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Milí sousedé,
původně jsem měla v plánu se ve 

svém úvodníku věnovat samým po-
zitivním věcem. Tomu, že je jaro ve 
vzduchu. Tomu, že COVID ustupuje 
a my se můžeme vracet k normální-
mu životu. Tomu, že se konečně zase 
mohou konat společenské akce a roz-
jíždí se nám společenský život. Tomu, 
že se to pozvánkami na akce v těchto 
novinách doslova jen hemží. Tomu, že 
Vás na všechny ty akce co nejsrdeč-
něji pozvu. To všechno sice platí. Ale 
celková atmosféra je zcela jiná.

Vše změnil útok na Ukrajinu 
a vzniklý válečný konflikt. Ano, ně-
kteří argumentují, že se vlastně po-
řád válčí po celém světě. Ale tohle je 
útok v bezprostřední blízkosti. Ukra-
jince vnímáme jako sousedy. Jsou 
naši. Je to jako by někdo útočil přímo 
na nás. Vzniklá uprchlická krize v Ev-
ropě je opravdu nebývalá.

I naše obec se snaží pomoci. 
Jsem ráda, že zastupitelstvo obce 

jednomyslně schválilo poskytnutí 
rámcové mimořádné pomoci uprch-
líkům z Ukrajiny. Poskytneme dva 
byty v DPS. Dále bude v případě po-
třeby vytvořeno nové pracovní místo 
na údržbě obce. Domníváme se, že se 
jedná o udržitelné řešení, které navíc 
umožní začlenit se nově příchozím 
do naší společnosti. Zkusme se, pro-
sím, zamyslet, jak by bylo nám, kdy-
bychom byli v jejich situaci. 

Jsem nesmírně vděčná, kolik lidí 
a institucí je do pomoci zapojeno 
a jaká nebývalá vlna pomoci se zved-
la. A doufám, že nás to zase rychle ne-
přejde. Vydržme, prosím, chvíli vlast-
ní nepohodlí či diskomfort.

Přeji si MÍR. Vaše Míša

Slovo starostky

Akce, které nás čekají
24. března Vycházka pro seniory (SPV)
26. března Sběr velkoobjemového odpadu
26. března Dětské divadlo – Myška Klárka, veverka Terka  

a paní Plasťáková (Huťařství)
26. března Divadlo ENIGMATICKÉ VARIACE (Huťařství)
27. března – 10. dubna      Děti malují pověsti a legendy z Beskyd (Galerie)
30. března První pomoc u dětí (Rodinná klubovna)
2. dubna Otevřená zkouška Ondřejníčku na Vynášení Mařeny
3. dubna Vynášení Mařeny CM Ondřejníček
5. dubna Zápis do 1. třídy ZŠ
19. dubna Setkání dříve narozených (Penzion Krkoška)
23. dubna Vítání občánků (Obecní úřad)
24. dubna RENDEZ-VOUS SE SWINGEM A POEZIÍ (Galerie)
29. dubna Letecká zábava (Huťařství)
5. května  Pietní akt – 77. výročí ukončení 2. sv. války (Obecní úřad)
5. května Kunčický ovál (TJ Sokol)
12. května Zápis do mateřské školy
Podrobnosti ke všem akcím budou postupně zveřejňovány na webu obce a samozřejmě 
také na plakátech.
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Ráno 24. února si budu navždy pa-
matovat. Rusko zaútočilo na Ukrajinu 
a rozpoutalo peklo. Cítila jsem potře-
bu morálně podpořit občany i mé přá-
tele z Ukrajiny. Cestou do práce jsem 
si všimla, že na Obecním úřadě v Tro-
janovicích visí Ukrajinská vlajka, jak 
jednoduché a významné gesto, řekla 
jsem si.

Načež jsem oslovila starostku Míšu, 
jestli by chtěla zapůjčit vlajku pro naši 
obec a obratem jsem dostala kladnou 
odpověď. Ještě tentýž večer zdobila 
ukrajinská vlajka budovu Obecního 
úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem 
a do dvou dnů i Kostel sv. Prokopa 
a sv. Barbory.

Cítím hrdost, že jsem díky svému 
zaměstnavateli mohla zapůjčením 

dvou vlajek přispět naší malebné obci 
k vyjádření podpory a sounáležitosti 
s Ukrajinou. Díky za spolupráci všem 
pracovníkům OÚ.

Sláva Ukrajině! 
Text a foto: Beata Bulawová
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Obec informuje

Musela jsem… Poděkování
Chtěla bych tímto veřejně podě-

kovat paní Beatě Bulawové, že se 
ochotně nabídla a zajistila pro naši 
obec dvě ukrajinské vlajky. Jejich 
vyvěšení jsem považovala za důle-
žitý symbolický krok a jsem ráda, že 
jsme se na něm jednomyslně v rámci 
Rady obce shodli. Také děkuji panu 
faráři, že nám umožnil vyvěsit vlaj-
ku i k dřevěnému kostelíku. Všichni 
víme, že dřevěný kostelík sv. Proko-
pa a Barbory k nám byl převezen ze 
Zakarpatské Ukrajiny. Dá se tak říci, 
že kus Ukrajiny (její kultury, histo-
rie...) opatrujeme i u nás v Kunčicích 
pod Ondřejníkem. Při událostech 
posledních dní si ještě více uvědo-
mujeme naše vzájemné pouto. Kos-
telík byl proto mimořádně otevřen 
v neděli 27. února od 13 do 17 ho-
din. Pro osobní modlitbu, rozjímá-
ní, zamyšlení, uklidnění... Zájem ná-
vštěvníků mě velmi mile překvapil. 
Přišlo 112 lidí.

Děkuji všem, kteří k nám zavítali. 
Celé odpoledne jsem strávila hovo-
rem se známými i neznámými lidmi. 
Místními i přespolními. Nikomu ne-
byl osud Ukrajiny lhostejný a rezo-
novalo, že každý chce a vlastně i po-
třebuje pomáhat. Děkuji. 

Stojíme za Ukrajinou a modlí-
me se za ni. Michaela Šebelová
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Adamcová Bohuslava 90
Hrachová Vilma 90
Jurková Helena 87
Gvardová Pavla 86
Píchová Božena 84
Kokeš František 81
Švec Čeněk 81
Klimešová Květoslava 75
Pěkník Miroslav 75
Kaděra Josef 70
Pěkníková Jarmila 70

Turoňová Františka 70
Brachniaková Jana 65
Šrubařová Eliška 65
Vojtková Eva 65
Hrtánek Libor 60
Kissová Ingrid 60
Kokešová Jarmila 60
Mikalová Soňa 60

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

Jubilanti únor 2022
Společenská rubrika

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

V měsíci únoru nás navždy opusti-
la naše drahá, Naděžda Kubánková.

Dovolte nám vyjádřit všem pozůsta-
lým upřímnou soustrast za Vaše drahé 
zesnulé. Kristýna Heczková, 

matrika a evidence obyvatel

V sobotu 19. února jsme v obřad-
ní síni obecního úřadu přivítali nově 
narozené občánky Kunčic pod Ond-
řejníkem. Jsou to: 

Amálie Hurníková
Erik Svoboda
Veronika Čajánková 

Dětem i rodičům přejme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Foto: David Šrubař
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *
 *

Rozloučení

Vítání občánků
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Setkání dříve narozených
S radostí Vám oznamujeme, že  

se letos opět bude konat oblíbené 
„Setkání dříve narozených“.

Toto pozvání se týká občanů, kteří 
letos oslaví 65 let (roč. 1957), a dále 
VŠECH starších občanů naší obce.

KDY:  úterý 19. dubna 2022 v 15:00

KDE:  v Penzionu Krkoška v Kun-
čicích pod Ondřejníkem

PŘIHLÁŠKY: nejpozději do středy 
14. dubna

POZOR! Kapacita sálu je omezena 
na 75 osob!!!

HLASTE se, prosím, co nejdříve, ka-
pacita sálu je omezena. Přihlásit 
se můžete telefonicky na tel. čísle: 
725 506 901, emailem na: kristyna. 
heczkova@kuncicepo.cz, nebo formou 
návratek, tak jak bylo zvykem v le-
tech minulých.

Přihlásit se můžete samozřejmě 
i osobně nebo na sekretariátu Obecní-
ho úřadu, tel. č.: 556 850 154

Moc se na vás všechny těšíme!

Za Obec Kunčice pod Ondřejníkem 
Vás srdečně zve 

Kristýna Heczková,
matrikářka

NÁVRATKA
Setkání dříve narozených 19. dubna 2022 

v 15.00 hod. v Penzionu Krkoška v Kunčicích p. O.

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

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

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

....................................................................................................................................
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oleje a tuky, žádné 

technické oleje

Pozor na ucpání
 trychtýře strouhankou 

či jinými zbytky jídel

Přelévejte ve dřezu, 
aby se olej nevylil např. 
na dřevěnou podlahu

Mějte po ruce 
papírovou utěrku, pokud 

by vám olej ukápl

Do kontejneru
nikdy nevhazujte 
skleněné nádoby

Na co si dát pozor

Díl 2. – Jak třídit 
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Pojďte třídit 
jedlé oleje s námi.

