
Vážení spoluobčané,
nedávno ještě mrzlo, ale podle 

kalendáře je již jaro. Konečně. Zima 
nás letos dlouho potrápila. Doufej-
me, že skutečné jaro bude hezké 
a že nám nezmrzne budoucí úroda, 
jako v loňském roce. Také doufejme, 
že se ustálí politická situace ve stá-
tě a vláda a parlament budou fun-
govat ku prospěchu všech občanů.

Určitě se občas stane každému, 
že nás někdo nebo něco velmi po-
těší. Já jsem měl tu čest zúčastnit se 
Oblastního kola Mateřinka 2018 ve 
Valašském Meziříčí. Mateřské ško-
ly z blízkého i vzdálenějšího okolí 
předvedly veřejnosti svá krátká vy-
stoupení. Letošního oblastního kola 
ve Valašském Meziříčí se zúčastni-
ly dvě skupiny dětí naší mateřské 
školy. „Školní“ školka se předvedla 
vystoupením s názvem „Vařila sem 
trnku“ a „Dolní“ školka si připra-
vila „Pohádkové pískání“ na flét-
ničky. V první skupině vystoupilo  
16 dětí a ve druhé 15 dětí. Proč to-
hle uvádím? Představení proběhlo 
ve středu 7. března a já jsem tak do-
stál krásný dárek ke svému svátku. 
Opravdu jsem byl hrdý na naši ma-
teřskou školu, na učitelky a pracov-
nice školky, které vystoupení nacvi-
čily, na naše děti i jejich rodiče. Také 
kolegové z Městské rady Valašské-
ho Meziříčí se pochvalně vyjádři-
li o vystoupeních našich dětí. Byla 
to úžasná reprezentace naší obce. 
Všem zainteresovaným moc děkuji. 

Také se těším na již tradiční akci 
„Setkání dříve narozených“, kte-
rá proběhne v úterý 24. dubna na 
Huťařství.

Tomáš Hrubiš, starosta obce 

Vzpomínková  
slavnost 
4. května

2 Setkání  
dříve narozených
24. dubna

Kunčický  
ovál
4. května

3 O Kunčický  
pohár
11. května

Slovo starosty
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MŠ Školní

MŠ Dolní Foto: Simona Knapková

Dne 7. března 2018 reprezentovaly 
naši obec v prostorách zámku Žerotí-
nů ve Valašském Meziříčí na oblast-
ním kole Mateřinka 2018 poprvé naše 
obě kunčické mateřské školy, školka 
školní s „Dolňánkem“ a školka Dolní 
s flétničkami.

Na programu bylo sedm vystoupení 
dětí z různých mateřských škol a hned 
dva z těchto programů patřily kunčic-
kým dětem. Kulturní sál byl zcela za-
plněn rodiči, prarodiči i významnými 
osobnostmi. 

(pokračování na str. 8) 

Naše školky na „Valašskomeziříčské 
mateřince 2018“
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Obec informuje

Vzalo na vědomí:
• kontrolu usnesení z XX. zasedá-

ní zastupitelstva obce konaného  
12. 12. 2017   

• informace k projektu Pošta Partner
• informace o jednáních rady obce
• zprávu o činnosti kontrolního vý-

boru

Schválilo:
• rozpočtové opatření č. 3/2018 

v rozsahu předloženého návrhu 
• dotaci z rozpočtu obce na rok 2018 

pro TJ Sokol Kunčice pod Ondřejní-
kem,  z.s. ve výši 200 000,- Kč a zá-
roveň schvaluje uzavření Veřejno-
právní smlouvy o poskytnutí dota-
ce č. 1/2018 mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a TJ Sokol Kunčice 
pod Ondřejníkem, z.s., 

• dotaci z rozpočtu obce na rok 2018 
pro SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Kunčice pod Ondřejníkem, 
pobočný spolek u příležitosti oslav 
120 let založení SDH Kunčice p. O.  
ve výši 230 000,- Kč a zároveň 
schvaluje uzavření Veřejnopráv-
ní smlouvy o poskytnutí dotace 
č. 2/2018 (neinvestiční dotace ve 
výši 170 000,- Kč) a Veřejnopráv-
ní smlouvy o poskytnutí dotace  
č. 3/2018 (investiční dotace ve výši 
60 000,- Kč) mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a SH ČMS - Sborem 
dobrovolných hasičů Kunčice pod 
Ondřejníkem, pobočným spolkem

• prodej pozemku parc. č. 1748/20 
lesní pozemek o výměře 2 m2 a po-
zemek p. č. 3565/4 ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 218 m2 v k. ú.  
Kunčice p. O. Správě železniční 
dopravní cesty, státní organizaci, 
Dlážděná 1003/7 Praha 1 – Nové 
Město za cenu celkem 24 900,- Kč 
bez DPH dle znaleckého posudku 
a zároveň schvaluje Kupní smlou-
vu č. E617 -S – 424/218 

• darování pozemku obce, parc. č. 
1/34 ost. plocha o výměře 8 m2  
v k. ú. Kunčice p. O. Moravskoslez-
skému kraji, ul. 28. října 117, Ostra-
va v celkové účetní hodnotě 240,- 
Kč a zároveň schvaluje Darovací 
smlouvu č. FM/3/j/2018/Ch

•  bezúplatnou  směnu pozemků parc. 
č. 13/5, 13/1, dílu „n“, dílu „k“ a dílu 

„j“ o výměře celkem 614 m2 z vlast-
nictví LP, Kunčice p. O. za díly „c“, 
„d“ a „g“ o celkové výměře 619 m2  
z vlastnictví obce Kunčice pod On-
dřejníkem všechny v  k. ú. Kunčice 
pod Ondřejníkem dle GP č. 4670-
80/2017 pro rozdělení pozem-
ků. Zastupitelstvo obce pověřuje 
radu obce přípravou a schválením 
smlouvy o směně pozemků 

• dar Moravskoslezského kraje,  
ul. 28. října 117, Ostrava obci Kun-
čice pod Ondřejníkem – pozem-
ky: p. č. 3337/12 o výměře 39 m2,  
p.č. 3558/11 o výměře 583 m2, 
p. č . 3558/12 o v ýměře 1 m2,  
p. č. 3435/15 o výměře 74 m2,  
p. č. 3435/16 o výměře 428 m2, p. č. 
3558/9 o výměře 9 m2, p. č. 3558/10 
o výměře 16 m2 vše v k. ú. Kunči-
ce p. O. v celkové účetní hodnotě  
22 977,- Kč, zároveň schvaluje Da-
rovací smlouvu č. FM/2/j/2018/Ch

• odkoupení poz. p. č. 1298/21 o vý-
měře 49 m2 v k. ú. Kunčice p. O. 
od RŠ, Kunčice p. O. a MF, Ostrava 
v ceně 250 Kč/m2 a pověřuje radu 
obce přípravou a schválením kupní 
smlouvy

Neschválilo:
• prodej pozemku parc. č. 1760/39 

ost. plocha, neplodná o výměře  
58 m2 v k. ú. Kunčice p. O. 

 Souhlasilo:
• se vznikem pracovněprávního 

vztahu mezi obcí Kunčice pod On-
dřejníkem a členem zastupitelstva 
obce, panem Zdeňkem Strnadlem, 
kdy se jedná o dohodu o provedení 
práce: vedení evidence, údržbářské 
práce a provádění vsypů na urno-
vém háji v Kunčicích pod Ondřej-
níkem.

