
Milí sousedé,
moc Vás všechny zdravím v této 

době, která je zcela vzhůru nohama. 
Svět, jak jsme jej znali a jak byl pro nás 
tak samozřejmý, se neuvěřitelně rych-
le zcela a od základů změnil, že jsme 
to ještě ani nestihli pořádně vstřebat.

Není snad na světě a samozřejmě 
ani u nás v obci člověka, kterého by 
se současná krize a opatření nedo-
tkla. Proto je i dnešní vydání obecních 
novin zcela jiné a velkou část věnuje-
me mimořádné rubrice o koronaviru. 
Na str. 9 naleznete přehledné shrnu-
tí zásad prevence a zodpovědnosti, 
na str. 10 připomenutí, jak si správ-
ně mýt ruce. Což je příspěvek, který, 
kdybychom zveřejnili v kterémkoliv 
z předchozích vydání obecních novin, 
tak byste si ťukali na hlavu, že jsme se 
asi úplně zbláznili. 

Vláda rozhodla o uzavření škol, 
a tak stojí před žáky, studenty i je-
jich rodiči mnohé nové výzvy. Výu-
ce na dálku v naší škole se věnujeme 
na str.14. 

Mnozí podnikatelé museli ze dne na 
den zavřít své provozovny a ocitli se 

zcela bez příjmů. Ekonomické dopady 
této krize jsou nedozírné. Ale i ti, kteří 
mohou dále pracovat se potýkají s pro-
padem zakázek. Svět se jakoby zasta-
vil. Pevně věřím, že se jej zase pomalu 
podaří roztočit.

Senioři jsou považováni za nejri-
zikovější skupinu. Proto se jim do-
poručuje nevycházet. Je doporučeno 
omezit osobní návštěvy osob starších 
65 let. To s sebou samozřejmě nese 
zvýšení pocitu sociální izolace, stra-
chu, úzkost. Nabídku pomoci obce 
a kontakty na psychologickou pomoc 
naleznete na str. 7 a nabídky na rozvoz 
domů naleznete na str. 16.

Opatření se dotkla také veřejné-
ho života. Museli jsme (obec i spolky) 
zrušit všechny naplánované kultur-
ní a společenské akce (viz. str. 3 a 4). 

Myslíme také na naše zdravotníky. 
Z médií se hodně dozvídáme o tom, že 
je nedostatek ochranných pomůcek. 
Ano ty zoufale chybí všem. Ale ve fi-
nále jde také o kapacitu lidských zdro-
jů. Jde o fyzické a psychické síly všech, 
kteří se o nás v tuto těžkou chvíli sta-
rají. Mysleme na ně, prosím. Někdo jim 

děkuje tleskáním, někdo se za ně mod-
lí, někdo jim vyrábí ochranné pomůc-
ky a snad nikdo na ně dnes nenadává.

Co je společné pro všechny je sku-
tečnost, že nikdo neví, na jak dlouho 
budou opatření nutná, kdy to všechno 
skončí. Co nás ještě čeká. Jaké budou 
socioekonomické dopady této celosvě-
tové krize. Nezbývá, než se pokusit na-
jít v sobě vnitřní disciplínu, řád, odol-
nost, víru, optimismus a odvahu. Není 
lehké nemít strach. Na druhou stranu 
víme, že strach je obrovský paralyzér. 
Brání nám v našem konání. Snažme se 
tedy z našich chmur vypovídat s přá-
teli (alespoň přes telefon, skype atd.) 
nebo doma s rodinou. 

My máme štěstí, že žijeme prá-
vě zde, snad všichni máme zahradu 
a blízko do lesa. Tam se energie čer-
pá krásně.

Na závěr Vám přeji hlavně pevné 
zdraví, pro to potřebujeme hodně sil 
a optimismu. A dávejte na sebe, pro-
sím, pozor! Přestože budou letos Ve-
likonoce hodně netradiční, přeji Vám, 
ať je prožijete, jak nejlépe, to půjde. 

Vaše Míša
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Přejeme Vám veselé, i když letos  
            hodně  netradiční, Velikonoce.
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Kunčická s.r.o. - Zálohové platby za vodné  
a stočné 2020
Vážení odběratelé pitné vody,

blíží se termín zálohových pla-
teb na vodné a stočné pro ii. čtvrt-
letí do 25. dubna 2020.

Prosíme odběratelé pitné vody, 
aby zálohové platby do odvolá-

ní platili pouze převodem na účet 
číslo: 1735758319/0800, variabilní 
symbol je číslo odběratelské smlouvy.  

Pokladna je uzavřena.
Pokud svoje odběratelské číslo 

neznáte, sdělíme Vám ho emailem:  

daniela.kocianova@kuncicepo.cz, 
popř. na telefonním čísle 725 506 
902. Děkujeme za pochopení.

Ing. Tomáš Hrubiš
jednatel společnosti

Akční plán na rok 2020 
byl aktualizován

Zastupitelé schválili aktualizaci Pro-
gramu rozvoje obce: Akční plán obce 
Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2020, 
kterou byl doplněn investiční záměr Ná-
jemní byty v obci Kunčice pod Ondřejní-
kem a také postupná výměna radiátorů 
v původní budově základní školy.

Byly schváleny dokumenty souvise-
jící s podáním žádosti o dotaci Minis-
terstvo financí Program 29822 Akce 
financované z rozhodnutí Poslanecké 
sněmovny Parlamentu a vlády ČR pod-
program: 298D2230 - Podpora výstav-
by, obnovy a provozování komunální in-
frastruktury výzva: VPS- 2 2 3 -2 – 2020 
na akci Nájemní byty v obci Kunčice pod 
Ondřejníkem (např. Pravidla pro prona-
jímání bytů a vymezení okruhu žadatelů 
o byt, která se uplatní pouze v případě, 
že bude projekt realizován). Zastupitelé 
také dostali k dispozici další dokumenty 
k návrhu na případnou koupi huťařství, 
ale rozhodnutí dosud nepadlo.