Připravte si 
dobře uzavíratelnou 

PET lahev

Pevné tuky 
roztavte nebo přesuňte 

pomocí stěrky

Olej lijte do PET lahve 
opatrně přes trychtýř

Olej nechte 
vychladnout 
na 40 °C

Lahev dobře uzavřete 
a uschovejte, dokud 

nebude plná

Plnou PET lahev vhoďte 
do nejbližší olejové popelnice: 

www.tridimolej.cz/mapa

Olej můžete nejprve slít do zavařovací sklenice, teprve poté přelít do PET lahveTip:
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Po svém ná-
stupu do funk-
ce senátorky se 
snažím dostát 
svému slibu a vě-
nuji se podně-
tům, které do-
stávám od sta-
rostek a starostů 
regionu. Abych 
získala větší pře-

hled o potřebách obcí, zúčastnila jsem 
se schůzí všech frýdecko-místeckých 
mikroregionů. Největší nedostatky spa-
třují zástupci obcí zejména v oblasti do-
pravy. Z tohoto důvodu se dopravními 
problémy, které naše obce zatěžují, již 
více než rok průběžně zabývám. 

Shodli jsme se, že společným pro-
blémem celého regionu je mimo jiné 
poškozování komunikací přetíženou 
nákladní dopravou. V této věci proto 
iniciujeme nákup mobilní váhy pro 
kontrolní vážení Policií ČR, která bude 
využívána pouze v obcích okresu Frý-
dek-Místek. Efektivitu nákupu váhy 
nyní zvyšuje i nedávná změna zákona 
číslo 13/1997 o pozemních komuni-
kacích, která zavedla zvýšené pokuty 
v případě, že řidič neuposlechne výzvu 
policisty podrobit vozidlo nízkorych-
lostnímu kontrolnímu vážení. Pokuta 
v příkazním řízení se od 1. ledna 2022 
zvýšila ze 40 až na 100.000,- Kč.

 S obcemi, které lemují dálnici D56 
od Ostravy do Frýdku-Místku, řešíme 
možnost zrušení dálničního poplat-
ku v úseku mezi exity 40–52. Povinnost 
dálniční známky svádí mnohé řidiče vy-
užívat průjezd přes okolní obce. Avizo-
vané zdražení dálniční známky situaci 
zřejmě ještě zhorší. Úlevu od zbyteč-
ného průjezdu vozidel do 3,5 tuny by 
obcím jistě přinesla možnost využívat 

úsek D56 jako svůj přirozený bezplatný 
obchvat. Za tímto účelem jednáme s Mi-
nisterstvem dopravy o udělení výjimky 
ze zpoplatnění daného úseku dálnice. 

Nejaktuálnějším projektem v oblasti 
dopravy je úsilí o celoroční zákaz vjez-
du tranzitní kamionové dopravy do 
chráněné krajinné oblasti Beskydy. 

Spolu s více než 50 zástupci regionu 
jsme podali žádost k rukám hejtmana 
MSK, v níž usilujeme o nápravu důsled-
ků rozhodnutí Ministerstva dopravy, 
kterým v devadesátých letech došlo 
k rozsáhlé změně v uspořádání silniční 
sítě v ČR. Tato změna velmi negativně 
zasáhla do života občanů a návštěvní-
ků CHKO Beskydy. 

Zmíněným rozhodnutím bylo totiž 
umožněno, aby chráněnou krajinnou 
oblastí Beskydy, která je dnes zahrnuta 
do soustavy evropsky významných lo-
kalit Natura 2000, tranzitovala přeshra-
niční kamionová doprava. S vědomím 
nízkého rizika postihu vysílají firmy 
celoročně své řidiče přes CHKO Besky-
dy na Slovensko a dále do jižních států.

Zvýšená doprava vede ke snížení 
kvality života a bydlení, a to zejména 
vlivem zvýšené hlučnosti a celkového 
znečištění ovzduší. V některých úsecích 
způsobuje i snížení bezpečnosti.

Při dopravních nehodách vznikají 
několikahodinové uzávěry, které zne-
možňují průjezd osobních vozidel, au-
tobusových linek i vozidel IZS do hor-
ských obcí a do turistických oblastí. 
Závažné dopravní situace ohrožují 
v konečném důsledku celý ekosystém 
CHKO Beskydy – nejvíce pak desítky 
živočišných druhů a rostlin, které jsou 
samy již ohroženy vyhynutím.

Snad nejpalčivějším problémem 
však zůstává skutečnost, že obsah pro-
jíždějících cisteren ohrožuje kvalitu 

vody v přehradní nádrži Šance. Ta je 
zásobárnou pitné vody nejen pro Frý-
decko-Místecko, ale i pro část Ostravy 
či Karvinska, a na jejích dodávkách zá-
visí statisíce našich obyvatel.

Na podnět starostky obce Staré Ha-
mry p. Evy Tořové se současnou situací 
a možnostmi jejího zlepšení již řadu mě-
síců zabývám. Spolu s dalšími starost-
kami a starosty obcí všech frýdecko-
-místeckých mikroregionů jsme v loň-
ském roce uskutečnili řadu jednání, na 
která jsme přizvali i zástupce Ředitel-
ství silnic a dálnic, projekční kancelá-
ře RSE, Dopravního inspektorátu PČR 
a experty z hlediska dopravy, Povodí 
Odry, náměstky hejtmana MSK i vedení 
města Frýdek-Místek, právníky a další.

Výsledkem byla široká shoda v ná-
zoru, že v souvislosti s dokončováním 
obchvatů Frýdku-Místku a Třince se 
nám nyní, po více než čtvrtstoletí, ote-
vírá možnost změnit současný nevyho-
vující stav a stále se zhoršující doprav-
ní situaci v oblasti zlepšit odkloněním 
tranzitní kamionové dopravy. 

Požadujeme aktivní jednání, jehož 
cílem je zavedení celoročního zákazu 
průjezdu tranzitní kamionové dopra-
vy přes CHKO Beskydy.

Naší snahou je, aby Beskydy zvýšily 
svou přidanou hodnotu coby rekreační, 
turistická a chráněná krajinná oblast, 
která se řadí do soustavy chráněných 
oblastí EU Natura 2000. 

Uvědomuji si, že tento náš záměr 
bude nejen časově, ale hlavně finančně, 
náročný a čeká nás ještě mnoho jedná-
ní s nejistým výsledkem.

Věřím však, že společně se nám to 
podaří!

RNDr. Helena Pešatová
senátorka pro Beskydy

volební obvod Frýdecko-Místecko

Dopravní situace v Beskydech – informuje  
Helena Pešatová, senátorka pro Frýdecko-Místecko

Zdroj fotografie, kde hasiči vytahují zapadlý kamion 
s naftou unikající do řeky Ostravice: HZSMSK, Frýdec-
ko-Místecko, 17. října 2020.
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Z důvodů velké produkce plastových obalů a neustálého stavu přeplněných kontejnerů na plasty nabízíme mož-
nost odevzdávat plastové obaly ve velkých plastových pytlích přímo do sběrného místa. Sběrné místo je v areálu 
Pily Kunčice p. O. čp. 803, provozní doba je uvedená v článku výše nebo na stránkách obce www.kuncicepo.cz

Pytle na plastové obaly si je možné vyzvednout na Obecním úřadu Kunčice pod Ondřejníkem u p. Svobodové nebo 
přímo ve sběrném místě.

Nabídka sběru obalových plastů do pytlů

Mobilní sběr nebezpečných a vel-
koobjemových odpadů proběhne v so-
botu dne 26. března 2022 a prove-
dou ho pracovníci firmy FCC Česká 
republika, s.r.o. spolu s pracovníky 
údržby obce.

Na těchto stanovištích v uvedené 
době může každý občan nebo vlastník 
nemovitosti v obci odevzdat nebez-
pečný odpad: olejové automobilové 
filtry, plechovky se zbytky barev, au-
tobaterie i s elektrolytem, znečiště-
né láhve a sklo od chemikálií, zbytky 
přípravků na hubení škůdců a postři-
ky, staré kosmetické přípravky, staré 
léky, vyjeté motorové oleje, mořidla 
a rozpouštědla, plastové obaly a ná-
doby od škodlivin, hadry znečištěné 
barvami, oleji a vazelínou, obaly od 
sprejů apod.

Nebezpečný je odpad, který má 
nepříznivé účinky na lidské zdra-
ví a životní prostředí, proto od-
pad přivezte pouze v uvedenou 
dobu, aby jej mohli pracovníci od-
borné firmy od Vás přímo odebrat 
a uložit do mobilních kontejnerů  
a aby nezůstával nikde ležet bez 
dozoru!

Na těchto stanovištích v uvedené 
době může každý občan nebo vlast-
ník nemovitosti v obci odevzdat vel-
koobjemový odpad – odpad z běž-
ného provozu, který nelze uložit do 
popelnice: matrace, části nábytku, 
WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, 
kočárky apod.

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 stanoviště 
nevozte, uložit tento odpad pak může-
te v provozní dobu do sběrného místa 
čp. 803 (areál Pily Kunčice p. O.), které 
bude otevřeno od 28. 3. 2022.  

Informace ke sběru 
železného šrotu 

Sběr železného šrotu proběhne 
souběžně se sběrem nebezpečných 
a velkoobjemových odpadů v sobotu 
26. března 2022. Sběr provedou čle-
nové SDH Kunčice pod Ondřejníkem. 
Odvoz železného šrotu je možné indivi-
duálně projednat na tel. 721 831 980.

