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Milí sousedé,
myslím, že mnozí z Vás sleduje-

te vývoj událostí okolo BREXITu. 
Diskutovat na toto téma bychom 
mohli nekonečně dlouho, úvodník 
má ale omezenou kapacitu (okolo 
1400 znaků, včetně mezer). Co mne 
na té situaci nejvíce trápí? Tento 
trend sleduji již delší dobu i na naší 
politické scéně (ať již komunální či 
celostátní). Sice, že se lidé nedo-
káží domluvit a hlavně, že dochá-
zí k výrazné názorové polarizaci 
společnosti a vzájemným útokům. 
Také všechny volební výsledky jsou 
velmi těsné, a tak je vždy velká vět-
šina voličů vlastně s výsledkem ne-
spokojených. Trošku si myslím, že 
i sami Britové jsou vývojem velice 
překvapeni a nestačí se divit.

Osobně jsem ráda, že jsme součás-
tí EU. Pamatuji si, jak jsem jako čer-
stvě 18letá, hrdě vhazovala v refe-
rendu do volební urny obálku s ANO 
(prosím nezaměňovat s názvem jed-
né politické strany), na podporu vstu-
pu naší země do EU. Mnozí lidé EU 
vnímají přes Evropské dotace, které 
také hojně využíváme. Ale jen o pe-
nězích to určitě není a navíc zcela jis-
tě neproudí jen jedním směrem. Stá-
le si myslím, že přes mnohé neduhy 
má toto společenství smysl. Evropa 
může budoucím hrozbám čelit pouze 
pohromadě. I v rodině má každý ne-
jen svá práva, ale i povinnosti. 

Optimismem mě nabíjí úspěch 
paní Zuzany Čaputové, která se sta-
ne první Slovenskou prezidentkou. 
Líbí se mi, že nevyhledává konfron-
taci a místo útoků na druhé nabízí 
svůj program. Upřímně jí blahopřeji 
a držím palce!  Vaše Míša

Slovo starostky

Modernizace multifunkční od-
borné učebny ZŠ a MŠ Karla Svo-
linského

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_075/0009815

Název programu: Integrovaný regi-
onální operační program (IROP)

Typ integrovaného nástroje: Komu-
nitně vedený místní rozvoj.

Výzva: 7. výzva MAS Frýdlantsko 
– Beskydy – IROP - Infrastruktura 
pro základní, střední a vyšší odbor-
né školy.

Celkové způsobilé výdaje pro-
jektu jsou 1 012 694,- Kč. Příspě-
vek z fondů EU – 962 059,30 Kč. Fi-
nanční prostředky z rozpočtu obce 
– 50 634,70 Kč.

Stav projektu: Vydání právního 
aktu, Registrace akce a rozhodnutí 
o poskytnutí dotace.

Předmětem projektu je pořízení 
vybavení (PC vybavení a software pro 
výuku odborných předmětů) v ná-
vaznosti na klíčové kompetence - cizí 
jazyk, práce s digitálními technologi-
emi, přírodní vědy, technické a řeme-
slné obory do stávající odborné učeb-
ny v ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kun-
čice pod Ondřejníkem, p.o. za účelem 
zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě 
na budoucí uplatnění na trhu práce 
v klíčových kompetencích. Realiza-
cí projektu vznikne moderní multi-
funkční odborná učebna, která bude 
odpovídat požadavkům dnešní doby 
a trhu práce. Cílem projektu je zvý-
šení kvality infrastruktury pro vzdě-
lávání a zkvalitnění veřejných služeb  
a podmínek života v obci Kunčice pod 
Ondřejníkem.  

Michaela Šebelová, starostka obce

Škola bude mít nově vybavenou 
počítačovou učebnu

       Veselé 
   Velikonoce
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Obec informuje

Při posledním únorovém zasedá-
ní Rady obce se projednaly záležitos-
ti související výhradně s rekonstrukcí 
Základní školy Karla Svolinského. Sta-
rostka obce přednesla hned dva návr-
hy. První se týkal zastřešení vstupů do 
budovy školy z parkoviště, a druhý pak 
úpravy chodby v druhém patře školy  
(u sborovny a ředitelny), kde by se měl 
zřídit archiv ZŠ. Oba výše zmíněné návr-
hy se setkaly s kladnou odezvou radních 
a proto stavební firma (která se zabý-
vá také projektem „Navýšení kapacity 
ZŠ – přístavba školy“) zhotoví cenovou 
nabídku a konstrukční návrhy. Na zá-
věr se diskutovala příprava zadávací 
dokumentace pro veřejnou zakázku 

na dodávky v rámci projektu „Zázemí 
pro mimoškolní aktivity v Kunčicích 
pod Ondřejníkem“. Bude vypracována 
vizualizace interiéru jednotlivých uče-
ben, včetně veškerých technických spe-
cifikací nábytku. Rada obce byla také 
požádána firmou KVAZAR a.s., tedy 
zhotovitelem přístavby školy, o změnu 
poddodavatele vzduchotechniky. Pů-
vodní dodavatel, společnost AIR FINAL 
s.r.o. není z kapacitních důvodů schopna 
garantovat čas dodání. Dodávku vzdu-
chotechniky tedy provede společnost 
TEMEX spol. s.r.o., která splňuje veškeré 
podmínky pro danou zakázku. 

Dne 4.3. seznámila starostka obce 
RO s návrhem Smlouvy o partnerství 

mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a obecně prospěšnou společností 
EDUin, o.p.s. Předmětem této smlou-
vy je začlenění obce do projektu „Klub 
zřizovatelů“ v rámci programu Města 
vzdělávání. Cílem tohoto partnerství 
je dlouhodobě podporovat kvalitu ve 
školství, poskytnout koncepční pod-
poru pro moderní vizi regionálního 
vzdělávání, zvýšit spokojenost rodi-
čů jako příjemců školství coby veřejné 
služby a podobně. Zmíněné partnerství 
by mělo napomoci úspěšnému naplně-
ní strategického cíle „Školství a volný 
čas“ Programu rozvoje obce Kunčice 
pod Ondřejníkem. Jednorázový popla-
tek za službu je pro rok 2019 stanoven 
na 3 630 Kč. O aktivitách společnosti je 
možné se více dočíst na www.eduin.cz. 

Další usnesení Rady obce se týkalo 
prodeje pozemku parc. č. 3367/2 o vý-
měře 589 m², na žádost pana R.V., pro 
kterého představuje tento pozemek je-
dinou přístupovou cestu k domu. Pro-
dej pozemku bude projednán na Za-
sedání zastupitelstva obce, které pro-
běhne dne 9. 4. 2019. Další žádost RO 
obdržela od firmy Víno Sýkora s.r.o. – 
a to na pronájem prostor v objektu pro-
dejny potravin Hruška. V prostorech 
bude provozována vinotéka a prodej al-
koholických a nealkoholických nápojů.

