
Vážení spoluobčané. Podle gre-
goriánského kalendáře je duben 
čtvrtým měsícem v roce, má 30 dní. 
Před přechodem do gregoriánské-
ho kalendáře to byl druhý měsíc 
v roce. Jeho název pochází od slova 
dub. Duben nám přináší jaro, i když 
je v dubnu počasí ještě velmi nestá-
lé – aprílové. Prvnímu dubnu se také 
říká apríl. Už od 16. století je ap-
ríl spojen s různými žertíky, které 
i my někdy zkoušíme na své okolí. 
Na duben také platí různé pranos-
tiky. Například – Prší-li na 1. dubna, 
bývá mokrý máj. Na mokrý duben, 
suchý červen. Duben hojný vodou, 
říjen vínem. Hodně-li v dubnu vítr 
duje, stodola se naplňuje.

My starší si pamatujeme na to, že 
duben také býval o iciálním měsícem 
bezpečnosti. Hlavně se jednalo o bez-
pečnost provozu na komunikacích. 
Po zimě začínají vyjíždět též řidiči, 
kteří v zimní měsíce nejezdí. Na sil-
nicích byly posilovány policejní hlíd-
ky. Každý řidič už s tím nějak počítal 
a dával si větší pozor. I to se mohlo 
na bezpečnosti pozitivně projevit.

Z hlediska obce nás v dubnu če-
kají dvě důležité události. Ve čtvrtek 
21. dubna proběhne v sále na Huťař-
ství Setkání dříve narozených (více 
v březnových ON). Je to způsob, jak 
alespoň částečně můžeme poděko-
vat starší generaci občanů za vše, 
co pro nás mladší vykonali. Druhou 
tradiční dubnovou akcí je Sběr ne-
bezpečného a velkoobjemového od-
padu v obci. Ten letos připadá na so-
botu 23. dubna (blíže v ON). K účasti 
na obou akcích, byť je každá zcela ji-
ného charakteru, jste srdečně zváni.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Zájezd pro seniory
26. května

3 Vzpomínková 
slavnost (výročí osvobození) 

6. května

5 Vernisáž 
výstavy v GKS
22. dubna

8

Pozvánky na akce
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Slovo starostyZápis do mateřských škol

ročník XXVI. číslo 04/2016 Zdarma

Ředitelství Základní školy a ma-
teřské školy Karla Svolinského 
v Kunčicích pod Ondřejníkem vy-
hlašuje zápis do obou mateřských 
škol pro školní rok 2016–2017. 
Bude se konat v úterý 26. dubna 
2016 ve třídě „Ptáčat“ (vstup vedle 
hlavního vchodu do základní školy) 
od 14:00 do 16:00 hodin, náhradní 
termín bude v úterý 3. května 2016 
od 14:00 do 15:00 hodin. 

Do mateřské školy se přijímají děti 
vždy na školní rok a ten začíná 1. září 
a končí 31. srpna. Během školního 
roku mohou být přijímány pouze děti 
do volné kapacity. Podle počtu dětí 
k 31. 9. daného roku jsou inancovány 
školy na celý školní rok. 

Děti budou přijímány podle těch-
to kritérií: 

Kritéria pro přijímání dětí do 
mateřské školy při Základní škole 
a mateřské škole Karla Svolinské-
ho, Kunčice pod Ondřejníkem

Ředitel Základní školy a mateřské 
školy Karla Svolinského, Kunčice pod 
Ondřejníkem (dále jen mateřská ško-
la) stanoví následující kritéria, podle 
kterých bude postupovat při rozho-
dování na základě ustanovení §165 
odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, o přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání v mateřské škole 
v případech, kdy počet žádostí poda-
ných zákonnými zástupci dětí o přije-
tí překročí stanovenou kapacitu ma-
ximálního počtu dětí pro mateřskou 
školu:
1. Dítě v posledním roce před zaháje-

ním povinné školní docházky
2. Trvalý pobyt dítěte v obci Kunčice 

pod Ondřejníkem
3. Délka docházky do mateřské školy 

(Přednost při přijímání budou mít 
děti s celoroční, celoměsíční a s celoden-
ní docházkou před dětmi, které podle 
žádosti zákonných zástupců mají do-
cházet do MŠ pouze část školního roku)

Při rozhodování o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání v mateř-
ské škole bude ředitel mateřské školy 
brát v úvahu důležitost jednotlivých 
kritérií.

Podle zák. 258/2000 Sb. §50 do 
mateřské školy mohou být přijaty jen 
děti, které jsou očkovány dle očkovací-
ho kalendáře. Při zápisu o tomto musí 
rodiče předložit potvrzení.

K zápisu je nutno předložit do-
klad o trvalém bydlišti dítěte v Kun-
čicích p. O. (stačí v OP rodiče).
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Neinvestiční dotace z rozpočtu obce 
na rok 2016 

(vyhodnocení 1. kola žádostí, uza-
vření darovacích a veřejnoprávní 
smluv)

A)
I. RO projednala a schválila nein-
vestiční dotace v níže uvedených 
částkách: 
Název organizace Částka
1. ČSOP ZO 68/15 Skalka 
 20 000,- Kč
2. ČSV ZO Kunčice pod Ondřejníkem
 10 000,- Kč
3. Rybářský spolek Ondřejník
 10 000,- Kč  
4. o.s. Ondřejník (MTB) 25 000,- Kč
5. SDH Kunčice pod Ondřejníkem
 50 000,- Kč
6.  KČT Kunčice pod Ondřejníkem
 7 000,- Kč
7. SRPdŠ Kunčice pod Ondřejníkem
 15 000,- Kč
8. Charita Frýdek - Místek
 10 000,- Kč
9. Charita Frenštát pod Radhoštěm
 15 000,- Kč
10. Domov Hortenzie, p.o. 10 000,- Kč

II. RO projednala a schválila po-
skytnutí daru v níže uvedených 
částkách
11. Valašský soubor Sedmikvítek
 1 000,- Kč
12. Záchranná stanice Bartošovice
 1 000,- Kč
13. Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
 5 000,- Kč
14. Svaz diabetiků ČR, územní organi-

zace Frýdlant nad Ostravicí
 1 000,- Kč 
15. Projekt Šance 1 000,- Kč
16. Městské kulturní středisko – Fren-

štát pod Radhoštěm (setkání cim-
bálových muzik Valašského krá-
lovství) 1 000,- Kč

B)
I. RO schválila uzavření veřejno-
právních smluv o poskytnutí dota-
ce mezi Obcí Kunčice pod Ondřej-
níkem a 
• ČSOP ZO 68/15 Skalka, Kunči-

ce pod Ondřejníkem 153, 739 13 
(č. 1/2016)

• Českým svazem včelařů, o.s., zá-
kladní organizací Kunčice pod On-
dřejníkem, Kunčice pod Ondřejní-
kem 515, 739 13 (č. 2/2016)

• Rybářským spolkem Ondřejníkem, 
PSČ 739 13 Kunčice pod Ondřej-
níkem 569 (dříve Rybářské sdru-
žení Kunčice pod Ondřejníkem), 
(č. 3/2016)

• o.s. Ondřejník (MTB Ondřejník), 
Kunčice pod Ondřejníkem 476, 
739 13 (č. 4/2016)

• Sborem dobrovolných hasičů Kun-
čice pod Ondřejníkem, Kunčice 
pod Ondřejníkem č.p. 391, 739 13 
(č. 5/2016)

• Klubem českých turistů Kunčice 
pod Ondřejníkem (č. 6/2016)

• Sdružením rodičů a přátel dětí a ško-
ly při ZŠ Karla Svolinského v Kunči-
cích pod Ondřejníkem, Kunčice pod 
Ondřejníkem 626, 739 13 (č. 7/2016)

• Charitou Frýdek – Místek, F. Čej-
ky 450, 738 01 Frýdek - Místek 
(č. 8/2016)

• Charitou Frenštát pod Radhoštěm 
(č. 9/2016)

• Domovem Hortenzie, p.o., Za Střel-
nicí 1568, 744 01 Frenštát pod Rad-
hoštěm (č. 10/2016)

P ř ed mě t em veř ejnopr áv n ích 
smluv je poskytnutí dotace schvále-
né usnesením v části AI. RO projednala 
a schvaluje vzor veřejnoprávní smlou-
vy. Vzor smlouvy naleznete na webu 
obce http://www.kuncicepo.cz/dota-
ce-z-rozpoctu-obce. 