Železný šrot nebude vykupován, 
odvoz bude proveden zdarma. Veš-

kerý nepotřebný železný šrot mohou 
občané uložit k místním komunika-
cím, odkud bude naložen a odvezen. 
Sběrné vozidlo 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 kolem 
apartmánového domu Relax, odtud 
přes autobusovou točnu k nádraží 
ČD, dále pak okolo hospůdky Na ko-
pečku 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 po-
toka Tichávka, přes Rakovec na 
Frenštát p. R. a zpět přes Humbarek 
okolo mateřské školy ke kostelu.

Vážení občané a vlastníci rekreač-
ních chat,

využijte, prosím, mobilního sběru 
nebezpečných a velkoobjemových od-
padů a sběru železného šrotu k jarní-
mu úklidu a nepřistavujte je v průbě-
hu roku ke kontejnerům na komu-
nální odpad, kam nepatří. V případě, 
že nestihnete mobilní sběr, můžete 
v průběhu roku přivézt tyto odpady 
v provozní dobu do sběrného mís-
ta čp. 803. 

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

Danuše Svobodová, pracovník OÚ

Informace o sběru nebezpečných 
a velkoobjemových odpadů

STANOVIŠTĚ PRO SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ:
•  u autobusové zastávky „U lávky“  8.00 – 8.30 hod.
•  u autobusové zastávky „Kostel“  8.45 – 9.15 hod.
•  u autobusové zastávky „Huťařství“  9.30 – 10.00 hod.
•  u autobusové zastávky „Rozcestí ČD“ 10.15 – 11.00 hod.

STANOVIŠTĚ PRO SBĚR VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ:
•  u autobusové zastávky „U lávky“ 8.00 – 10.00 hod.
•  u autobusové zastávky „Kostel“ 8.00 – 10.00 hod.
•  u autobusové zastávky „Huťařství“ 8.00 – 10.00 hod.
•  u autobusové zastávky „Rozcestí k ČD“ 8.00 – 10.00 hod.
•  u železničního přejezdu pod ruským kostelíkem 8.00 – 10.00 hod.
•  u vodní nádrže v Kolibách 8.00 – 10.00 hod.
•  Bystré u p. Vlastimila Píchy  8.00 – 10.00 hod.
•  Koliba Tichý pod Stolovou 8.00 – 10.00 hod.
•  sběrné místo v areálu pily 8.00 – 10.00 hod.

PO BŘEZENÚT ST ČT PÁ SO NE
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Množství odevzdaného odpadu 
v roce 2021 
Nebezpečný odpad
0,29 t  170 605 stavební materiály obsahující azbest
0,003 t 200 114 kyseliny
0,02 t 200 115 zásady
0,012 t  200 119 pesticidy
0,44 t 200 126 olej, tuk
2,84 t 200 127 barva, lepidla, pryskyřice  
0,011 t 200 132 jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200 131
0,108 t 200 133 baterie a akumulátory

Tříděný odpad  
64,4446 t 200 139 plasty
75,3183 t 200 101 papír a lepenka
74,4012 t 200 102 sklo
0,12 t 160 103 pneumatiky (ostatní tříděný odpad)
3,987 t 200 110 oděvy
0,565 t 200 125 jedlý olej a tuk
82,84 t 200 307 velkoobjemový odpad
641,7799 t 200 301 směsný komunální odpad
14,41 t 170 201 dřevo
3,88 t 190 801 shrabky z česlí 
85,01 t 190 805 kaly z čištění komunálních odpadních vod
134,3292 t 200 140 kovy

V rámci zpětného odběru bylo odebráno a předáno k druhotnému využití:
5,8185 t elektrospotřebiče + zářivky (ASEKOL)
4,196 t drobné elektrospotřebiče (ELEKTROWIN)
0,059 t baterie (Ecobat)
 Danuše Svobodová, pracovník OÚ

Provozní doba  
sběrného místa 

Sběrné místo komunálních odpa-
dů obce Kunčice pod Ondřejníkem 
se nachází v areálu Pily Kunčice p. O. 
čp. 803, kontaktní telefon 721 831 
980 – Tomáš Maralík a 702 503 
188 – Milan Řeha. Sběrné místo 
je zároveň i místem zpětného od-
běru odpadů.

Zahájení provozu sběrného 
místa bude od 28. března 2022, 
ukončení provozu je naplánová-
no na 31. října 2022.

Do sběrného místa je možno ode-
vzdávat velkoobjemové odpady, vy-
sloužilé elektrospotřebiče všech 
velikostí, baterie, zářivky, osvětlo-
vací tělesa a tříděný odpad – plas-
tové obaly ve žlutých pytlích, papír 
a kartony, sklo a železný šrot!

PROVOZNÍ DOBA  
SBĚRNÉHO MÍSTA:

Pondělí 15.00 – 17.00 hod.
Středa 15.00 – 17.00 hod.
Pátek 15.00 – 17.00 hod.
Sobota 10.00 – 12.00 hod.

SněhulákFEST pokračuje

Helenka a Daniel Liškovi Mareček a Štěpánek Helebrantovi

Sněhulák
FEST
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Kultura a spolkový život

Vzhledem k tomu, že se únor nesl 
ve znamení zimních olympijských her, 
rozhodli jsme uspořádat ochutnávku 
olympijských sportů také u nás ve cvi-
čení. Malí sportovci si tak mohli vy-
zkoušet v upravené formě, některé ze 
sportů. Sportoviště byly rozmístěny 
po tělocvičně a cvičenci se střídali po 
skupinách, aby si zasportovali všude. 
Z ledních sportů byl připraven hokej, 
ale také rychlobruslení, krasobrusle-
ní a curling. Samozřejmě nesměly také 
chybět sporty na lyžích jako je biatlon, 
slalom a skoky na lyžích. Také si moh-
li vyzkoušet boby, sáně a ti odvážnější 
dokonce i skeleton. Po skončení naše-
ho olympijského cvičení obdržel kaž-
dý ze sportovců, alespoň čokoládovou 
medaili za aktivní účast. 

(za SPV Eliška Majerková)
Více foto na https://eu.zonerama.

com/SPVKuncice/Album/8147881

Zimní olympiáda v oddílu sport pro všechny
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Milé aktivní maminky, babičky, 
tatínkové, dědečci, strejdové i tety. 
Hledáme mezi sebe někoho, kdo by 
nám pomáhal vést cvičení pro děti. 
Cvičíme s dětmi od 1 roku až po 
předškoláky. Budeme se na vás těšit. 

Pro více informací volejte Markétu Janasovou: 723 
5362 453 nebo Kristu Heczkovou: 734 836 573. Cvičíme 
každé úterý od 17:30 do 18:30.

Za SPV Cvičení rodičů s dětmi Kristýna Heczková

Pravidla cvičení rodičů s dětmi
• Rodiče vždy zodpovídají za své děti
• Na cvičení přicházíme tak, abychom se stihli v klidu pře-

vléknout. Ideálně deset minut před začátkem.
• Na cvičení si bereme vhodné oblečení a obutí (s pod-

rážkou, která nedělá šmouhy) jak pro děti, tak pro sebe.
• Necvičme s mobilem v ruce, raději se věnujme svému 

dítěti.
• Snažíme se, aby děti cvičily dle pokynů cvičitelky, 

přiměřeně jejich věku.
• Během hodiny máme několik přestávek na pití, sva-

činku si dáme až v šatně po cvičení.
• Pomáhejme si navzájem tak, abychom si cvičení všich-

ni užili. I my cvičitelky máme jen jeden hlas a je po-
třeba, abyste své děti usměrňovali.

• Ve cvičení trávíme čas se svými dětmi a cvičíme společ-
ně s nimi. Na kafíčko s kamarádkou si zajděme potom.

Za dodržování pravidel všem děkujeme. Vaše cvičitelky

SPV Cvičení s dětmi

Pozvánka na březnovou vycházku pro seniory
Zima pomalu končí, a tak zase začnou naše pravidelné vycházky. Ta první letošní se uskuteční ve 

čtvrtek 24.března. Sejdeme se v 9:30 hodin u hospůdky NA KOPEČKU. Pomalu půjdeme po žluté (po 
Valašce) k rozcestí u penzionu V. Krkošky. Tady se sejdeme s těmi, kteří mohou jít od Huťařství naho-
ru kolem školy. V 10 hodin vyrazíme k cíli naši vycházky – CHATA U DAŇKŮ. 

Tak určitě všichni přijďte ! ! ! Za SPV A. Pavlásková

Rodinná klubovna  
v Kunčicích pod Ondřejníkem

pořádá besedu na téma

PRVNÍ POMOC U DĚTÍ
• Jak poskytnout první pomoc u dětí. 

• Specifika zdraví a nemocí u předškolních 
dětí, nejčastější dětské nemoci. 

• Diskuze. 
 

Kdy:  středa 30. března 2022 v 16.30

Kde:   Rodinná klubovna v Kunčicích p. O. 
(prostory v přízemí obecního úřadu 
vlevo, vstup jako do knihovny)

Lektor:  MUDr. Petra Prašivková  
(Pediatr, Dětské oddělení  
Nemocnice Havířov).



10 03/2022

RENDEZ-VOUS SE SWINGEM A POEZIÍ

aneb

Jarní podvečer swingových melodií a poezie 
k poctě českého básníka Josefa Kainara

Hrají, zpívají a recitují :

V. Niklová, S. Sobková, D. Trubač,
R. Hus, M. Friedl,
J. Kubica, L. Pilař

( Sdružení Přátel Swingu a Poezie )

Pořadem provází Laďa Pilař

neděle 24.4.2022 v 18h
v Galerii Karla Svolinského

www.kuncicepo.cz galerie.kuncicepo.cz

D Ě T S K É  D I V A D L O

Myška Klárka, veverka Terka  
a paní Plasťáková

Kdy: 26. 3. 2022
Kde: Sál Huťařství

V kolik: 10:00 

Vstupné 
Děti ZDARMA
Dospělí 50,-

Všechny děti i dospěláky srdečně zveme na

VYNÁŠENÍ MAŘENY
na Smrtnou neděli 3. dubna od 15.30

Sraz na parkovišti 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. Během programu vystoupí CM Ondřejníček.