Usnesení zastupitelstva obce bez 
uvedení osobních údajů jsou ke staže-
ní na webu obce (sekce úřední deska 
nebo levé menu položka usnesení za-
stupitelstva) nebo jsou v plném znění 
k dispozici k nahlédnutí na sekretari-
átu na obecním úřadě.

Občané jsou na každé zasedání ZO 
srdečně zváni. Mohou se tak aktivně 

zapojit do dění v obci a vyjádřit své ná-
zory. Pokud problematika, o kterou se 
občan zajímá, není na programu jed-
nání zastupitelstva obce, může vznést 
dotaz/podnět v rámci diskuse. Bod 
diskuse je pravidelně zařazen jako 
poslední bod programu zasedání ZO. 
Pokud se nemůžete osobně zúčastnit, 
je možno zasedání ZO sledovat online 
z pohodlí Vašeho domova. 

Odkaz najdete v horním horizontál-
ním menu úplně vpravo – „Zastupitel-
stvo online“ http://www.kuncicepo.
cz/zoonline

Všechna schválená rozpočtová 
opatření můžete také nově nalézt na 
úřední desce: http://www.kuncice-
po.cz/uredni-deska.

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

O čem jednalo zastupitelstvo obce

Vzpomínková
slavnost

Obecní úřad 
v Kunčičích pod Ondřejníkem 

Vás srdečně zve 
v pátek 4. května 2018

od 12:30 hod.
na 

VZPOMÍNKOVOU SLAVNOST 
v prostorách před obecním

úřadem u příležitosti
73. výročí osvobození naší

obce a vítězství nad nacismem.
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Vladimír Tkáč  88 let
Lida Mrkvová   86 let
Justin Fajčák   86 let
Irena Vybíralíková  82 let
Marie Poláchová  75 let
Jiří Maralík   70 let
Jiří Krpec   70 let
Bedřich Červený  70 let

Jana Fajkusová  65 let
Irina Perfiljeva   65 let
František Klimša  65 let
Petr Stromský   60 let
Marie Kolodijčáková  60 let

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

Jubilanti duben 2018
RozloučeníSpolečenská rubrika

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

V měsíci březnu jsme se naposle-
dy rozloučili s panem Jaromírem 
Herdou.

Zveřejňování 
jubilantů

Prosíme občany, kteří si nepře-
jí, aby byla jejich životní jubilea  
v obecních novinách zveřejňo-
vána, aby toto PÍSEMNĚ ozná-
mili matrikářce paní Taťáně Ho-
lušové, pokud tak již dříve neuči- 
nili. 

Oznámení je možno doručit 
osobně, poštou na adresu obec- 
ního úřadu (Kunčice p.O. 569) 
nebo na email tatana.holusova@ 
kuncicepo.cz. 

Děkujeme

Setkání dříve narozených
Kulturně - sociální komise při 

Obecním úřadu v Kunčicích p. O. 
uskuteční v úterý 24. dubna ve 
14.00 hod. v sále restaurace Huťař-
ství „Setkání dříve narozených.“ 
Toto pozvání se týká občanů, kte-
ří letos dovrší 65 let (roč. 1953)  
a pak již VŠECH dalších občanů 
starších ročníků. Tito občané se 

mohou přihlásit nejpozději do čtvrt-
ku 19. dubna telefonicky na tel. č. 
556 843 193 u paní Taťány Holušové, 
popř. na tel. č. 556 850 154 sekreta-
riát OÚ nebo formou návratek, tak jak 
to bylo v letech minulých.

Srdečně zve  
Kulturně-sociální komise  

obce v Kunčice pod Ondřejníkem.

Splatnost poplatku za odpad  
a ze psů na rok 2018

Připomínáme, že místní poplatek 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů 
na rok 2018 – ve výši 504,- Kč/osobu 
-  má splatnost do 30. dubna 2018. 

Termín splatnosti místního po-
platku ze psů na rok 2018 je rovněž  

30. dubna 2018 - částka zůstává stej-
ná -  180,- Kč/psa.

Pokud Vám Vaše finanční situace 
nedovoluje tento poplatek uhradit do 
termínu splatnosti, máte možnost si 
písemně zažádat o splátkový kalen- 
dář.

Ivana Řezníčková, poplatky

Vážení odběratelé pitné vody, blíží se termín zálohových plateb na vod-
né a stočné pro II. čtvrtletí do 25. dubna 2018.

Ing. Tomáš Hrubiš, jednatel společnosti

Kunčická s.r.o. – zálohové platby  
za vodné a stočné 2018

NÁVRATKA
Setkání dříve narozených v úterý 24. dubna 

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

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

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

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

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

!

Oznámení SPV 
pro seniory

Na středu 18. dub-
na 2018 plánujeme 
návštěvu Dolních Vít-
kovic. Stosedmdesát 
let se tam vyrábělo su-
rové železo a dnes se 
Dolní Vítkovice změni-

ly k nepoznání. Ve světě nic takového 
není k vidění, takže stojí za návštěvu. 
Od vlakového nádraží Ostrava – střed 
je to asi 30 minut klidné chůze po as-
faltové cestě bez provozu aut. Kdo 
bude mít zájem, ať přijde na vlakové 
nádraží do Kunčic pod Ondřejníkem. 
Vlak odjíždí v 9 hodin. Jízdenku si ve 
vlaku koupí každý sám. Odjezd zpět 
si každý určí podle svých časových 
možností. Vstupné do Dolních Vítko-
vic je 50,- Kč.

Dále pro vás, senio-
ři, máme připraven 
jednodenní autobu-
sový zájezd na zámek 
do Tovačova a návště-
vu Zvonařské dílny 
v Brodku u Přerova. 
Zájezd se uskuteční 

ve čtvrtek 31. května 2018. Bližší 
informace uveřejníme v květnovém 
čísle Obecních novin. Přihlášky mů-
žete podávat od začátku května na 
OÚ pí. Taťáně Holušové, popř. pí Ivě 
Řezníčkové.

Za výbor SPV Z.K.
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V sobotu 21. dubna 2018 pro-
běhne v naší obci sběr nebezpečných, 
velkoobjemových odpadů a železného 
šrotu. 

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

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

od 9.15 do 9.45 hodin
-  u autobusové zastávky „Huťařství“ 

od 10.00 do 10.45 hodin
-  u autobusové zastávky „Rozcestí 

ČD“ od 11.15 do 12.00 hodin

V uvedené době bude moci každý 
občan nebo vlastník nemovitosti v obci 
odevzdat na tomto místě k likvidaci 
následující odpady: olejové automobi-
lové filtry, plechovky se zbytky barev, 
autobaterie i s elektrolytem, znečiště-
né láhve a sklo od chemikálií, zbytky 
přípravků na hubení škůdců a postřiky, 
staré kosmetické přípravky, staré léky, 
vyjeté motorové oleje, mořidla a roz-
pouštědla, plastové obaly a nádoby od 
škodlivin, hadry znečištěné barvami, 
oleji a vazelínou, obaly od sprejů. 

Při odvozu nebezpečného odpadu 
je možné odevzdat i elektroodpad, 
který bude odvezen do místa zpět-
ného odběru. Veškerý elektroodpad 
je také možné předat dne 21. dubna 
2018 od 8-12 hod do sběrného mís-
ta obce, které je v areálu pily Kunči-
ce p. O. čp. 803. 

Drobný elektroodpad můžete bě-
hem celého roku odevzdávat do kon-
tejnerů na elektroodpad na stanoviš-
tích u kostela, u Huťařství, na rozcestí 
ČD a u železničního přejezdu pod rus-
kým kostelíčkem, ostatní elektrood-
pad ve sběrné dny do sběrného mís-
ta obce u garáží, který bude pravi-
delně otevřen od 2. května 2018 do  
15. 10. 2018 každé pondělí a středu 
od 15-18 hod a sobotu od 10-14 hod  
tel. 736 773 945, 734 288 922. 