V neposlední řadě RO schválila od-
koupení 55 m vodovodní přípojky DN 
50, na pozemcích parc. č. 1133/13, 
1133/14, 1133/7 a 1131 s napojením 
na vodovod obce Kunčice pod Ondřej-
níkem na pozemku parc. č. 1133/13. 
Smlouva s investorem, panen J. G. počí-
tá s cenou 27 000 Kč. Investor se touto 
smlouvou zavazuje zřídit bezúplatně 
služebnost inženýrské sítě, provozo-
vat vodovod, provádět opravy, údržby 
atd. Zmíněná vodovodní přípojka bude 
rekolaudována na vodovod.  

Místostarosta na konci zasedání 
informoval RO, že byla zbudována dvě 
místa pro vyhýbání vozidel na cestě 
směrem k penzionu Jurášek. Dále in-
formoval o znovuobnovení stavebních 
prací na akci „Vodovod Bystré – Pícha“ 
a o tom, že bylo zahájeno čištění míst-
ních komunikací vysokotlakým zame-
tačem včetně kropičky po zimní údržbě 
společností SÁRA Viktor s.r.o.

Připravila Dominika Fucsíková

Projekty s ukončenou realizací Udržitelnost do:
Výstavba kanalizace a ČOV v Kunčicích pod Ondřejníkem 1.10.2022
Zavedení systému kompostování BRO vznikajících v do-
mácnostech v obci Kunčice pod Ondřejníkem 15.10.2018

Kunčice pod Ondřejníkem - Zkvalitnění nakládání s odpady 20.10.2019
Kanalizace Kunčice pod Ondřejníkem, východní část 27.5.2025
Nové centrum obce Kunčice pod Ondřejníkem - 1.etapa  
(pozn. vybudování přechodu se semaforem) 2020

Zahrada mateřské školy v areálu Základní a mateřské ško-
ly Karla Svolinského 31.8.2020

Energetické úspory objektu Obecního úřadu v Kunčicích 
pod Ondřejníkem 15.7.2020

Multifunkční hřiště u MŠ a ZŠ Karla Svolinského 2021
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce 
Kunčice pod Ondřejníkem 2023

Zpracování digitálního povodňovéhoplánu a vybudování 
varovného výstražného systému před povodněmi pro obce 
Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem

2023

Realizované projekty nebo projekty, u kterých máme 
požádáno o dotaci Fáze projektu:

Obec Kunčice pod Ondřejníkem - Navýšení kapacity ZŠ 
Karla Svolinského realizace

Vybavení odborných učeben základní školy v Kunčicích 
pod Ondřejníkem realizace

Modernizace multifunkční odborné učebny v ZŠ a MŠ Kar-
la Svolinského

Rozhodnutí o poskytnu-
tí dotace

Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřej-
níkem

probíhá věcné posouzení 
/ hodnocení analýzy rizik

5.1 a) ZŠ Kunčice p. O. - energetické úspory tělocvičny zaregistrování žádosti 
o podporu

5.1 b) ZŠ Kunčice p. O. - energetické úspory tělocvičny zaregistrování žádosti 
o podporu

Bezbariérový chodník v obci Kunčice pod Ondřejníkem 
I. etapa - 1. část (od centra směrem k bytovému domu na 
Frenštát pod Radhoštěm)

podána v listopadu 2018

Přechod místní knihovny Kunčice pod Ondřejníkem ze 
systému Clavius na AKS tritius REKS pověřené Městské 
knihovny ve FM

Dotace schválena. Připra-
vujeme realizaci.

Stručně z jednání Rady obce

Přehled dotačních projektů
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Vladimír Tkáč 89 let
Lida Mrkvová 87 let
Irena Vybíralíková 83 let
Jozefa Valentová 80 let
Per Krmášek 75 let
Eva Čajánková 70 let
Vladimíra Šigutová 70 let
Antonín Žák 70 let

Miloš Hrdlička 70 let
Ivo Češek 65 let
Břetislav Sumík 65 let
Pavel Závodný 60 let
Zdeněk Václavík 60 let

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

Jubilanti duben 2019
Společenská rubrika

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

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

Vážení odběratelé pitné vody, blíží se 
termín zálohových plateb na vodné 
a stočné pro II. čtvrtletí do 25. dub-
na 2019. Ing. Tomáš Hrubiš

jednatel společnosti

Možná jste zaznamenali v TV! 
iReportéra ČT paní Mileny Vaculo-
vé z naší obce o naší krásné obci 

https://www.ceskatelevize.cz/
ivysilani/12094108610-regiony-
-ct24/319281381960323

Reportáž začíná v čase 34:15. 
Moc paní Vaculové děkujeme !!!

Kunčická s.r.o.
Zálohové platby za 
vodné a stočné 2019

iReportér ČT

Setkání dříve 
narozených

Obecní úřad v Kunčicích p. O. 
uskuteční v úterý 30. dubna 2019 
ve 14.00 hod v sále restaurace 
Huťařství „Setkání dříve naro-
zených.“ 

Toto pozvání se týká občanů, 
kteří letos dovrší 65 let (roč. 1954) 
a pak již VŠECH dalších občanů 
starších ročníků. Tito občané se 
mohou přihlásit nejpozději do pát-
ku 26. dubna 2019 telefonicky na 
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.

Srdečně zve 
Obecní úřad v Kunčicích 

pod Ondřejníkem

!
Rozloučení

V měsíci březnu jsme se napo-
sledy rozloučili s paní Jarmilou  
Holušovou, Drahomírou Šretrovou 
a Marii Tománkovou.

NÁVRATKA
Setkání dříve narozených 30. dubna 2019 

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

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

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

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

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

Vzpomínková
slavnost

Obecní úřad 
v Kunčičích pod Ondřejníkem 

Vás srdečně zve 
v pátek 3. května 2019

od 12:30 hod.
na 

VZPOMÍNKOVOU SLAVNOST 
v prostorách před obecním

úřadem u příležitosti
74. výročí osvobození naší

obce a vítězství nad nacismem.