 

Zájemce zveme také na vyrábění Mařeny
V sobotu 2. dubna od 10 do 11h proběhne otevřená zkouška 
Ondřejníčku pro všechny, kdo se chtějí podílet na výrobě 
Mařeny, a naučit se zpívat písničku Neseme Mařenu. Sraz 

v zasedací místnosti obecního úřadu v Kunčicích p. O.
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Mikroregion a MAS Frýdlantsko 
– Beskydy ve spolupráci s projek-
tem Podnikni to! spouští bezplatný 
kurz pro své občany. Je určen těm, 
kteří mají v hlavě podnikatelský 
nápad, ale neví, jak ho zrealizovat, 
podnikatelům, kteří hledají novou 
inspiraci a jistotu při zavádění no-
vých produktů nebo zájemcům, kte-
ré podnikání láká, ale konkrétní 
nápad ještě hledají. 

Pět setkání v pěti týdnech vás na-
učí, jak systematicky krok po kroku 
hledat a najít funkční nápad, otestovat 
jej, ověřit jeho potenciál a nastartovat 
finančně udržitelný projekt. 

Získáte obecné know-how, které 
už vám nikdo nevezme, a nápady ve 
vaší hlavě získají reálné obrysy. S mi-
nimem rizika a finančních investic.

Nezáleží na tom, jestli je vaším 
snem mít menší lokální firmu, přivy-
dělat si vlastním projektem při za-
městnání, nebo vybudovat meziná-
rodní firmu. Na konci kurzu budete 
mít smysluplný projekt a hlavně plán, 
jak jej úspěšně rozjet. 

Naše absolventka Iveta shrnuje: 
“Během kurzu se mi otevřely oči – zís-
kala jsem spoustu inspirace a cenných 
rad. Zase mi svitla naděje na podnika-
telský úspěch. Potvrdilo se mi, že když 
člověk chce a nepřestává hledat nové 
cesty, úspěch se dostaví. Poznala jsem 
inspirativní prostředí plné různých ži-
votních příběhů, které spojuje touha 
po vybudování něčeho vlastního, na 
co může být člověk pyšný. Na základě 
podnětů od zkušených lektorů jsem se 
mohla podívat na své dosavadní podni-
katelské kroky zase z jiného úhlu, který 
přinesl nové podněty.” 

Provázet vás bude zkušená podni-
katelka. Díky jejímu vedení a letitým 
zkušenostem se můžete vyhnout nej-
větším začátečnickým chybám a bu-

dete mít dost prostoru svůj projekt 
dobře nasměrovat. Inspirací budou 
bezpochyby i ostatní účastníci. Staň-
te se součástí komunity podnikavých 
lidí ve Frýdlantu a jeho okolí!

Kurz je určený pro občany obcí mi-
kroregionu Frýdlantsko – Beskydy, 
pro zaměstnané, studenty i maminky 
na mateřské. 

Skládá se z 5 setkání, která budou 
probíhat jednou týdně vždy ve středu. 
První workshop odstartuje ve stře-
du 13. dubna 2022 v 17:30 v Kultur-
ním centru Frýdlant n.O., Hlavní 1755. 
Účast je díky podpoře Mikroregionu 
Frýdlantsko Beskydy zdarma. Zájemci 
se můžou přihlásit na webu podnikni-
to.cz na podstránce s názvem Podnikni 
to! ve Frýdlantu nad Ostravicí nebo jed-
noduše napsat na e-mail platenikova@ 
podniknito.cz.

Informace o kurzu Podnikni to! 
ve Frýdlantu nad Ostravicí:
•  Kurz je určen pro všechny občany 

města a okolních obcí mikroregionu 
(Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad 
Ostravicí, Janovice, Kunčice pod On-

dřejníkem, Lhotka, Malenovice, Me-
tylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží 
a Staré Hamry).

•  Úvodní workshop začíná 13. dubna 
2022 v 17:30.

•  Kurz proběhne v Kulturním centru 
Frýdlant n.O., Hlavní 1755 

•  Celkem je připraveno 5 tematických 
setkání, vždy ve středu od 17:30 do 
19:30.

•  Kurz povede zkušená podnikatelka 
a majitelka rodinné biofarmy – Mar-
kéta Menšíková.

Reakce absolventů: 
•  Zajímavý koncept, jednoduchý a jas-

ný návod na vyhodnocení nápadu. 
Pěkné vedení od začátku k realizaci. 
(Sandra)

•  Kurz mě naučil přemýšlet jinak o pro-
blémech – jako o příležitosti. Myslím, 
že po kurzu se člověk přestane pod-
nikání bát. (Martin)

•  Rozhodně skvělé vidět svět podniká-
ní z jiného úhlu pohledu, než jak je 
obecně ve společnosti vžité. Spousta 
skvělých tipů, které člověku "otevřou 
oči". (Eva)

Kurz, který vás naučí podnikat bezpečně a bez rizika

Hradec Králové
12. 3. 2022

Frýdek-Místek
1. – 3. 4. 2022

•  besedy
•  promítání
•  diashow
•  diskuse
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Ze života školy a školky

Po loňské pauze proběhla letos na naší škole opět soutěž nejlepších recitátorů. Z třídních kol postoupilo celkem 45 dětí 
do školního kola, kde své síly porovnaly v jednotlivých kategoriích 10. února 2022.

Všichni soutěžící se statečně poprali s trémou a za své přednesy si zasloužili sladkou odměnu. Ti nejúspěšnější si od-
nesli diplom a malý dáreček. A kteří to byli?

Recitační soutěž – školní kolo

0. kategorie, 1. třída:
1. místo: L. Mazurová
2. místo: M. Pastrňák
3. místo: K. Stillerová

I. kategorie, 2. a 3. třída:
1. místo: K. Blažková
2. místo: E. Chrapkievič
3. místo: M. Kocián

II. kategorie, 4. a 5. třída:
1. místo: Z. Vojtovičová
2. místo: E. Zábojová
3. místo: N. Konvičková

III. a IV. kategorie, 
2. stupeň:
1. místo: M. Tomečka
2. místo: T. Valštýnová
3. místo: E. Halla

Cesta úspěšných recitátorů z 1. míst od I. kategorie může přes okresní a krajská kola pokračovat až do 50. ročníku 
Celostátní přehlídky dětských recitátorů. Držíme palce! Všem zúčastněným děkujeme za vzornou přípravu a vítězům 
ještě jednou gratulujeme. Mgr. Silvie Kokešová

I n s p i r a t i v n í  p e s t r á  k r a j i n a

- k d e  j e  v ů l e ,  t a m  j e  i  c e s t a

s E M I N Á Ř
K D Y :  3 0 .  3 .  2 0 2 2  

O D :   8 : 3 0 - 1 4 : 3 0

K D E :  H O T E L  Y U R A
( B Ý V A L Ý  H O T E L  P R O S P E R ) ,  

ČE L A D N Á  2 4 6

Mgr. David Pavliska: Neproduktivní investice v lesích; 

Ing. Marek Daňhel: Podpora biodiverzity v podmínkách Těšínského Slezska;

Jarmila Žídková: Neproduktivní investice v lesích a zavádění preventivních

protipovodňových opatření v lesích;

Miroslav Herot: Příběh zemědělské farmy v krajině;

Bc. Jiří Michalisko: Agrolesnictví – nový směr péče o krajinu;

Přednášející:

Hlavním cílem semináře je ukázat nejen malým vlastníkům půdy, jak jejich půdu

zkvalitňovat, zvyšovat pestrost pěstovaných plodin, odstranit nadměrnou chemizaci,

bránit erozi a dalšími kroky zvyšovat pestrost krajiny a podpořit její biodiverzitu.

Seminář je určen zemědělské i nezemědělské veřejnosti, potenciálním žadatelům z PRV

a partnerům CSV.

Přihlašování probíhá e-mailem do 21. 3. 2022

 na malouskova@masfb.cz.

Srdečně Vás zve MAS Frýdlantsko-Beskydy a Celostátní síť pro venkov.

V Í C E  I N F O R M A C Í  N A  T E L .  Č Í S L E  7 3 6  2 4 2  4 1 0 .
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Ve čtvrtek 12. května 2022 od 15:00 do 17:00 v budově MŠ - školní.  
S sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. 

Těšíme se na Vás.

Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, 
Kunčice pod Ondřejníkem

       zve děti na

  

Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského,Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského,
Kunčice pod OndřejníkemKunčice pod Ondřejníkem

zve všechny budoucí prvňáčky na

ZÁPIS DO 1. TŘÍDYZÁPIS DO 1. TŘÍDY
ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

V úterý 5. dubna 2022 od 14:00 do 17:30 v budově školy.

Náhradní termín: v úterý 19. dubna 2022 od 14:00 do 15:00.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, v termínu 21.3.-30.3.2022 využijte odkaz na stránkách školy
www.zskuncice.cz

pro elektronické přihlášení a rezervaci konkrétního času v den zápisu.
Letošní zápis proběhne ve škole za přítomnosti rodičů a dětí.