Změna v kontrolním výboru
Přímo na zasedání zastupitelstva 

obce (ZO) podal rezignaci pan Tomáš 
Křenek. ZO tedy následně zvolilo čle-
nem kontrolního výboru pana Milana 
Kubína. Kontrolní výbor byl pověřen 
provedením kontroly neinvestičních 
dotací poskytnutých obcí za rok 2019 
v termínu do konce května 2020.

Příspěvky na kotlíkové dotace  
v plném proudu

ZO schválilo na základě spolupráce 
s Moravskoslezským krajem poskyt-

nutí dotace z rozpočtu obce ve výši 
20.000 Kč na spolufinancování pro-
jektu „Kotlíkové dotace v Moravsko-
slezském kraji – 2. výzva“ a ve výši 
25.000 Kč na spolufinancování pro-
jektu „Kotlíkové dotace v Moravsko-
slezském kraji – 3. výzva“. Podpora jde 
pro celkem 9 občanů z naší obce, pro 
každý projekt ve výši 5.000 Kč. 

O dotace prostřednictvím MAS 
bude možno žádat i nadále.

ZO také schválilo zařazení území 
obce Kunčice pod Ondřejníkem do 
území působnosti MAS Frýdlantsko 
– Beskydy z.s. na období 2021-2027. 
Takže opět budete moci žádat o do-
tace prostřednictvím MAS i v dalším 
programovacím období.

Pořídíme nový pracovní stroj  
na údržbu

Na ZO jsme také řešili pořízení vo-
zidla na údržbu obce, místostarosta 
seznámil ZO s navrženou specifikací 
pracovního stroje s nástavbou nosič 
kontejneru.

ZO pověřilo radu obce, místosta-
rostu a starostku obce vypsáním za-
kázky malého rozsahu za účelem ná-
kupu pracovního stroje s nástavbou 
nosič kontejneru s předpokládanou 
cenou do 2.000.000 Kč bez DPh. Ná-
kup bude financován pomocí leasin-
gu nebo úvěru, bez akontace s délkou 
splácení 60 měsíců.

výhodná půjčka ze SFŽP
Také nám byly zaslány finální zně-

ní Smluv o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí  

a zastupitelst vo obce tak mohlo 
schválit přijetí podpory formou zá-
půjčky ve výši 522.542,20 Kč od Stát-
ního fondu životního prostředí České 
republiky, v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí na sníže-
ní energetické náročnosti veřejných 
budov na zajištění financování pro-
jektu 5.1 a) ZŠ Kunčice p.O. – ener-
getické úspory tělocvičny (tato část 
projektu se týkala výměny oken), kdy 
výše čtvrtletní splátky bude od roku 
2021 do roku 2030 činit 13.063,56 Kč 
a přijetí podpory formou zápůjčky 
ve výši 422.304,30 Kč na zajištění fi-
nancování projektu 5.1 b) ZŠ Kunčice 
p.O. – energetické úspory tělocvičny 
(tato část projektu se týkala insta-
lace vzduchotechnické jednotky). 
U tohoto projektu bude výše čtvrt-
letní splátky po dobu deseti let činit 
10.557,61 Kč. Úroková sazba je velice 
výhodná – ve výši 0,45 %. Obec pře-
platí necelých 22.000 Kč.

Podrobně viz. anonymizovaný výpis 
usnesení na elektronické úřední des-
ce: http://www.kuncicepo.cz/uredni-
-deska.

Všechna anonymizovaná usnesení 
zastupitelstva obce naleznete přehled-
ně také zde: http://www.kuncicepo.
cz/usneseni-zastupitelstva-2018-2022

Anonymizovaná usnesení rady 
obce naleznete přehledně také zde: 
http://www.kuncicepo.cz/zapisy-z-
-ro-2018-2022

Michaela Šebelová, 
starostka obce

O čem jednali zastupitelé na XII. zasedání 
Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem,  
které se konalo dne 09. 03. 2020
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vladimír Tkáč 90 let
Lida Mrkvová 88 let
irena vybíralíková 84 let
Jozefa valentová 81 let
Alena Rudolfová 80 let
Petr Macura 75 let
Jaroslav vykydal 70 let
Stanislava Ondrušáková 65 let

Alois Mičulka 65 let
Pavel Šablatura 65 let
Jana Kubínová 60 let
Dana Miarková 60 let

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

Jubilanti duben 2020
Společenská rubrika

Rozloučení

Oznámení matriky

V měsíci březnu jsme se napo-
sledy rozloučili s paní Ludmilou  
Řezníčkovou a panem vítězslavem 
němcem.

Z důvodu závaž-
nosti situace a vy-
hlášení nouzového 
stavu matrika ruší 
až do odvolání veš-
keré gratulace se-

niorům, Vítání občánků a plánované 
každoroční Setkání seniorů.

Vítání občánků a Setkání senio-
rů proběhne v letních nebo podzim-

ních měsících po ukončení krizového 
opatření.

Také upozorňujeme snoubence, že 
sňatečné obřady po dobu trvání záka-
zu volného pohybu nelze konat, neboť 
na ně nedopadá žádná z výjimek záka-
zu volného pohybu osob. Uzavření man-
želství nelze považovat za neodkladnou 
úřední záležitost. Děkujeme za pocho-
pení. Taťána Holušová, matrikářka

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

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

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

Vzpomínky

Dne 22. 4. 2020 by se  
dožil 80 let Hynek Maralík. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu 

prosím tichou vzpomínku.
Vzpomíná sestra s rodinou

Zápis dětí do obou 
kunčických mateřských škol

Kdy: od pondělí 11. května 2020  
do pátku 15. května 2020

Jak: elektronicky – bližší informace dohledáte  
včas na www.zskuncice.cz

Zapisovat budeme nové děti pro školní rok 2020 - 2021.
Přiveďte své děti mezi nové kamarády  

do mateřských škol.