Přehledná informace k platbě místních poplatků

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

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

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

Všechny poplatky je možno uhradit hotově v pokladně Obecního úřadu v Kunčicích 
pod Ondřejníkem v úředních hodinách pokladny:

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

nebo převodem na účet obce: 1682010349/0800 + přidělený variabilní symbol. 
Informace ivana.reznickova@kuncicepo.cz, tel. 725 506 901.
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v úterý 09. 04. 2019 v 16:00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu

NÁVRH PROGRAMU
1. Volba návrhové komise
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Prostor pro návrhy a připomínky ob-

čanů (pouze netýkají – li se některé-
ho ze schválených bodů programu)

4. Kontrola usnesení z IV. zasedání Za-
stupitelstva obce Kunčice pod Ond-
řejníkem

5. Stanovení odměn členů komisi rady 
obce a výborů ZO, kteří nejsou členy 
ZO

6. Úhrada zvýšených nákladů na úpra-
vu zevnějšku členů zastupitelstva 
obce

7. Odměna pro členy výjezdové Jed-
notky Sboru dobrovolných hasičů 
Kunčice pod Ondřejníkem

8. Smlouva o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce – MSK (kotlíkové dota-
ce) 

9. Smlouva o spolupráci při realizaci 
projektu „Kotlíkové dotace v Mo-
ravskoslezském kraji – 3. výzva“

10. Žádosti TJ Sokol Kunčice pod Ond-
řejníkem, z. s., a uzavření veřejno-
právní smlouvy č. 12/2019 a veřej-
noprávní smlouvy č. 13/2019

11. Projekt Energetické úspory tělo-
cvičny ZŠ – žádost o dotaci SFŽP 
(na financování spoluúčasti)

12. Navýšení kapacity ZŠ Karla Svolin-
ského – přístavba školy 

13. Zpráva o činnosti Kontrolního vý-
boru

14. Zpráva o činnosti Finančního vý-
boru

15. Dohoda o změně katastrální hrani-
ce mezi obcemi Čeladná a Kunčice 
pod Ondřejníkem

16. Stavba Terasový dům Ondřejník na 
pozemku parc. č. 1209/09 v k.ú. Kun-
čice p. O. - nedokončená investice

17. Výstavba Rozhledny na vrcholu 
Skalka

18. Majetkové záležitosti:
A:  koupě části pozemku parc. 

č. 3581 v k.ú. Kunčice pod Ond-
řejníkem, část pod příjezdovou 
komunikací k rodinným domům

B:  prodej části pozemku parc.  
č. 1881/6 a parc. č. 1893/12 
v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem

C:  prodej pozemku parc.č. 3367/2 
v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem

D: majetkové vypořádání části 
pozemku parc.č. 2272/1 v k.ú. 
Kunčice pod Ondřejníkem, pod 
místní komunikací č. 5b

19. Rozpočtové opatření č. 3/2019
20. Informace o jednáních Rady obce 

Kunčice pod Ondřejníkem
21. Nový Jednací řád Zastupitelstva 

obce Kunčice pod Ondřejníkem
22. Různé/ Diskuse

Srdečně zveme občany na V. zasedání Zastupitelstva 
obce Kunčice pod Ondřejníkem

Upozornění na změnu místa 
velkoobjemového odpadu 

Upozorňujeme občany na změnu 
místa sběru velkoobjemového odpa-
du, které bude letos nově otevřeno 
v areálu pily v Kunčicích pod Ondřej-
níkem č.p. 803. Sběrné místo bude 
otevřeno od soboty 13. dubna v těch-
to hodinách - pondělí a středa od 

15-18 hodin a v sobotu od 10-12 ho- 
din (vyjma státních svátků).

Bioodpad a větve ukládejte do 
velkých kontejneru v ohradě u gará-
ží pod silnicí u obecního úřadu, kde 
jsou volně přístupné.

David Fojtík, místostarosta
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V letošním roce jsme 
zaznamenali v regio-
nu 16 skutků podvodů 
spáchaných na senio-
rech. Nejčastější legen-
dou jsou opět volající 

„VNUCI.“ Oběti peníze většinou nevyda-
ly (v 15 případech). Nejčastěji byly tyto 
skutky spáchány na Karvinsku a Opav-
sku, dva případy prověřujeme na Novoji-
čínsku a Bruntálsku, jeden na Opavsku.

Moravskoslezští policisté započa-
li v pátek 15. 3. 2019 prověřovat tři 
oznámení seniorů, které měli telefo-
nicky kontaktovat v rozmezí čtyř ho-
din odpoledne 15. 3. 2019 jejich „vnuci.“ 
Alespoň takto se při komunikaci volají-
cí představili. Způsob spáchání činu byl 
obdobný. Úvodní oslovení „ahoj babi/
dědo“ brzy vystřídala vstřícná komu-
nikace, v jejím průběhu většinou senior-
ky oslovily volajícího křestním jménem 
jejich vnuka, načež volající souhlasil 
a uvedené jméno při telefonátu užíval. 
Následně volající „příbuzný“ požadoval 
půjčku nemalé finanční částky v rozsa-
hu set tisíc korun. Všichni „vnuci“ kon-
taktovali oběti prostřednictvím pev-
ných linek. Oslovené seniorky a senior 
zareagovali správně, požadavky vo-
lajících nereflektovali a následně byla 
učiněna oznámení policistům. 

V sobotu 16. 3. 2019 jsme zahájili 
prověřování dalšího případu, kdy se-
nior v Karviné bohužel desítky tisíc 
zcela neznámému člověku předal. 

O předmětných pokusech o vyláká-
ní peněz seniorů jsme opakovaně infor-
movali. Vzhledem ke znovu zazna-
menaným pokusům a četnosti pří-
padů je na místě opakování základních 
doporučení seniorům pro tyto kritické 
situace. Také díky osvětě většina seni-
orů finance neznámým nevydá.

Zopakování rad:
Jste-li kontaktováni neznámým vo-

lajícím, který se představí jako Váš pří-
buzný a požaduje půjčení peněz (z ja-
kéhokoliv důvodu – například sděluje, 
že se stal účastníkem dopravní nehody, 

má různé problémy – potřebuje finance 
na právníka…), požadavek neakceptuj-
te a zásadně peníze nepředávejte ne-
známým lidem. 

Situaci nejprve ověřte zpětným telefo-
nátem u svých blízkých, zda skutečně vo-
lal člen rodiny a peníze neodevzdávej-
te neznámým lidem. Ani kdyby volající 
„příbuzný“ tvrdil, že nemůže dorazit a že 
peníze nutně potřebuje, proto posílá jiné-
ho člověka, peníze neznámému člověku 
nepředávejte. Neznámé osoby nepouš-
tějte do svých příbytků (byť Vás kontak-
tují s jakoukoliv záminkou). Předmětnou 
událost sdělte policistům na lince 158. 

Znovu svým blízkým – seniorům – při-
pomeňte, jak se chovat v popsané chvíli, 
nereflektovat jakékoliv telefonáty volají-
cích s požadavky na finance, byť se vola-
jící představí jako příbuzný (vnuk, syn…) 
a sděluje rozličné důvody, proč peníze ur-
gentně (nyní, hned…) potřebuje. Zmiňte, 
že volající mohou tvrdit rozličné důvody, 
proč nemohou za seniorem dorazit sami 
a proč posílají jiného člověka. Doplňte, 
aby zásadně do obydlí nepouštěli nezná-
mé osoby.

