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Milí sousedé,
tentokrát svůj úvodník věnuji ze-

jména dětem, žákům a žákyním naší 
školy, budoucím studentům. 

Následující měsíc duben totiž bude 
významným milníkem pro mnohé  
z nich. Naše předškoláky, čeká zápis 
do 1. třídy základní školy. V úterý  
9. 4. (viz. str. 13) se zaplní prostory 
naší školy nejstaršími dětmi z MŠ a je- 
jich rodiči. Přechod na základní ško-
lu je v životě dítěte velká věc. Za vel-
kou výhodu u nás považuji, že máme 
malou školu, až rodinného typu a pro 
většinu dětí se kolektiv dětí příliš ne-
změní. Budou v první třídě se svými 
kamarády ze školky. Přechod tak po-
važuji za jednodušší. Mnozí upevní 
svá budoucí celoživotní přátelství. 

Měsíc duben je také důležitým mě-
sícem pro mnohé naše páťáky, sedmá-
ky a všechny naše deváťáky. Deváťá-
kům budeme držet palce 12. a 15. 4., 
kdy je 1. resp. 2. kolo jednotných stát-
ních přijímacích zkoušek na střední 
školy. Přeji hodně úspěchů také u škol-
ních přijímacích zkoušek na učební 
obory a při talentových zkouškách. 
Uchazečům o víceletá gymnázia bu-
deme zase držet palce 16. a 17. 4. 

Všem přeji, aby si vybrali dobrou 
školu, která je bude bavit a připraví 
je dobře na budoucí povolání nebo 
nebo studium na vysoké škole.

Chtěla bych také vyzdvihnout 
úspěch Lenky Madryové a poblaho-
přát jí k nejlepšímu výsledku v celém 
Moravskoslezském kraji v testování 
mezi žáky 6. třídy ZŠ (str. 13).

28. března slavíme v ČR Den uči-
telů. Děkuji pedagogům MŠ i ZŠ za 
vzornou přípravu dětí. Vzdělání je 
základ. Děkuji! Vaše Míša

Slovo starostky

Přehledná informace k platbě místních poplatků

Splatnost místního poplatku za odpad ve výši 504 Kč/osobu 
je NOVĚ do 30. července 2019.

Splatnost místního poplatku ze psů ve výši 180 Kč/psa je do 
30. dubna 2019.

UPOZORŇUJEME VŠECHNY OBČANY I MAJITELE REKREAČNÍCH CHAT 
A NEMOVITOSTÍ, že z důvodu vyšších nákladů poštovného se NEBUDOU 
poštovní poukázky rozesílat! 

Všechny poplatky je možno uhradit hotově od v pokladně Obecního úřadu v Kunči-
cích pod Ondřejníkem v úředních hodinách pokladny:

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

nebo převodem na účet obce: 1682010349/0800 + přidělený variabilní symbol. 
Informace ivana.reznickova@kuncicepo.cz, tel. 725 506 901.

Vybavení odborných učeben zá-
kladní školy v Kunčicích pod On- 
dřejníkem

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0
/16_075/0006796

Název programu: Integrovaný re-
gionální operační program (IROP)

V měsíci únoru a březnu obec do-
končila realizaci druhé etapy dotač-
ního projektu „vybavení odborných 
učeben“. Proběhla kompletní rekon-
strukce přípravny / laboratoře, včet-
ně dodávky vybavení a nábytku. Např. 
byla dodána digestoř, žákovská labo-
ratorní pracoviště, mycí stůl, váhový 
stůl, skříň pro chemické látky, sada 
měřících senzorů neulog, laboratorní 
kahany, skříně na pomůcky. 

(pokračování na str. 6) 

Realizace projektu  
vybavení odborných učeben 
základní školy je ukončena
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Obec informuje

Roční aktualizace Digitálního 
povodňového plánu obce

Místostarosta obce seznámil Radu 
obce s návrhem smlouvy mezi obcí 
a společností Crisis Consulting s.r.o., 
která by měla opět po roce aktualizo-
vat Digitální povodňový plán obce. Tato 
aktualizace je nutná pro udržitelnost 
dotačního programu, týkajícího se sys-
tému ochrany před povodněmi, v rámci 
kterého byl program vypracován. Cena 
byla stanovena na 6000 Kč bez DPH 
za rok. Povodňový plán obce Kunčice 
pod Ondřejníkem naleznete na webu: 
http://kpo.povodnoveplany.cz/ 

Bytový dům č. p. 311 (tzv. DPS – 
Dům pro seniory) bude mít nová okna!

Dále pak místostarosta obce sezná-
mil RO s návrhem smlouvy mezi obcí 
a firmou PVC OKNA s.r.o. z Frýdlantu 
nad Ostravicí. Tato firma byla vybrána 
na základě poptávkového řízení z pěti 
kandidátů. Jedná se o dodávku PVC 

oken a dveří, včetně montáže a zed-
nických prací v bytovém domě Kunči-
ce pod Ondřejníkem č. p. 311 za cenu 
234 304,60 Kč bez DPH. Předpokláda-
ný termín montáže je v květnu.