II. RO schválila uzavření Darova-
cích smluv mezi Obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a 
• Valašským souborem Sedmikvítek, 

Bartošky 583, 744 01 Frenštát pod 
Radhoštěm 

• ZO ČSOP Nový Jičín 70/02 (Záchran-
ná stanice Bartošovice), Bartošovi-
ce 146, 742 54 

• Mobilním hospicem Ondrášek o.p.s., 
Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava 
– Zábřeh

• Svazem diabetiků ČR územní or-
ganizací Frýdlant n.O., PSČ 739 11 
Frýdlant n. O – Lubno

• Projektem Šance, o.s., Ve Smečkách 
28, 110 00 Praha 1

• Městem Frenštát pod Radhoš-
těm (organizační složkou Mětské 
kulturní středisko), nám. Míru 1, 
744 01 Frenštát p.R.

Předmětem darovacích smluv je po-
skytnutí daru schváleného usnesením 
v části AII.

Rada obce se dle zákona o obcích 
zabývá žádostmi o dotace do výše 
50 000,- Kč, žádostmi nad 50 000,- Kč 
pak Zastupitelstvo obce Kunčice pod 
Ondřejníkem. 2 kolo žádostí bylo vy-
hlášeno do 31. 7. 2016. Žádosti pak bu-
dou projednány příslušnými orgány 
obce do konce října 2016.

Rozšiřování kanalizační sítě - vy-
psání VZ 1/2016 (kanalizace Hu-
ťařství) a dokumentace pro kana-
lizační přípojky

Starosta seznámil RO s detaily ve-
řejné zakázky č. 1/2016 – Splašková 
kanalizace pro rodinné domy u Huťař-
ství. Předmětem této VZ jsou Stavební 
práce a dodávky při realizaci splaško-
vé kanalizace. RO schválila vypsání VZ 
č.1/2016 na realizaci Splašková kana-
lizace pro rodinné domy u Huťařství. 
Předpokládaná realizace – červen – 
červenec 2016.

Starosta dále seznámil RO s nabíd-
kami Ing. Blaženy Důjkové, Sklený 
kopec 1556, 753 01 Hranice na vy-
pracování dokumentace pro územní 
souhlas na kanalizační přípojky pro 
8 rodinných domů napojených do sto-
ky H v lokalitě Huťařství v Kunčicích 
pod Ondřejníkem a 6 rodinných domů 
napojených do stoky A30 v lokalitě 
nad nádražím v horní části obce. Na-
bízená cena 14 000,- Kč vč. DPH cel-
kem.

RO schválila, že stejně jako v minu-
lých letech obec zaplatí vypracování 
dokumentace pro územní souhlas na 
kanalizační přípojky pro 14 rodin-
ných domů.

Další rozvoj areálu školy
Projednávání tohoto bodu byli pří-

tomni Jaroslav Goj, ředitel ZŠ a MŠ Kar-
la Svolinského a Ing. Zdeněk Strnadel, 
autor architektonické studie obnovy 
areálu školy.

 (pokračování na str. 5)

Stručně z jednání rady obce v měsíci březnu 2016
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Vladimír Tkáč  86 let
Lida Mrkvová  84 let
Justin Fajčák    84 let
Irena Vybíralíková    80 let
Ladislav Křenek  75 let
Věra Čtvrtníčková   70 let
Alena Krpcová      70 let
Petr Tobolík     65 let
Alena Krpcová     65 let

Stanislava Šrubařová    65 let
Květuše Krůčková      65 let
Vlastimila Cihlářová   60 let
Vladimír Petrovský     60 let
Petr Mžik    60 let

Všem jubilantům přejeme hod-
ně zdraví, lásky a optimismu do dal-
ších let.

V minulých obecních novinách 
jsme Vás již informovali, že kulturně 
- sociální komise při Obecním úřadu 
v Kunčicích p. O. uskuteční ve čtvr-
tek 21. dubna 2016 ve 14.00 hod 
v sále restaurace Huťařství „Se-
tkání dříve narozených.“ Upozor-
ňujeme, že obec stejně jako v loňském 
roce nebude zajišťovat autobusovou 
dopravu na místo. Připomínáme, že 
toto pozvání se týká občanů, kte-
ří letos dovrší 65 let (roč. 1951) 
a pak již VŠECH dalších občanů 
starších ročníků. Tito občané se 
mohou přihlásit nejpozději do pon-
dělí 18. dubna 2016 telefonicky na Srdečně zve Kulturně-sociální komise při Obecním úřadu v Kunčicích p. O..

Návratka
Setkání dříve narozených ve čtvrtek 21. dubna 2016 

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

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

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

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

Jak již bylo zmíněno v únorovém 
čísle ON, máme pro Vás připraven 
jednodenní autobusový zájezd na 
čtvrtek 26. května 2016. Na devá-
tou hodinu je objednaná exkurze do 
pivovaru LITOVEL BREWERY, potr-
vá asi jednu hodinu, vstupné 50,- Kč. 
Pak pojedeme do Náměšti na Hané na 

prohlídku zámku, jehož interiéry jsou 
bohatě vyzdobeny dobovým mobiliá-
řem a sbírkami míšeňského porcelá-
nu. V hospodářské budově jsou umís-
těny kočáry Olomouckých arcibiskupů. 
Vstupné 70,-. Prohlídka je na jednu ho-
dinu. Pod zámkem je zámecká restau-
race – tam bude čas na občerstvení. Asi 
v 13:30 zajedeme do nově upraveného 
barokního zámku do Čech pod Kosí-
řem. Kolem je park s cennými dřevi-
nami a oranžerie. Prohlídka je objed-
nána na 14:00, vstupné 60,- Kč. Bude-
-li příznivé počasí a dostatečný časový 
prostor, zajedeme ještě pár kilometrů 
do zahradnického centra v Kostelci na 
Hané. Odtud pak přes Prostějov domů.

Autobus bude přistaven v 6:30 na 
točně a po nástupu prvních účastní-
ků pojede přes zastávky Holubjanky, 
Huťařství, kostel, Hučadlo, u lávky. 
Jízdné asi 220,- Kč. U Olomouce plá-
nujeme hygienickou zastávku. V au-
tobuse budeme vybírat 400,- Kč na 
účastníka. Doporučujeme s sebou 
svačinku.

Zájemci se mohou hlásit u paní 
Holušové na OÚ buď osobně, nebo na 
tel. č. 556 843 193, případně na čísle 
556 843 191, do čtvrtku 19. května 
2016. Nebude-li autobus dostatečně 
naplněn, zájezd odvoláme a všem při-
hlášeným dáme na vědomí.

Za ASPV Zdenka Křenková

Plánujeme ji na 
čtvrtek 28. dubna 
2016. Zájemci mo-
hou přijet linkovým 
autobusem č. 651, 
který jede od Skalky 

v 8:20 hod. na zastávku Frenštát p. R., 
Žuchov. Odtud půjdeme kolem Blažků, 
pak na hranici s Trojanovicemi až na 
Maralák. 

Heslem „Pohyb je život“ Vás za 
ASPV zve  Zdenka Křenková

Kdo v srdcích žije 
– neumírá….

(František Hrubín)

8. dubna 2016 jsme vzpomněli 
5. výročí od úmrtí 

paní Milady Ondrušákové.
Vzpomíná pozůstalá rodina

Jubilanti – duben 2016

Setkání dříve narozených – připomenutí

Zájezd pro seniory

Vycházka pro seniory

VzpomínkySpolečenská rubrika

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

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

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



tel. č. 556 843 193 u paní Taťány Ho-
lušové, popř. na tel. č. 556 850 154 

sekretariát OÚ nebo formou návra-
tek, tak jak to bylo v letech minulých.
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Oxid uhelnatý – tichý a nebezpečný společník
Topná sezóna pomalu končí a právě 

teď může být vhodná doba ke kontro-
le nejen topidel a spalinových cest, ale 
také dalších spotřebičů. Hlavně těch 
plynových. V České republice je roč-
ně evidováno téměř 300 smrtelných 
případů otravy oxidem uhelnatým 
a přibližně stejný počet požárů, kte-
ré vznikly v komínovém tělese. Lidé 
často zanedbávají povinnost provádět 
pravidelné kontroly a revize spotřebi-
čů a spalinových cest. Řada lidí se při-
tom mylně domnívá, že jim postačí re-
vize komínu a spalinových cest, kterou 
nařizuje zákon. Opak je ovšem prav-
dou. Důležitou součástí je také správ-
ná funkčnost spotřebičů, kterou mají 
zajistit pravidelné kontroly a revize. 
V opačném případě riskujete, že spo-
třebič bude produkovat nebezpečné 
spaliny, což povede nejen ke zhoršení 
jeho funkčnosti, ale hlavně tím dojde 
k ohrožení Vašeho života a zdraví. 