K tématu již zveřejněná 
statistická data:

V loňském roce jsme v regionu 
prověřovali 56 trestných činů pod-
vodů spáchaných na seniorech. Nej-
častěji užili pachatelé právě legendy 

„VNUK“ a to celkem v 25 případech 
(peníze vydali senioři „jen“ ve třech 
případech, škoda na majetku přesáh-
la 500 000 korun). Pokud by senioři 
vydali peníze ve všech 25 případech, 
škoda by přesáhla 2 290 000 korun. 

Informovanost seniorů:
Moravskoslezští policisté pokračují 

v preventivních a informačních aktivi-
tách. https://www.policie.cz/clanek/
policiste-seniorum.aspx.

V průběhu besed využíváme publika-
ci moravskoslezské policie Černá kro-
nika aneb ze soudních síní, která ob-
sahuje příběhy nejčastějších trestných 
činů páchaných na seniorech. Závěr pří-
běhu vždy náleží radám seniorům. Pub-
likace je dostupná ve všech moravsko-
slezských knihovnách. Kniha samozřej-
mě obsahuje také povídku O vnucích. 

„Dobrý den. Paní Anežka Vlídná? Po-
sílá mě Váš vnuk Jarda,“ ozvalo se z do-
mácího telefonu v domě s pečovatelskou 
službou, kde paní Anežka už nějakou 
dobu bydlela.

„Áaach, Jaroušek si na mě vzpomněl,“ 
zaradovala se. Jaroušek byl její milovaný 
vnuk. Jediný, kterého měla a který za ní 
občas přišel i do jejího nového domova…

mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař

„Volající vnuci…“

Dne 7. ledna 2019 byla pro kraje 
vyhlášena 117. výzva Ministerstva ži-
votního prostředí týkající se  kotlíko-
vých dotací. Krajský dotační program, 
v rámci kterého budou moci žadatelé 
v Moravskoslezském kraji podávat své 
žádosti o dotaci na výměnu kotle, bude 
vyhlášen nejdříve v měsíci dubnu 2019.

Termín příjmu žádostí o dotace 
bude nejdříve od května 2019.

Dotaci může využít každý, kdo mění 
neekologický kotel na tuhá paliva s ruč-
ním přikládáním za  plynový konden-
zační kotel, tepelné čerpadlo nebo níz-
koemisní kotel na biomasu. Kotlíková 
dotace 2019 se přitom vztahuje jak na 
nákup nového topného zdroje včetně 
instalačního materiálu, tak   i  na pro-
jektovou dokumentaci, instalaci, sta-
vební práce a likvidaci starého kotle.

V této výzvě už není možné insta-
lovat kombinované kotle na uhlí a bio-
masu.

Věděli jste, že o dotaci můžete žádat 
i zpětně, a to v případě, že byl kotel vy-
měněn od 15. července 2015?

Obec opět ve spolupráci s Moravsko-
slezským krajem plánuje každého žada-
tele podpořit částkou ve výši 5 000 Kč. 

David Fojtík, místostarosta obce

Informace k 3. výzvě Kotlíkových dotací
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Pro koho je dotace určena?
Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na 
území Moravskoslezského kraje, které jsou vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládá-
ním nesplňujícím 3., 4. nebo 5. třídu dle ČSN EN 303-5, napojeným na otopnou soustavu 
a komínové těleso. Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně 
se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt.

Na co je dotace určena?
Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 
za nový ekologický zdroj tepla, kterým může být: 

• kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním)
• plynový kondenzační kotel
• tepelné čerpadlo

Žadatelem vybraný kotel musí být uveden na „seznamu kotlů“ podporovaných z kotlíkové 
dotace - Seznam výrobků a technologií, který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na adrese 
https://svt.sfzp.cz. V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kusové dřevo) je 
povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 
55 l vody na 1 kW výkonu kotle (např. 1100 litrů u kotle s výkonem 20 kW). 

Z kotlíkové dotace lze podpořit i výměny kotlů realizované v období již od 15. 7. 2015. Nejpozději 
musí být výměna kotle provedena do 30. 9. 2023. Do tohoto data musí být rovněž předloženo 
závěrečné vyúčtování.

Uznatelné jsou náklady na:
• výměnu zdroje tepla a s tím související stavební úpravy 
• novou otopnou soustavu nebo její úpravu
• akumulační nádobu, kombinovaný bojler, zásobník TUV
• zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání 
 (uvedení kotle do provozu, spalinové cesty apod.). Výdaj je uznatelný pouze do data 
 uvedení zdroje tepla do trvalého provozu 
• projektovou dokumentaci (není podmínkou) 

NELZE provést výměnu:
• stávajícího starého plynového kotle 
 (musí dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním) 
• stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová), nebo kotle s automatickým přikládáním paliva
• zdroje vytápění u žadatele, který v minulosti (nejdříve od 1. 1. 2009) byl podpořen z programu   
 Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizo-
 vaných MŽP a krajem, z programů Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji financova-
 ných z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 nebo v rámci individuální dotace  
 z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Jaká je výše dotace?
Na výměnu kotle můžete získat ze zdrojů Evropské unie (dále jen EU)

Základní podpora bude navýšena o částku 7.500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována 
v prioritní obci. Seznam obcí nacházejících se v Moravskoslezském kraji najdete na adrese 
https://lokalni-topeniste.msk.cz. Všem úspěšným žadatelům přispěje Moravskoslezský kraj 
dalšími 7.500 Kč. Posledním způsobem, jak snížit míru vlastních prostředků na výměnu kotle, je 
případný příspěvek obce. Seznam přispívajících obcí a výše jejich příspěvku je uveden na adrese 
https://lokalni-topeniste.msk.cz.

Jak o dotaci požádat?
Žádost si bude možné připravit a uložit již ode dne vyhlášení dotačního programu, tj. od 10. 
dubna 2019. Žádost o poskytnutí dotace bude podávána elektronicky, a to prostřednictvím 
webové aplikace „Kotlíková dotace“ dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz. Žádostem bude 
přiřazeno jedinečné registrační číslo, a to podle času jejího odeslání v aplikaci. Žádosti bude 
možné v elektronické aplikaci odesílat od 10:00 hodin dne 13. května 2019. Žádosti budou 
přijímány do pořadového čísla 10.000 nebo do 30. 10. 2020. 