Upozornění!
Nebezpečný odpad vozte prosím 

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

Velkoobjemové odpady, které ne-
lze uložit do běžných popelnic na do-
movní odpad, budou sbírány rovněž 
v sobotu dne 21. dubna 2018.

Do přistavených kontejnerů nebo 
přímo na určené stanoviště (malé 
kontejnery již nebudou přistavovány) 
je možno bezplatně uložit např. mat-
race, části nábytku, WC mísy, umyva-
dla, koberce, 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. 

Stanoviště na odložení velkoobje-
mového odpadu:
1.  u autobusové zastávky „U lávky“  

8 - 10 hod.
2.  u autobusové zastávky „Kostel“  

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

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

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

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

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

8 - 10 hod.
8.  Koliba Tichý pod Stolovou  

8 – 10 hod.

Upozornění!
Na daná stanoviště přivážejte pro-

sím velkoobjemový odpad až od vy-
značené doby, tj. od 8.00 hodin do 
doby uvedené u jednotlivých stano-
višť. Po uvedené době již odpad 
na stanoviště nevozte, uložit tento 
odpad pak můžete vždy v pondělí 
a středu od 15-18 hod a v sobotu od  
10-14 hod do sběrného místa u ga-
ráží pod silnicí u obecního úřadu, 
který bude otevřen od 2. 5. 2018 do 
15. 10. 2018. 

Sběr železného šrotu proběhne 
souběžně se sběrem nebezpečných 
a velkoobjemových odpadů v sobotu 
21. dubna 2018. Sběr provedou čle-
nové SDH Kunčice pod Ondřejníkem. 
Železný šrot nebude vykupován, odvoz 
bude proveden zdarma. Veškerý ne-
potřebný železný šrot mohou občané 
uložit k místním komunikacím, odkud 
bude naložen a odvezen. Sběrné vozi-
dlo bude projíždět po těchto trasách:
-  Od křižovatky u nemocnice, kolem 

dřevěného kostelíku k prodejně 

pod Stolovou a zpět kolem domu  
p. 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 ko-
lem Štůralů čp. 599. Odtud přes au-
tobusovou 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 poto-
ka Tichávka, přes Rakovec na Fren-
štát 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. Železný šrot dávejte 
pokud možno k silnici až v sobotu 
ráno. 

Vážení občané a vlastníci rekreač-
ních chat,

využijte, prosím, hromadného sbě-
ru nebezpečných a velkoobjemových 
odpadů k jarnímu úklidu a nepřista-
vujte je v průběhu roku ke kontej-
nerům na komunální odpad, kam 
nepatří. Do kontejnerů na komunální 
odpad nepatří ani elektrospotřebiče, 
baterie, zářivky, osvětlovací tělesa, 
náplně do tiskáren, čistý textil, odě-
vy, plechovky a další odpady, které je 
možné zpětně odebrat a znovu použít 
jako suroviny – neznečištěný papír, 
plasty, sklo, kartony, kovy, oleje z do-
mácnosti a pneumatiky.

Velké elektrospotřebiče - můžete 
předávat během celého roku po doho-
dě s pracovníky OÚ do sběrného mís-
ta obce, které je v areálu pily Kunčice 
p. O. čp. 803 (vedle Ziků) - kontakt 
736 773 945, 734 288 922. 

Drobný elektroodpad můžete bě-
hem celého roku odevzdávat do kon-
tejnerů na elektroodpad na stanoviš-
tích u kostela, u Huťařství, na rozcestí 
ČD a u železničního přejezdu pod rus-
kým kostelíčkem.

Baterie, zářivky a osvětlovací tě-
lesa ukládejte do sběrných boxů v bu-
dově obecního úřadu a prodejny Hruš-
ka u Huťařství.  (pokračování na str. 5) 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů  
a sběr železného šrotu
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Sběr nebezpečných 
a velkoobjemových odpadů  
a sběr železného šrotu
(dokončení ze str. 4) 

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

Použité oleje z domácnosti 
v plastových nádobách odevzdávejte 
v garáži budovy obecního úřadu.

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

Textil a oděvy můžete během celé-
ho roku odevzdávat do kontejnerů na 
textil na stanovištích u kostela, u Hu-
ťařství, na rozcestí ČD.

Plechovky, kovová víčka ze skle-
nic, hliníková víčka z jogurtů uklá-

dejte do kontejnerů na plasty (žlutá 
barva).

Pneumatiky – odevzdávejte do 
místa zpětného odběru pneumatik 
– pneuservis Patala v ulici Záhuní ve 
Frenštátě pod Radhoštěm – bez disků 
tel. 605 466 114.

Bioodpad a větve do velkých kon-
tejneru před branou sběrného místa 
u garáží pod silnicí u obecního úřadu 
volně přístupné.

Předem děkuji všem, kteří takto 
přispějí k zlepšení čistoty a ochraně 
životního prostředí v naší obci. 

Danuše Svobodová, 
pracovník OÚ 

Názory občanů

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
občanům, kteří se svým podpisem při-
pojili k petici proti výstavbě výrobní 
haly v Kunčicích pod Ondřejníkem. 

Záměrem investora bylo postavit 
výrobní halu, administrativní budo-
vu a další zázemí na pozemku naproti 
benzínové pumpy o velikosti 8500 m2. 
Tento pozemek je 300 m od plánova-
ného centra obce.

Jelikož je pozemek zařazený ve 
schváleném územním plánu obce jako 
plocha smíšená a výrobní, investor by 

dle sdělení stavebního úřadu získal 
veškerá potřebná povolení pro zahá-
jení stavby. Jednalo by se výrobní halu 
pro strojírenskou výrobu o rozměrech 
100x25m. 

Proti tomuto projektu jsme se roz-
hodli vystoupit uvedenou peticí a vyjád-
řit tak svůj nesouhlas, protože máme za 
to, že vybudováním výrobní haly by byl 
ohrožen vesnický ráz obce, její přírodní 
krása, rekreační a turistická atraktivita. 

K petici se připojili především ma-
jitelé sousedních nemovitostí, protože 

tržní hodnota jejich domů a pozemků 
by klesla dle odhadů realitních kance-
láří o 25 – 30 %.

Investor po zveřejnění petice in-
formoval pana starostu, že od svého 
záměru ustupuje.

Celá záležitost byla uzavřena na jed-
nání zastupitelstva dne 08.03.2018, 
kde se vyjádřili jak zástupci petičního 
výboru, majitelé okolních nemovitostí, 
zastupitelé obce i zástupce investora.

Ing. Blanka Přečková

Petice proti vybudování výrobní haly v Kunčicích 
pod Ondřejníkem

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

Pes má mít náhubek a doprovod 
osoby starší 15 let!  

Rozpis míst, kde bude prováděno 
očkování – čtvrtek 10.  května 2018
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 čtvrtek  
17. května 2018 bude probíhat očko-
vání 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 2016 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

Očkování psů

Ředitelství Základní školy a ma-
teřské školy Karla Svolinského  
v Kunčicích pod Ondřejníkem vy-
hlašuje zápis do obou mateřských 
škol pro školní rok 2018 - 2019. 
Bude se konat ve čtvrtek 10. května 
2018 ve třídě „Ptáčat“ (vstup vedle 

hlavního vchodu do základní školy) od 
14:00 do 16:00 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 děti pouze 
do volné kapacity.