S sebou rodný list dítěte 
a občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě žádosti o odklad 
také vyšetření z PPP a zprávu lékaře.

Těšíme se na Vás.
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Velké očekávání výsledků našich 
olympioniků na ZOH v Pekingu si děti 
v jednotlivých odděleních družin krá-
tily poznáváním našich sportovců 
a také všech disciplín, které na hrách 
probíhaly. Seznámily se se symboly 
a posláním olympijských her. Připo-
mněli jsme si i velké osobnosti zim-
ních sportů, které reprezentovaly naši 

vlast na olympijských hrách (a nejen 
na nich) v minulých letech. Duchem 
jsme se přenesli do dějiště olympij-
ských her a tak vznikla spousta ob-
rázků sportovců a sportů, děti kresli-
ly legendární čepice „raškovky“, vyro-
bily papírový model zimního kluziště, 
slalomové dráhy i s lyžaři a vítězi na 
stupních vítězů. Vyráběly olympijskou 
pochodeň, kreslily olympijské, ale 
i české vlajky... Nezapomněli jsme ani 
na vlastní fyzickou přípravu a i když 
nám počasí nepřálo, užili jsme si také 

vlastní sportovní klání na naší druži-
nové miniolympiádě.

Ivana Myslikovjanová

I družina žila zimními olympijskými hrami

… je pokračováním společných akcí 
ve školní družině. Zimní miniolym-
piáda proběhla v tělocvičně. Nevěří-
te? Nenechte se zmást! Nás totiž před 
legrací nezastaví ani nedostatek sně-
hu. Pro boj ke konečnému vítězství 
bylo sestaveno 5 družstev z různých 
států. Např. Lvi přicestovali z Francie, 
Kobry z USA, Bananna z Anglie, Modří 
bandité byli místní. Soutěžící z Itálie 
se pojmenovali Hrušky a vymysleli si 
pokřik: „Hej, hej, hej, Hrušky jsou nej, 
my to vyhrajem!“, který se děvčata na-
učila pomocí překladače i v italštině 
(ehi, ehi, ehi, le pere sono le migliori, 
lo vincerò). Z fotografií poznáme, jak 

se družstva snažila uspět v biatlonu, 
curlingu, jízdě v bobové dráze, ho-
keji (střelba na branku) nebo skoku 
z můstku. Možná se příště potěšíme 
i krasobruslením. Zimní miniolym-
piáda měla své opravdové zahájení – 
se symboly, zapálením ohně i pravou 
olympijskou znělkou na konci. K dová-
dění hrála hudba na plné pecky a vítě-
zem se stal – každý účastník! Proto-
že není důležité být první, ale bojovat 
s nasazením a v týmu.

Vychovatelky ŠD

Zimní miniolympiáda…
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Únor se pro žáky 7. A stal tentokrát 
měsícem poezie. Ta většinou nebývá 
mezi žáky běžným nebo oblíbeným 
čtivem, přesto jsme se přesvědčili, že 
může být zábavná a především hravá. 
Nejprve si žáci vyzkoušeli tzv. Blac-
kout Poetry. Jedná se o hravou formu 
práce se slovy, asociacemi a vizuální 
stránkou textu. Žáci pracovali s osmi 
různými texty českých písní. Při čtení 

si vybírali slova, která je zaujala, a po-
koušeli se z nich sestavit nové věty 
(verše). Zbytek textu začernili nebo ji-
nak pomalovali. Název „Blackout Poe-
try“ je odvozen z anglického slova pro 
masivní výpadek proudu, výsledek by 
tedy měl připomínat pohled z výšky na 
noční město, kde svítí jen pár světel. 

Jako další básnickou formu si žáci 
vyzkoušeli tvorbu limericku, což je 

krátká básnická forma o pěti verších 
v přesném rýmovém schématu (aab-
ba – poslední verš je ozvěnou verše 
prvního). Typické pro limericky jsou 
logická nesmyslnost, jazykové nová-
torství a jazykový humor. 

Zdařilé výsledky obou aktivit si 
můžete prohlédnout na fotografiích.

Mgr. Denisa Magdoňová

Únor, měsíc poezie
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Když jsem vstupovala do ředitelny, hla-
vou mi proletěly všechny moje „školní“ 
průšvihy a návštěvy ředitelny a musím 
přiznat, byla jsem nervózní, jako tenkrát. 
Chvíli jsem na paní ředitelku čekala, a tak 
moje nervozita rostla. Přece jen, rozhovor 
jsem nedělala už docela dlouho. Všechna 
nervozita ze mě opadla v okamžiku, kdy 
paní ředitelka vešla dovnitř, mile mě při-
vítala a začaly jsme si povídat. Ono to na-
konec bylo opravdu spíš povídání, a tak 
doufám, že se budete u čtení cítit tak pří-
jemně, jako já v ředitelně 

Paní ředitelko, kdo mě zná, ví, že 
jsem Kunčičanka každým coulem. 
A tak mě samozřejmé zajímá …. Proč 
zrovna Kunčice? Co se Vám tady líbí?

Musím přiznat, že Kunčice jako ta-
kové úplně moje cílovka nebyly. V době 
vyhlášení konkurzu na ředitele školy 
jsem byla zrovna ve fázi hledání příle-
žitosti. Samozřejmě jsem Kunči-
ce znala, ať už z různých výletů, 
často jsem jimi také projížděla, 
ale kunčickou školu jako takovou 
jsem do té doby vůbec neznala 
a vlastně nikoho osobně jsem 
také ne. Konkurz mě velmi oslo-
vil, a tak jsem se jednou takhle 
po cestě z chaty zastavila u školy 
a musím říct … můj první dojem 
byl prostě „waaaau“. Bylo krás-
né letní odpoledne, nad hlavami 
nám lítaly padáky, slunce ško-
lu nádherně osvítilo. Škola byla 
nádherná, barevná, a když jsem 
měla pak ještě možnost prohlíd-
nout si hřiště, byla jsem opravdu 
velmi příjemně překvapená, dá 
se říct uchvácená. A okolí je tady všude 
nádherné. Takže proto nakonec Kunči-
ce, oslovily mě hned tady tímto.

Tak, než se vrhneme do vážnějších 
témat…zeptám se Vás, jaké je Vaše ob-
líbené zvíře?

Jsem panelákové dítě, moje mamin-
ka je velmi pořádkumilovná, takže jsme 
doma žádné zvíře mít nesměli. Nicméně 
babička měla hospodářství, kde měla 
i kočky a pejsky. Nikdy jsem já sama psa 
neměla, ale měla jsem kočku. Nicméně 
nemůžu úplně za sebe říct, že je to moje 
oblíbené, nebo nejoblíbenější zvíře. 
Ale líbí se mi na ní, že je sama sebou, je 
svá, nenechá si nic diktovat, takže tady 
v tomto směru možná mé sympatie má.

Tak většinou to tak bývá, že přilne-
me k zvířatům, jejichž charakterové 
vlastnosti jsou nám vlastní…

Ano, ano tak asi bych to řekla. Často 
to tak bývá, že zvíře je podobné páníčko-
vi. Je pravda, že děti po mě také žadoní 
nějaké zvířátko. Ale vzhledem k tomu, 
že jsme dost aktivní a často cestujeme, 
tak si v tuto chvíli nedovedu představit, 
že bychom měli třeba psa.

Když jsem pátrala ve vašem životo-
pisu zaujalo mě, že jako máte vystudo-
vanou „zdravku“. 

Mým „celodětským“ snem bylo být 
zdravotní sestrou. Jako dítě jsem se 
takhle viděla, modré šaty, bílá zástěrka. 
Prostě sestřička. Nicméně, když jsem 

procházela později zdravotní prohlíd-
kou, doktor mi zjistil nějaké zdravotní 
problémy a tohle povolání mi nedopo-
ručil. Já jsem probrečela několik dnů – 
možná týdnů. Pro mě to bylo absolutní 
životní zklamání, no, a protože jsem se 
dobře učila, řekl mi, běžte na gymnázi-
um, třeba se z vás jednou stane lékařka. 
Takže jsem vystudovala gymnázium, 
ale pořád jsem si chtěla prosadit svou, 
a tak jsem si udělala nástavbu na dět-

skou sestru. V té době už jsem 
začala více inklinovat k lidem 
s handikepem a vystudovala 
jsem pak pedagogickou fakultu 
se zaměřením na speciální pe-
dagogiku. V podstatě pořád se 
to motá kolem dětí, hendikepo-
vaných, takže mým snem bylo 
například učit děti v nemocnici, 
kde bych to všechno propojila. 
Ale jsem teď tady a život přiná-
ší různé situace a zavál mě teď 
tady do Kunčic.

Litovala jste někdy svého 
rozhodnutí?

V mém životě nenastala nikdy 
situace, kdy bych si řekla, že to 

byla špatná volba. Vždycky se snažím 
hledat nějaká řešení a doposud jsem 
nezalitovala. Maminka chtěla být uči-
telkou a nepodařilo se jí to, takže mě 
k tomu celý život nutila. Dopadlo to tak, 
že má dvě dcery a obě jsme učitelky  
Možná i ten její vliv v tom sehrál roli.

Přeji si, aby se v naší škole líbilo 
dětem, rodičům i zaměstnancům

Medailonek paní ředitelky
Jméno:  Kateřina
Příjmení:  Bumbalíková
Studovala:  Gymnázium, Střední zdravotnickou 

školu a  Pedagogickou fakultu se za-
měřením na speciální pedagogiku.