 Základní škola a mateřská škola
Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem 

Zápis dětí do 1. ročníku
pro školní rok 2020 - 2021

 

proběhne bez přítomnosti dětí 
ve dnech 1. dubna – 30. dubna 2020

Podáním Žádosti o přijetí do 1. třídy, kterou zákonným zástupcům 
dětí našich mateřských škol zašleme společně s uvedenými 
přílohami mailem, ale také je najdete ke stažení na webu školy 

(http://www.zskuncice.cz/dokumenty-zs).
V případě, že nemáte možnost tisku, opište předepsané údaje 
rukou na čistý papír a podepsanou žádost pošlete mailem jako 
fotku, oskenovanou přílohu nebo vypíšete přímo do mailu 

a podpis dodáte, až bude možné.  

Přílohy: - žádost o přijetí do 1. třídy 
 - žádost o odklad
 - desatero pro rodiče
 - přidělení registračního čísla (dodáme obratem)
 - dotazník pro 1. třídu 

Pouze vyplněné žádosti s podpisem doručte jedním z následujících 
způsobů škole, originály a ostatní tiskopisy si předáme po 

odeznění mimořádné situace. 

Způsoby podání žádosti: 
- naskenovaná žádost mailem na skypalova@zskuncice.cz
- vhozením originálu do schránky u hlavního vchodu školy

Jaroslav Goj, ředitel školy

Chcete být informováni o tom, 
co se děje v obci?

Stáhněte si naši aplikaci nebo  
se zaregistrujte k odběru  
SMS zpráv (viz. str. 4).

Vše BEZPLATNĚ.
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Kalendárium tentokrát výjimečně zůstane prázdné
S ohledem na aktuální situaci 

v naší zemi a vlastně na celé zeměkou-
li se vzhůru nohama ocitla i kultura 
a veškerý společenský život. Nepři-
nášíme Vám tedy výjimečně (a dou-

fáme, že je to takto naposledy) žádný 
přehled plánovaných akcí ani obce ani 
spolků. U žádné akce totiž není vůbec 
jasné, zda se bude moci konat. Jakmi-
le se bude společenský život pomalu 

navracet do svých běžných kolejí, tak 
Vás budeme informovat, prostřed-
nictvím webu, plakátů, obecních no-
vin nebo jiným obvyklým způsobem 
o tom, co se zase chystá.  -MŠ-

Občanům, kteří chtějí být informo-
váni o aktuálním dění v obci, nyní na-
bízíme nový informační kanál formou 
zasílání SMS zpráv.

Předpokládáme zprávy typu:
Ve zkratce popis hlášení obecního roz-

hlasu, přerušení dodávek vody, krizové či 
povodňové informace, změny ordinač-

ních hodin lékařů, konání významných 
kulturních a sportovních akcí apod.

Žádám občany, kteří mají o tuto 
bezplatnou SMS službu zájem, aby 
se registrovali nejlépe pomocí e-mai-
lu, v kterém uvedou jméno, příjmení 
a telefonní číslo poslaným na adresu: 

mistostarosta@kuncicepo.cz. Do před-
mětu e-mailu je třeba uvést „Informač-
ní SMS“. 

Občané, kteří nemají možnost po-
slat registrační e-mail, se můžou za-
registrovat formou vyplněné žádosti, 
doručené do schránky OÚ.  

David Fojtík, místostarosta

Na začátku letošního roku byla vy-
hlášena úplně první výzva na před-
kládání žádostí o příspěvek z dotač-
ního programu s názvem „v besky-
dech to žije – 2020“. Tuto výzvu má 
na svých bedrech Místní akční sku-

pina Frýdlantsko – beskydy za fi-
nančního přispění obcí našeho mi-
kroregionu.

Do v ýzv y se registrovalo cel-
kem 32 projektů v celkové hodnotě 
308.500,- Kč. Vzhledem k velkému 
zájmu žadatelů a omezenému roz-
počtu jsme bohužel nemohli podpořit 
všechny projekty. hodnocení žádostí 
nebylo vůbec jednoduché, ale nako-
nec bylo Místní akční skupinou vy-
bráno k podpoře celkem 19 krásných 
akcí, které budou pořádat především 
místní spolky a obyvatelé mikroregi-
onu. Podpořeny budou projekty z té-
měř všech obcí mikroregionu o celko-
vém finančním objemu 186.500,- Kč. 
Jedná se například o akce věnované 
dětem (Den dětí, drakiáda, turistické 
aktivity s plněním úkolů), jarmarky 
a akce zaměřené na setkání míst-

ních občanů při příležitosti kácení 
máje, plackových hodů apod. Kon-
krétně v Kunčicích pod Ondřejníkem 
podpoříme tyto dvě krásné akce: 
Koncert  k výročí spojený s bese-
dou u cimbálu a Kunčický pochod 
po stopách partyzánů. Některé akce 
se s největší pravděpodobností ne-
budou konat v původně plánovaném 
termínu. Místní akční skupina těm-
to projektům vyjde vstříc a umožní 
jim náhradní termín, popř. realizaci 
v příštím roce.

Ti z Vás, kteří nestihli podat žádost 
o podporu své akce v rámci programu 
„V Beskydech to žije - 2020“, nemusí 
zoufat, protože letos na podzim vy-
hlásíme další výzvu s možností rea-
lizace projektů v roce 2021. 

Sledujte naše webové stránky 
www.masfb.cz.

Chcete být lépe informováni o dění v obci?

V BESKYDECH TO ŽIJE - 2020

Žádost o zasílání informačních SMS zpráv

Jméno: ……………………………….……………......................................……..........…….

Příjmení: ………………………………………………….....................................…....…….

Tel. číslo: …………………………………………………..........................................………

Datum a podpis: ………………………………………………..........................................

!!! Registrací dáváte sou-
hlas k tomu, aby vám byly za-
sílány informace z obce. vaše 
údaje budou použity výhrad-
ně pro tyto účely. Databáze 
nebude poskytována třetím 
stranám !!!

Zasláním žádosti o registra-
ci dáváte: Souhlas se zpracová-
ním vašich osobních údajů za 
účelem informování o činnosti 
obce a jejích orgánů prostřed-
nictvím SMS zpráv.