Po odeslání žádosti a přiřazení registračního čísla je nutné žádost vygenerovanou z aplikace 
vytisknout, podepsat a tuto listinnou podobu žádosti, včetně všech relevantních příloh, doručit 
na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to do 10 pracovních dnů od elektronického 
podání. Spolu se žádostí se vytiskne i polep na obálku, ve které budete žádost odesílat. Vzor, 
který je přílohou dotačního programu, nepoužívejte. Pokud si předvyplněnou žádost otevřete 
před začátkem příjmu žádostí, nezapomeňte stránku aktualizovat (tlačítko F5 nebo symbol     
     v horní části webové stránky).

Na výměnu 1 zdroje tepla je možné zaregistrovat a podat pouze 1 žádost! 

Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském 
kraji – 3. výzva NEJVÝŠE VŠAK
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ZÁKAZ KOTLŮ

OD 1. ZÁŘÍ 2022

1. A 2. EMISNÍ TŘÍDY

Zákaz starých kotlů se blíží. Využijte dotaci 
až 150.000 Kč a pořiďte si nový úsporný kotel. 
Ušetříte peníze, ochráníte zdraví svých dětí a vyhnete 
se vysoké pokutě. A bude se i vám lépe dýchat. 

Informujte se na svém krajském úřadě.

Web: https://lokalni-topeniste.msk.cz
Telefon: 595 622 355, E-mail: kotliky@msk.cz

595 622 355
kotliky@msk.cz

K žádosti o dotaci je nutno přiložit:
• Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího (měněného) kotle - jedná se 
o kontrolu, kterou si byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW, napojených 
na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu, povinni nechat zpracovat do konce roku 
2016. Doklad slouží k prokázání třídy kotle. Pokud byl kotel vyměněn do 31. 12. 2016, lze jej 
nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu původního kotle (např. fotografií štítku kotle, 
technickou dokumentací apod.). U kotlů vlastní výroby (zlikvidovaných před rokem 2017), kde 
není třída stanovena výrobcem nebo prokázána jiným dokladem, je možné využít čestného 
prohlášení o neznámé třídě kotle.
• Fotodokumentaci stávajícího (měněného) kotle napojeného na otopnou soustavu a komí-
nové těleso. Fotodokumentace musí být pořízena z více pohledů a z fotografií musí být zřejmé 
napojení kotle na otopnou soustavu i spalinové cesty.
• Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy o zřízení účtu žadatele. Nelze využít účet 
jiného člena rodiny, dispoziční právo k účtu také není dostačující. 
• Další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).

Po výměně kotle žadatel doloží 
(finanční vyúčtování): 
• Fotodokumentaci odpojeného a  znehod-
noceného kotle (z fotografií musí být zřejmé, že 
se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste 
přikládali k žádosti). 
• Kopii dokladu o likvidaci kotle (formulář na 
adrese https://lokalni-topeniste.msk.cz). 
• Kopie účetních dokladů (faktury, parago-
ny) a doklady o jejich úhradě (příjmové dokla-
dy, bankovní výpisy). 
• Fotodokumentaci nového zdroje tepla (je-li 
možné, vč. výrobního štítku). 
• Kopii protokolu o  uvedení nového zdroje 
tepla do provozu a kopii protokolu o revizi 
spalinové cesty (pouze v případě, že novým 
zdrojem tepla je spalovací zdroj).

Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách dotační-
ho programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 
3. výzva“, který bude po vyhlášení dostupný na adrese 
https://lokalni-topeniste.msk.cz a na stránkách Moravskoslez-
ského kraje www.msk.cz, záložka Úřední deska, odkaz Dotace. 
Leták je hrazen z projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslez-
ském kraji – 3. výzva“, číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638, 
který je financován Ministerstvem životního prostředí v rámci 
„Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“ podpo-
rovaného z Fondu soudržnosti.
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závěrečné vyúčtování.

Uznatelné jsou náklady na:
• výměnu zdroje tepla a s tím související stavební úpravy 
• novou otopnou soustavu nebo její úpravu
• akumulační nádobu, kombinovaný bojler, zásobník TUV
• zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání 
 (uvedení kotle do provozu, spalinové cesty apod.). Výdaj je uznatelný pouze do data 
 uvedení zdroje tepla do trvalého provozu 
• projektovou dokumentaci (není podmínkou) 

NELZE provést výměnu:
• stávajícího starého plynového kotle 
 (musí dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním) 
• stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová), nebo kotle s automatickým přikládáním paliva
• zdroje vytápění u žadatele, který v minulosti (nejdříve od 1. 1. 2009) byl podpořen z programu   
 Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizo-
 vaných MŽP a krajem, z programů Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji financova-
 ných z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 nebo v rámci individuální dotace  
 z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Jaká je výše dotace?
Na výměnu kotle můžete získat ze zdrojů Evropské unie (dále jen EU)

Základní podpora bude navýšena o částku 7.500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována 
v prioritní obci. Seznam obcí nacházejících se v Moravskoslezském kraji najdete na adrese 
https://lokalni-topeniste.msk.cz. Všem úspěšným žadatelům přispěje Moravskoslezský kraj 
dalšími 7.500 Kč. Posledním způsobem, jak snížit míru vlastních prostředků na výměnu kotle, je 
případný příspěvek obce. Seznam přispívajících obcí a výše jejich příspěvku je uveden na adrese 
https://lokalni-topeniste.msk.cz.

Jak o dotaci požádat?
Žádost si bude možné připravit a uložit již ode dne vyhlášení dotačního programu, tj. od 10. 
dubna 2019. Žádost o poskytnutí dotace bude podávána elektronicky, a to prostřednictvím 
webové aplikace „Kotlíková dotace“ dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz. Žádostem bude 
přiřazeno jedinečné registrační číslo, a to podle času jejího odeslání v aplikaci. Žádosti bude 
možné v elektronické aplikaci odesílat od 10:00 hodin dne 13. května 2019. Žádosti budou 
přijímány do pořadového čísla 10.000 nebo do 30. 10. 2020. 

Po odeslání žádosti a přiřazení registračního čísla je nutné žádost vygenerovanou z aplikace 
vytisknout, podepsat a tuto listinnou podobu žádosti, včetně všech relevantních příloh, doručit 
na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to do 10 pracovních dnů od elektronického 
podání. Spolu se žádostí se vytiskne i polep na obálku, ve které budete žádost odesílat. Vzor, 
který je přílohou dotačního programu, nepoužívejte. Pokud si předvyplněnou žádost otevřete 
před začátkem příjmu žádostí, nezapomeňte stránku aktualizovat (tlačítko F5 nebo symbol     
     v horní části webové stránky).

Na výměnu 1 zdroje tepla je možné zaregistrovat a podat pouze 1 žádost! 

Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském 
kraji – 3. výzva NEJVÝŠE VŠAK

tepelné 
čerpadlo 80%

80%

80%

plynový 
kondenzační kotel 75%

EU + PŘÍSPĚVEK ZA 
PRIORITNÍ OBEC

kotel pouze na 
biomasu automatický

kotel pouze na biomasu 
s ručním přikládáním

+ PŘÍSPĚVEK 
KRAJE

120.000 Kč

120.000 Kč

100.000 Kč

95.000 Kč

127.500 Kč

127.500 Kč

107.500 Kč

102.500 Kč

135.000 Kč

135.000 Kč

115.000 Kč

110.000 Kč

Kotlíkové kontakty
telefon: 595 622 355
e-mail: kotliky@msk.cz
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Dne 15. února 2019 schválila ekono-
mická rada farnosti pořízení nových la-
vic do farního kostela sv. Maří Magdalé-
ny. Odhadovaná cena je 600 000,00 Kč. 
Obec na tento cíl v roce 2018 schválila 
250 000,00 Kč. Tolik z internetových 
stránek farnosti Kunčice pod Ondřej-
níkem.

Zajímalo by mě, jaké jsou důvody pro 
zamýšlenou výměnu stávajících lavic. 
Také bych ráda věděla, jak by mělo být 

se současnými lavicemi dále naloženo. 
Byly by zcela zlikvidovány (v tak špat-
ném stavu nejsou) nebo by byly využi-
ty někde jinde? Pokud by je bylo mož-
né používat na jiném místě, proč by se 
měly měnit za nové? Poškozené lavice 
je možné opravit a mohou dále sloužit 
svému účelu na původním místě, pro 
které byly našimi předky vyrobeny.

Domnívám se, že při opravách 
a úpravách historických církevních 

objektů bychom měli postupovat tak, 
abychom navazovali na to, co vytvoři-
li naši předchůdci, případně abychom 
jejich práci vhodně doplňovali (provést 
takovou změnu v kostele sv. Prokopa 
a sv. Barbory by asi nikoho nenapadlo). 

Při svých návštěvách kostelů jak 
v České republice, tak i v zahraničí, vi-
dím v převážné většině odpovídající 
dobové vybavení.

Sylva Burelová

Nové lavice do kostela sv. Maří Magdalény?
Názory občanů

Kultura a spolkový život

Pozvání 
pro přátele sportování 

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

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

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

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

Zároveň Vám nabízíme, abyste si cvičení  
vyzkoušeli s nimi. 

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

V bistru bude možnost zakoupit občerstvení. 

Sportu zdar!

5.4.2019 Oskarova Aprílová party 
7.4.2019 Vynášení Mařeny (CM Ondřejníček)
9.4.2019 zápis do 1. třídy (škola)
13.4.2019 Den otevřených dveří (SPV) 
20.4.2019 Opékání v lomu na Ondřejníku  
 (Turistický spolek Kunčice p.O.)
23.4.2019 náhradní termín zápisu do 1. třídy (škola)
25.4.2019 Vycházka pro seniory (SPV)
27.4.2019 Jarní letecká zábava (na Huťařství)
30.4.2019 Setkání dříve narozených (obec)
3.5.2019 Pietní akt k výročí osvobození obce (obec)
3.5.2019 Kunčický ovál (SPV)
7.5.2019 zápis do mateřské školy
10.5.2019 Noční soutěž o Kunčický pohár  
 – u hasičárny!!! (SDH)
Podrobnosti ke všem akcím budou postupně zveřejňovány na 
webu obce www.kuncicepo.cz a samozřejmě také na plakátech.

Májový pochod na Skalku 1. května letos nebude. Okraš-
lovací spolek Rozhledna se jej rozhodl v letošním roce ne-
pořádat.

Akce, které nás čekají

Upozornění

Ve čtvrtek 25.04.2019 se vydáme od 
benzinky v dolní části obce na Maralák. 
Sraz v 8.45 u benzinky. „Horňáci“, a nebý-
vá jich málo, mohou přijet autobusem na 
zastávku u Huťařství. S heslem „Pohyb je 
život“ vás zve oddíl Sport pro všechny.

Pozvánka na další 
vycházku pro seniory
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TJ Sokol Kunčice p. O. a ZŠ a MŠ
K. Svolinského v Kunčicích p. O.

pořádají 13. ročník štafetového běhu

v areálu TJ Sokol Kunčice p. O.

v pátek 3. května 2019
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

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

JARNÍ SETKÁNÍ S OPÉKÁNÍM 
v lomu u Solárky (Ondřejník) 

Akce se koná v sobotu 20. 4. 2019. 
Odchod od autobusové zastávky Huťařství v Kunčicích 
pod Ondřejníkem v 8:30 hod., pro ostatní sraz v lomu 
v 11:30 hod. V případě velmi nepříznivého počasí 
se opékání koná v turistické chatce ,,U Žabáka“ 

v Kunčicích pod Ondřejníkem.
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Dne 21.3.2019 jsme přivítali jaro 
návštěvou Ráje dřevěných soch 
v Ostravici, řezbáře Luďka Vanču-
ry. Pak jsme se osvěžili v místním 

Beskydském pivovarku. Každý ochut-
nal dle svého výběru z jarní nabídky. 
Po celou dobu nás provázelo jarní slu-
níčko, což se projevilo na hojné účasti 

a dobré náladě výletníku. Těšíme se na 
další akci ASPV v dubnu, datum bude 
uveden v obecních novinách.

J.M.

V sobotu 23. března se uskutečnil 
již tradiční Kunčický bazárek. Kupu-
jící si mohli vybrat z velkého množ-
ství dětského oblečení, sportovních 
potřeb, hraček a dalšího zboží pro 
děti všech věkových kategorií.  Rády 
bychom poděkovaly spolku TJ Sokol 
Kunčice pod Ondřejníkem za poskyt-
nutí prostor místní tělocvičny. A dále 
Obecnímu úřadu za pomoc při propa-
gaci této akce. 

Za organizátorky Irena Čajánková, 
Martina Čajánková, Eva Martinková, 
Adéla Melicherová a Lucie Vyvialová

Vycházka pro seniory na Ostravici se vydařila

Bazárek
Sbor dobrovolných hasičů 
Kunčice pod Ondřejníkem 

 
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA  

Dvanáctý ročník noční soutěže 
O KUNČICKÝ POHÁR 

 
Místo:   POZOR ZMĚNA:  

pro letošní rok u hasičárny v Kunčicích p.O. 
 

Datum:  pátek 10. května 2019 
 

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. 

Co se děje v okolí

ŘÍŠE PRASTARÁ, MOCNÁ I ZKROCENÁ
Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací. 
Projekt získal cenu Gloria musaealis jako Muzejní výstava 
roku 2017. 
Výstava potrvá do 1. září 2019.