Zápis do mateřských škol  
v Kunčicích pod Ondřejníkem
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První jarní vycházka seniorů v le-
tošním roce ze dne 22.3.2018 proběh-
la za nádherného slunečního počasí. 
Paní zima předává vládu jaru a všichni 
zúčastnění se už těšili na první jarní 
kilometry. Navštívili jsme Galerii Kar-
la Svolinského v naší základní škole. 
Přivítal nás pan ředitel a podal nám 
všechny informace, které nás zajíma-
ly. Potom naše kroky vedly pod Ond-
řejník k vysílači. Beskydskými chod-
níčky jsme se vraceli zpět. V hospodě 
Na kopečku jsme se občerstvili a také 
proběhlo zhodnocení celé akce. Všich-
ni odcházeli příjemně unavení domů. 

Za ASPV Jana Mončková

První jarní vycházka seniorů v letošním roce

toto heslo provázelo naše Zimní 
olympijské hry okrsku SMRK, kte-
ré jsme pořádali v sobotu 24. února 
2018 na nově vybudovaném kluzišti 
na Ostravici. 

Sobotní odpoledne a podvečer si 
své síly a schopnosti ve stylu fair play 
poměřovali mladí i starší olympioni-
ci  z obcí Kunčice p.O., Ostravice, Staré 
Hamry a Čeladná. 

Všichni sportovci nastoupili na led 
v různých kostýmech a převlecích, na 
bruslích i bez, ale všichni s očekáváním 
vynikajících výsledků a rekordů.  Před 
ně slavnostně nastoupili předseda 
olympijského výboru okrsku pan Pa-
vel Kahánek se slavnostním projevem 
a starosta obce Ostravice pan Miroslav 
Mališ, který olympijské hry oficiálně 

zahájil. Za zvuku olympijské hymny 
byla přinesena a vztyčena olympijská 
vlajka a zapálen olympijský oheň.

Více než 40 dětí a asi 60 dospělých 
neodradil ani mráz, ani silné sněžení 
a s chutí se pustli do boje s plněním 
disciplín, kluzkým ledem i mrazivým 
větrem. Všichni bojovali společně, děti 
skládaly světadíly do olympijských 
kruhů a dospělí jim dílky vozili, pak 
si úkoly vyměnili a dospěláci skládali 
zeměkouli. Na olympiádě samozřejmě 
nemohl chybět biatlon i se střelnicí 
a trestným kolem, krasobruslení děv-
čat, kluků, žen i mužů. Nově jsme při-
dali závod psích spřežení, který nám 
na olympiádě v Koreji chyběl. Závod 
v curlingu s opravdovými žehličkami 
a hokejové nájezdy na bránu byly sice 

připraveny zejména pro děti, ale do-
spěláky tyto úkoly tak zaujaly, že  děti 
brzy vystřídali. 

Odpolední hry na ledě hrozně rych-
le utekly a v podvečer bylo nutné olym-
pijské hry ukončit. Za zvuku slavnost-
ní fanfáry nastoupili všichni sportovci 
i olympijský výbor a všem dětem byly 
předány zlaté olympijské medaile, di-
plomy i sladké odměny.  Obrovským zá-
žitkem pro všechny byl společný zpěv 
naší státní hymny. Závěrečný ceremo-
niál jsme ukončili uhašením olympijské-
ho ohně a odnesením olympijské vlajky. 

Foto a videa nejen z této akce na-
leznete na http://sdhkuncicepo.my-
page.cz/

Věra Kahánková, 
vedoucí mládeže SDH Kunčice p.O.

Když nemůžeš, tak přidej víc…,
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TJ Sokol Kunčice p. O. a ZŠ a MŠ
K. Svolinského v Kunčicích p. O.

pořádají 12. ročník štafetového běhu

v areálu TJ Sokol Kunčice p. O.

v pátek 4. května 2018
zahájení závodu v 1630 hod.

prezentace od 1600 hodin
složení dvojice

dítě předškolního věku + dospělý
dítě do 15ti let + dospělý nebo starší 15 let

Možnost zakoupení malého občerstvení.

Srdečně zvou pořadatelé
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V prvních májových dnech, přes-
ně 6. května, to již bude 25 let, co můj 
otec, Petr Vrlík starší podepsal kupní 
smlouvu s panem ing. Stáňou na bu-
dovu č. p. 310 v obci Kunčice pod On-
dřejníkem, všem zdejším spoluobča-
nům známou, jako Restaurace či Ho-
tel Skalka. Já, jelikož nejsem o mnoho 
starší, než zmíněná kupní smlouva, 
jsem prakticky celý svůj dosavadní 
život s tímto domem prožil. 

Dokonce i má první vzpomínka mého 
života se váže k tomuto domu. Tehdy 
můj otec, vedoucí drobných provozo-
ven, nás přivezl žlutou škodou 1203 ke 
Skalce. Nebyl to, zvlášť pro mou ma-
minku zvlášť pěkný pohled, žlutošedivá 
opadající omítka, byt zaplněný po strop 
polámanými židlemi a stoly, kamenné 
schodiště s čerstvě ukradeným zábra-
dlím a dveře podepřené klíny. Jen rudý 
nápis „HOTEL SKALKA“ nad dveřmi do 
lokálu dával tušit, že ještě sedávají hosté 
v pomalu umírajícím hostinci. 

Stále platný demoliční výměr, spolu 
s nikdy nedokončeným projektem re-
kreačního střediska VOKD dostal otec 
ke kupní smlouvě. V době převratných 
společenských změn, restitucí, priva-
tizací a začínajícího soukromého pod-
nikání bylo jasné, že ani družstvo Jed-
nota ani VOKD se výstavbou občanské 
vybavenosti zabývat nebude, proto 
nezbylo nic jiného, nežli požádat o vy-
jmutí z demoličního výměru a pustit 
se do práce na obnově restaurace, na-
lákat nové hosty a znova otevřít. 

Rodiče dobře věděli, že bez kuchyně 
to v nových dobách dost dobře nepůjde, 
vařit se začalo nedlouho po otevření. 
Prvním jídlem uvařeným v restaurač-
ní kuchyni byl hovězí guláš s chlebem 
a dušená játra s rýží. V prvním týdnu 
se neprodal ani jeden oběd! A to ani za 
cenu 22,- Kč. Když bylo na přelomu no-
vého tisíciletí otevřeno Beskydské re-
habilitační centrum, mnohé se pro nás 
změnilo. Mrzelo nás, že zmizeli opilí 
tatínkové, kteří u telefonního automa-
tu čekali na zprávu o narození nového 
potomka, nahradili je ovšem lázeňští 
hosté, jejichž návštěvy si velice ceníme, 
a taktéž si ceníme jejich věrnosti, když 
třeba i roky po svém pobytu navštíví 
opět naši obec a zastaví se i na Skalku. 
Jsou tady i chataři, leckdy i třetí nebo 
i čtvrtá generace chatařů, co chodí si 
dát pivo na Skalku, i ti jsou našimi ví-
tanými hosty a leckterými obyvate-
li jsou „lufťáci“ po létech bráni, jako 
by se v Kunčicích narodili. Je zde fůra 
hostů, kteří ač nejsou ani zdejší ani zde 
nemají jen chatu, třeba jen projíždějí, 
nebo jdou z hor, i těm patří velký dík 
za jejich návštěvy, o to člověka hřeje 
na srdci víc, když se i tito občas vracejí.  
Kdo je však opravdovou duší podniku 
a každý dobrý hostinský si jich cení je 
stálý host – štamgast. Zde není vztah 
prodávající – kupující, jak by si člověk 
mohl přečíst v učebnici ekonomie. Je 
zde kus přátelství a důvěry, bez nich 
každý hostinec, bistro, restaurace či 
kavárna ztratí to hlavní, co dělá hos-

podu hospodou, lidský rozměr. I jim 
patří naše díky.