Zaslané údaje budou zpra-
covány v souladu se zákonem 
Zákon č.110/2019 Sb., zákon 
o zpracování osobních údajů, 
v účinném znění.#
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Správa silnic Moravskoslezského 
kraje, středisko Frýdek-Místek, pro-
vedla místní úpravu provozu na sil-
nici III/48310 u mostu č. 1 (u čp. 59) 
a u mostu č. 2 (u RD čp. 61) z důvo-
du jejich havarijního stavu. Jedná se 

o omezení obousměrného provozu 
vozidel a snížení zatížení mostu. Na 
mostech bylo instalováno nové do-
pravní značení. Tato úprava provo-
zu potrvá až do celkové opravy obou 
mostů, která bude dle sdělení vedou-

cího technického úseku realizována 
nejdříve příští rok. Aktuálně probíhá 
projekční příprava celkové opravy tří 
mostů v naší obci. 

Danuše Svobodová, 
odborný referent obecního úřadu

Frýdeckomístecko – prevence 
rizik sociálních sítí

Na 11. února letošního roku připadl 
„Den bezpečnějšího internetu“. Poli-
cejní prevence v oblasti online bezpečí 
nezůstává pozadu. V lednu letošního 
roku představili v praxi v Moravsko-
slezském kraji lektoři z Policejního 
prezidia České republiky preventiv-
ní projekt „Tvoje cesta onlinem“ (více 
zde: https://www.policie.cz/clanek/
tvoje-cesta-onlinem.aspx). 

Prevence v kyber prostředí patří 
i na Frýdeckomístecku mezi priority 
v oblasti preventivních aktivit. Policis-
té v regionu oslovili v minulých dnech 
na besedách více jak sto padesát dětí 
z několika škol. Je na místě říci, že 

chování dětí v kyber prostoru se za 
několik posledních let zlepšilo, avšak 
mají stále „rezervy“ v tom, jak rozpo-
znat, že si píší s „predátorem“ a niko-
li se svým vrstevníkem. Preventivní 
program je také doplněn konkrétní-
mi případy z Moravskoslezského kra-
je. Děti byly v rámci přednášek velmi 
aktivní a bylo zřejmé, že je dané téma 
zajímá a zvolená forma je pro ně velmi  
poutavá. 

Rovněž několik desítek dospělých 
(metodici prevence základních škol, 
pracovníci OSPOD a další) mělo mož-
nost zažít projekt v praxi. Je důležité 
zmínit, že je zacílen také na rodiče, 
kteří jsou schopni u svých dětí vyko-
nat nejefektivnější prevenci. 

I v následujícím období policisté 
zavítají v rámci regionu za dětmi i do-
spělými, aby jim ukázali, jakým způ-
sobem „predátoři“ děti oslovují, či jak 
využívají toho, co děti sdílejí na soci-
álních sítích.

por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař

Havarijní stav dvou mostů na krajské komunikaci

Bezpečně v kyberprostoru s projektem  
„Tvoje cesta onlinem“
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Informujeme o koronaviru

DO ODvOLÁní JSOU nA ZÁKLADĚ nAŘíZení vLÁDy A MiniSTeRSTvA ZDRAvOTnicTví 
OMeZeny úřední hodiny pro veřejnost:
Pondělí, středa - úřední hodiny POUZE 13:00-15:30 ale pouze po předchozí domluvě s pracovníkem úřadu.  
Úterý, čtvrtek, pátek - obecní úřad je pro veřejnost uzavřen.

Upozorňujeme na uzavření poklady obce i společnosti Kunčická s.r.o. Poplatky i zálohy možno pla-
tit převodem na účet. Číslo účtu najdete na stojánku kalendáře, ale připomínáme i zde.
Obec: 1682010349/0800
Kunčická s.r.o: 1735758319/0800

využívejte, prosím, telefonickou nebo emailovou komunikaci. Kontakty na vedení obce a zaměstnance:

Zrušení mobilního sběru nebezpečných  
a velkoobjemových odpadů a železného šrotu 

V souvislosti s usnesením vlády 
o krizovém opatření a nařízených 
karanténách na území naší repub-
liky, byl zrušen mobilní sběr nebez-
pečných a velkoobjemových odpadů 

a železného šrotu, který se měl usku-
tečnit dne 28. března 2020. 

Další termín mobilního sběru je 
naplánován na sobotu 19. září 2020, 
kdyby se sbíral kromě nebezpečného 

a velkoobjemového odpadu i želez-
ný šrot a stanoviště pro odvoz odpa-
dů by zůstala zachována v rozsahu 
jarního sběru.

Odložení zahájení provozu sběrného místa 
Zahájení provozu sběrného 

místa, které mělo být od 28. března 
2020, je odloženo do doby ukon-
čení nouzového stavu, vyhlášené-
ho opatřením vlády ČR. Po zrušení 
nouzového stavu budou aktuální in-

formace o zahájení provozu zveřej-
něny na webových stránkách obce 
a v obecních novinách.

Prosíme občany, aby si ponechali 
nebezpečné a velkoobjemové odpady 
a dále vyřazené elektrospotřebiče ve 

svých nemovitostech do doby zahá-
jení provozu sběrného místa. 

Danuše Svobodová, 
pracovník OÚ

Starosta: Mgr. Michaela Šebelová
e-mail starosty: 
starosta@kuncicepo.cz
mobil: 724 161 964

Místostarosta: David Fojtík
e-mail místostarosty: 
mistostarosta@kuncicepo.cz
tel.: 556 843 192
mobil: 736 773 930

Matrika: Taťána Holušová
e-mail: 
tatana.holusova@kuncicepo.cz
tel.: 556 843 193

Údržba obce, velkoobjemový 
odpad: Lumír Just
mobil: 734 288 922

Podatelna, vodovody, kanalizace, 
Kunčická s.r.o.: 
Daniela Kociánová
e-mail: obecni.urad@kuncicepo.cz
daniela.kocianova@kuncicepo.cz
tel.: 556 850 154
mobil: 725 506 902 

Místní poplatky, evidence psů: 
ivana Řezníčková
e-mail: 
ivana.reznickova@kuncicepo.cz
tel.: 556 843 191  
mobil: 730 545 779

Agenda veřejného pohřebiště: 
bc. Kristýna Majerková
e-mail: 
kristyna.majerkova@kuncicepo.cz
mobil: 725 506 901