Nájemní smlouva pro kadeřnictví 
v přízemí OÚ

RO byla dále seznámena s návrhem 
Smlouvy o nájmu, jejímž předmětem je 
pronájem prostor k podnikání o výmě-
ře 29,65 m² v přízemí budovy obecního 
úřadu. V prostorech bude provozová-
no Kadeřnictví, a to paní Juračákovou, 
která o pronájem požádala. Záměr pro- 
nájmu prostor k podnikání byl zve-
řejněn v souladu se zákonem na úřed-
ní desce obecního úřadu v termínu 
16.01.2019 – 04.02.2019. Zájem o proná-
jem prostor k podnikání projevila pouze 
paní Juračáková. Nájem bude uzavřen 
na dobu neurčitou a cena nájmu je sta-
novena ve výši 420 Kč/m2/rok. Nájemci 

se povolují stavební úpravy - vybudo-
vání průchodů mezi prostory, zazdění 
průchodu do hlavní chodby, přepažení 
předsíně příčkou, nové obklady, nové 
rozvody vody a odpadu, zbudování no-
vých podhledů.

Dodatek ke Smlouvě o dílo na zpra-
cování projektové dokumentace 
pro pozemní a krajinářskou stavbu 
na základě vítězného návrhu "Nové 
centrum v Kunčicích pod Ondřej-
níkem"

Starostka seznámila RO s novou 
cenovou nabídkou Ing. arch. Marti-
na Materny a s návrhem dodatku ke 
smlouvě, jejímž předmětem je zpra-
cování projektové dokumentace pro 
pozemní a krajinářskou stavbu na zá-
kladě vítězného návrhu urbanisticko 
– architektonické soutěže "Nové cen-
trum v Kunčicích pod Ondřejníkem" - 
první etapa.  (pokračování na str. 4) 

Stručně z jednání Rady obce v měsíci únoru

Ing. arch. Martin Materna
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Vilma Hrachová 87 let
Bohuslava Adamcová 87 let
Marie Tománková 86 let
Růžena Jurková 84 let
Helena Jurková 84 let
Pavla Gvardová 83 let
Božena Píchová 81 let
Jiří Janáč 75 let

Věra Černochová 75 let
Miroslav Vítek 75 let
Radmila Hrčková 70 let
Marie Fajkusová 70 let
Marie Boušková 70 let
Miroslav Valášek 70 let
Miloslav Řezníček 65 let
Jiří Střálka 65 let

Jana Knapíková 60 let
Zdeněk Heryán  60 let
Věra Machálková 60 let
Stanislav Twaróg 60 let

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

Jubilanti březen 2019
Společenská rubrika

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

Vítání občánků 
23. února 2019

V sobotu 23. února jsme v obřadní 
síni obecního úřadu přivítali nové ob-
čánky Kunčic pod Ondřejníkem.

Tentokrát to byli: 

Ema Elen Jurková 
Edward Knob 
Laura Kořená

Dětem i rodičům přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Foto Eva Humpolcová
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Setkání dříve narozených
Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

pořádá v úterý 30. dubna 2019 ve 
14.00 hod. v sále restaurace Huťař-
ství „Setkání dříve narozených.“ 
Toto pozvání se týká občanů, kteří 
letos dovrší 65 let (roč. 1954) a pak 
již VŠECH dalších občanů starších 
ročníků. Tito občané se mohou při-
hlásit nejpozději do pátku 26. dub-
na 2019 telefonicky na tel. č. 556 843 
193 u paní Taťány Holušové, popř. na 
tel. č. 556 850 154 sekretariát OÚ 
nebo formou návratek, tak jak to bylo 
v letech minulých.

Srdečně zve 
obec Kunčice pod Ondřejníkem

NÁVRATKA
Setkání dříve narozených 30. dubna 2019 

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

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

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

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

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

!

(dokončení ze str. 2)
Ta je v rozsahu: architektonická stu-

die, projektová dokumentace pro územ-
ní řízení a projektová dokumentace pro 
stavební povolení a pro provedení stav-
by včetně výkazu výměr a následného 
autorského dozoru za celkovou cenu ve 
výši 558 000 Kč bez DPH (675 180 Kč vč. 
DPH). Předmětem schváleného Dodat-
ku č. 1 je rozšíření vymezeného území 
o plochu zvýšené křižovatky a navazu-
jícího chodníku a o přípravu dokumen-
tace pro návrh místní úpravy zóny 30. 

Cena díla se zvýšila na základě časové 
náročnosti nastudování předchozí do-
kumentace, navýšení předpokládaných 
nákladů stavby v důsledku rozšíření 
o plochu zvýšené křižovatky – viz ob-
rázek na straně 2 (odhad navýšení in-
vestičních nákladů činí 720 tis. Kč, na 
celkových 6,75 mil. Kč). Dále pak nová 
cenová nabídka obsahuje i zpracování 
hlukové studie, která musí být zpraco-
vána na základě požadavku Krajské hy-
gienické stanice. Navýšení ceny díla je 
tedy celkově o 76 200 Kč bez DPH (tedy 

o 92 202 Kč vč. DPH ve výši 21%). Nová 
cena díla činí 634 200 Kč bez DPH (tedy 
767 382 Kč vč. DPH ve výši 21%).