Těžko vyjádřit všem těm, kteří nám 
pomohli a mnozí dodnes pomáhají, vel-
ký dík. Ať to již jsou naši sousedé, strýc 
a synovec Richard a Richard Mácha, 
bez nichž by nám hospoda snad spadla 
na hlavu, nebo pan Tomáš Křenek, díky 
jehož nejen stolařské okenářské práci 
hosté ve výčepu nemrznou a mají v létě 
na čem sedět, pan Vašina díky němuž 
voda teče a ústřední hřeje, či nedávno 
zesnulý František Káňa, který vždy svou 
precizní prací zařídil, aby elektrický 
proud pomohl, tam kde má a jehož ne-
přítomnost stále chybí nejen nám, ale 
i všem stálým hostům. Určitě jsem na 
mnoho lidí, kteří by zasloužili velký dík 
a zmínku v této krátké stati, zapomněl, 
ale je jich tolik, že jejich jména by zapl-
nila snad celé vydání Obecních Novin.

Děkujeme Vám všem za 25 let pro-
žitými s Vámi. 

Za rodinu Vrlíkovou 
Petr Vrlík mladší

Čtvrtstoletí na Skalce

Naše školky na „Valašskomeziříčské mateřince 2018“
(dokončení ze str. 1) 

Nechyběl ani náš pan starosta  
Ing. Tomáš Hrubiš, který se vždy rád 
přijede na naše nejmladší podívat. 
Na pódiu se střídala vystoupení hu-
dební, taneční, pohybová, či folklorní, 
podle toho, co je dané mateřské škole  
blízké.

Mateřská škola Dolní se tohoto 
festivalu mateřských škol zúčast-
nila poprvé. Za doprovodu klavíru 
a pod vedením p. učitelky se na jeviš-
ti představilo 15 dětí sladěných nejen 
oblečením, ale i stejným hudebním ná-
strojem – flétnou. Děti zpívaly, dopro-
vázely klavírní hudbu hrou na flétnu 
a velice vtipně doprovodily hrou na 
kelímky píseň ze známého filmu „Ať 
žijí duchové“. Na závěr vystoupení 
zazněla píseň „Haleluja“, opět za do-
provodu fléten. Vystoupení s názvem 
„Pohádkové pískání“ s dětmi nacvičily 
paní učitelky Mgr. Pavla Demeterová 
a Mgr. Barbora Golová, v hledišti pak 

všechny děti podpořila i vedoucí uči-
telka mateřských škol Renata Klime-
šová. Děti za své vystoupení sklidily 
zasloužený potlesk, neboť hra na flét-
nu a navíc při tak velkém počtu dětí je 
velmi náročná.

Mateřská škola školní nebyla na 
„Valašskomeziříčské mateřince“ žád-
ným nováčkem. Krojované děti z Kun-
čic pod Ondřejníkem mnozí již znají 
a tak se jen čekalo, s jakým novým 
pásmem se Dolňánek předvede. A tak 
jsme letos opět vsadili na vtipnost, hu-
mor v písničkách i na jevišti a rekvizi-
ty. S pásmem „Vařila sem trnku“, kte-
rou choreograficky připravily Naďa 
Svobodová a Věra Kahánková, vystou-
pilo na pódiu 17 dětí, z nichž třem „cér-
kám“ jsou pouhé čtyři roky. Tančily 
a zpívaly za doprovodu klavíru paní 
Nadi Svobodové a poprvé také hous-
lí, na které hrála paní učitelka Šárka 
Fialová. Děvčata tančila s plechovým 
hrnečkem a vařečkou, chlapci potře-

bovali vařečky dvě. O sólový zpěv se 
postarala vítězka pěvecké soutěže 
„Frenštátský sedmihlásek“ Kristýn-
ka Cochlarová. K ucelenému zážitku 
z vystoupení přispěl i vyrobený dře-
věný kredenc s plechovými hrnečky. 
Dolňánek byl za své první vystoupe-
ní v letošním roce odměněn nadše-
ným potleskem z publika, vystoupení 
se dětem povedlo a jistě v tomto roce 
zdaleka nebylo poslední.

Co však poslední skutečně bylo, 
byla „Valašskomeziříčská mateřin-
ka“, která se léta konala pod vedením 
dvou skvělých dam, paní Hedy Janíč-
kové a Blanky Kadlecové. Na závěr 
patří poděkování všem, kteří se jak-
koliv na přípravách kolem „Mateřin-
ky“ podíleli, ale i Vám, kteří se rádi na 
kunčické děti chodíte dívat, a vždy se  
na vystoupení našich nejmenších tě-
šíte.

za obě mateřské školy
Naďa Svobodová, Věra Kahánková
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Spolek SRPDŠ při ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p.O.
Vás srdečně zve na

APRÍLOVOU PÁRTY
s DJ Matýskem

  KDY:   v pátek 6.4. 2018 od 19.00 hodin
  KDE:   restaurace HUŤO
  PROČ: pro zábavu a hlavně pro prospěch našich dětí     
     (celý výtěžek bude určen na pořádání akcí pro děti)

Kromě kvalitní hudby bude k dispozici dobré jídlo a pití. 
Zároveň jsme připravili slosování o atraktivní ceny.

VSTUPENKY V HODNOTĚ 100,- KČ SI MŮŽETE ZAKOUPIT V RESTAURACI HUŤO.

1. května 2018 
Okrašlovací spolek Rozhledna se sídlem v Čeladné se svými kolektivními 
členy, obcemi Čeladná, Kunčice pod Ondřejníkem a Pstruží, zve všechny 

občany z okolí Ondřejníku a příznivce na v pořadí již 
 
 

 
 

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

vyslovili občané v anketě uspořádané v témže roce. A jak bude vypadat? Viz vpravo. 
 

Sraz na Skalce je dne 1. května 2018 okolo 12.00 hod. 
 

Trasy nejsou předem určeny, cestu si volí každý podle svých možností. 
Drobné občerstvení, včetně opékání špekáčků a čepovaného piva, bude 
zajištěno na vrcholu, pokud to dovolí stav počasí a přístupových cest. 

 

Zveme srdečně všechny májové poutníky: občany obcí pod Ondřejníkem, školní 
mládež i mládež dospělejší, rodiče dětí, pedagogy, sportovce, hasiče, členy Klubu 

českých turistů, klienty a zaměstnance Beskydského rehabilitačního centra 
 a každého, kdo má rád přírodu a Beskydy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Přijďte strávit první májový den pohledem na krásné přírodní scenérie, 
které nás obklopují. A také přátelskými debatami po cestě tam i zpět a na vrcholu. 