Pracovala:  Jako speciální pedagog, třídní učitel-
ka, věnovala se dětem se specifickými 
poruchami učení.

Má tři děti, bydlí v domku v Lubině. Je aktivní a má 
ráda kulturu.

Narodila se ve znamení Střelce.
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Myslíte si, že je pravdivé „rčení“, že 
být učitelka je diagnóza? 

Myslím si, že je to velmi pravdivé. 
Mám dva syny a dceru a dcera je oprav-
du typická paní učitelka. Ta už se s tou 
červenou propiskou snad narodila. Geny 
člověk opravu nezapře.

Tak, pojďme se přesunout k vážněj-
šímu tématu. Co vy osobně považujete 
za nejvážnější problém českého škol-
ství a jestli máte i nějaký konkrétní 
návrh řešení.

Ono se pořád řeší, že je nějaký pro-
blém ve školství, ale já bych to jako pro-
blém nenazvala. Já si totiž myslím, že je 
to vždycky o lidech. V momentě, kdy lidé 
– učitelé, budou tu práci dělat srdcem 
a se svým nejlepším vědomím a svědo-
mím, tak bude vždycky kvalitní. Pokud 
nám někdo něco bude určovat a dikto-
vat, a ti lidé o tom nebudou přesvědče-
ní, tak i ten výsledek tomu bude pak od-
povídat. Takže já si úplně nemyslím, že 
ve školství je něco špatně. Kritizují se 
nějaké věci, ale znovu říkám, je to vždy 
o konkrétních lidech a jejich přístupu. 
Já neznám žádného učitele, který by zá-
měrně dělal něco špatně. 

Média nás zasypávají palcovými 
titulky „Krize českého školství“ a po-
dobně z každé strany, že…

Právě, to je ta druhá věc. Teď se mož-
ná, v té covidové době víc ukázalo, co ty 
školy dělají a nedělají. Byly víc pod drob-
nohledem. Vždycky budou oblasti, kde 
je co zlepšovat, to samozřejmě. Ale jak 
říkám, je to o lidech.

Vy jste se ve své profesi zaměřila na 
první stupeň. Učila jste i v mateřské 
školce a máte bohaté zkušenosti se 
speciální pedagogikou. Jak se stavíte 
k inkluzi v českém školství?

Tak to je velmi diskutované téma. 
Inkluze je v jistých, spíše bych řek-
la, v mnohých případech, velmi dob-
rá. Protože začlenění dětí do běžného 
kolektivu, které mají nějaký handikep 
a jsou schopné s tou „normální“, „zdra-
vou“ společností fungovat, je určitě ve-
lice prospěšné. Mnohdy jsem se ale také 
setkala s případy, kdy byly inkludované 
děti, u kterých to úplně vhodné nebylo. 
Já jsem velkým zastáncem speciálních 
škol. Ve speciálních školách jsou oprav-
du profesionálové, kteří se dětem s ně-
jakou specifickou diagnózou umí věno-
vat mnohem lépe. Děti, v těchto školách 
zažívají úspěch, jsou tam spokojené, ale 
jsou spokojení i rodiče. Protože jsou 
situace, kdy je opravdu složité někoho 
začlenit do běžné společnosti. Bohužel, 
v poslední době přibývá víc a víc auti-
stických dětí, nebo dětí s autistickým 
problémem, takže v těchto případech 

je to někdy velmi, velmi těžké. Mnohdy 
člověk nevidí, že se jedná o dítě s hen-
dikepem. Pro okolí je to dítě, které je 
nezvladatelné, nevychovatelné. Ale 
rodiče zažívají obrovské peklo. Znám 
tyto rodiče. Jsou sami z toho nešťast-
ní, vyčerpaní. V běžné společnosti je 
problém. Naopak oni sami vyhledáva-
jí různá společenství se stejnými nebo 
podobnými problémy, takže v podsta-
tě, i když nám funguje inkluze, tak se 
stejně raději s takovýmto dítětem se-
parují do specifických skupin. Takže 
za mě inkluze, v momentech, kdy to jde 
a nenarušuje nějakým způsobem výu-
ku, určitě ano. Ale v momentě, kdy ve 
třídě tento inkludovaný žák narušuje 
výuku a omezuje potom ostatní děti, 
tak v tomto případě, dle mého názoru, 
do klasické třídy nepatří.

Co si myslíte, že by bylo řešením?
Každý jsme jiní a jsou děti, které po-

třebují jiný přístup – speciální. Ale to 
neznamená, že ty děti jsou méně hod-
notné, anebo špatné. Mnohdy stačí málo 
a můžeme je nastartovat. A mnohdy jim 
nevyhovuje velký kolektiv, ale umí se 
potom dobře projevit v menším kolek-
tivu. Nemyslím si, že by těch zvláštních 
škol ubylo. Pořád jsou, jsou tedy s ná-
zvem základní školy, protože všechny 
školy jsou dneska základní. Akorát, že 
vyučují podle zvláštních vzdělávacích 
programů. Učí tam speciální pedagogo-
vé, kteří umí způsob učení nastavit tak, 
aby to vyhovovalo dětem se speciálními 
potřebami.

Pojďme se bavit konkrétně o naší 
škole. Co si myslíte, že je v naší škole 
nejdůležitější, aby se v ní líbilo dětem, 
aby učitelé i rodiče byli spokojeni?

Ve škole trávíme velmi mnoho času. 
Ve školách se formují první sociální vaz-
by, začínají celoživotní přátelství. Žáci 
by měli být hlavně v prostředí, kterému 
důvěřují. Zde dozrávají, vytvářejí si ná-
zory, životní postoje a také celoživotní 
vztahy. Protože mnohdy máme ty nej-
lepší kamarády už ze základky a vždy si 
s nimi máme co říct. I po třiceti letech si 

máme se spolužáky o čem povídat, pro-
tože navazujeme na to, co jsme ve škole 
zažili. Takže určitě bezpečné a důvěry-
hodné prostředí. Co se týká rodičů. Když 
budou vidět, že je jejich dítě ve škole spo-
kojené, tak sami nebudou mít důvod být 
nespokojeni.

Jak se chovat k dítěti, které do ško-
ly nechce? 

Je potřeba s ním promluvit a zjistit 
příčinu, protože dětská dušička je vel-
mi křehká a dítě v sobě může skrývat 
věc, kterou rodiče mnohdy vůbec ne-
tuší. Někdy to může být i úplná bana-
lita. Takže je potřeba zjistit prapůvod. 
Jsem velkým zastáncem toho, abychom 
do školy dostali školního psychologa. 
V momentě, kdy děti něco řeší, psycho-
log se umí vhodně dotázat a prapříčinu 
problému zjistit. 

Baví vás více ředitelovat, nebo učit?
S ředitelováním mám zatím velmi 

krátkou zkušenost. Zatím nemůžu po-
soudit, co mě víc baví. Učení mě samo-
zřejmě baví stále. Mám pořád hodiny, 
kdy učím svou oblíbenou přírodově-
du a vlastivědu ve čtvrté a páté třídě. 
Vždycky jsem byla organizační typ. Jak-
mile se cokoliv organizovalo, u všeho 
jsem musela být. Ať už se jedná o třídní 
srazy, nebo jiné aktivity. Vždy jsem byla 
ta v organizační pozici.

Přebírala jste školu po „mužském“ 
velení. Je něco, co by Vám chybělo 
z toho ženského pohledu?

Bylo to sice po mužském vedení, ale 
z devadesáti devíti procent s ženským 
osazenstvem. První, co bylo, tak jsem 
si drobně upravila ředitelnu, dle svého 
vkusu. Ale nemůžu říct, že by tady byl 
markantní mužský element. Co bych 
spíš porovnala je nastavení v priori-
tách. Protože pan ředitel je sportovec. 
Já se úplně takhle necítím, jsem spíš 
přes kulturu. Takže když jsem poslou-
chala, co se tady ve škole předtím dělo, 
tak ten sportovní duch zde byl znát. A já 
zase budu spíš ten kulturní. Budu pod-
něcovat různá divadla a další možnou 
kulturu. Tady bych asi viděla ten rozdíl.

Pojďme být optimističtí a představ-
me si, že to nejhorší covidové období 
je za námi. Jak jste mluvila o nava-
zování vztahů, myslím, že hlavně na 
vesnici je škola místem setkávání. Jak 
si představujete, že bude škola vystu-
povat ve vztahu k veřejnému životu 
v obci? Můžeme se těšit, že se škola 
zapojí do dění?

Myslím si, že škola, jako element 
tady v obci, je velmi důležitá. Velkou 
skupinou obyvatel v obci jsou právě ro-
diče žáků naší školy. Je velmi důležité 
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Dramatický kroužek v Kunčicích 
pod Ondřejníkem zahrál pro děti i do-
spělé ve velkém sále Galerie K. Svolin-
ského devět představení maňáskové-
ho divadélka s pěti herci – Terezkou 
Čajánkovou, Hankou Macurovou, Vaš-
kem Majerkem s maminkou Kristý-
nou a Helenou Hantkeovou. Velkým 

potěšením pro nás loutkoherce byly 
hlasité a podnětné reakce a rady divá-
ků, například bezprostřední zvolání, 
když se na scéně objevil trochu tlustý 

kašpárek s rolničkou. Nebo vyjádření 
obav o charakter vrány, která váhala, 
má-li ukrást sýr a ptala se dětí, jest-
li to má udělat, když má takový hlad. 
Děti se smály, když bajku O kohoutko-
vi a slepičce zahráli pan školník s paní 
uklízečkou, jelikož se kohoutek ani 
slepička do divadla nedostavili, pro-
tože byli zrovna v karanténě. Také 
napovídaly býčkovi, copak to zvučelo 
v křoví – jestli to byli brouci nebo tygr, 
který čekal pod kopcem a kručelo mu 
v žaludku...