Všechna usnesení si můžete pro-
hlédnout na webu obce: http://www.
kuncicepo.cz/zapisy-z-ro-2018-2022, 
kde naleznete všechny anonymizova-
né verze. V plném znění jsou vám k dis-
pozici kdykoli v úředních hodinách na 
sekretariátu Obecního úřadu, kde si je 
můžete prohlédnout a pořídit si výpis.

Připravila Dominika Fuscíková

Jak se nestát obětí krádeže, loupeže, 
znásilnění, jak čelit nebezpečím v do-
pravě či nebezpečí drog, rizikům in-
ternetu a sociálních sítí, a mnohé další 
informace se dozvídají posluchači před-
nášek či besed moravskoslezské policie. 
V roce 2018 bylo na území kraje realizo-
váno moravskoslezskými policisty víc 
než 1 500 preventivních aktivit, které 
oslovily víc jak 46 000 posluchačů. Ne-
zastupitelná role v této oblasti náleží 
preventistům. Speciální tým preven-
tistů byl v roce 2016 zřízen v rámci mo-
ravskoslezské policie jako první v zemi. 
Čítá víc jak šest desítek policistů obvod-
ních oddělení, specializujících se právě 
na preventivní aktivity.

Nicméně moravskoslezská policie 
je také nositelem jedinečných projek-
tů pro děti, knihy Policejních pohá-
dek, dětských her „Učíme se s Honzí-
kem aneb policejní pohádky hrou,“ „Na 
policejní služebně“ či zaměřených na 
potírání drogové trestné činnosti „Be-
reš? Zemřeš!!.“ Projektů pro dospě-
lou veřejnost, knihy „Černá kronika 
aneb ze soudních síní“ nebo projektu 

k bezpečnějšímu nakupování „Kdo 
s koho“ i kampani k řešení domácího 
násilí „Místo činu? Domov!!“

Pedagogové, zástupci samosprávy, 
případně další zájemci o preventiv-
ní aktivity pro různé cílové skupiny 
naleznou informace v odkazu http://
www.policie.cz/moravskoslezsky-
-kraj-odkazy-prevence.aspx.  

Nejbližší preventivní aktivitou vět-
šího rozsahu bude každoroční „Týden 
čtení policejních pohádek“, který se 
uskuteční v rámci celého Moravsko-
slezského kraje ve dnech 6. - 12. břez-
na 2019. Policisté za dětmi zavítají do 
škol, knihoven, nemocnic či je přivítají 
na policejní služebně. 

por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař

Stručně z jednání Rady obce v měsíci únoru

Policie České republiky informuje:  „Nestaňte se obětí…“
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Změny v jízdních řádech 
autobusů od března 2019

Množství odevzdaného 
odpadu v roce 2018

Informace o změnách jízdních 
řádů autobusů pro oblast Novoji-
čínsko – východ s dopravcem ČSAD 
Vsetín. 

Změny v jízdních řádech nastaly 
od 3. března 2019 a vyplynuly z při-
pomínek obcí a samotných cestují-

cích. My jsme například reklamovali, že ranní autobus, 
kterým jezdí většina studentů na vlak, nezajížděl až 
k železniční stanici. 

Autobus opět zajíždí k nádraží:
Kunčice p.Ondřejníkem,,u lávky  6:38
Kunčice p.Ondřejníkem,,Hučadlo   6:39
Kunčice p.Ondřejníkem,,kostel  6:41
Kunčice p.Ondřejníkem,,Huťařství   6:43
Kunčice p.Ondřejníkem,,Holubjanky   6:45
Kunčice p.Ondřejníkem,,rozc.k žel.st.   6:46
Kunčice p.Ondřejníkem,,žel.st.  6:48

Přehled všech jízdních řádů naleznete na http://
www.portal.idos.cz/

Nebezpečný odpad
0,002 t 200 114 kyseliny
0,77 t 200 126 olej, tuk   
2,56 t 200 127 barva, lepidla, pryskyřice  
0,004 t 200 132 jiná nepoužitelná léčiva 
 neuvedená pod číslem 200 131 

Tříděný odpad  
45,3233 t 200 139 plasty
50,6292 t 200 101 papír a lepenka
63,0039 t 200 102 sklo
1,21 t 160 103 pneumatiky (ostatní tříděný odpad)

Velkoobjemový odpad
115,8 t   200 307 velkoobjemový odpad

Směsný komunální odpad
710,6283 t 200 301 směsný komunální odpad

V rámci zpětného odběru bylo odebráno a předáno 
k druhotnému využití
0,361 t elektrospotřebiče (ELEKTROWIN)
9,765 t elektrospotřebiče (ASEKOL)
0,42 t   oleje 
7,03 t textil

Danuše Svobodová, pracovník OÚ

V í c e  o  P r o j e k t u  P o k ř i v e n í  a  V z p ř í m e n í   n a  n a š e m  w e b u  w w w . m c k e n z i e . c z ,  F B  a  Y o u T u b eV í c e  o  P r o j e k t u  P o k ř i v e n í  a  V z p ř í m e n í   n a  n a š e m  w e b u  w w w . m c k e n z i e . c z ,  F B  a  Y o u T u b e
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(dokončení ze str. 1) 
Dále byly do jazykové učebny, po-

čítačové učebny a učebny fyziky 
a chemie dodány interaktivní mul-
tidotykové tabule,  dataprojektory 
s ultrakrátkou projekcí, nastavitel-
né konzole pro projekci, učitelské PC 
vč. pracoviště a židlí. Stavební práce 
prováděl pan Leoš Daníček z Kunčic 

pod Ondřejníkem, výměnu linolea 
provedla firma pana Radima Němce 
z Frýdlantu nad Ostravicí a dodávku 
vybavení učeben a nábytku společnost 
Veto CAC z Frýdku – Místku.