Stavební záležitosti: 
Danuše Svobodová
e-mail: 
danuse.svobodova@kuncicepo.cz
tel.: 556 843 194 
mobil: 725 506 903

Účetní obce: 
Jana Martináková
e-mail: 
jana.martinakova@kuncicepo.cz
tel.: 556 843 190  
mobil: 604 329 188

Jana cochlarová
e-mail: 
jana.cochlarova@kuncicepo.cz
tel.: 556 802 098 
mobil: 603 113 720
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 Karanténa a nouzová opatření začínají být nad vaše síly?
 Přestáváte zvládat situaci?
 Nemůžete spát?
 Všechno je vzhůru nohama?
 Máte strach z nemoci, že přijdete o práci?
 Cítíte se osamělý/á?
 V práci ani doma se to už nedá vydržet?
 Nic nefunguje?
 Už si přejete mít od všeho pokoj?

VOJENSKÁ LINKA PSYCHOLOGICKÉ POMOCI
973 255 140
973 255 141
973 255 142

Nabízíme:
 Nenakaženou
 Bezpečnou  
 Telefonickou 

pomoc
v krizi

vv
Pro všechny občany 

České republiky

 Karanténa a nouzová opatření začínají být nad vaše síly?
 Přestáváte zvládat situaci?
 Nemůžete spát?
 Všechno je vzhůru nohama?
 Máte strach z nemoci, že přijdete o práci?
 Cítíte se osamělý/á?
 V práci ani doma se to už nedá vydržet?
 Nic nefunguje?
 Už si přejete mít od všeho pokoj?

VOJENSKÁ LINKA PSYCHOLOGICKÉ POMOCI
973 255 140
973 255 141
973 255 142

Nabízíme:
 Nenakaženou
 Bezpečnou  
 Telefonickou 

pomoc
v krizi

vv
Pro všechny občany 

České republiky

Do odvolání bude uzavře-
na KniHOvnA, všechna 
venkovní i vnitřní sporto-
viště a je pozastaven pro-
voz služby SeniOR TAXi.

Děkuji kapele Mirai za 
možnost pouštět píseň 
„Dej si roušku“. 

Využíváme roz-
hlas více než ob-
vykle. Opravdu se 
ale snažíme hlásit jen nutná  
a nová opatření. Jednou jsme 
se připojili k happeningu „Není 
nutno nezpívat“.

DOČASnÁ ZMĚnA HODin 
PRO veŘeJnOST - ČeSKÁ 
POŠTA, S.P.

Česká pošta, s.p. 
si Vás dovoluje in-
formovat o dočas-
né změně hodin pro veřejnost  
u provozovny Kunčice pod  
Ondřejníkem od 20. 3. 2020:
Pondělí, středa:
8:00 - 10:30  14:00 - 16:00
Úterý, čtvrtek, pátek:
8:00 - 10:30  14:00 - 16:00

Děkujeme za pochopení.
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Vzhledem k probíhající epidemii 
onemocnění COVID-19 způsobené-
ho novým typem koronaviru (SARS-
-CoV-2) považujeme za vhodné sezná-
mit odběratele pitné vody z obecního 
vodovodu se stanoviskem Národního 
referenčního centra (NRC) pro pitnou 
vodu k otázce, zda hrozí přenos nové-
ho koronaviru pitnou vodou.

Obecní společnost Kunčická s.r.o., 
která provozuje vodovody obce, na-
kupuje pitnou vodu od společnosti Sm-
VaK Ostrava a.s. Voda je již upravena 
(chlorována), Kunčická s.r.o. dále vodu 
neupravuje. Pitná voda je spotřebite-
lům dodávána přes dva vodojemy, ka-
ždý o objemu 500 m3. 

Nádrže na pitnou vodu ve vodoje-
mech (4 x 250 m3) jsou každoročně 
postupně vypuštěné, vyčištěné a vy-

dezinfikované. Akreditovaná labo-
ratoř provádí 10x ročně na různých 
místech obce odběr vzorků pitné vody 
a provede jejich chemický rozbor. Tím 
prověří, zda pitná voda odpovídá pře-
depsané kvalitě pro pitnou vodu. Bě-
hem roku Kunčická s.r.o. také zajiš-
ťuje odkalování koncových hydrantů 
vodovodní sítě k odstranění případ-
ných sedimentů.

Dále uvádíme stanovisko Národ-
ního referenčního centra (NRC) pro 
pitnou vodu k otázce, zda hrozí pře-
nos nového koronaviru pitnou vodou.

Je nepravděpodobné, že by se nový 
koronavirus dostával do zdrojů suro-
vé vody. i kdyby se však do surové 
povrchové vody tento virus dostal, 
bude spolehlivě odstraněn a inak-
tivován stávající úpravou povrcho-

vé vody, která vždy obsahuje mini-
málně stupně koagulace, filtrace 
a dezinfekce. Standardní dezinfekce 
pitné vody, zaměřená na inaktivaci fe-
kálních patogenů, bude tedy spolehli-
vě usmrcovat i koronavirus.

Pro vodárenské společnosti pro-
to neplatí žádná zvláštní opatření, 
nemusí nijak zvyšovat dávky dezin-
fekčního přípravku. Není také nutné 
zvyšovat četnost kontrolních rozbo-
rů vody.

Kunčická s.r.o. samozřejmě sleduje 
aktuální stanoviska Státního zdravot-
ního ústavu pro provozování vodovo-
dů pro pitnou vodu i pro provozování 
kanalizace splaškových vod.

Ing. Tomáš Hrubiš, Ing. Ivan Blažek 
jednatelé Kunčické s.r.o.

Za účelem omezení pohybu osob 
i činnosti řady institucí ze zdravot-
ních důvodů se doporučuje aplikovat 
následující postup:

1. Prokazování totožnosti:
Občané, u nichž v občanském prů-

kazu nebo v cestovním pase skončila 
doba platnosti těchto dokladů po dni 
1. března 2020, mohou se nadále pro-
kazovat těmito doklady. Pokud má 
platný jeden z dokladů, prokazuje se 
tím to dokladem (občanský průkaz, 
cestovní pas nebo řidičský průkaz).