U plynových spotřebičů (plyno-
vé kotle, ohřívače vody, atd.) dochází 
nejčastěji právě vlivem špatné funkce 
k nedokonalému spalování a tím k 
produkci oxidu uhelnatého do okolí 

spotřebiče. Oxid uhelnatý je hořla-
vý, bezbarvý plyn bez zápachu a stačí 
velmi malá koncentrace tohoto plynu 
v uzavřeném prostoru k tomu, aby do-
šlo k újmě na Vašem zdraví. Již při kon-
centraci 1,3 obj. % v prostoru dochází 
k okamžitému bezvědomí a k nebez-
pečí úmrtí postiženého po několika 
minutách. Riziko je opravdu veliké.

U plynových spotřebičů je před 
uvedením do provozu potřebná vý-
chozí revizní zpráva spotřebičů, bez 
ní nesmí být užívány. Pokud se jedná 
o novostavbu, nesmí být bez výcho-
zí revize spotřebičů stavba užívána 
a také poskytovatel plynu neuzavře 
s uživatelem stavby smlouvu o odběru 
plynu. Dále se u plynových spotřebi-
čů musejí provádět provozní revizní 
kontroly (1 x za 3 roky) a pravidelné 
kontroly (1 x za rok). Revize může pro-
vádět pouze odborně způsobilá osoba 
k provádění revizí a zkoušek v potřeb-
ném rozsahu. Povinnost zabezpečovat 
provádění provozních revizí a kontrol 
se vztahuje pouze na majitele objektů 
pro bydlení. Bytová družstva, pokud 
jsou majiteli celého bytového domu 

včetně bytových jednotek, mají za 
povinnost provádět provozní revize 
a kontroly jak ve společných prosto-
rách, tak i v bytových jednotkách. 
Jinak by tomu bylo pouze v přípa-
dě, kdyby v rámci nájemní smlouvy, 
předávacího protokolu nebo jiného 
obdobného dokumentu bylo plynové 
zařízení předáno do osobního užívá-
ní nájemcům bytů. Společenství vlast-
níků bytových jednotek jsou povinna 
zajišťovat kontroly a provozní revize 
plynových zařízení vně bytové jed-
notky, domovního plynovodu ve spo-
lečných prostorách. Provádění pravi-
delných provozních revizí a kontrol 
v rodinných domech, chatách, chalu-
pách není vyžadováno, je však vhodné, 
účelné a žádoucí tyto provádět.

Prevencí u plynových spotřebičů je 
tak jednoznačně provádění pravidel-
ných kontrol a revizí, které minima-
lizují možnost špatné funkce spotře-
bičů a tím i riziko možného ohrožení 
Vašeho života a zdraví. Provádění pra-
videlných revizí a kontrol je dále mož-
né doplnit detektorem spalin (oxidu 
uhelnatého).  (pokračování na str. 5)

5. března jsme v obřadní síni obecního úřadu přivítali nové občánky Kunčic pod Ondřejníkem: 
Vendulu Čmuhařovou, Anet Bařinovou a Veroniku Kosteleckou.
Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Foto: Stanislava Byrtusová

Vítání občánků
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Stručně z jednání rady obce v měsíci březnu 2016

Oxid uhelnatý 
– tichý a nebezpečný společník

(pokračování ze str. 2)
Zdeněk Strnadel seznámil všechny 

zúčastněné s variantními řešení pro-
storu areálu školy. Jaroslav Goj, ředitel 
školy, představil radě obce svůj návrh 
dalšího řešení rozvoje areálu školy. 

Rada obce se s autorem studie a ředi-
telem školy dohodla na kompromisním 
řešení, Zdeněk Strnadel dohodnutou 
variantu zapracuje. Dohodnutá varian-
ta zamezuje křížení tartanové a asfal-
tové dráhy a předpokládá vybudování 
tartanového oválu v rozsahu cca 200 m. 

Různé
RO dále projednala a schválila 
• uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě 

o závazku veřejné služby mezi Obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a irmou 
ARRIVA MORAVA, a.s., se sídlem Vít-
kovická 3133/5, Ostrava - Moravská 
Ostrava. Předmětem smlouvy je od-
borný odhad a úhrada prokazatelné 
ztráty ve výši 23 100,- Kč;

• zveřejnění záměru prodeje části po-
zemku parc. č. 11/1 a 11/14 v k. ú. 
Kunčice pod Ondřejníkem o výmě-
ře cca 12 m2;

• uzavření Dodatku č.1 k nájemní 
smlouvě mezi Obcí Kunčice p.O. a paní 
P.I. Předmětem dodatku je prodlou-
žení nájmu o 1 rok, do 31. 03. 2017;

• uzavření Smlouvy o právu provést 
stavbu mezi Obcí Kunčice pod Ond-
řejníkem a panem RČ, trvale bytem 
Kunčice pod Ondřejníkem. Předmě-
tem smlouvy je založení práva sta-
vebníka pro vydání dodatečného 
stavebního povolení pro již reali-
zovanou garáž;

• přijetí čtyř pracovníků na ve-
řejně prospěšné práce (termín 
01.04.2016-31.03.2017);

• zapojení obce do akce „Čisté Besky-
dy“ dne 23. 04. 2016. Předmětem 
zapojení je odvoz odpadků ze sběr-
ného místa na území obce (restau-
race Skalka). Obec také poskytne 
ceny pro účastníky akce (poukázky 
na vstupenky do divadla a knihy). 
Podrobnosti dále v ON;

• zakoupení 50ks publikace Okrašlo-
vacího spolku Rozhledna „O lidech 
v Beskydech 2“.

• uzavření Smlouvy o zřízení slu-
žebnosti mezi Obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a Českou telekomu-
nikační infrastrukturou, se sídlem 
Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov, 
130 00. Předmětem smlouvy je vý-
kon komunikační činnosti (polože-
ní metalických kabelů) na pozemku 
obce parc. č. 1920/1.

• úpravu rozpočtu č.2/2016.

• nákup reklamních předmětů obce 
(re lexní prvky, propisky, igelitové 
a papírové tašky).

Kulturní záležitosti
RO byla seznámena s podrobnost-

mi a rozpočtem festivalu Folkování 
pod Ondřejníkem 2016, který se bude 
konat dne 14. 05. 2016, na Huťař-
ství. Rozpočet festivalu nepřesáhne 
30 000,- Kč. Na festivalu proběhne 
křest nového CD hudební skupiny Ga-
lerie.

RO schválila Darovací smlouvu 
mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a Skupinou Galerie, zastoupenou pa-
nem Miroslavem Magnuskem, Fren-
štát pod Radhoštěm. Předmětem da-
rovací smlouvy je poskytnutí daru ve 
výši 5 000,- Kč na vydání nového CD 
skupiny Galerie.

Místostarostka informovala RO 
o změně termínu obecního plesu na 
17. 2. 2017, s ohledem na termín jar-
ních prázdnin v roce 2017.

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

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

(pokračování ze str. 4)
Detektor se umisťuje do místnosti, 

ve které se nachází plynový spotřebič 
a v případě výskytu oxidu uhelnatého 
v prostoru nás akustickým signálem 
upozorní na hrozící riziko. Pořizova-
cí cena takovéhoto detektoru začíná 
okolo 800 Kč a po dobu provozu vyža-
duje detektor jen velmi malé provozní 
náklady, které jsou spojeny převážně 
s výměnou baterií. Dražší detektory 
využívají místo napájení bateriemi 
napájení ze sítě 230 V a navíc disponu-
jí záložní baterií pro případ výpadku 
elektrické energie. 

Náklady na revize, kontroly, poříze-
ní a provoz detektoru jsou zanedbatel-
nou částkou oproti tomu, o co všechno 
můžete přijít v důsledku vzniku mi-
mořádné události při špatné funkci 
plynových spotřebičů. Neriskujte ži-
vot a zdraví.

Ing. Marek Cochlar
Velitel družstva JSDH Kunčice p. O.