Divadélko trvalo 30 minut, ale pří-
prava trvala několik měsíců – výro-
ba kulis, šití maňásků, výuka hry na 
flétnu, zručné ovládání ruky i srozu-
mitelné vyjadřování. Bylo nám spolu 
dobře. Z odezvy už víme, že to mělo 
smysl a těšíme se na další společné 
improvizace, blbiny i vážné inscena-
ce. Dramatický kroužek je otevřen 
pro jednotlivce i celé rodiny ve věku 
od 7 let. Scházíme se v Galerii každou 
středu od 17 do 18 hodin.

Helena Hantkeová

Ohlédnutí za vánočními svátky

Dramec zahrál bajky

spolupracovat s obcí, ať už třeba skrz 
Galerii, nebo s dalšími projekty. Nava-
zovat na tradice, upevňovat v dětech 
takové to naše – bojím se použít slovo – 
vlastenectví. Ale něco v tom smyslu. Bu-
dovat lásku ke krajině a rodnému místu. 
Spolupráci mezi školou a obcí chci určitě 
podporovat. S paní starostkou jsme se 
na toto téma dost bavily, a už teď vy-
mýšlíme některé věci, které budeme 
společně realizovat. Jsem mile překva-
pená, jaké aktivity tady kolegyně dělají. 
Seznamuji se se vším, co škola v minu-
losti pořádala. Velmi mile mě překvapi-
ly aktivity v družině. Teď se například 
chystá Masopust. Ten je snad první vlaš-
tovkou, která nás vrací do normálního 
života. Mám další pozvánku na Pietní 

akt v květnu. Doufám, že těchto akcí 
bude přibývat. Kolegyně jsou natěšené 
a plné nových nápadů a já je ve veške-
rých aktivitách budu plně podporovat, 
protože opravdu nám ty dva roky chy-
bí. V dětském věku jsou dva roky dlouhá 
doba a musíme se už vrátit do normální-
ho života. (pozn. redakce: Masopust už 
proběhl a jednalo se o velmi příjemnou 
akci, o které se více dočtete v příštím 
vydání obecních novin) 

Jakou máte vizi do budoucna?
Všechno je pro mě teď nové. Se vším 

se seznamuji. Chtěla bych, aby škola 
skvěle fungovala. Abychom dosáhli sho-
dy i s obcí. Aby se zde líbilo dětem, rodi-
čům i zaměstnancům. 

Chtěla byste ještě něco dodat?
Jsem tady úplně nová, nikoho tady 

neznám a nemám tady žádné vazby. Mo-
mentálně se s okolím seznamuji. Pokud 
budou mít rodiče jakékoliv nápady nebo 
připomínky, ať se nebojí přijít za mnou. 
Vždycky říkám, že ředitelna je otevře-
ným místem. Ráda získávám nové pod-
něty, a to nejen od žáků, ale uvítám je 
i z řad rodičů, a pokud to bude v mých 
silách, tak bych je ráda realizovala.

Co byste popřála „svým dětem“
Zkrátka, aby to fungovalo! Aby se 

zde dětem líbilo a rodiče byli spokojení.

Rozhovor je redakčně zkrácen
Kristýna Heczková
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Dne 15. 2. se v galerii Karla Svolin-
ského uskutečnila přednáška na téma 
Školní zralost, kde se rodiče dozvěděli, 
co vše by měl budoucí školáček zvlád-
nout pro snadný vstup do základní 
školy. Paní Mgr. Radka Miková, škol-
ní psycholog a Mgr. Silvie Kokešová, 
speciální pedagog, učitelka 1. stupně 
zde hovořily nejen o možnostech, jak 
dětem dopomoci v rozvoji zrakové-

ho a sluchového vnímání, rozvoji řeči 
a mluvních dovedností a procvičová-
ní jemné a hrubé motoriky, ale také 
o důležitosti a znacích sociální a emoč-
ní zralosti.

Děkujeme oběma dámám za pod-
nětnou přednášku a rodičům za hoj-
nou účast. Věřím, že si každý jistě od-
nesl obohacující informace.

Jana Klímková

I přes hodně komplikací, které nám 
přináší současná doba, se v týdnu od 
31. 1. do 3. 2. 2022 uskutečnil lyžařský 
a snowboardový kurz. Pobytový kurz 
v penzionu Ledovec na Mezivodí, kam 
jsme každoročně jezdili, provozovatel 
na začátku roku zrušil. Alternativní 
řešení bylo každodenní dojíždění na 
svah, proto jsme využili Ski areál Opá-
lená, který máme nejblíže. Komplika-
ce provázely i průběh kurzu. Některé 
děti musely do karantény, ale v závěru 
kurzu se k nám opět připojily. Odmě-
nou jim bylo nádherné počasí posled-
ního dne, kdy jsme si pohyb na svahu 
dokonale užili.

Petra Švrčková

Tak znělo zadání slohové práce le-
tošního ročníku OLYMPIÁDY V ČES-
KÉM JAZYCE. Těsně před vypraco-
váním úkolů této jazykové soutěže 
byly uveřejněny v Obecních novinách 
návrhy, jak by kunčická náves moh-
la v budoucnu vypadat, proto vychá-
zeli někteří soutěžící právě z nich. 
Jiní si vybrali např. frenštátské ná-
městí, které dobře znají, někteří po-
pustili uzdu své fantazie a vyfabu-
lovali si vizi jakéhosi neznámého  
náměstí.

V první polovině dvouhodinové sou-
těže žáci řešili tradiční mluvnické úkoly, 
např. odhalit přebytečná slova ve větě, 
vzpomenout si a napsat správně slova, 
v nichž se místo napsané hlásky „v“ vy-
slovuje „f“, jako třeba ve slově včela... 
Zadání byla opět velmi zajímavá. 

Letos se soutěže zúčastnilo 11 de-
váťáků a 4 žáci z 8. třídy. S nejvyšším 
počtem bodů se na 1. místě školního 
kola umístila žákyně 9. třídy Lenka 
Madryová, o 3 body méně získala 
její spolužačka Michaela Lorencová 

a z 8. třídy byla nejúspěšnější řešitel-
kou Klára Konečná. 

Děkuji za snahu a nápaditost všem 
žákyním a žákům, kteří se tohoto ja-
zykového klání zúčastnili, a třem nej-
lepším gratuluji. Jedna z nich pojede 
v březnu do Frýdlantu n. O. reprezen-
tovat naši školu v okresním kole této 
soutěže, proto se již nyní budeme svě-
domitě připravovat.

Nezbývá, než popřát hodně zdaru 
a dobré nápady. 

Marie Kahánková, uč. ČJ

Přednáška na téma Školní zralost

Lyžařský a snowboardový kurz

U nás na návsi – náměstí
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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

I N Z E R C E 

Specialista na výrobu a renovaci pomníků

      www.kamenictviburda.cz          774 889 261

Před Po

Renovace starších terasových pomníků

Broušení terasových pomníků bezprašnou technologií přímo 
na místě s aplikací impregnačních ochranných nátěrů 

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: nyní zvýhodněná cena na broušení starých 
terasových pomníků + impregnační nátěr ZDARMA!

Nabízíme Vám profesionální služby za velmi příznivé ceny
• Zakázková výroba žulových pomníků klasických i originálních tvarů a barev
• Rekonstrukce stávajících pomníků
• Broušení terasových pomníků bezprašnou technologií přímo na místě

s aplikací impregnačních nátěrů
• Sekání a opravy písma (zlacení, stříbření, stínování a barvení)
• Pomníkové doplňky: lampy, vázy, vitríny (nerezové, bronzové, žulové)
• Kopání a betonování základů, veškeré betonářské práce kolem pomníků
• Likvidace a odvoz stávajících pomníků

Využijte 20% slevu na sjednané zakázky na rok 2021

Průběh sjednání zakázky
• Přijďte za námi na uvedený hřbitov 

(viz. zadní strana letáčku)
• Konzultace v místě realizace 

ZDARMA
• Vytvoříme Vám cenovou kalkulaci
• Zapůjčení katalogu s širokým 

výběrem pomníků
• Sepsání smlouvy na objednanou 

práci
• Žádné zálohy, platba až po 

dokončení prací
• Široký výběr kvalitního žulového 

materiálu
• Záruka kvality, 15 let v oboru
• Doprava na zakázku ZDARMA

Více na zadní straně

• Výroba a montáž hrobů na zakázku
• Odborné renovace a opravy stávajících pomníků
• Strojní broušení terasových pomníků bezprašnou tech. přímo	 na 	místě 
• Sekání a opravy písma (zlacení, stříbření a barvení)
• Pomníkové doplňky všech druhů (nerezové, bronzové, žulové)
• Zhotovení nových betonových základů
• Likvidace a odvoz stávajících hrobů

        Akce 20% SLeVA na renovace teracových hrobů 
        (broušení, rovnání, impregnace a obnova písma)

Z AV O L e j t e  –  P Ř I j e D e M e  –  P O R A D Í M e  –  Z A M ě Ř Í M e  –  N A c e N Í M e

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

Chtěli jste vždy zajímavou brigádu? 
Tak nám příjďte pomoci do letního kina 
Kinematograf bratří Čadíků s.r.o.  