Na fotografiích můžete vidět rekon-
struovanou cvičnou kuchyňku, jejímž 
dodavatelem byl pan Václav Cochlar. 
Vnitřní v ybavení jsme nakoupili 

u společnosti Kuchyňské a domácí po-
třeby Eliška Kahánková.

Všechny třídy již nyní slouží a jsou 
využívány žáky i pedagogy naší školy. 
Kvalita zázemí pro vzdělávání se tak 
velmi zlepšila.

V měsíci dubnu budeme dokončovat 
administraci dotace a podávat Žádost 
o platbu. O závěrečném vyúčtování 
dotace Vás budeme informovat.

Michaela Šebelová, 
starostka obce

Realizace projektu vybavení odborných učeben 
základní školy je ukončena
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21.3.2019 Vycházka pro seniory (SPV)
23.3.2019 Kunčický bazárek (9-12)  
 – v tělocvičně TJ Sokol 
29.3.2019 18:00 Divadlo nejen pro dospělé  
 – Žena nejen jedna báseň
30.3.2019 10:00 Divadlo pro děti – O Pejskovi,  
 jak si šlape na jazyk a jiné pohádky
30.3.2019 Sběr velkoobjemového odpadu (obec)
5.4.2019 Oskarova Aprílová párty  
 (OSKAR – dříve SRPdŠ)
7.4.2019 Vynášení Mařeny (CM Ondřejníček)
9.4.2019 zápis do 1. třídy (škola)
20.4.2019 Opékání v lomu na Ondřejníku  
 (Turistický spolek Kunčice p.O.)
23.4.2019 náhradní termín zápisu do 1. třídy (škola)
27.4.2019 Jarní letecká zábava (na Huťařství)
30.4.2019 Setkání dříve narozených (obec)
25.4.2019 splatnost záloh za II.čtvrtletí  
 – vodné a stočné (Kunčická s.r.o.)
30.4.2019 splatnost místního poplatku ze psů (obec)
1.5.2019  Májový pochod na Skalku
3.5.2019 Pietní akt k výročí osvobození obce (obec)
3.5.2019 Kunčický ovál (SPV)
Podrobnosti ke všem akcím budou postupně zveřejňovány na 
webu obce www.kuncicepo.cz a samozřejmě také na plakátech.

Akce, které nás čekají

Pa
rt

ne
ři 

ak
ce

PROJEKT NA ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI
SENIORŮ V DOPRAVĚ
Život v pozdějším věku nemusí být plný omezení. Přijďte se přesvědčit na naši edukativní akci, 
kde se dozvíte, jak můžete být i v seniorském věku aktivní v dopravě. Předpokládaná délka 
představení je 70 minut.

Součástí přednášek budou naučná edukativní videa a herecké scénky, které budou
zajímavou a zábavnou formou ilustrovat reálné scénky s dopravní tématikou.

Projekt Senior bez nehod je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

KDE:KDY:

ZVEME VÁS NA
DIVADELNÍ PŘEDNÁŠKU

2. dubna 2019 pořádá SeniorPoint 
Kulturní centrum, klubovna 1 
Frýdlant nad Ostravicí  v 11:00 hod. 

Díky dotaci z Ministerstva finan-
cí (podprogram 298213)  – evidenční 
číslo akce 298D213000136  realizuje 
obec Kunčice pod Ondřejníkem pro-
jekt přístavby školy: Obec Kunčice pod 
Ondřejníkem – Navýšení kapacity ZŠ 
Karla Svolinského.

Veřejná zakázka: „Navýšení kapa-
city ZŠ Karla Svolinského v Kunčicích 
pod Ondřejníkem – přístavba školy“ se 

realizuje na základě Smlouvy o dílo ze 
dne 16. 7. 2018 a Dodatku č. 1 k této 
smlouvě ze dne 19. 11. 2018 mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a zhotovite-
lem, společností Kvazar a.s. z Ostravy.

Postupuje se dle předpokládaného 
harmonogramu prací, kdy bylo v roce 
2018 provedeno:

1. Fáze – budování výtahu
• Realizace jímky výtahové šachtice 

(výkop, zhutnění, betonáž)
• Vyzdění výtahové šachty
• Zastřešení výtahové šachty
• Zahájeno budování vnější rampy
• Výroba a montáž výtahu

2. Fáze – budování přístavby
• Výkopové práce 
• Základové konstrukce
• Hydroizolace spodní stavby
• Svislé nosné konstrukce 1. NP
• Konstrukce stropu nad 1. NP
• Svislé nosné konstrukce nad 2. NP

Celková uhrazená cena za stavební 
práce v roce 2018 byla 7 851 924  Kč 
vč. DPH. Dotace MFČR byla poskytnu-
ta ve výši 5 863 000 Kč.