Tabulka uvádí několik detektorů 
oxidu uhelnatého od různých výrobců, 
dovozců nebo distributorů, kteří jsou 
uvedeni v otevřeném seznamu irem na 
webové stránce www.cahd.cz

Vzpomínková
slavnost

Obecní úřad 
v Kunčičích pod Ondřejníkem 

Vás srdečně zve 
ve čtvrtek 5. května 2016 

od 12:30 hod. 
na 

VZPOMÍNKOVOU SLAVNOST 
v prostorách před obecním 

úřadem u příležitosti 
71. výročí osvobození naší 

obce a vítězství nad nacismem.
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Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů 
a sběr železného šrotu 

V sobotu 23. dubna 2016 pro-
běhne v naší obci sběr nebezpečných, 
velkoobjemových odpadů a železné-
ho šrotu. 

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

„U lávky“  od 8.30 do 9.00 hod.
-  u autobusové zastávky 

„Kostel“  od 9.15 do 9.45 hod.
-  u autobusové zastávky „Huťař-

ství“ od 10.00 do 10.45 hod.
-  u autobusové zastávky 

„Rozcestí ČD“ - pozor změna!
 od 11.15 do 12.00 hodin

V uvedené době bude moci každý 
občan nebo vlastník nemovitosti obce 
Kunčice p. O. odevzdat na tomto místě 
k likvidaci následující odpady: olejové 
automobilové iltry, 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 obaly 
a nádoby od škodlivin, hadry znečiště-
né barvami, oleji a vazelínou, obaly od 
sprejů, opotřebené pneumatiky (bez 
disku!)- POUZE OBČANÉ - NESMÍ BÝT 
Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI. 

Při odvozu nebezpečného odpadu 
bude odvezen i elektroodpad, kte-
rý bude odvezen do místa zpětného 
odběru. Jedná se hlavně o televizory, 
videa, DVD, reproduktory, počítače, 
kopírky, rádiomagnetofony, discma-
ny, fotoaparáty, zesilovače, elektrické 
hudební nástroje, skenery, telefonní 
ústředny, mobilní telefony, vysílačky, 
svítidla, elektronické hračky, video-
hry, lékařské přístroje, apod. Všech-
ny elektrospotřebiče musí být úplné, 
aby mohly být odebrány zdarma jako 
elektroodpad.

Elektrospotřebiče třídy 1,2,6 - 
chladničky, mrazničky, pračky, su-
šičky, myčky nádobí, sporáky, trouby, 
mikrovlnné trouby, vysavače, žehlič-
ky, topinkovače, fritovací hrnce, elek-
trické nože, kávovary, holící strojky, 
budíky, ventilátory, vysoušeče vla-
sů, vrtačky, pily, šicí stroje, svářečky, 
elektrické sekačky a zářivky předá-
vejte  v  sobotu 23. dubna 2016 od 
8-12 hod do sběrného místa obce, 
které je v areálu pily Kunčice p. O. 
čp. 803 (vedle Ziků).   

Využijte možnosti odevzdat elekt-
roodpad bezplatně do místa zpětného 
odběru a sběrného místa obce a nepři-
stavujte je ke kontejnerům na tříděný 
odpad ani je nevhazujte do kontejnerů 
a popelnic na komunální odpad! Drob-
ný elektroodpad můžete během celé-
ho roku odevzdávat do kontejnerů na 
elektroodpad na stanovištích u kostela, 
u Huťařství, na rozcestí ČD a u železnič-
ního přejezdu pod ruským kostelíčkem.

Upozornění!
Nebezpečný odpad vozte prosím 

na stanoviště pouze v uvedenou 
dobu, aby jej mohli pracovníci od-
borné irmy od Vás přímo odebrat!  

Velkoobjemové odpady, které ne-
lze uložit do běžných popelnic na do-
movní odpad, budou sbírány rovněž 
v sobotu dne 23. dubna 2016.

Do přistavených kontejnerů je mož-
no bezplatně uložit např. matrace, čás-
ti nábytku, WC mísy, umyvadla, kober-
ce, linolea, kočárky a pod.

Do kontejnerů nesmí být ukládán 
stavební a demoliční odpad, skleněné 
střepy, papír, drobný plast, tráva, vět-
ve stromů, uhynulá zvířata, jiný orga-
nický odpad a běžný domovní odpad.

U každého sběrného místa bude 
pověřený pracovník, který v případě 
potřeby upřesní skladbu ukládaného 
odpadu. Respektujte prosím jeho po-
kyny. Kontejnery na velkoobjemový 
odpad budou v sobotu 23. dubna 2016 
rozmístěny na následujících stanovi-
štích pouze v níže uvedených časech:
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“ - pozor změna! 8 - 12 hod.
5.  u železničního přejezdu pod 
 ruským kostelíkem 8 - 11 hod.
6.  u vodní nádrže 
 v Kolibách 8 - 11 hod.
7.  Bystré u p. Vlastimila 
 Píchy 8 - 10 hod.
Na tomto stanovišti budou kontej-
nery přistaveny vždy pouze při jar-
ním sběru!!!!!
8.  Koliba Tichý pod 
 Stolovou 8 – 10 hod.

Upozornění!
Na daná stanoviště přivážejte 

prosím velkoobjemový odpad až od 

vyznačené doby, tj. od 8.00 hodin do 
doby uvedené u jednotlivých stano-
višť. Po uvedené době již odpad na 
stanoviště nevozte, nebude možné 
jej pak odvézt!  

Sběr železného šrotu proběhne 
souběžně se sběrem nebezpečných 
a velkoobjemových odpadů v sobotu 
23. dubna 2016. Sběr provedou členové 
SDH. Železný šrot nebude vykupován, 
odvoz bude proveden zdarma. Veškerý 
nepotřebný železný šrot mohou občané 
uložit k místním komunikacím, odkud 
bude naložen a odvezen. Sběrné vozidlo 
bude projíždět po těchto trasách:
-  Od křižovatky u nemocnice, ko-

lem dřevěného kostelíku k pro-
dejně pod Stolovou a zpět kolem 
p. V. Běčáka čp. 100,  p. Oprštěného 
čp. 500 k penzionu Karolína, dále 
kolem transformátoru až pod les 
k p. Syrovátkovi. 

-  Od Penziónu Karolína přes Koliby 
k hospůdce na Maralovém kopci, zpět 
k železničnímu přejezdu kolem Štů-
ralů čp. 599. Odtud přes autobusovou 
točnu k nádraží ČD, dále pak okolo 
hospůdky Na kopečku po Valašské 
cestě k penziónu Václava Krkošky, 
k obecnímu úřadu a jeho okolí. 

-  Sběrné vozidlo bude dále projíždět 
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. po p.  Slaninu a zpět 
přes Humbarek okolo mateřské 
školy  ke kostelu.

Upozornění!
Na sběrná místa pro sběr želez-

ného šrotu ukládejte prosím pouze 
železný šrot. Pro nebezpečný a vel-
koobjemový odpad použijte výše 
uvedená stanoviště. Železný šrot 
dávejte pokud možno k silnici až 
v sobotu ráno. 

Vážení občané a vlastníci rekre-
ačních chat, využijte, prosím, hro-
madného sběru nebezpečných a velko-
objemových odpadů k jarnímu úklidu 
a udělejme si každý pořádek ve svém 
okolí. Předejdeme tím  nepěkným po-
hledům na odložené velkoobjemové 
a nebezpečné odpady u kontejnerů 
určených pouze na komunální odpad. 
Předem děkuji všem, kteří takto při-
spějí k zlepšení čistoty a ochraně ži-
votního prostředí v naší obci.

Danuše Svobodová, pracovník OÚ
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Splatnost poplatku za odpad 
rok 2016

Zálohové platby za vodné a stočné 2016

Očkování psů letos 12. května

Př ipomínáme, že 
místní poplatek za pro-
voz systému shromaž-
ďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání 
a odstraňování komu-
nálních odpadů na rok 
2016 – ve výši 504,- Kč/
osobu - má splatnost do 

30. dubna 2016. 
Poštovní poukázky na úhradu toho-

to poplatku byly rozeslány na přelomu 

měsíce března a dubna 2016, společ-
ně s poštovními poukázkami na úhra-
du místního poplatku ze psů – na rok 
2016 (splatnost poplatku ze psů byla 
do 31. 3. 2016, částka zůstala stejná -  
180,- Kč/pes).