2. Prokazování odborné způsobi-
losti k řízení motorových vozi-
del
Občanům, jimž skončila platnost 

řidičského průkazu během nouzové-
ho stavu, mohou na území České re-
publiky řídit motorové vozidlo. Drži-
tel řidičského průkazu, jehož platnost 
skončila během nouzového stavu, není 
povinen ho odevzdat po dobu trvání 
nouzového stavu. 

3. Pozastavení povinností občana 
při vydání občanského průkazu
Občané, kterým skončila platnost 

občanského průkazu po dni 1. března 
2020, nemusí o nový občanský průkaz 
žádat v těchto případech:

a) došlo ke skončení platnosti občan-
ského průkazu z důvodů 

-  uplynutí doby v něm vyznačené
- ohlášení jeho ztráty, odcizení 

nebo zničení
- ohlášení nebezpečí zneužití dat 

v identifikačním certifikátu
- nabytí právní moci rozhodnutí 

o zrušení údaje o místu trvalého 
pobytu

- nabytím právní moci rozhodnutí 
úřadu o skončení jeho platnosti

b) po obdržení oddacího listu nebo 
dokladu o partnerství,

c) po nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o rozvodu manželství nebo 
po nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o zrušení partnerství,

d) po obdržení úmrtního listu manže-
la nebo partnera,

e) po nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení manžela nebo 
partnera za mrtvého,

f) po nabytí právní moci rozhodnutí, 
kterým bylo změněno jméno, po-
případě jména, příjmení, nebo bylo 
přiděleno nové rodné číslo,

g) po dni, kdy ohlásil změnu místa 
trvalého pobytu nebo kdy nabylo 
právní moci rozhodnutí o zrušení 
údaje o místu trvalého pobytu,

h) po dovršení 15 let, pokud má trva-
lý pobyt na území České republiky 
a nemá občanský průkaz. 

i) Občan nemá povinnost odevzdat do 
15 pracovních dnů občanský prů-
kaz, jestliže ukončil trvalý pobyt na 
území České republiky, jestliže po-
zbyl státní občanství nebo bylo pro-
kázáno, že mu byl občanský průkaz 
vydán neoprávněně, anebo občan-
ský průkaz pozbyl platnosti.

Přestupky se v těchto případech 
projednávat nebudou, jestliže k nim 
došlo v době po 1. březnu 2020.

Uvedená opatření lze aplikovat 
pouze po dobu trvání nouzového 
stavu.

Z pokynu Ministerstva vnitra 
zpracovala Taťána Holušová

Informace Kunčické s.r.o. – pitná voda  
a nový koronavirus

Prokazování totožnosti občanů občanským 
průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem 
v době nouzového stavu

ONLINE 
Situace se neustále mění. Dne 

30.3. prodloužila vláda mimo-
řádná opatření do 11. dubna. 
V době distribuce tohoto vydání 
obecních novin ale může být situ-
ace zase jiná. Zvláště v této době je 
potřeba být online a sledovat den-
ně média. Pravidelně pro Vás ak-
tualizujeme hlavní stranu našeho 
webu www.kuncicepo.cz. 

Vše souhrnně také zde: http://
w w w.k uncicepo.cz/usneseni- 
-vlady-cr-nouzovy-stav



904/2020

5 ZÁSAD PREVENCE A ZODPOVĚDNOSTI

BUĎME VNÍMAVÍ, OHLEDUPLNÍ A POMÁHEJME SI. ZVLÁDNEME TO.

MYJTE SI RUCE A DBEJTE NA ČISTOTU
• Myjte si často ruce, nejlépe vždy 30—60 s. Nemáte mýdlo? Použij te dezinfektant 

s min. 60 % alkoholu.
• Dezinfi kujte plochy, případně i telefon. Snažte se o maximální čistotu.
• Při kýchání si zakryjte ústa loktem, ne dlaní.
• Nedotýkejte se nemytýma rukama obličeje, zejména očí, nosu a úst.

UDRŽUJTE SE V POHODĚ
• Využij te čas strávený doma a dělejte to, z čeho máte dobrou náladu. 
• Zavolejte vašim blízkým, povídejte si, zacvičte si, zpívejte, čtěte a  dopřejte si 

dostatek spánku. Však vy už něco vymyslíte.

1

3

4

5

2

Co dělat, abychom chránili sebe i své blízké a přečkali následující období ve zdraví a v pohodě.

Zdroje
Vytvořeno 
18. 03. 2020

NOSTE ROUŠKU
• Rouška chrání vás i vaše okolí.
• Nemáte roušku? Dá se snadno vyrobit. Více info třeba na FB události #RouskyVsem
• Roušky se dotýkejte co nejméně, nikdy se nedotýkejte přední části.
• Po sundání i před nasazením roušky si vždy umyjte ruce mýdlem.
• Navlhlou roušku vyměňte, použitou jednorázovou roušku vyhoďte.
• Látkové roušky perte na 90 °C nebo je vyvařte (5 min.). Suchou roušku z obou stran 

přežehlete.

ZŮSTAŇTE DOMA
• Máte možnost pracovat z domova? Využij te ji.
• Vycházejte jen v nejnutnějším případě: nákup, návštěva lékaře nebo pomoc blízkým.
• Omezte setkávání a vyhněte se fyzickému kontaktu.

VZÁJEMNĚ SI POMÁHEJTE
• Nabídněte pomoc svým sousedům a známým
• Registrujte svou nabídku do Mapy pomoci na milionchvilek.cz
• Při kontaktu dodržujte hygienické zásady.
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Několikrát zasuňte bra-
du do krku a poté ohněte 
hlavu dozadu tak, jak Vám 
to bude příjemné. Opakujte, 
dle potřeby. Vhodné i jako 
prevence.

Vzpřímeně se postav-
te, ruce opřete o dolní část 
zad a ohněte trup v pase 
dozadu, přičemž o ruce se 
opíráte. Neohýbejte kolena. 
Opakujte několikrát.