Informace je také zveřejněna na na-
šem profilu zadavatele: 

https://www.vhodne-uverejneni.
cz/zakazka/navyseni-kapacity-zs-
-karla-svolinskeho-v-kuncicich-pod-
-ondrejnikem-pristavba-skoly

Dále má obec Kunčice pod Ondřejní-
kem v souvislosti s realizací stavby uza-
vřeny Příkazní smlouvy na výkon čin-
nosti Technického dozoru při provádění 
stavby a Koordinátora BOZP s Ing. Pe-
trem Stuchlíkem, Zlaté Hory a Smlouvu 
o výkonu autorského dozoru se společ-
ností Architráv s.r.o., Nový Jičín. Za TDS 
a KOO BOZP bylo v roce 2018 uhrazeno 
166 375 Kč a za AD 46 585 Kč.

V letošním roce již byla instalová-
na část oken, práce pokračují. Další in-
formace v některém z příštích vydání 
obecních novin.

Michaela Šebelová, starostka obce

Přístavba školy pokračuje…
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V sobotu 30. března 2019 pro-
běhne v naší obci sběr nebezpečných, 
velkoobjemových odpadů a železné-
ho šrotu. 

Sběr nebezpečných odpadů pro-
vede firma FCC Česká republika, s.r.o., 
provozovna Ostrava, Frýdecká 740, 
739 32 pošta Vratimov, na následují-
cích stanovištích:
-  u autobusové zastávky „U láv-

ky“   od 8.30 do 9.00 hodin
-  u autobusové zastávky „Kostel“  

 od 9.15 do 9.45 hodin
-  u autobusové zastávky „Huťař-

ství“  od 10.00 do 10.45 hodin
-  u autobusové zastávky „Rozcestí 

ČD“ od 11.15 do 12.00 hodin

V uvedené době bude moci kaž-
dý občan nebo vlastník nemovitosti 
v obci odevzdat na tomto místě k li-
kvidaci nebezpečný odpad: olejové au-
tomobilové filtry, plechovky se zbyt-
ky barev, autobaterie i s elektrolytem, 
znečištěné láhve a sklo od chemikálií, 
zbytky přípravků na hubení škůdců 
a postřiky, staré kosmetické příprav-
ky, staré léky, vyjeté motorové oleje, 
mořidla a rozpouštědla, plastové oba-
ly a nádoby od škodlivin, hadry znečiš-
těné barvami, oleji a vazelínou, obaly 
od sprejů ap. 

Upozornění!
Nebezpečný odpad vozte pro-

sím na stanoviště pouze v uvede-
nou dobu, aby jej mohli pracovníci 
odborné firmy od Vás přímo ode-
brat a nezůstával nikde ležet bez 
dozoru!  

Velkoobjemové odpady jsou od-
pady, které nelze uložit do běžných 
popelnic na domovní odpad.

Do přistavených kontejnerů na sta-
novištích nebo přímo na určené sta-
noviště (malé kontejnery již nebudou 
přistavovány) je možno dne 30. břez-
na 2019 bezplatně uložit např. matra-
ce, části nábytku, WC mísy, umyvadla, 
koberce, linolea, kočárky apod.

Stanoviště na odložení velkoobje-
mového odpadu:
1.  u autobusové zastávky "U lávky"
 8 - 10 hod.
2.  u autobusové zastávky „Kostel“ 

 8 - 10 hod.
3.  u autobusové zastávky „Huťařství“

 8 - 11 hod.
4.  u autobusové zastávky „Rozcestí 

k ČD“  8 - 12 hod.
5.  u železničního přejezdu pod rus-

kým kostelíkem 8 - 11 hod.
6.  u vodní nádrže v Kolibách  

 8 - 11 hod.
7.  Bystré u p. Vlastimila Píchy   

 8 - 10 hod.
8.  Koliba Tichý pod Stolovou  

 8 – 10 hod.

Upozornění!
Na daná stanoviště přivážejte pro-

sím velkoobjemový odpad až od vy-
značené doby, tj. od 8.00 hodin do doby 
uvedené u jednotlivých stanovišť. Po 
uvedené době již odpad na stano-
viště nevozte, uložit tento odpad 
pak můžete od 13. 4. 2019 (vyjma 
státních svátků) do sběrného místa  
čp. 803 (areál Pily Kunčice p. O.) 
vždy v pondělí a středu od 15-18 hod 
a v sobotu od 10-12 hod.  

Elektroodpad
je možné předat dne 30. března 

2019 od 8-12 hod do sběrného místa 
obce, které je v areálu Pily Kunčice 
p. O. čp. 803, dále od 13. 4. 2019 ka-
ždé pondělí a středu od 15-18 hod 
a v sobotu od 10-12 hod (vyjma stát-
ních svátků). 

Sběr železného šrotu proběhne 
souběžně se sběrem nebezpečných 
a velkoobjemových odpadů v sobotu 
30. března 2019. Sběr provedou čle-
nové TJ Sokol Kunčice p. O.