Pokud Vám Vaše inanční situace 
nedovoluje tento poplatek uhradit do 
termínu splatnosti, máte možnost si 
písemně zažádat o splátkový kalendář.

Ivana Řezníčková, 
poplatky

Dovolujeme si Vás upozornit, že se 
blíží termín splatnosti zálohy za vod-
né a stočné za II.čtvrtletí.

Zálohy na vodné se platí čtvrtletně 
v termínech: 

I. čtvrtletí  do 25. ledna
II. čtvrtletí  do 25. dubna
III. čtvrtletí  do 25. července
IV. čtvrtletí  do 25. října

Pokud platíte prostřednictvím ban-
ky nebo poštovní poukázkou, uvede-
te v případě zálohy jako variabilní 
symbol vždy Vaše odběratelské číslo, 
které je uvedeno na smlouvě nebo na 
každé faktuře v kolonce konečný pří-
jemce.

Ing. Tomáš Hrubiš, 
jednatel společnosti

Oznamujeme Vám, že v letošním 
roce proběhne pravidelné očkování 
psů proti vzteklině. Přineste s sebou 
očkovací průkaz.

Pes má mít náhubek a doprovod oso-
by starší 15 let! Náhradní termín pro 
očkování bude ve čtvrtek 19. května 
2016. Cena vakcinace 100,- Kč.

Rozpis míst, kde bude prováděno 
očkování - čtvrtek 12. května 2016:

Rakovec u Lančů od 13.00 hod.
Autobus. 
zastávka „Hučadlo“ od 13.10 hod.
U kostela od 13.20 hod.
Restaurace Huťařství od 13.30 hod.
Restaurace na Kopečku od 13.50 hod.
Restaurace Skalka od 14.00 hod.
Prodejna pod Stolovou od 14.30 hod.
Hospůdka Na Maraláku od 14.45 hod.

V náhradním termínu – ve čtvr-
tek 19. května 2016 bude probíhat 
očkování jen na třech stanovištích:

Restaurace Skalka od 12.15 hod.
Restaurace Huťařství od 12.25 hod.
U kostela od 12.35 hod.

Upozornění:
• Očkování vakcínou proti vzteklině 

platí pro psy, kteří byli naočkování 
v roce 2014 nebo pro nové psy. Pře-
očkování vakcínou se nyní provádí 
vždy co 2 roky

• Pro psy, kteří budou naočkování 
kombinovanou vakcínou – bude oč-
kování dle očkovacího průkazu.

Ivana Řezníčková
poplatky

Jak na nájem bytu: Zdarma v ON
Bydlení je 

pova žováno 
za jednu ze zá-
kladních lid-
ských potřeb, 
jeho zabezpe-
čení přispívá k 
celkové život-
ní pohodě. Ná-
jemní smlou-
vu má v České 
republice té-

měř 1,4 milionu domácností, zdaleka 
ne každý nájemník se ale vyzná v prá-
vech a povinnostech, které z nájemní-
ho bydlení vyplývají. dTest proto všem 
nájemníkům i pronajímatelům přináší 
brožuru Jak na nájem bytu, ze které se 
mimo jiné dozvíte o náležitostech ná-
jemní smlouvy, pravidlech pro nájemné 
a další platby, řádném užívání bytu či 
možnostech ukončení nájmu. 

Další publikace ke stažení zdarma 
na www.dtest.cz -MŠ-

Dne 21. dubna dojde v lokalitě 
kolem Polárky, dále dne 28. dubna 
dojde v lokalitě Huťařství až k H-Re-
sortu, Valašská cesta až k Hospůd-
ce na Kopečku, Peklisko, dále dne 
5. května v dolní části obce od Ma-
curů až po ČOV vždy v době od 7:30 
do 15:00 hod. k plánovanému vy-
pínání elektrické energie.

Oznámení bude vylepeno zá-
stupcem ČEZ na místech obvyklých 
při ohlašování vypínání elektrické 
energie dotčené oblasti. Mapky na-
leznete také na webu obce v aktua-
litách www.kuncicepo.cz a na úřed-
ní desce.

Na webových stránkách obce 
v sekci úřední deska je vložen ak-
tualizovaný seznam nemovitých 
věcí nedostatečně identi ikova-
ných vlastníků podle § 65 zákona 
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovi-
tostí platné ke dni 1.2.2016 zaslaný 
Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových.

PRODEJ PALIVOVÉHO 
DŘÍVÍ – BUK. 

Sklad Trojanovice – Bystré. 
Dříví naštípané na prostorové 

metry (rovnané), špalky. 
Možnost dovozu odběrateli. 

Telefon: 603 315 738

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

Informace

Plánované vypínání 
elektrické energie
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Do Beskyd vyrazí stovky lidí, 
aby je uklidili

Podaří se nám zlepšit atraktivitu 
celé naší obce?

Chodíte do Beskyd? Dávají vám 
útěchu, radost a uklidnění? Tak jim 
23. dubna poděkujte. Vezměte do 
ruky igelitový pytel a posbírejte od-
padky, které uvidíte na jakémkoliv 
místě, které máte v Beskydech rádi. 
Toto je stručný vzkaz organizáto-
rů Velkého jarního úklidu Beskyd 
veřejnosti. Akce, kterou pořádá již 
druhým rokem spolek Čisté Besky-
dy, bude letos opět probíhat po celé 
délce beskydského pohoří, novin-
kou v programu je ekologický fes-
tiválek na Čeladné, který bude od-
měnou pro všechny sběrače.

Sběrných míst je letos opět 14 a bu-
dou otevřena od 9 do 15 hodin. Zájem-
ci si zde mohou vyzvednout pytel na 
odpad a na kterémkoliv z nich ho pak 
odevzdat. Stejně jako vloni, tak i letos 
budou organizátoři sběrače zapisovat 
do slosování o ceny v tombole. Všichni 
také dostanou malou pozornost. Kaž-
dý dospělý sběrač navíc obdrží pou-
kázku na jedno pivo od pivovaru Ko-
níček. Sběrná místa budou obsluhovat 
sportovci, manažeři, někde si je vzali 
za své majitelé turistických chat. Ti lá-
kají lidi třeba tak, že jim budou nalévat 
teplý čaj zdarma. Sběrná místa budou 
nově zřízena například na chatě Pra-
šivá, u střediska Sepetná na Ostravi-
ci, na Opálené pod Ondřejníkem nebo 
u restaurace Skalka v Kunčicích pod 
Ondřejníkem. Sběrná místa ve Fren-
štátě bude tradičně koordinovat spor-
tovní speciálka Tobi sport. „Ať už se 
rozhodnete navštívit kterékoliv z těch-
to míst, můžete si být jisti, že tam bude 
milý a usměvavý člověk, kterému jde 
o to samé, o co vám,“ slibuje předsed-
kyně spolku Čisté Beskydy Kateřina 
Piechowicz. Vloni se někde například 
rozdávaly koláče, jinde točilo pivo.

Poté, co se sběrná místa uzavřou, 
jsou všichni zváni na ekologický festi-
válek na Čeladnou, kde bude připraven 
bohatý hudební program. „Chtěli jsme 
tu jedinečnou euforickou náladu, kte-

rá vloni mezi sběrači panovala, ještě 
chvíli podržet a všechny ty skvělé lidi 
pozvat na jedno místo, kde na ně bude 
čekat odměna. Kapely Čadi, Los Ped-
ros, Humbug a zpěvák David Stypka 
přijedou a zahrají zdarma, což je zase 
jejich přispění k dobré věci,“ upřesňu-
je Piechowicz. Realizaci festivalu vý-
razně podpořila společnost RPG Byty, 
která je největším poskytovatelem ná-
jemního bydlení v kraji, a také obec 
Čeladná a Lesy ČR.

Tombola se bude losovat v průbě-
hu večera, hlavní ceny věnovaly Lesy 
ČR a Biskupské lesy – pobyty na jejich 
rekreačních horských chatách. Speci-
ální cenu získá stejně jako vloni nález-
ce nejkurióznějšího předmětu. Další 
drobné předměty do tomboly darují 
i obce nebo hoteliéři. Velké díky patří 
zapojeným obcím, které následně za-
jistí svoz odpadu a dalším sponzorům, 
jako jsou například irmy Bonatrans 
nebo MamiArt. 

Více informací najdete na našich 
webových stránkách www.cistebes-
kydy.cz.

Do kampaně se zapojila řada spor-
tovních osobností, jako jsou například 
dva skvělí trailoví běžci Marek Causi-
dis či Jan Zemaník. 