Šijete roušky? Nezapomeňte se občas 
protáhnout opačným směrem.

JAK SI SPRÁVNÌ MÝT RUCE

Třete dlaň levé ruky obousměrnými
krouživými pohyby sevřených prstů pravé ruky. 

Pak ruce vyměňte.

8.

Ruce si pečlivě osušte.
Jednorázový ručník použijte k zastavení kohoutku.

10.

Třete krouživým pohybem levý palec v sevřené 
pravé dlani. Pak ruce vyměňte.

7.

Opláchněte ruce pod tekoucí vodou.

9.

Naneste dostatečné množství mýdla do dlaně.

2.

Položte dlaň pravé ruky na hřbet levé ruky.
Zaklesněte prsty. Třete pravou dlaní o hřbet

levé ruky. Pak ruce vyměňte.

4.

Navlhčete si ruce pod tekoucí vodou.

1.

Třete dlaní o dlaň krouživým pohybem.

3.

Zaklesněte ohnuté prsty do sebe.
Třete hřbet prstů pravé ruky o dlaň

 ruky levé a naopak.

6.

Dejte ruce k sobě dlaněmi. Zaklesněte prsty.
Třete dlaněmi o sebe ze strany na stranu.

5.
Zpracováno s využitím publikace „SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE:

Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví: Souhrn. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2011.“

Vydal Státní zdravotní ústav Praha za fi nanční podpory MZ ČR 
v rámci projektu „Významné dny ve zdravotnictví v kontextu 
podpory zdraví“. NPZ-PPZ 2017. Praha, 2017.

Grafi cké zpracování Daniella Sladká, ARGI, spol. s r.o.

2) RETRAKCE HLAVY VSEDĚ – retrakce hlavy znamená posouvání 
hlavy vzad. 
Posaďte se na židli, dívejte se dopředu a uvolněte se. Pohybujte hlavou 
pomalu, ale plynule dozadu, jak nejdále jste schopni. Při provádění cvi-
ku udržte bradu mírně přitaženou dolů a dozadu. Dbejte na to, abyste 
hlavu nepředkláněli nebo nenakláněli dozadu. Jakmile je vaše hlava 
posunutá co nejdále dozadu, dosáhli jste retrakčního držení hlavy. 
Tuto pozici udržte několik vteřin a poté uvolněte zpět do výchozí polohy. 
Při každém opakování tohoto cviku dbejte, abyste dosáhli maximálního 
rozsahu pohybu hlavy a krku dozadu. (R. McKenzie: „Léčíme si bolesti 
krční páteře sami“).

Tento cvik se používá k léčbě bolesti krční páteře nejčastěji. Opakujte cvik 10× přibližně po dvou hodinách během celého dne, 
tedy 6–8 sérií za den. Pokud při provádění tohoto cviku vnímáte silnou bolest, zaměňte jej za cvik 1 – retrakce hlavy vleže.

3) EXTENZE KRKU VSEDĚ – extenze znamená ohýbání dozadu (neboli 
záklon) a tento pohyb můžete zahájit, jakmile cvik 2 nevyvolává žádnou 
bolest ani napětí. Extenze se provádí vždy v návaznosti na cvik 2.
5× zopakujte cvik 2 a poté udržte vaši hlavu v retrakční poloze.
Zvedněte bradu nahoru a nakloňte hlavu dozadu jako při pohledu na strop. 
Nedovolte krční páteři, aby se při tomto pohybu pohybovala vpřed.
Jakmile hlavu zakloníte co nejdále, otáčejte hlavou mírně doprava 
a doleva asi 2 cm od střední linie a opakujte tento pohyb plynule zhru-
ba 3× na každou stranu. Poté vraťte hlavu zpět do výchozí pozice.
Při každém opakování cviku dbejte na to, abyste extenzi krku prováděli 
do maximálního možného rozsahu. (R. McKenzie: „Léčíme si bolesti 
krční páteře sami“).

Cvik opakujte 10× v jedné sérii, celkem 6–8× během celého dne. Ten-
to cvik se používá k léčbě bolesti krční páteře i k prevenci vzniku potíží.
Pokud během provádění cviku pociťujete silnou bolest, zaměňte jej 
za cvik 1 – retrakce hlavy vleže.

4) FLEXE KRKU VSEDĚ – fl exe znamená ohýbání do-
předu neboli předklon. Tento cvik se používá zejména 
pro léčbu bolestí hlavy, ale také pro dořešení zbytkové 
bolesti nebo ztuhlosti krční páteře.
Posaďte se na židli a dívejte se dopředu.
Ohněte hlavu dopředu, nechte ji uvolněnou s bradou 
co nejblíže k hrudníku.
Ruce položte na zadní část hlavy a paže uvolněte tak, 
aby vám lokty směřovaly dolů k zemi. V této poloze ru-
kama jemně přitáhněte hlavu směrem dolů k hrudníku. 
Vydržte 2 sekundy v této poloze a vraťte hlavu zpět do výchozí pozice. (R. McKenzie: „Léčíme si bolesti krční páteře sami“).

Cvik opakujte pouze 2–3× zhruba po 2 hodinách během celého dne. 
Pokud cvik používáte k léčbě bolesti hlavy nebo k léčbě bolesti či ztuhlosti krční páteře, musí vždy po tomto cvičení následovat cvik 3.
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2) Leh na břiše v extenzi – lehněte si na břicho na pevnou podložku 
a zůstaňte ležet na břiše. Lokty umístěte pod ramena tak, abyste se opírali 
o předloktí, a zvedněte se do vzporu ležmo; dolní část zad, hýždě a celé 
nohy mějte uvolněné. V této pozici zůstaňte 2 až 3 minuty, po celou dobu 
přirozeně dýchejte. 

Cvik se uplatňuje především při léčbě silné bolesti v dolní části zad. 
(R. McKenzie: „Léčíme si záda sami“).

Pokud v této poloze pociťujete úlevu, opakujte cvik po 2–3 h, celkem 
6–7× za den.

3) Extenze vstoje – stůjte zpříma v mírném stoji rozkročném, ruce opřete 
o dolní část zad tak, že prsty směřují dolů.