Pátek 2. března patřil tradičním Ši-
břinkám Sokolů a kdo navštívil tento 
ples nelitoval. Netřeba nic dodávat, 
snad jen pár řádků poděkování… dě-
kujeme všem příznivcům Sokola, kte-
ří tuto akci podpořili, organizátorům 
a pořadatelům plesu, děkujeme Bes-
kydskému H-resortu, všem sponzorům 
za přízeň a krásné a hodnotné dárky 
a také skvělé kapele TNT z Příbora 
pod vedením Pavla Růži, kteří nikdy 
nezklamou a vydrželi s námi do čas-
ných ranních hodin. Opravdu velký dík 
a obdiv patří dvěma mladým tanečním 
párům, kteří svým vystoupením zpes-
třili a roztancovali Šibřinky. Staršímu 
páru Danielu Brašovi – 17 let a Marušce 
Glistové – 15 let, Mistry ČR r. 2017 v la-
tinsko-amerických tancích v juniorské 
kategorii, kteří předvedli dech berou-
cí vystoupení Samby, Cha-cha, Rumby, 
Paso Doble a Jivu. Tento mladý  taneč-
ní pár reprezentuje taneční klub Trend 
Ostrava a oba mají vytančenou nejvyš-
ší mezinárodní taneční třídu a tanci se 
věnují závodně na vrcholové úrovni od 
6 let. Mladší pár, 13-ti letý Dominik My-
lek a Michaela Bajgarová byli ukázkou 
ladnosit, talentu, souhry a nezdolného 
zápalu pro tanec. Z latinskoamerických 
tanců nám předvedli Sambu, Rumbu, 
Paso Doble, Cha Cha, Jive aj. a v jejich 
podání se bylo opravdu na co dívat a ur-
čitě ještě o nich uslyšíme. Tančí v ta-
nečním klubu TK Antonio ve Frýdlnatě 
n.O., mají vytančenou třídu B a rych-
lým tempem pokračují k metě nejvyšší. 
Oběma talentovanýma skvělým párům 
přejeme spoustu sportovních úspěchů 
a horu zdraví a síly, kterou k tak nároč-
nému sportu určitě potřebují.

A nakonec velké poděkování pat-
ří vám, hostům, za přízeň, podporu 
a přátelskou, uvolněnou a jiskřivou 
atmosféru, ve které jste přivítali nový 
den. Díky moc a za rok na viděnou…

-SPV-

Šibřinky 2018

Marie Glistová, MR v LA tancích 2017
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Byla neděle 4.3. Ačkoli kalendář už 
ukazoval březen, byl to takový ukáz-
kový zimní den – jako z katalogu nebo 
knížky Josefa Lady. Krajina pod sně-
hem, rybníky a potoky zamrzlé a nad 
tím vším nebe bez mráčku a slunce.

Sraz byl na „Žabáku“ v 10:30. Obout 
brusle, ještě trochu zvětšit hřiště, roz-

dělit se do týmů a mohlo se začít. Na-
sazení bylo veliké a každý gól se mo-
hutně oslavoval. 

Síly vydržely na dvě hodiny – kam 
se hrabe NHL!

Sníh a led už roztály a jsou pryč, ale 
to, co jsme tu neděli společně zažili, 
nám zůstane napořád.

PS: A ještě jedno kouzlo to mělo. Ti 
čtyři taťkové, co tam taky byli a ho-
nili se za pukem, byli v tu chvíli stej-
ně „malí“ jako ti ostatní kluci (a jedna 
holka :-))

Text a foto: 
Markéta Menšíková

Jako každý rok se mohly na svém 
vlastním maškarním plese pobavit  
i děti. Karneval již tradičně připravil 
Spolek SRPDŠ. Potěšilo nás, že i někte-
ří dospělí přišli v maskách. Děkujeme 
také těm, kteří donesli drobné občer-
stvení. Děkujeme zejména restauraci 
Skalka a Kristýně Majerkové za skvě-
lou mísu řízků. Jako každý rok jsme 
soutěžili, tančili a vůbec dobře se ba-
vili. Děkujeme také všem, kdo přispě-
li na dobrovolné vstupné. Peníze jsou 
plně využity na přípravu akcí pro děti. 
Kromě zisku z drobného občerstvení 
se jedná o téměř jediný příjem spolku. 
Dotaci na nafukovací atrakce na dět-
ský den v posledních letech poskytuje 
obec. Těšíme se na další společné akce 
a na karnevalu zase za rok.  -MŠ-

Vážení spoluobčané, 
v letošním roce slaví 

náš Sbor dobrovolných 
hasičů v Kunčicích pod 
Ondřejníkem 120 let 
od svého založení, zá-
roveň si budeme při-
pomínat 100 let od za-
ložení naší republiky.

Dovolte, abychom 
Vás touto cestou sezná-
mili s plánovaným průběhem oslav.

Vše zahájíme 11. května pořádáním 
11. ročníku noční soutěže O kunčický 
pohár v areálu základní školy.  

17. června půjdeme průvodem do-
provázeným dechovou hudbou Javo-

řinka na mši svatou do 
kostela sv. Maří Magda-
lény, kde zároveň pro-
běhne velká událost pro 
náš sbor - křest nové-
ho historického prapo-
ru. Pokračovat budeme 
slavnostní schůzí s při-
pomenutím si minulos-
ti, významných členů 
a důležitosti dobrovol-

ného hasičského hnutí. 
11. srpna uspořádáme v odpoled-

ních hodinách kulturní pořad pro ši-
rokou veřejnost. Na programu budou 
ukázky dobové i současné techniky 
Moravskoslezského kraje, vystoupe-

ní dětí z folklorního souboru Dolňá-
nek, jako host nám zahraje a zatan-
čí folklorní soubor Valašský vojvo-
da z Kozlovic. Pro děti připravujeme 
speciální program – klauna Hopsalína 
a ve večerních hodinách taneční zába-
vu se skupinou Sagar.

 Poslední část oslav proběhne  
28. září při naší již tradiční soutěži 
Kunčická bečka.

Srdečně vás na naše oslavy zveme 
a děkujeme za vaši podporu.

Podrobnosti o všech akcích se doví-
te na plakátech a v obecních novinách.

za výbor SDH Kunčice p.O.
Věra Kahánková

Bruslení na Žabáku

Dětský karneval 2018

Pozvánka na oslavy
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Sbor dobrovolných hasičů  
Kunčice pod Ondřejníkem

Vás srdečně zve na 
Jedenáctý ročník noční soutěže

O KUNČICKÝ POHÁR
u příležitosti výročí 120 let založení sboru

Místo:   areál ZŠ v Kunčicích p. O.
Datum:   pátek 11. května 2018
Začátek soutěže:  20:30 hod.

Srdečně zveme všechny příznivce hasičů a hasičského 
sportu. Bude vás čekat souboj vrcholných týmů nejen 
z Moravskoslezského kraje. Během soutěže se bude  
o akustickou podporu starat DJ! Občerstvení…
čepované pivo, grilované maso, placky a mnoho jiného.

Turistický spolek Kunčice p. O.
zve všechny příznivce turistiky a cykloturistiky  

na

JARNÍ SETKÁNÍ  
S OPÉKÁNÍM

Akce se koná v sobotu 21.4.2018.
Odchod od autobusové zastávky Huťařství  
v Kunčicích pod Ondřejníkem v 8:30 hod.,  

pro ostatní sraz v lomu v 11:30 hod.