Sběrné místo v Kunčicích p. O. - 
Restaurace Skalka.

Spolek Čisté Beskydy, z.s.

Naše organizace ochránců přírody 
se o to snaží již 30 let, a nebýt štvavé 
kampaně, tak jsme měli nejen přírodu, 
ale i turismus na vyšší úrovni. Mnozí si 
neuvědomujeme, že sobectví, chamti-
vost a vandalismus rozhoduje o kvali-
tě a délce našeho života. Jsme šťastněj-
ší, když dokážeme chránit a zlepšovat 
životní prostředí v našem okolí. Vě-
řím, že nás šťastných přibude, pokud 
se začne s budováním nového centra 
obce, které má být funkční, esteticky 
přitažlivé a pro občany dostupné.

Snad se nám podaří vylepšit nauč-
nou stezku doplnit ji o posed a pro-
dloužit přes Koliby, Maralův kopec, 

kolem kapličky až do BRC. Čeká nás 
toho ještě mnohem víc: Likvidace 
křídlatky, bolševníku a jmelí; péče 
o sady ovocných vysokokmenů; ochra-
na ohrožených druhů rostlin a živoči-
chů; záchrana mokřadů a památných 
stromů; rozbory vody ve studánkách.

Lepší budoucnost nám zvěstují 
obojživelníci, kteří se vracejí do po-
tůčků vyčištěných obecní kanalizací. 
Rovněž ubývá kouřících komínů: čist-
ší ovzduší a voda nám zlepší kvalitu 
vypěstovaných bylin, ovoce a zeleniny.

Miloslav Šrubař
Člen ČSOP ZO 68/01 

a strážce přírody

Kultura a spolkový život

„S n t
hlub kéh

le
s

”

Šárka Kolaříková (Molatová)

22/4/2016
18/00 vernis ž výst vy

G lerie K rl  Sv linskéh
ZŠ Kunčice p d ndřejníkem

Hudební vystoupení žáků ZŠ 
pod vedením Mgr. Marie Kahánkové

Srdečně V s zveme
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Vás zve na promítání 
unikátního historického dokumentu 

 

O starých STARÝCH HAMRECH 
 

Promítání se uskuteční 23. 4. 
v sále na Huťařství v 18:30 hod. 

vstup zdarma 
 

Historii obce Staré Hamry zachytil její rodák František 
Duží v letech 1955 – 1960. Vznikl neopakovatelný 
a nereprodukovatelný dokument, který ve své době 
nemá obdoby. Ukazuje tehdejší život starohamerských 
rodáků a unikátní, již dávno neexistující pohledy na 
louky a budovy, které vzaly za své při stavbě obřího 
vodního díla Šance. 

Restaurace Huťařství 

S ODPŮRCI NEMÁ STÁT SLITOVÁNÍ. 
NEPOHODLNÉ NOVINÁŘE ZATÝKÁ NA 
ZÁKLADĚ SMYŠLENÝCH OBVINĚNÍ, NEBO JE 
ROVNOU NECHÁ LIKVIDOVAT A JAKÉKOLIV 
PROJEVY NESOUHLASU POTLAČUJE 
NÁSILÍM. 

ÚŽASNÝ 
ÁZERBÁJDŽÁN! 

AMAZING AZERBAIJAN! / LIZ MERMIN / VB / 2012 / 60 MIN 
ČTVRTEK 7. 4. 2016 / SÁL HUŤAŘSTVÍ  / 18:30 
VSTUP ZDARMA  

FOLKOVÁNÍ
 POD ONDŘEJNÍKEM

Dne 14.5.2016, 
se uskuteční již 8. ročník soutěžního hudebního festivalu 

Folkování pod Ondřejníkem, za účasti těchto hudebních souborů:

TRB - Ostrava • Dominika - Ostrava • Wind - Havířov • 
Fukanec - Nové Město nad Metují • H - Quartet - Třebíč • 
Naopak - Dobříš, Česká Lípa
Po této soutěži, bude proveden křest druhého CD hudební skupiny GALERIE.

Tento slavnostní křest provedou : starosta obce pan ing. Tomáš Hrubiš, sou-

časně se známou osobností našeho kraje, šestinásobným vítězem v závodě 

kamiónů Paříž - Dakar, panem Karlem Lopraisem.

Po tomto křtu bude následovat koncert hudební skupiny GALERIE.

Vše proběhne 14. 5. 2016 od 16.00 hod. 
v sále restaurace Huťařství
vstupné dobrovolné!

a křest 
druhého CD 
hudební skupiny 

GALERIE
KONCERT

A KŘEST

Spolek Náves Kunčická a Tomáš Hrubiš, jr.

Srdečně zvou na

debutového alba Tomáše Hrubiše jr. 

      „Tlecí doba“

15. 4. 2016 v 19.00 hodin
v bývalé „smuteční obřadní síni“ 

nyní „Rotunda“, Kunčice p.O. 824

Na svém debutovém albu 

T. Hrubiš (hudba/piano/ tex-

ty) spolupracoval s houslistou 

a zvukařem Tomášem Vtípilem (DG 

307), zpěvačkou a herečkou Sárou Venc-

lovskou (HaDivadlo), a především se saxofo-

nistou Jiřím Jelínkem, v minulosti členem skupin 

Psí vojáci, Zátory či Garáž, který se také ujal hudební 

produkce nahrávky.

V rámci večera vystoupí:

    Tomáš Hrubiš, jr.:piano
    Sára Venclovská (HaDivadlo): zpěv
    Martin Kučera: trubka
    Jíří Jelínek (ex Psí vojáci): kmotr desky
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1. kv tna 2016
Okrašlovací spolek Rozhledna se sídlem v eladné se svými kolektivními 

leny, obcemi eladná, Kun ice pod Ond ejníkem a Pstruží, zve všechny 
ob any z okolí Ond ejníku a p íznivce na v po adí již 

V  roce 2011 jsme na tomto nevyšším vrcholu Ond ejníku umístili základní kámen 
budoucí rozhledny. Od té doby probíhala legislativní jednání, jejichž výsledkem je 
souhlas vlastníka pozemku se stavbou rozhledny v takové podob , pro kterou se 

vyslovili ob ané v anket  uspo ádané v témže roce. A jak bude vypadat? Viz vpravo. 

Sraz na Skalce je dne 1. kv tna 2016 okolo 12.00 hod. 
 

Trasy nejsou p edem ur eny, cestu si volí každý podle svých možností. 
Drobné ob erstvení, v etn  opékání špeká k  a epovaného piva, bude 
zajišt no na vrcholu, pokud to dovolí stav po así a p ístupových cest. 

Zveme srde n  všechny májové poutníky: ob any obcí pod Ond ejníkem, školní 
mládež i mládež dosp lejší, rodi e d tí, pedagogy, sportovce, hasi e, leny Klubu 

eských turist , klienty a zam stnance Beskydského rehabilita ního centra 
 a každého, kdo má rád p írodu a Beskydy. 

P ij te strávit první májový den pohledem na krásné p írodní scenérie, 
které nás obklopují. A také p átelskými debatami po cest  tam i zp t a na vrcholu. 

sobota 
16. 04. 2016

10:00 
Předprodej u paní Daniely 

Kociánové na obecním úřadě 
od 04. dubna 2016. 

Cena vstupenek: děti zdarma, 
dospělí: 50,-Kč. Sál otevřen od 09:30.
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OND EJNICKÝ kros run 2016
    závod v p espolním b hu 

Po adatel:  MTB Ond ejník Kun ice p.O. 

Datum konání: ned le 1.5.2016 

Místo:  areál TJ Sokol Kun ice p.O. (u fotbalového h išt ) 

P ihlášky:            do 28.4.2016 (+ na míst ) 

Prezentace:         1.5.2016  8:45-9:45 hod. u dosp lých možnost do 10:30 hod. 

Start: 10 hod. p edžáci + postupn  po kategoriích 

HODNOCENÍ:    První t i závodníci obdrží odm nu. Zvláš  kategorie pro holky a kluky. 

PODMÍNKY Ú ASTI:   Základní podmínkou ú asti pro mladší 15ti let je souhlas rodi . 
Každý závodník se ú astní závodu na vlastní nebezpe í!!! 