Železný šrot nebude vykupován, od-
voz bude proveden zdarma. Veškerý 
nepotřebný železný šrot mohou občané 
uložit k místním komunikacím, odkud 
bude naložen a odvezen. Sběrné vozi-
dlo bude projíždět po těchto trasách:
-  od křižovatky u nemocnice, kolem 

dřevěného kostelíku k prodejně 
pod Stolovou a zpět kolem dřevě-
ného kostelíku k hranicím obce Če-
ladná a zpět k penzionu Karolína, 
dále kolem transformátoru až pod 
les nad penzion Jurášek, 

-  od penziónu Karolína přes Koli-
by k hospůdce na Maralově kopci, 

zpět k železničnímu přejezdu ko-
lem apartmánového domu Relax, 
odtud přes autobusovou točnu 
k nádraží ČD, dále pak okolo hos-
půdky Na kopečku po Valašské 
cestě k penziónu VK, k obecnímu 
úřadu a jeho okolí, 

-  po silnici II/483 od nemocnice po 
Tichou, od autobusové zastávky  
"U lávky", zpět po pravé straně 
potoka Tichávka, přes Rakovec na 
Frenštát p. R. a zpět přes Humba-
rek okolo mateřské školy ke kos-
telu.

Vážení občané a vlastníci re-
kreačních chat, využijte, prosím, 
hromadného sběru nebezpečných 
a velkoobjemových odpadů k jarnímu 
úklidu a nepřistavujte je v průběhu 
roku ke kontejnerům na komunál-
ní odpad, kam nepatří.

Místa zpětného odběru odpadů:
Elektrospotřebiče předávejte do 

sběrného místa obce, které je v areá-
lu Pily Kunčice p. O. čp. 803.  

Baterie, zářivky a osvětlovací tě-
lesa ukládejte do sběrných boxů v bu-
dově obecního úřadu a dále do sběr-
ného místa obce, které je v areálu Pily 
Kunčice p. O. čp. 803.

Náplně do tiskáren, tonery uklá-
dejte do sběrných boxů v budově obec-
ního úřadu.

Použité oleje z domácnosti v plas-
tových nádobách odevzdávejte v gará-
ži budovy obecního úřadu.

Textil a oděvy ukládejte do kontej-
nerů na textil na stanovištích u koste-
la, u Huťařství, na rozcestí ČD.

Plechovky, kovová víčka ze skle-
nic, hliníková víčka z jogurtů patří 
do kontejnerů na plasty (žlutá barva)

Kartonové krabice od mléka 
a džusů patří do kontejnerů na papír 
(modrá barva)

Pneumatiky  odevzdávejte do 
místa zpětného odběru pneumatik – 
Pneuservis Patala v ulici Záhuní ve 
Frenštátě pod Radhoštěm – bez dis-
ků tel. 605 466 114.

Bioodpad a větve ukládejte do vel-
kých kontejneru v ohradě u garáží pod 
silnicí u obecního úřadu, kde jsou vol-
ně přístupné.

Děkuji všem, kteří přispějí k zlep-
šení čistoty a ochraně životního pro-
středí v naší obci. 

Danuše Svobodová, pracovník OÚ

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů  
a sběr železného šrotu
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Kultura a spolkový život

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PEJSKOVI, JAK SI ŠLAPAL NA JAZYK 

sobota 30. března od 10:00 
 

Předprodej u paní Daniely Kociánové na obecním úřadě 
od 11. března. 

Cena vstupenek: děti – zdarma; dospělí - 50 Kč 
Sál otevřen od 09:30 

Chcete výhodně nakoupit??? 
    Nebo naopak prodat oblečení, 
hračky a jiné potřeby pro děti??? 

Pak je tu pro Vás opět … 

KUNČICKÝ BAZÁREK

sobota 23. března 2019

9:00 - 12:00 
v prostorách TJ Sokol

(čp. 760)

Pro prodej se prosím přihlaste na e-mail 
bazarek.kuncice@seznam.cz

Poté obdržíte bližší informace k jeho organizaci. 
Přihlášky přijímáme do 17. 3. 2019

Přijďte mezi nás! 
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SPV čili Sport pro všechny Vás bude 
opět v tomto roce zvát na vycházky, vý-
lety, zájezdy. 

Na první jarní den se vydáme vlakem na 
Ostravici. Navštívíme Ráj dřevěných soch 
a Ostravický pivovárek. Vše je docela blíz-
ko vlakového nádraží a stojí to za návštěvu. 

Pojedeme ve čtvrtek 21. března 2019.
Odjezd vlakem z Kunčic p.O. v 9 hod. do Frýdlantu 

a z Frýdlantu v 9:42 hod. na Ostravici. Zpět každý podle 
svého uvážení. (Vlak z Ostravice odjíždí ve 12:44, 13:44, 
14:44 hod…..)

Pozvání 
pro přátele sportování 

na sobotu 13. dubna
Letos tomu bude 10 let, kdy byla 
u fotbalového hřiště znovu otevřena 
tělocvična a přístavba se sociálním 
zařízením a bistrem. 

Výbor SPV Vás zve na Den otevře-
ných dveří (místo Velikonočního vajíčka). 

Akce se bude konat v sobotu  
13. dubna 2019 od 15:30 hod. 

Do tělocvičny a přilehlých prostor Vás zveme na 
ukázky cvičení dětí s rodiči, žactva i dospělých. 