ČTVRTEČNÍCI: ODŇATÝ VAVŘÍN A ČISTÝ ŠTÍT METO-
DĚJE SEDLÁČKA
Pozoruhodný osud vojáka, legionáře a sokola.
Přednáší Mgr. Martin Trubač. Ve čtvrtek 25. dubna 2019 
v 17.00 hodin. Podkroví muzea ve Frenštátě p. R. 
Vstupné: 30,- Kč. 

NEŽ PŘILETÍ ZVONY Z ŘÍMA
Interaktivní program pro žáky MŠ a ZŠ.
Program přibližuje, jak na Frenštátsku a v okolí lidé prožíva-
li období půstu a Velikonoce. Dává nahlédnout, jak se svátky 
odrážely v jejich jídelníčku i lidových zvycích. 
Termín:  1. – 17. 4. 2019
Vstupné: 30,- Kč za žáka

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

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
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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

 
Kunčice pod Ondřejníkem 712

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

Martina Špačková
masáže & nehtové studio

Beskydský H - resort

Restaurace s vyhlídkovou terasou. 
Svatby, oslavy, pohřby, školení, hromadné akce, ubytování.

2 sály s kapacitou 150 a 50 osob. 

Srdečně Vás zveme.
www.hresort.cz

776 014 009

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

Petr Nikel
č.p. 57, 739 13  Kunčice pod Ondřejníkem

* * *
Vývoz fekálií na ČOV 

tel. č. 604 693 404
* * *

Ubytování u Niklů 
www.uniklu.cz, tel.č. 604 693 404

Kapela Foxy Hunters hrála 
úplně skvěle! 

Nádherný dort paní Simony 
Knapkové patřil vítězi taneční 
soutěže.

Po půlnoci hrála hudba již 
nonstop a DJ Rudolf Hlucháň 
měl ještě v půl čtvrté ráno plný 
taneční parket.

Dobře bylo...
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Ve dnech 12. a 13. března 2019 se 
děvčata a chlapci 4. a 5. tříd zúčastni-
li okrskových kol ve vybíjené. V ote-
vřené kategorii, kde hrají především 
chlapci, skončili naši kluci na 7. až 
8. místě. Děvčata okrskové kolo vy-
hrála a postoupila do kola okresního. 
To se konalo ve středu 20. března ve 
Frýdku Místku a holky vyhrály i toto 
kolo. Postupují do kola krajského, kte-
ré bude 23. května v Raškovicích. Děv-
čatům děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy, gratulujeme a přejeme 
úspěch i v krajském kole.

Mgr. Petra Švrčková

aneb nejen vědomostmi a prací je 
člověk živ. 

Březen byl doslova nabitý zážitky. 
Ze začátku to vypadalo nenápadně, 
neplánovaně jsme  museli vystěhovat 
kostkoviště. Pro děti to ale byla obrov-
ská akce a všechny se s nadšením do 
přesunu zapojily a velice si to užívaly. 
Přece jen se takové velké věci  nedějí 
každý den. 

Hned z kraje měsíce nás navštívil 
„Wolfík“. V podání pana Kubáta se děti 
seznámily s životem a nádhernou hud-
bou W. A. Mozarta. Všichni nehnutě 
seděli a byli doslova uchvácení úžas-
nými melodiemi a povídáním o životě 
hudebního skladatele.

Ke konci měsíce přišla na řadu i ta 
ne jen duševní, ale i pořádná a chutná 
strava. Povídali jsme si s dětmi, jaké 
potraviny jsou zdravé a proč je tělo 
potřebuje. A když už to bylo o jídle, 
tak jak jinak, než se vším všudy. Nasa-
dili jsme kuchařské čepice a ukuchtili 

s dětmi výtečné domácí müsli. Děti mí-
chaly a hlavně zkoušely vše, co jsme si 
do té dobroty dávali. Po obědě jsme už 
mohli výsledek naší práce i ochutnat.  

Ovšem největší zážitek jsme měli při 
návštěvě farmy Menšík. Počasí nám 

přálo a tak jsme si užívali jak cestu, tak 
i samotnou prohlídku výrobny na sýry. 
Už z dálky nás vítala paní Menšíková 
a dva krásní kocouři, kteří k takové 
farmě neodmyslitelně patří. Paní Men-
šíková dětem vysvětlila, co všechno se 
na jejich farmě vyrábí, děti měly mož-
nost si projít i samotnou výrobnu a na-
kouknout, jak vznikají tvarohy a sýry. 
Protože výrobna je malinká, chodily 
děti po skupinkách a ostatní mohli řádit 
na průlezkách a ochutnávat z bohatého 
pohoštění, které pro ně paní Menšíko-
vá připravila. Pak jsme si s ní povídali 
o tom, co dalšího se ještě z mléka vyrá-
bí, co mají děti rády a že vlastně v dneš-
ní době mnohdy lidé zbytečné jídlem 
plýtvají. To naštěstí u nás moc neznáme, 
naše Sluníčka jsou úžasní jedlíci. Moc 
tímto děkujeme za velice milé přijetí, 
výborné pohoštění a možnost strávit 
s dětmi den v nádherné přírodě a ještě 
se u toho dozvědět plno zajímavých in-
formací. Bc.Jana Klímková

Vybíjená 4. a 5. tříd

Ve zdravém těle, zdravý duch …
Ze života školy a školky
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Základní škola v Čeladné každoroč-
ně vyhlašuje výtvarnou soutěž s ná-
zvem O POHÁR ČELADENSKÉ OVEČ-
KY. Téma letošního ročníku bylo: Kos-

tely, kostelíky a kapličky v Beskydech. 
Jak se ukázalo, byl tento námět dětem 
velmi blízký, možná i proto, že v naší 
obci máme těchto staveb hned několik 
a jsou opravdu krásné. 

Práce našich žáků byly oceněny po-
rotou takto: 

2. místo - J. Bojko 2. A tř. 
3. místo - A. Tomečka 1. tř. 

Čestné uznání výtvarné komise – 
L. Pavlisková 2. A tř. 

Zvláštní cenu ředitelky ZŠ Čeladná 
získali 3 výtvarníci - N. Stašicová 8. tř., 
J. Nikel 6. tř., P. Horák 2. A tř. 

Za svoje úsilí byly děti odměně-
ny pozvánkou na slavnostní otevře-
ní výstavy, které se konalo 8. břez-
na v čeladenské škole. Tam převzaly 
hezké odměny a byl pro ně připraven 
zajímavý program. Pozvání bylo ad-
resováno i jejich rodičům a prarodi-
čům. Jsme rádi, že si našli čas a svo-
je ratolesti na vernisáž doprovodili. 
Věříme, že byli na svoje děti patřič-
ně pyšní a slavnostní dopoledne také 
prožili radostně. 