STARTOVNÉ:     mládež do 16 let 30,- K  
ostatní   50,- K     (p ihláška p edem) 

50,- K     (p ihláška na míst  - bez dárku) 

INFORMACE:    www.mtbondrejnik.cz      tel.:  606 278 188  nebo  724 077 497 
Kategorie, Trat , P IHLÁŠKY: na http://www.mtbondrejnik.cz/ 
e-mail: mtbondrejnik@centrum.cz

7.4.2016 Promítání na Huťu – Amazing Azerbaijan! (Spolek Tradice)
15.4.2016 Křest CD Tomáše Hrubiše, jr. (Náves Kunčická)
16.4.2016 Divadlo pro děti: Theatr ludem - Hurá na banány
16.4.2016 Divadlo: Hmyz a jiná havěť (Ochotnický spolek Malenovický)
21.4.2016 Setkání dříve narozených (Obec)
22.4.2016 GKS - Vernisáž výstavy - Šárka Kolaříková
23.4.2016 Čisté Beskydy
23.4.2016 Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu (Obec)
23.4.2016 Promítání: O starých Starých Hamrech (Spolek Tradice)
23.4.2016 Zahájení 100. jarních kilometrů (KČT)
28.4.2016 Vycházka pro seniory (ASPV)
1.5.2016 Májový pochod na Skalku (Okrašlovací spolek Rozhledna)
1.5.2016 Ondřejnický kros run (MTB Ondřejník)
5.5.2016 Kunčický ovál (ASPV)
5.5.2016 Vzpomínková slavnost (výročí osvobození obce) 
6.5.2016 Noční soutěž v požárním sportu „O Kunčický pohár“ (SDH)
14.5.2016 Folkování pod Ondřejníkem (Obec)
26.5.2016 Zájezd - Litovel, Náměšť (ASPV)

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

Akce, které nás čekají: Odbor Klubu českých turistů 
Kunčice pod Ondřejníkem

zve všechny členy a příznivce tu-
ristiky na tradiční akci, zahájení 

100. jarních kilometrů, 
s opékáním v lomu u Solárky 

(Ondřejník). 
Akce se koná v sobotu 23.4.2016. 

Odchod od autobusové zastávky 
Huťařství v Kunčicích pod Ond-

řejníkem v 9:00 hod., pro ostatní 
sraz v lomu v 11:30 hod.

Také letos na Smrtnou neděli uspořá-
dali rodiče, příznivci a děti z cimbálové 
muziky Ondřejníček tzv. vynášení Maře-
ny, neboli loučení se zimou. Loni byl su-
chý rok a mařena shořela hned, až jsme 
se báli, jak plameny šlehaly vysoko. Letos 
pro změnu nechtěla mařena hořet vůbec. 
A na druhý den nasněžilo. Jestli to je nebo 
není náhoda, samozřejmě nikdo nevíme, 
každopádně víme, že z vynášení mařeny 
se stala příjemná sousedská akce, kde je 
prostor nejen pro kreativitu, ale i pro 
přátelské posezení. Těšíme se zase za 
rok. Foto: Stanislava Byrtusová -MŠ-

Sbor dobrovolných hasi  
Kun ice pod Ond ejníkem 

 

Vás zve  
na 

Desátý ro ník no ní sout že 
O KUN ICKÝ POHÁR 

 
 Místo:    areál ZŠ v Kun icích pod Ond ejníkem 
 

 Datum:   pátek 6. kv tna 2016 
 

 Za átek sout že: 20:30 hod. 
 

Srde n  zveme všechny p íznivce hasi  a hasi ského sportu. Bude vás ekat souboj 
vrcholných tým  nejen z Moravskoslezského kraje. B hem sout že se bude o akustickou 

podporu starat DJ! Ob erstvení… epované pivo, grilované maso, placky a mnoho jiného. 
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K svátkům jara patří hry, písničky 
a koledování! A tak se děti z Dolňánku 
z mateřské školky ve škole rozhodly 
zakoledovat si tak, že se utkají spo-
lečně se svými kamarády o titul „Nej-

šikovnější zajíček“. A v čem se vlastně 
soutěžilo? Téma bylo jasné – „Veliko-
noce“. Děti se procvičily ve veliko-
nočním kvízu, závodily s vajíčkem na 
lžičce, skládaly rozstříhanou kraslici, 
počítaly, kolik vajec snesla slepička, 
koulely pštrosí vejce slalomem. Děti 
se vzájemně povzbuzovaly a se svými 
košíčky si vykoledovaly spoustu slad-
kých odměn. A chcete vědět, kdo získal 
titul? Ten přece získaly všechny děti, 
které se zajímavou hrou naučily zase 
něco více o Velikonocích.

Naďa Svobodová, Věra Kahánková

Všechny a fotky z našich akcí mů-
žete vidět na: http://www.rajce.idnes.
cz/ heslo kuncicaci

A máme zase radost z výtvarné-
ho úspěchu Sáry Vykrutové. Malova-
li jsme na téma „Cesta tří králů“. Od-
borná porota vybrala v I. kategorii 
výtvarnou práci žákyně I. třídy Sáry 
Vykrutové a udělila jí 2. místo. 

Slavnostní vyhlášení a předávání 
cen proběhlo 19. 3. 2016 v jesenickém 
kině Pohoda. Moc gratulujeme. 

Eva Halatová 

2. března jely děti 1. a 2. třídy do 
Nového Jičína na divadelní předsta-
vení Příhody včelích medvídků. Velmi 
se těšily na známé postavičky a také 
na veselé písničky, které tyto příhody 
provázejí. Pro mnohé to byl den svá-
teční také z toho důvodu, že návštěva 
velkého divadla není zážitkem kaž-
dodenním. 

Školáci si při návštěvě divadla při-
pomenuli také některé ze společen-
ských zásad a seznámili se s pojmy 
jeviště, hlediště, osvětlovač, zvukař, 
herec a loutkoherec. Protože hezkých 
zážitků tento den bylo opravdu mno-
ho, měli příležitost vše také výtvarně 
zpracovat. 

Markéta Jurková

Velkou gratulaci si zaslouží děti ro-
diny Hanusových, které se už několi-
kátý rok úspěšně účastní soutěží ro-
botů domácí výroby a obsazují první 
místa. Martině, Markovi a Michalovi 
velmi gratulujeme a jsme pyšní, že je-
jich jména jsou spjata i s naší školou. 
Pro technické nadšence přikládáme 
i odkaz na prezentaci jejich díla www.
hahaharobotics.tk

Foto: archiv ZŠ 

Není to tak dávno, co jste společ-
ně s námi oslavili 20 let trvání folk-
lórního souboru Dolňánek při Mateř-
ské škole v Kunčicích pod Ondřejní-
kem. A protože čas letí neuvěřitelně 
rychle, je tady opět oblastní kolo Ma-
teřinky 2016, které se letos konalo 
v nám blízkém Valašském Meziříčí 
9. března a naše děti se jak jinak…..tě-
šily. Nacvičily pásmo s názvem „Drá-
teníček“, které už na veřejnosti kdysi 
dávno děti předvedly, ale po menších 
úpravách jsme se rozhodly toto pás-
mo předvést veřejnosti, která se vždy 
na Mateřince mění. Děti měly spoustu 
rekvizit a během vystoupení se pře-
vlékaly za ševce, řezníky, mlynáře, 
kováře a kominíka. Nebylo to vůbec 
jednoduché, protože se zpívalo, tanči-
lo a k tomu ještě převlek řemeslníka. 

Ale pro naše děti, které když chytnou 
tu správnou notu, není nic nemožné. 
A tak se pásmo zdařilo a děti z Kunčic 
se jely pochlubit svým vystoupení. 
V hledišti nechyběli rodiče, kteří se 
přijeli poprvé na své děti podívat 
a taky pan starosta, který je velkým 
příznivcem a samozřejmě i kritikem. 
Kritika ovšem nebyla vůbec potřeba 
a děti si vysloužily jak obrovský po-
tlesk, tak pochvalu a uznání nejen od 
svých rodičů, ale i od všech, kteří vy-
stoupení zhlédli. Dětem bychom chtěly 
ještě jednou za zdařilé vystoupení po-
gratulovat a vy ostatní, kteří jste neměli 
možnost děti vidět slíbit, že „Dráteníč-
ka“ z Dolňánku určitě ještě v Kunčicích 
uvidíte.

Za „Dolňánek“ Naďa Svobodová 
a Věra Kahánková

Jak Dolňánek slavil Velikonoce

Charita Javorník 
– Cesta tří králů

Návštěva divadla

Úspěchy žáků

„Dolňánek“ opět na Mateřince!