   6.4.2018 Aprílová diskotéka (SRPdŠ)
10.4.2018 Zápis do 1. třídy (škola)
14.4.2018  Setkání dříve narozených
21.4.2018 Sběr velkoobjemového odpadu (obec)
21.4.2018 Opékání v lomu na Ondřejníku (Turistický  
 spolek Kunčice p.O.)
24.4.2018 Setkání dříve narozených (obec)
24.4.2018 Náhradní termín zápisu do 1. třídy (škola)
25.4.2018 Splatnost záloh za II.čtvrtletí - vodné  
 a stočné (Kunčická s.r.o.)
28.4.2018 Rocková zábava (Spolek Tradice)
30.4.2018 Splatnost poplatku za komunální odpad  
 (obec)
30.4.2018 Splatnost místního poplatku ze psů (obec)
   4.5.2018 Pietní akt k výročí osvobození obce (obec)

Akce, které nás čekají v dubnu a v květnu:
   4.5.2018 Kunčický ovál (SPV)
   6.5.2018 První svaté přijímání ve farnosti  
 (farnost)
10.5.2018 Očkování psů
10.5.2018 Zápis do mateřské školy
11.5.2018 Noční soutěž o Kunčický pohár (SDH)
19.5.2018 Divadlo pro děti
19.5.2018 (Ne)prodejné manželky (divadlo Devítka)  
 - představení není vhodné pro děti  
 do patnácti let a puritány 
26.5.2018 Folkování pod Ondřejníkem 
26.5.2018 Kunčický pochod - Po stopách partyzánů  
 (Turistický spolek Kunčice p. O.)
Podrobnosti ke všem akcím budou postupně zveřejňovány na webu 
obce www.kuncicepo.cz a samozřejmě také na plakátech.

Co se děje v okolí

JAN HRNČÁREK: Z MALÍŘSKÉ TVORBY
Výstava ke 100. výročí narození.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 20. května 2018.

ČTVRTEČNÍCI: PEČEME S LÁSKOU
O pečení koláčů „lopaťáků“ a dalších regionálních specialit. 
Přednáší PhDr. Anna Hrčková, etnografka Muzea Novojičínska.
Ve čtvrtek 26. dubna 2018 v 17:00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R. Vstupné: 30,- Kč.

MEZI NÁMI ŠELMAMI
Interaktivní program o velkých beskydských šelmách.
Žáci se interaktivní formou seznámí biologií i ekologií vlka, 
medvěda hnědého a rysa ostrovida. Prohlédnou si dermo-
plastické preparáty a odlitky stop, poslechnou si, jak se ob-
raz šelem odrazil v lidové slovesnosti. Program nabízíme ve 
třech variantách - pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ.
Program probíhá od 12. 4. – 4. 5. 2018. Vstupné: 30,- Kč na žáka
Účast na programu rezervujte na tel. 553 034 040, 732 328 944
e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz

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

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
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BIO MLÉČNÉ VÝROBKY

 PŘÍMO Z KUNČIC

PRODEJNÍ DEN

ČTVRTEK 16 – 19h

Případně i v jiné dny po předchozí domluvě

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

 736 180 388

info@farma-mensik.cz

www.farma-mensik.cz

Kunčice pod Ondřejníkem
tel.: 555 500 300
e-mail: recepce@penzionjurasek.cz
www.penzionjurasek.cz

Oáza kl idu,
pohody a relaxace

v Beskydech

Velikonoční menu 29. 3. – 2. 4. 2018
Bazén, bylinková, parní a venkovní finská sauna

Masáže a kosmetika / saunové rituály
Privátní venkovní vířivka (až pro 5 osob)

Objednávky na recepci tel.: 555 500 300  /  Těšíme se na Vás!

Přijďte a potěšte všechny své smysly
v Penzionu Jurášek

Kunčice pod Ondřejníkem 425     (u pivovaru,bývalá MŠ) 
www.daflex-drastikova.cz                   www.daflex.cz  
objednávky: +420 774 335 622             daflex@email.cz  

masáže 
regenerační programy ▪ jóga 

cvičení zdravotní, kondiční, ... 

 
Horní 206, Frenštát p. Rad.

T: +420 605 288 726 
E: martinaspacek@seznam.cz 

Martina Špačková
masáže & nehtové studio

www.tiskarnaklein.cz

ŠIROKÁ PALETA PRODUKTŮ

katalogy

TISK a VAZBA

diplomek a bakalářek

letáky

ob
ra

zy
     

na
 pl

át
ně

br
ož

ur
y

pozvánky

plakáty

vizitky
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ZA PODPORY 
OBCE ČELADNÁ

ANETA LANGEROVÁ / KORBEN DALLAS / a další
3.–4. SRPNA 2018 / ČELADNÁ (AREÁL ZŠ)

www.ladnaceladna.cz
Vstupenky v předprodeji přes síť Ticketpro, v IC Čeladná a v prodejně Oriental v Ostravě-Zábřehu.

inzerát, Kunčický zpravodaj, 210 x 37 mm - 2.indd   1 22. 3. 2018   15:52:44

Organizujeme  remní akce, párty a oslavy. Celková kapacita restaurace je 70 míst včetně salonku pro 25 osob. 

Dobrou chuť přeje hostům restaurace tým kuchařů 
pod vedením Martina Lekače.

RESTAURACE U SESTŘIČEK, BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM, 739 12 Čeladná 42, www.restauraceusestricek.cz.
Objednávky a rezervace: 603 854 333, 558 616 224, otevřeno je denně od 10 do 22 hodin.

210x105_letak_restaurace u Sestricek.indd   2 11.07.16   14:05

Ze života školy a školky

Dne 9. 3. 2018 zazvonil ve třídě 
pro předškoláčky zvoneček podruhé 
a začalo další setkání projektu „My se 
školy nebojíme“. Děti opět zasedly do 
školních lavic a začaly tvořivě a hra-
vou formou pracovat. 

Tématem tohoto setkání byla mate-
matika a prvouka. S dětmi jsme hovo-
řili o tolik toužebně očekávaném roč-
ním období, o jaru, pohybově předvá-
děli jarní hry a počasí. Hrou na barvy 

děti dopočítávaly a dokreslovaly na 
pracovním listu kuličky k jarní hře.

Dramatizovali jsme známou pohád-
ku, počítali postavy v ní. Velmi po-
zorně děti vyslechly pohádku „O ze-
lené pastelce“. Poté si samy pastelku 
z pohádky vyrobily. Bylo kouzelné je 
při této činnosti pozorovat. Děti ko-
munikovaly s p. uč. velmi vstřícně  
a s nadšením. Nakonec jsme si společ-
ně zazpívali písničku a dokreslili slu-

níčku paprsky tak dlouhé, aby dosáhly 
až k nebi a jarní slunce brzy přivolaly.

Mé poděkování patří p. uč. R. Klime-
šové a N. Svobodové. Třetí a poslední 
setkání se uskuteční před zápisem, při 
kterém budoucí žáčci projdou zábav-
nou trasu s úkoly, vyrobí si kouzelný 
klíček od školy, setkají se se s budou-
cími spolužáky, a pak už jen – „HURÁ 
DO ŠKOLY“.

Mgr. E. Halatová

My se školy nebojíme - 2. setkání
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16. března 2018 proběhlo v Galerii 
Karla Svolinského školní kolo pěvec-
ké soutěže s názvem Loutnička. Tuto 
soutěž pořádáme každoročně a děti 
I. stupně tak mají možnost porovná-
vat své pěvecké dovednosti. Letos se 
přihlásilo do školního kola 34 soutě-
žících. Zazněly písně lidové i autorské. 
Co bylo hlavní a potěšilo porotu nejví-
ce? Ze všech pěveckých přednesů byla 
znát radost a nadšení. V první katego-
rii soutěžili žáci prvních tříd a jejich 
umístění bylo následující: 1. Vojtovi-
čová Z., 2. Blažková V., 3. Cochlarová B.

Ve druhé kategorii zpívaly děti  
2. a 3. roč.: 1. Macurová L., 2. Pavelko-
vá J., 3. Šrámek O.

Třetí kategorie patřila zpěvákům 
ze 4. a 5. roč.: 1. Konvičková Z., 2. Boj-
ková V., 3. Eduard Halla.