Zároveň Vám nabízíme, abyste si cvičení  
vyzkoušeli s nimi. 

Stačí vzít sportovní oblečení a obutí.  
Nebo jste přišli třeba jako diváci. 

V bistru bude možnost zakoupit občerstvení. 

Sportu zdar!

Pozvání pro seniory

Všechny děti i dospěláky srdečně zveme na

VYNÁŠENÍ MAŘENY
na Smrtnou neděli 7. 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 (zdobení 
vajíček, perníčků, výroba pomlázek, tvůrčí aktivity, 
ochutnávka velikonočních dobrot). S sebou vyfouklá 

vajíčka na zdobení. K poslechu hraje Ondřejníček.

 

Pořádá CM Ondřejníček
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Vážení spoluobčané,
od srpna 2018 jsme po pěti letech 

přihlásili žákovské fotbalové družstvo 
do mistrovských utkání. Začínat úplně 
od začátku nebylo vůbec jednoduché, 
nicméně díky skvělé spolupráci s rodiči 
všechno funguje. Nyní máme 27 aktiv-
ně hrajících žáků od 8 do 14 let. 

Naším cílem je zachovat tradici  
v naší obci, protože fotbal se zde hrál 
od druhé poloviny 20. století a nevidí-
me důvod, proč by měl skončit. 

Celá společnost žije tím, že děti ne-
chtějí sportovat. Myslím si, že to není 
úplně pravda. Podle mého názoru chy-
bí lidé, kteří by dětem chtěli předávat 
své zkušenosti. 

Zkuste si vzpome-
nout na své trenéry, kdo 
vlastně byli? Byli to oby-
čejní lidé jako my všich-
ni, předávali nám své 
vlastní zkušenosti a ve 
většině případů se jed-
nalo o laiky, kteří daný 
sport milovali. Každý  
z nás umí kritizovat, ří-
kat: „nemám čas“, ale důležité je od-
hodlání a nasazení věnovat se tomu-
to sportu.  

K tomu, abychom naše děti dovedli 
k dokonalosti, je zapotřebí takových 
obyčejných lidí jako jste vy. Proto 
bych chtěl poukázat na to, že by bylo 

vhodné rozdělit tuto 
aktivně hrající skupinu 
žáků do dvou skupin po-
dle věku, a to starší pří-
pravku 8 – 10let a starší 
žáky 11 – 14let. 

Největší poděková-
ní patří tatínkům (Old-
řich Menšík, Ota Řezní-
ček, Petr Šebela a Libor 

Kasl), kteří si dokáží najít volný čas  
a přijdou nám pomoct na trénink. Rád 
bych uvítal do našeho týmu další ta-
tínky, kteří by se podíleli na rozvoji 
mládeže a vzali by si na starost jednu 
z daných kategorií. 

Matěj Rybář a Pavel Šigut

ŽENA NEJEN JEDNA BÁSEŇ
aneb ŽIVOT NENÍ NÁHODA

poetické povídání o životě a lásce k ženě
provázené písněmi ze známých světových muzikálů

uvedeme 29. března od 18:00  
Huťařství, Kunčice p.O. 70

účinkují

Zdenka Mervová
sólistka opery a operety

&

Oldřich Kolovrat
básník, písničkář, výtvarník

Vstupné 50 Kč, předprodej 
od 11. března na obecním úřadě

P R O G R A M

J. Ježek: ŽIVOT JE JEN NÁHODA

Louiguy: VYZNÁNÍ V RŮŽÍCH

F. Schubert: AVE MARIA

A. L. Webber: MEMORY

F. Loewe: CHTĚLA BYCH TANČIT

F. Loewe: PLÁCEK

L. Bernstein: I FEEL PRETY

A. L. Webber: Máři MAGDALÉNA

B. Lane: TAM ZA TOU DUHOU

B. Lane: S ČERTEM SI HRÁT

Umělecká agentura 
O.K. ART WAY

Fotbal muži – seznam zápasů
Datum Čas Domácí Hosté

30.03.2019 15:30 Kunčice Vojkovice

06.04.2019 15:30 Pržno Kunčice

13.04.2019 16:00 Kunčice Smilovice

21.04.2019 16:00 Milíkov Kunčice

27.04.2019 16:30 Kunčice Chlebovice

01.05.2019 16:30 Janovice Kunčice

04.05.2019 16:30 Kunčice Janovice

Datum Čas Domácí Hosté

08.05.2019 17:00 Návsí Kunčice

11.05.2019 17:00 Kunčice Návsí

18.05.2019 17:00 Vojkovice Kunčice

25.05.2019 17:00 Kunčice Pržno

02.06.2019 10:00 Smilovice Kunčice

08.06.2019 17:00 Kunčice Milíkov

15.06.2019 17:00 Chlebovice Kunčice

Žákovské fotbalové družstvo se opět zúčastní 
mistrovských utkáních
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Hra je pro děti jednou z nejdůleži-
tějších činností. Skrze hru poznává 
dítě samo sebe i svět kolem a vytváří 
si základy, na kterých pak bude poz-
ději stavět celý svůj život.