Všem oceněným blahopřejeme. 

Mgr. Markéta Jurková

Výtvarné úspěchy našich žáků

Jakub Nikel, 11 let

Andrej Tomečka

Jan Bojko Lenka Pavlisková 8 let

Nikola Stašicová, 14 let

Petr Horák, 7 let
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V pátek 15. března 2019 se v tělo-
cvičně naší ZŠ K. Svolinského kouz-
lilo, soutěžilo a tancovalo. Mateřská 
škola školní tam totiž pořádala spo-
lečnou akci dětí a rodičů s názvem 
„Pohádkový karneval s kouzelnicí 
Radanou“. Tělocvična byla vyzdobe-
ná, balónky nafoukané, bohatý raut 
vypadal lákavě, pitný režim zajištěn. 
Kolem 15. hodiny odpoledne se zača-
ly děti přestrojovat do pohádkových 
postav. Bylo úžasné pozorovat, jak 
tento karneval pojali dospěláci. Ti 
nejvíc kreativní oblékli do kostýmů 
celou rodinu. Přišla rodina Rumcaj-
sova, rodina Ferdy Mravence i s be-
ruškou a jejími dětmi, rodina Mimo-
ňů, Padouchů, přišly princezny, víly, 
usměvaví kuchaříci, rytíři, létají-
cí spidermani, kovbojové atd. Kam 
se člověk podíval, všude narazil na 
pohádkovou postavu. Ani personál 

nestál stranou. Tři klauni, čarodějka, 
lesní muž a Bořek stavitel byli taktéž 
ozdobou tohoto karnevalu. 

Skutečnou hvězdou celé akce však 
byla kouzelnice Radana. V princeznov-
ských šatech a se svým pomocníkem 
Šášou nejdříve nám všem zakouzlila 
a pak nás provázela téměř dvouhodi-
novým programem. Bavili se a zapojili 
všichni. Někteří se i zapotili, a to když 
při jedné ze soutěží nosili rodiče na zá-
dech najednou i dvě děti. Během celé-
ho karnevalu panovala skvělá nálada, 
a tak za rok………………

„Haló pane karnevale,
račte dále, račte dále.
Elce pelce do pekelce,
rolničky a kotrmelce.
Máme všechno na míru,
z krepového papíru.

za MŠ Naďa Svobodová
Foto Věra Kahánková

Karneval mateřské školy s kouzelnicí Radanou

Zápis dětí do obou kunčických 
mateřských škol 

Kdy: v úterý 7. května 2019 od 14 do 16 hodin  

Kde: v ZŠ a MŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem ve třídě Ptáčat 

Zapisovat budeme nové děti pro školní rok 2019 ‐ 2020. 

Přiveďte své děti mezi nové kamarády do mateřských škol. 



14 04/2019

12. března 2019 proběhlo také 
u nás školní kolo pěvecké soutěže 
Loutnička. 

Tohoto kola se mohli zúčastnit zpě-
váci, kteří postoupili z jednotlivých 
třídních kol. S potěšením můžeme 
napsat, že děti zpívají rády, protože 
celkem se ve školním kole prezento-
valo 26 hlásků. 

Soutěžilo se ve třech kategoriích. 
Děti předvedly písně lidové i umělé 
a porota, paní učitelky, které učí hu-
dební výchovu, hodnotila hlavně in-
tonaci, rytmus, volbu písně a přiro-
zenost projevu. 

Soutěž je pořádána jen pro žáky 
1. stupně, ale malé zpěváky přišli pod-
pořit, alespoň jako posluchači, i žáci 
II. stupně, které zpívání baví. 

Ocenění získali tito zpěváci: 
1. kategorie 

1. místo: Kristýna Cochlarová, 1. tř. 
2. místo: Anna Mičková, 1. tř. 
3. místo: nebylo uděleno 

2. kategorie 
1. místo: Zuzana Vojtovičová, 2. B tř. 
2. místo: Jonáš Kasl 3. tř. 
3. místo: Klára Balcarová 2. A tř. 

3. kategorie: 
1. místo: Viktorie Kaděrová, 5. tř. 
2. místo: Johanka Kaslová 4. tř. 
3. místo: Laura Macurová 4. tř. 

Vítězky 2. a 3. kategorie se zúčast-
nily obvodního kola soutěže, které se 
konalo 19. března 2019 na Základní 

škole T. G. Masaryka ve Frýdlantu nad 
Ostravicí. Konkurence z řad malých 
zpěváčků byla veliká, na akci se sešlo 
z obou frýdlantských a okolních škol 
přibližně 40 dětí. Sama porota, kterou 
tvořily paní učitelky ze ZUŠ Leoše Ja-
náčka, potvrdila, že letošní ročník byl 
velmi vyrovnaný. Z toho důvodu bylo 
uděleno více prvních, druhých a třetích 
míst, každý z účinkujících dostal drob-
nou odměnu. Obě dívky reprezentující 
naši školu se dokázaly v letošní silné 
konkurenci prosadit a ve svých kate-
goriích se umístily na prvních místech. 
Jsme na ně právem hrdi, děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy a věříme, 
že tento úspěch je povzbudí v další pě-
vecké kariéře.  Mgr. Markéta Jurková, 

Mgr. Hana Kubešová

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

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

Telefon: 603 315 738

Manželský pár koupí stavební pozemek  
nebo rodinný dům k rekonstrukci.  

Platba v hotovosti.  
Nabídky na tel.: 606 690 324

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

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

ZDE MŮŽE BÝT VAŠE REKLAMA
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MELIBAGR 
Přípojky - kanalizační vodovodní, plynové, 

elektro, výkopové práce, terénní úpravy  
na špatně dostupných místech a další.

Jan Melicher

Tel.: 605 413 822
melibagr@seznam.cz     www.melibagr.cz

Hledáte rodinné kořeny? Chcete darovat rodokmen? 
Kontaktujte mne, sestavím Váš rodový strom! 

RODOKMENY
Vladislava Schindlerová

Frenštát p. R., rodok@centrum.cz, 605 875 230
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TRVALÉ ODSTRANĚNÍ
VLHKOSTI DOMŮ A SKLEPŮ

TRVALÉ ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI 
Z VAŠÍ NEMOVITOSTI 
ZDRAVÁ RODINA
BEZKONTAKTNÍ A ŠETRNÉ ŘEŠENÍ

ZAČNĚTE BEZPLATNOU TELEFONNÍ KONZULTACÍ

www.dryout.cz

NEVYŽADUJE STAVEBNÍ ZÁSAH 
DO NEMOVITOSTI
UŠETŘÍME VÁM PENÍZE
VHODNÝ PRO VŠECHNY TYPY ZDIVA

+420 602 525 864 