Proč jít na brigádu k nám? 
zajímavé zkušenosti
fajn parta
poznání různých míst po celé ČR  

Co od vás očekáváme  
spolehlivost a loajalitu
možnost pracovat celý měsíc červenec, srpen 
případně oba měsíce
fyzickou zdatnost 

Co vám nabízíme 
slušný výdělek
pracovní dobu dle dohody
setkání se zajímavými lidmi
nová přátelství
poznávání nových míst v ČR                                                                
práce je vykonávána na celém území ČR 

Telefon: 602 710 696
E-mail: josef@kinematograf.cz

Zimní olympiáda patří k nejdůleži-
tějším sportovním událostem, které 
se konají každé čtyři roky. Letos pro-
běhly v čínském Pekingu a také v naší 
mateřské škole. 

Nejprve se děti seznámily s olympij-
skými symboly, poslechly si olympij-
skou hymnu a staly se na chvíli spor-
tovci z celého světa. Barevné stoly jsme 
vyměnili za světadíly symbolizující 
barvy olympijských kruhů, každý spor-
tovec dostal svůj olympijský deník, do 
kterého sbíral nálepky maskota pan-
dy. Za co? Za splněný úkol, za správnou 
odpověď, za fandění našim skutečným 
olympionikům, ale i za sportovní cho-
vání. Také naši malí sportovci mezi se-

bou soutěžili venku na školní zahradě 
a někdy i uvnitř. Vyzkoušeli si spoustu 
disciplín – běh na lyžích, biatlon, jízdu 
na saních i na bobech, krasobruslení, 
slalom i sjezdové lyžování. Úspěšní byli 
i v hokeji, kde si vyzkoušeli střelbu pu-
kem na brankáře. 

Společně jsme vyrobili hokejový 
stadion s brankami i hokejisty, děvča-
ta vytvořila krasobruslařský stadion, 
ale největší stavbou byla snowboardo-
vá trať pro paralelní slalom i s vítězkou 
Ester Ledeckou. Samozřejmě nesměl 
chybět biatlonový areál se střelnicí 
a rychlými biatlonisty.  

Děti byly po celou dobu olympiády 
aktivní, činnosti je velmi bavily, zajíma-

ly se o výsledky a byly hrdé na to, že se 
mohly o své znalosti a poznatky podě-
lit se svými rodiči. Důležitou součástí 
bylo uvědomění si vzájemných vztahů 
mezi sebou a smyslu pro fair play. 

Zakončit naší olympiádu přišla paní 
ředitelka Mgr. Kateřina Bumbalíková, 
která se od dětí dověděla spoustu in-
formací o olympiádě a zimních spor-
tech, pochválila je za jejich snažení 
a výsledky. Po vyslechnutí české státní 
hymny předala malým olympionikům 
zlaté medaile, které si všichni právem 
zasloužili. 

A tak zase za čtyři roky s novými 
sportovci v naší školce „Sportu zdar“!

Naďa Svobodová, učitelka

Zimní olympijské hry 2022 v mateřské škole školní
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Nadace ČEZ vloni rozdělila v Mo-
ravskoslezském kraji obcím a ne-
ziskovkám přes 12 milionů korun.

Kdo má dobrý nápad, může se při-
hlásit! Nadace ČEZ podpoří i v roce 
2022 výsadbu stromů, bezpečné 
osvětlení přechodů pro chodce, 
kroužky pro děti nebo zdravotní 
pomůcky pro seniory a hendikepo-
vané. Nadace už vyhlásila čtyři gran-
tové programy, další dva odstartují 
od března. Vloni podpořili energe-
tici obce a neziskovky v Moravsko-
slezském kraji více než 12 miliony 
korun.

I letos poběží šest grantových pro-
gramů. Podpora regionů zaměřená 
na charitu, kulturu, zdravotnictví, 
sport i ekologii, a podpora výstav-
by a obnovy Oranžových hřišť jsou 
otevřeny celoročně. Od začátku února 
mohou obce, školy, hasiči, skauti i dal-
ší spolky žádat o podporu na výsadbu 
zeleně v rámci grantu Stromy, který 
za dobu svého trvání vrátil do české 
krajiny přes 100 000 stromů. Rovněž 
od února je možné podávat granty do 
programu Oranžový přechod zamě-

řeného na zvýšení bezpečnosti pře-
chodů pro chodce. 

Od března bude pokračovat úspěš-
ný program Neziskovky určený na 
podporu rozvoje a profesionalizaci 
českého neziskového sektoru. Nada-
ce zároveň vyhlásí Zaměstnanecké 
granty pro organizace, v nichž jako 

dobrovolníci pomáhají zaměstnanci 
Skupiny ČEZ. 

Přehled všech aktuálních granto-
vých řízení i pravidla pro podání žádos-
tí jsou k dispozici na webových strán-
kách Nadace ČEZ (www.nadacecez.cz). 

Vladislav Sobol, mluvčí ČEZ
vladislav.sobol@cez.cz, 725 595 417

Nadace ČEZ vyhlásila granty na rok 2022
PŘEHLED GRANTOVÝCH PROGRAMŮ
NADACE ČEZ 2022
V roce 2022 budeme opět podporovat energii lidí, kteří pomáhají měnit život okolo sebe k lepšímu.

www.nadacecez.cz JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

PODPORA REGIONŮ

Podpora sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit v celé ČR

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  celoročně
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  právnické osoby v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU není stanovena

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ

Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  celoročně
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  právnické osoby v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 2 000 000 Kč

STROMY

Podpora liniové výsadby stromů – především nových a obnovovaných alejí a stromořadí
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

1. 2. – 28. 2. 2022; 1. 6. – 29. 7. 2022
právnické osoby v ČR
150 000 Kč

ORANŽOVÝ PŘECHOD

Podpora osvětlování přechodů pro chodce
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  1. 2. – 29. 4. 2022
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  města a obce v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 120 000 Kč

ZAMĚSTNANECKÉ GRANTY

Podpora neziskových organizací, ve kterých se dobrovolně angažují
zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  1. 3. – 31. 3. 2022
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  neziskové organizace, ve kterých se dobrovolně

angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 30 000 Kč

Podrobnosti ke všem grantovým řízením, podmínky, elektronické formuláře
a informace o našich dalších projektech a aktivitách najdete na www.nadacecez.cz.

Tým Nadace ČEZ

NEZISKOVKY
Podpora rozvoje a profesionalizace neziskových organizací 
ve službách přímé sociální péče podle § 34 zákona o soc. službách

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  1. 3. – 31. 3. 2022
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  neziskové organizace poskytující služby

přímé péče v sociální oblasti
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 200 000 Kč

Grantová řízení Nadace ČEZ 2022

Grantové řízení Příjem žádostí 
Oranžové hřiště Celoročně
Podpora regionů Celoročně
Stromy 1. 2. – 28. 2. 2022

1. 6. – 29. 7. 2022
Oranžový přechod 1. 2. – 29. 4. 2022
Neziskovky 1. 3. – 31. 3. 2022
Zaměstnanecké granty 1. 3. – 31. 3. 2022
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• MODERNÍ VYTÁPĚNÝ SÁL 
• KVALITNÍ CERTIFIKOVANÍ LEKTOŘI

• KRÁSNÉ PROSTŘEDÍ UPROSTŘED BESKYD 

MARALÁK
YOGA SPORT

www.maralak.cz

LEKCE PRO ZAČÁTEČNÍKY 
SPORTOVNÍ LEKCE 

DOVEDNOSTNÍ LEKCE

BIKRAM YOGA • VINYASA • HATHA 
/KYČLE, PÁTEŘ, ZDVIHY, STOJKY/

JÓGA NA MARALÁKU

+420 732 559 600
• MODERNÍ VYTÁPĚNÝ SÁL 

• KVALITNÍ CERTIFIKOVANÍ LEKTOŘI
• KRÁSNÉ PROSTŘEDÍ UPROSTŘED BESKYD 
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LEKCE PRO ZAČÁTEČNÍKY 
SPORTOVNÍ LEKCE 

DOVEDNOSTNÍ LEKCE

BIKRAM YOGA • VINYASA • HATHA 
/KYČLE, PÁTEŘ, ZDVIHY, STOJKY/

JÓGA NA MARALÁKU

+420 732 559 600

• MODERNÍ VYTÁPĚNÝ SÁL 
• KVALITNÍ CERTIFIKOVANÍ LEKTOŘI

• KRÁSNÉ PROSTŘEDÍ UPROSTŘED BESKYD 

MARALÁK
YOGA SPORT

www.maralak.cz

LEKCE PRO ZAČÁTEČNÍKY 
SPORTOVNÍ LEKCE 

DOVEDNOSTNÍ LEKCE

BIKRAM YOGA • VINYASA • HATHA 
/KYČLE, PÁTEŘ, ZDVIHY, STOJKY/

JÓGA NA MARALÁKU

+420 732 559 600

RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč
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Dekarbonizace
motoru

sleva
500,- Kč

Geometrie
náprav

sleva
200,- Kč

Dezinfekce
klimatizace

sleva
250,- Kč

3x slevový kupón jako dárek za nákup sady pneumatik

Platnost kupónu je 12 měsíců od nákupu

pneuzatopek.cz