Ze života školy a školky
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Dne 9. 2. se děti zúčastnily prožit-
kového programu pod vedením lek-
torů ze společnosti AVE Český Těšín. 

Programy jsou akreditovány a jejich 
cílem je posílení a upevnění kamarád-
ských vztahů mezi spolužáky.

Preventivní program pro 1. - 3. třídy

Žáci I. stupně mají možnost i v le-
tošním školním roce pracovat v krouž-
ku keramiky, který působí v základní 
škole. Letos bylo přijato 16 dětí z 2. - 
5. ročníku.

Scházíme se každou středu a vždy 
nás čeká zajímavý úkol. To, co bylo 
pro nás v září ještě hodně těžké, dnes 
již zvládáme bez obav. Naučili jsme 

se pár potřebných základních pojmů. 
Víme, jak se hlína chová v naší dlani 
a co je zapotřebí udělat, aby se nám 
vymodelované výrobky v peci při vý-
palu nerozpadly. Umíme modelovat 
z plátu, tvoříme výrobky šňůrovou 
technikou a nejraději máme volné mo-
delování, při kterém můžeme pustit 
uzdu své fantazii. Velmi zdatně si po-
čínáme také při glazování. Nyní nám 
pod rukama vznikají krásné věcičky, 
které jistě dělají radost našim obda-
rovaným, maminkám, babičkám i ka-
marádům. 

Již třetím rokem mezi nás přichá-
zí paní Seberová, maminka, která při 
práci s dětmi velmi obětavě pomáhá. 
Děkuji paní Seberové za její čas, trpě-
livost a cenné rady.  Markéta Jurková

Dne 4. 3. 2016  proběhla v ZŠ Čelad-
né slavnostní vernisáž výtvarné sou-
těže „O pohár čeladenské ovečky. Pro 
děti, po slavnostním vyhlášení výsled-
ků, byl připraven zajímavý program – 
taneční vystoupení, při kterém si děti 
také zatančily, byl jim promítán film, 
připraven bohatý raut… I o dospělé – 
rodiče, starosty, učitele bylo mile po-

staráno. Děti si užily a všichni jsme 
odcházeli s dobrou náladou ze skvělé 
akce. Mé poděkování patří rodičům 
Máji Míčkové, Sáry Vykrutové a panu 
starostovi T. Hrubišovi, který byl také 
s námi podívat se na naše malé úspěš-
né výtvarníky. Poděkování patří také 
ZŠ Čeladná za velmi zdařilou akci. 

Eva Halatová

Každým rokem se snažíme vzbu-
dit zájem dětí o poezii nejen čtením 
poezie v čítankách, ale i vyhlášením 
soutěže o nejlepší recitátory, kteří vy-
jdou z třídních kol a soutěží pak v kole 
školním. Letos školní kolo proběhlo 
ve středu 16. března a zúčastnili se 
ho žáci z 1. až 9. třídy. Děti projevily 
o recitaci opravdu velký zájem a prá-
ce poroty v silně obsazených katego-
riích nebyla vůbec jednoduchá. Kdo 
byli ti nejlepší?
1. kategorie – žáci 1. třídy 
1. místo: Matěj Šilhavý 
2. místo: Mikuláš Nikel 
3. místo: Eliška Peroutková 

2. kategorie – žáci 2. a 3. třídy    
1. místo: Michal Horák 
2. místo: Jakub Nikel 
3. místo: Lada Charbuláková 

3. kategorie – žáci 4. a 5. třídy 
1. místo: Adéla Niklová 
2. místo: Petr Vykrut 
3. místo: Zuzana Vašutová 

4. kategorie – žáci 6. až 9. třídy 
1. místo: Markéta Heisigová 
2. místo: Eliška Majerková 
3. místo: Monika Maroszová 

Eva Sladká

V letošním školním roce jsme ab-
solvovali lyžařský a snowboardový 
výcvik na svahu v Mezivodí. Ubyto-
vaní jsme byli opět v penzionu Ledo-
vec. Na svahu sníh byl, ale okolo bylo 
jaro a zelená tráva. V úterý nás déšť 
nepustil lyžovat a my jsme strávili 
den plný her na chatě. Ve středu jsme 
si to vynahradili, protože déšť v noci 

přešel ve sníh a my jsme se probudili 
do bílého rána. Čtvrteční odpoledne 
jsme věnovali prověřování naučených 
dovedností v rychlostním závodě. Po-
slední den, v pátek jsme vyjeli na sjez-
dovku v maskách. Celý týden utekl 
jako voda a nám nezbývá než se těšit 
na příští rok!  

Petra Švrčková

V únoru si žáci 5. třídy vyzkoušeli 
školní kolo tradiční  matematické sou-
těže. Nejlepší řešitelkou byla Martina 
Hanusová, na postup do okresního 
kola to sice nestačilo, je to však vý-
zvou pro další matematické soutěže 
a příští ročníky.   Alena Charbuláková

Z činnosti keramického kroužku

O pohár čeladenské ovečky Recitační soutěž

Lyžák 2015 / 2016

Pythagoriáda
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POBYTOVÝ ZÁJEZD DO TERMALNÍCH
LÁZNÍ NA SLOVENSKO – PODHAJSKÁ
Termín: 2. 5. 7. 5. 2016

Pond lí – sobota, 5 nocí se snídaní

Ubytování: Hezké ubytovaní v Penzionu Quatro
350 m od koupališt .

Vybavení
pokoj :

Snídan : formou švédských stol

Cena: penzionu 85, euro / osoba
autobus 800, K / osoba
kdo má pr kaz ZTP) sleva,
proto sebou + léky.

Pojišt ní:
Pojišt ní od 6 hod. 2. 5. 7. 5. 2016 24:00 hod.

MENU za lidové ceny

Odjezd: 2.5. 2016 v 7.15 hod.

Doprava: Autobusová doprava
Petr Glembek Kun ice pod Ond ejníkem

P ihlášky: tel. 605 575 777
p.glembek@seznam.cz

 

BBU TE DOBRÝM PÁNEM SVÉHO PSA! 

tel. M. Zahornadský - 608 359 159, P. Kolá ová - 608 818 742, 
M. Pokludová 604 138 279; e-mail: vycvik.psu@centrum.cz 

Kynologický klub Siberie Frenštát zahajuje  
 

KURZ ZÁKLADNÍ 
OVLADATELNOSTI 

PSA 
Kde?  Na kynologickém cvi išti u í ky Lubiny za restaurací  
 a nádrží Siberie, Rožnovská ulice, (výjezd na Rožnov) 

Kdy?  10.4. - 26. 6. 2016 
 každou ned li od 9 do 11hod 

Pro koho?  Kurz je ur en majitel m ps  všech plemen i vo íšk  
starších 5 m síc  (Možnost p ipojit se i v pr b hu kurzu) 

Za kolik?    CCena kurzu 600 K  /10 lekcí (d chodci a d ti do 15let 
500 K ) 

Pro ?  No p ece, aby Vás váš pejsek poslechl na slovo, 
vydovád l se s dalšími pejsky a nem l strach ani z lidí ani 
ze ps . 

Co s sebou?  Dobrou náladu, pevný obojek, pevné krátké a 10 m 
vodítko, košík (má-li váš pes sklon k agresivit ), o kovací 
pr kaz s dokon eným o kovacím schématem, pes musí 
být od erven! 

 
Bližší informace a p ihlášky 

www.siberie.cz 
každou ned li na cvi išti nebo telefonicky, emailem 

K zimě neodmyslitelně patří karne-
valy. SRPdŠ jej letos připravilo na úplně 
poslední zimní den. Předtím proběhly 
karnevaly ve školkách, ve cvičení rodičů 
s dětmi a vůbec všude možně a všechny 
byly určitě úžasné. 

Zde přinášíme fotogra ie ze školního 
karnevalu. V maskách ovšem byly nejen 
děti školou povinné, ale i miminka a do-
spěláci. 

Nálada byla téměř letní, tedy pozitiv-
ní a veselá, ale přesto jsme si na konec 
neodpustili již v poslední době tradiční 
závěrečnou koulovačku. -MŠ-

Foto: Stanislava Byrtusová

I N Z E R C E 
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Smluvní zdravodní pojišťovny:

ODBORNÝ LÉKAR PRÍMO NA MÍSTEˇ ˇ ˇ
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