V dnešní době moderních techno-
logií, elektronických hraček a tabletů, 
jsme s dětmi z obou mateřských škol 
podnikli výlet do Muzea a pamětní 
síně Sigmunda Freuda v Příboře. Tam 
jsme malinko nahlédli, jak si hrály 
děti za dob prababiček a pradědečků 
na vesnicích. Děti měly možnost zjis-
tit, že i z úplně obyčejných a všedních 
věcí si dokážou udělat hračku a získat 
tak nejen radost z vlastnoruční výro-
by, ale i potěšení z hry s ní. Názornou 
ukázkou jsme zjistili, jak se vlastně 
„tlučou špačci“, jak cvrnkat kuličky, 
jak honit obruč, jak si vyrobit lodič-
ku z kůry, nebo píšťalku z bezového 
proutku, holčičky zaujala jednoduchá 
panenka ze slámy a výroba zvířátek 
ze šišek.

Dětství je obdobím her, na kte-
ré mnozí z Vás vzpomínají s velkou 
dávkou nostalgie, ať už měl hračky 

jakékoli. Ale ruku na srdce… hračky 
vyrobené doma s rodiči nebo jen tak 
svépomocí, jsou prostě vždy ty nej…

Za obě kunčické mateřské školy 
Bc. Jana Klímková

V životě se setkáme s mnoha jevy, 
věcmi i lidmi, které můžeme jakým-
koli způsobem konkretizovat, neboť 
je vidíme, či aspoň slyšíme jejich hlas. 
Co ale napsat o tom, CO NIKDE JINDE 
NEUVIDÍME A NEUSLYŠÍME? Tato 
zajímavá myšlenka byla tématem slo-
hové práce v okresním kole Olympi-
ády českého jazyka, která proběhla  
29. 1. ve Frýdlantu n. O.

Naši školu tam úspěšně reprezen-
tovala I. Hrubišová, vítězka školního 
kola této soutěže. Soutěžící ze základ-
ních škol a víceletých gymnázií celého 
okresu poměřovali své znalosti i dob-
ré nápady. Ivanka si vedla opravdu 
skvěle. Z 37 soutěžících ze základ-
ních škol a 16 soutěžících gymnazistů  
se umístila na velmi pěkném 12. mís-
tě!

Ivanko, Tvoje snaha a pěkné vý-
sledky nás opravdu těší, moc gratu-
lujeme. Děkuji Ti za vzornou repre-
zentaci naší školy i obce. Zároveň 
Ti přeji v budoucím studiu na střed-
ní škole neméně kvalitních nápadů  
a úspěchů.

M. Kahánková, uč. ČJ

Ze života školy a školky

Jak se tlučou špačci a honí obruče

Co nikde jinde neuvidíte a neuslyšíte…
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PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

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

Telefon: 603 315 738

Kadeřnictví Jana Rašková v BRC AD LARA
Hledám: Kolegyni-kadeřnici

Na OSVČ nebo dlouhodobou brigádu.
Podrobnosti osobně, pro sjednání schůzky  

volejte: 604 875 879

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

ZA PODPORY 
OBCE ČELADNÁ

2.–3. SRPNA 2019 / ČELADNÁ (AREÁL ZŠ)

www.ladnaceladna.cz
Vstupenky v předprodeji přes síť Ticketpro, v IC Čeladná 

a v prodejně Oriental v Ostravě-Zábřehu.

PŘIPRAVUJE  
DRAMATURGICKÝ  
TÝM 

RODINNÝ FESTIVAL V PODHŮŘÍ BESKYD 
KVALITNÍ HUDEBNÍ PROGRAM

DIVADELNÍ SCÉNA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
WORKSHOPY A PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

POHODOVÁ ATMOSFÉRA

inzerát, Čeladenský zpravodaj, 190 x 60 mm.indd   1 14. 2. 2019   15:32:54

Co se děje v okolí

ČTVRTEČNÍCI: PROMĚNY 
A DOTEKY
Průřez výtvarným dílem 
Pavla Strnadla.
Přednáší Mgr. Pavel Strnadel. 
Ve čtvrtek 28. března 2019 
v 17.00 hodin. Podkroví muzea 
ve Frenštátě p. R. Vstupné: 30,- Kč.

Otevírací doba:
úterý – pátek     9.00 – 12.00, 
  13.00 – 16.00
neděle      9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Muzeum  
ve Frenštátě p. R. 
– výstavy a programy

 

VODA	,	TOPENÍ	,	PLYN	,	KOTLÍKOVÉ	DOTACE	

REVIZE	KOTLŮ	TUHÝCH	PALIV	

mobil:	777	223	224	

www.instamal.cz	

HOSPŮDKA  
NA KOPEČKU 

oznamuje změnu otevírací doby v době  
od 1.4.2019 do 30.9.2019

Úterý – Sobota   10.00 – 22.00 
Neděle – Pondělí 10.00 – 20.00
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HOSPŮDKA  
NA KOPEČKU 

nabízí 

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

karamelové, čokoládové,  
…a spoustu dalších… 

Cena včetně balného … 450,- / 1 kg 
Objednávky přijímáme do 7. 4. 2019 

na tel. čísle 606 389 774 
724 399 919 

HOSPŮDKA NA KOPEČKU 
Kunčice pod Ondřejníkem    
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> > U NÁS V PRODEJI < <


