského, Frýdlant n. O. 

Již dnes se mohou naše děti těšit na 
vernisáž výstavy, která proběhne v Če-
ladné 3. 3. 2017.  Mgr. Eva Halatová

Dne 23. 2. ráno odjel zbytek žáků 
6. – 9. třídy, kteří se neúčastní lyžař-
ského výcviku, do Frýdku – Místku, 
kde pro ně byly ve Střední odborné 
škole Lískovecká připraveny dva ho-
dinové bloky výuky. V jednom z nich 
se hlouběji zamýšleli nad fyzikálními 
jevy běžného života, ve druhém bloku 
měli možnost pod vedením vyučující 
nakreslit si na počítači simulaci vý-
robku. Tyto návštěvy středních škol 
pomáhají starším žákům s volbou po-
volání a správným výběrem maturit-
ního či učebního oboru. Obě výuková 
témata byla připravena velmi pečlivě 
a přijatelně k věku, znalostem a schop-
nostem žáků. 

Mgr. M. Kahánková

Lyžujeme se školkou

Naši malí výtvarníci byli opět 
velmi úspěšní

Workshop  
pro 2. stupeň

KOVOVÝROBA, ZÁMEČNICTVÍ 
STAVBY PLOTŮ NA KLÍČ 

 VYRÁBÍME:
o ZÁBRADLÍ NA BALKÓNY, NA

SCHODIŠTĚ, RŮZNÉ DOPLŇKY
o Branky, brány, sloupy, plotové

rámy s různou výplní

 STAVÍME PLOTY NA KLÍČ
o Různé typy včetně bran a branek
o Pěstujeme THUJE na živý plot

 GARÁŽOVÁ VRATA www.vrata‐ostrava.cz

www.PLOTY‐OSTRAVA.CZ 
Tel.: 722 550 000 

Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39 
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www.pneuzatopek.cz

Místo čekání ve frontě
dobrá káva zdarma

Online rezervace služeb na www.pneuzatopek.cz

· KAVÁRNA
· KOSMETIKA
· PRIVÁTNÍ SPA
· SAUNA

· FYZIOTERAPIE
· REHABILITACE
· JÓGA
www.bodiz.cz

Kunčice pod Ondřejníkem 627
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
E-mail: bodiz@bodiz.cz

Kunčice pod Ondřejníkem 627

Tel.: 595 172 837  Ordinace lékaře (čtvrtek)
Tel.: 595 172 783  Fyzioterapie a rehabilitace
Tel.: 595 172 698  SPA

SOUČÁSTÍ BODIZ JE SPA A KAVÁRNA
Čtvrtek - Neděle   10.00 - 21.00

PRIVÁTNÍ SPA • SAUNA • KOSMETIKA • JÓGA • DĚTSKÝ KOUTEK
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ • VENKOVNÍ TERASA

VYŠETŘENÍ A NASTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍHO
REHABILITAČNÍHO PROGRAMU

Ordinační doba
Čtvrtek  08.00 - 13.00   13.30 - 16.30

Tel.: 595 172 837

ORDINACE
REHABILITAČNÍHO

LÉKAŘE V BODIZ

www.bodiz.cz
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jamiefromamerica@gmail.com 
+420 733 558 938 

 

 

 
 

 

Coffee English 
Conversations 

Business  
Interview prep 

Workout  

 

English with Jamie 
from America
 

 Lekce zábavně a efektivně 

 
 
 