Školního kola se zúčastnili také  
3 žáci 2. stupně. Na 1. místě byl Strna-
del M., cenu poroty získali Balcarová 
A., Šupola S.

Vítězové jednotlivých kategorií 
žáků I. stupně soutěžili 20. 3. ve Frý-
dlantu nad Ostravicí, kde zpívaly děti 
ze všech okolních škol. 

Oceněným dětem gratulujeme 
a přejeme jim i ostatním soutěžícím, 
aby je zpívání těšilo i nadále.

Mgr. M. Jurková

V pátek 9. března se v Galerii Karla 
Svolinského konalo školní kolo recitační 
soutěže žáků 1. stupně. Soutěž probíha-
la ve třech věkových kategoriích. První 
kategorii tvořili naši prvňáčci. Vítěz-
kou této kategorie se stala Z. Vojtovičo-
vá, druhé místo obsadila T. Čajánková, 
na třetím místě se umístil F. Křenek. 
Ve druhé, nejsilněji obsazené kategorii  
18 žáky, se „utkali“ žáci druhé a třetí 
třídy. Porotu nejvíce zaujal svým pro-

jevem a výběrem básně M. Nikel, který 
zaslouženě zvítězil, druhé místo obsa-
dila E. Peroutková, třetí skončila A. Str-
nadlová. Vítězkou třetí kategorie žáků 
4. a 5. třídy se stala M. Menšíková, dru-
hé místo obsadila A. Bednárková, třetí 
skončil M. Horák. Všem vítězům blaho-
přejeme a ostatním soutěžícím děkuje-
me za účast a čas, který věnovali výbě-
ru básně a učení se přednesu zpaměti.

Mgr. E. Sladká

Loutnička

Recitační soutěž

Aby byl vstup dítěte do 
1. třídy úspěšný a snad-
nější, je pro rodiče dobré 
vědět, jak má být jejich 
dítě na školu připraveno. 
Dítě, vstupující do prvního 
ročníku základní školy by 
mělo být pro školu zralé 
a připravené, aby bez velkých potíží 
a trápení zvládlo její nároky a zátěž. 

A právě o tomto tématu proběhla 
na obou mateřských školách „Bese-
da o škole“, kterou připravila a vedla 
paní učitelka Mgr. Markéta Jurková. 

Rodiče se dověděli infor-
mace z oblasti školní zra-
losti, jak to chodí u zápisu  
a v naší škole obecně. Be-
seda probíhala formou 
diskuze s rodiči a byla 
obohacena spoustou kon-
krétních případů z praxe 

paní učitelky. Tato akce byla pro ma-
teřskou školu i rodiče velkým příno-
sem, proto bych chtěla paní Mgr. Mar-
kétě Jurkové i vedení školy poděkovat 
za její uskutečnění.

Naďa Svobodová, učitelka MŠ školní

Soutěž proběhla 16. března a zde je 
seznam nejlepších v každé kategorii: 

Vítězem kategorie CVRČEK je Voj-
tovič O. ze 3.A, kategorii KLOKÁNEK 
vyhrála Menšíková M. z 5. třídy, která 
se zároveň stala i nejlepší řešitelkou 

za naši školu. V kategorii BENJAMÍN 
bodoval nejvíce Blažek H. ze 7. třídy  
a vítězem v nejvyšší kategorii KADET 
se stal Sebera O. z 9. třídy. 

Gratulujeme! 
Mgr. Alena Charbuláková

Ve středu 21. 3. zůstalo v 6. tří-
dě několik děvčat s třídní učitelkou 
trochu déle, než byla jejich vyučo-
vací povinnost. Z březového proutí  
a břečťanu jsme vyráběli velikonoč-
ní ozdoby na dveře nebo do interiéru, 

které si mohou ještě doma dozdobit 
patřičnými symboly. Práce je bavila, 
proto si domů odnesly pěkný přírod-
ní výrobek. 

Mgr. M. Kahánková, 
třídní uč. 6. tř.

Než půjdu do školy

Matematický klokan 2018

Velikonoční tvoření
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Ve dnech 13. 3. a 15. 3. 2018 se druž-
stva naší školy zúčastnila okrskového 
kola turnaje ve vybíjené ve Frýdlantě 
n. O. Nejprve dívčí družstvo v úterý 
obsadilo 3. místo a ve čtvrtek smíšené 

družstvo zůstalo těsně před branami 
finále na 5. místě. Členy družstva byli 
žáci 4. a 5. třídy a všem jim za bojov-
nost patří poděkování. 

Mgr. P. Švrčková

ČELADENSKÁ OVEČKA

Krásná umístění v V. ročníku vý-
tvarné soutěže O POHÁR ČELADENSKÉ 
OVEČKY - tentokrát na téma „Zvířata  
v Beskydech“ získali titožáci naší ško-
ly: 1. místo – Matyáš Macura a 3. mís-
to Johana Kaslová. V pátek 16. 3. se obě 
děti zúčastnily slavnostní vernisáže  
s předáváním cen.

KLADENSKÁ VEVERKA
Letos proběhl již 29. ročník Meziná-

rodní dětské výtvarné, literární a foto-
grafické soutěže Kladenská veverka. 
Tématicky byla soutěž zaměřena na 
vztah člověka a přírody. Z došlých 4825 
prací od dětí z České republiky a z 9 ze- 
mí světa získala za své výtvarné dílko 
1. místo Sára Vykrutová, žákyně III. B., 
která se zúčastnila vernisáže a předá-
vání cen vítězům v Kladně. Gratulujeme.

TŘÍKRÁLOVÉ POMÁHÁNÍ 2018
Výtvarná soutěž Charity Vlašim 

byla pro nás také úspěšná, porota vy-
brala výtvarnou práci Sáry Vykruto-
vé pod názvem „Tři králové a vločková 
párty“. Mgr. E. Halatová

V úterý 20. března 2018 se ve Frý-
dlantě nad Ostravicí konalo okrskové 
kolo pěvecké soutěže pod názvem „Lout-
nička“. Naši školu reprezentovaly žáky-
ně Z. Vojtovičová, L. Macurová a Z. Kon-
vičková, které se ve školním kole umís-
tily ve své kategorii na prvním místě. 

Okrskového kola se zúčastnilo  
33 žáků 1. až 5. ročníku. V takto velké 
konkurenci si ve své kategorii L. Macu-
rová a Z. Konvičková vyzpívaly první 
místo a Z. Vojtovičová obsadila krásné 
druhé místo. 

Gratulujeme a děkujeme za pečli-
vou přípravu a vzornou reprezentaci 
školy.  Silvie Kokešová

Vybíjená

Výtvarné 
úspěchy

Loutnička – okrskové kolo 
pěvecké soutěže

Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského,
Kunčice pod Ondřejníkem
zve všechny budoucí prvňáčky na

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
PRO ROK 2018 - 2019,
který se bude konat  
dne 10. dubna 2018
od 14:00 do 17:30 v budově školy.

Náhradní termín dne 24. dubna 2018 od 14:00 do 15:00.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, vezměte s sebou rodný list dítěte, 
svůj občanský průkaz, vyplněný dotazník a žádost, které obdržíte v MŠ 
nebo naleznete na webu, případně vyšetření z PPP a zprávu lékaře.

http:/www.zskuncice.cz/
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výkopové práce, terénní úravy a další

Jan Melicher

melibagr@seznam.cz
+420 605 413 822

www.melibagr.cz

více informací na tel.: +420 736 773 930
a e-mail: noviny@kuncicepo.cz

ZDE MŮŽE BÝT VAŠE  
REKLAMA

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

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

Telefon: 603 315 738

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 