Ohněte trup v pase dozadu, co nejdále můžete, přičemž ruce používejte 
jako oporu. Je důležité udržet kolena napjatá.

V této poloze setrvejte jednu nebo dvě sekundy a poté se vraťte do výchozí 
polohy.

Jakmile se zcela uzdravíte a nemáte bolesti v dolní části zad, tento cvik 
se stane vaším hlavním nástrojem prevence dalších problémů s dolní čás-
tí zad. Provádějte jej jako preventivní opatření pokaždé, když pracujete 
v poloze v předklonu. (R. McKenzie: „Léčíme si záda sami“).

4) Flexe vleže – jedná se o přitažení kolen k hrudníku – tento cvik by se 
měl provádět opatrně.

Lehněte si na záda s pokrčenými koleny a chodidly položenými na podla-
ze nebo posteli.

Obě ruce si položte na kolena a jemně, ale pevně přitahujte kolena co 
nejblíže k hrudníku, jak vám bolest dovolí. Vydechujte při přitažení kolen 
k hrudníku, s výdechem se toto cvičení provádí snadněji a je účinnější.

Vydržte v této poloze jednu až dvě sekundy, poté položte nohy a vraťte se 
do původní polohy. Důležité je nezvedat hlavu ani nenatahovat nohy při 
jejich pokládání.

Opakujte tento pohyb plynule a pokaždé se snažte přitáhnout kolena 
o něco blíže k hrudníku.

Toto cvičení se používá při léčbě ztuhlosti dolní části zad nebo pro ob-
novení rozsahu pohybu bederní páteře do fl exe. Zpočátku musíte cvik 
provádět jen 5–6× a opakovat třikrát až čtyřikrát denně. Tento cvik mi-
nimalizuje lordózu bederní páteře, jakmile přitáhnete kolena k hrudníku, 
a proto musí vždy po tomto cviku následovat sestava cviků 1 – extenze 
vleže nebo 3 – extenze vstoje. (R. McKenzie: „Léčíme si záda sami“).
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Státní zdravotní ústav vydal do-
poručení pro nakládání s použitými 
ochrannými pomůckami v době ko-
ronavirové pandemie: 

Jak nakládat s rouškami v do-
mácnostech bez potvrzených naka-
žených nemocí cOviD-19: 
1. Použité roušky vložte do plastového 

pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, 
zavažte. Následně jej vložte do další-
ho plastového obalu a znovu zavažte. 

2. Takto zabezpečený odpad vhoďte 
pouze a jen do černé popelnice (na 
směsný komunální odpad) stan-
dardním způsobem.

3. Pro nakládání s komunálními od-
pady u zdravých lidí se v současné 
době nemění, včetně způsobu tří-
dění odpadu. 

Jak nakládat s rouškami v do-
mácnostech v hygienou nařízené 
karanténě: 
1. Použité roušky vložte do plasto-

vého pytle s tloušťkou minimál-
ně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle 
dezinfikujte. Pokud použijete tenčí 
materiál, je potřeba dát dva pytle 
a dezinfikovat vnější.

2. Přesvědčte se, že pytle jsou skuteč-
ně dobře zavázané.

3. Takto zabezpečený odpad vhoďte 
pouze a jen do černé popelnice (na 
směsný komunální odpad) stan-
dardním způsobem.

4. V žádném případě neodkládejte 
tyto zavázané pytle mimo kontej-
nery, abyste neohrozili zdraví pra-
covníků svozových společností.

5. Po manipulaci s odpady je vždy nut-
né umývat si ruce mýdlem a vodou.

Jak nakládat s odpady a rouška-
mi v domácnostech s potvrzenou 
nemocí cOviD-19: 

V případě, že onemocnění osob bylo 
potvrzeno, nemocná osoba nakládá se 
svým odpadem stejně, jako je uvedeno 
v předchozím odstavci. A pokud mož-
no se s žádostí o pomoc s odnosem od-
padu obrátí na rodinu, sousedy, dob-
rovolníky nebo přímo na obec, aby se 
zamezilo pohybu nakažených osob ve 
veřejném prostoru. 

Látkové roušky perte na 90° nebo 
je 5 min. vyvařte a po usušení pře-
žehlete horkou žehličkou.

Danuše Svobodová, pracovník OÚ

Šijete látkové roušky, již máte pro 
sebe dost a chcete je darovat dalším?  
Například jsme nově zjistili, že o lát-
kové roušky mají zájem i nemocnice. 
Takže roušky nyní sbíráme pro ně.

Nebo naopak jste sami a žádné 
roušky nemáte? Ozvěte se nám, rouš-
ky pro Vás máme!

V obou případech se, prosím, ob-
raťte na nás a my pomoc zprostřed-

kujeme. Od dárců roušky převezme-
me a potřebným předáme. Reaguje-
me tak na nabídky, které dostáváme. 
Děkujeme!

Sháněli jsme také roušky pro mobil-
ní hospic Strom života z Nového Jičína, 
podařilo se jich posbírat přes dvě stě 
ks a to jsme dali několik z obecních 
zásob i do obchodu a místním senio-
rům. Děkujeme!

Moc děkuji všem, kteří se do 
akce zapojili. Pivovaru Ogar za 
dezinfekci a všem šikovným 
švadlenám!!! Dámy, nezapomeň-
te se po tom skláně-
ní nad šicím strojem 
taky pořádně pro-
táhnout!!! 

Tipy na straně 10.

Doporučení pro nakládání s použitými osobními 
ochrannými pomůckami

AKCE ROUŠKY - informace a poděkování
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Zábavné úkoly nejen pro děti

1. Po jakém významném malíři je pojmenována naše 
škola?

2. V Kunčicích máme jednu velmi významnou sakrální 
památku, která zde byla přivezena z Podkarpatské 
Rusi. Doplňte běžný název

3. Jaká společnost (s.r.o.) se v Kunčicích stará o dodávku 
pitné vody, vodovody a kanalizace?

4. Kdo organizuje "Kunčickou bečku"?
5. Jak se jmenuje současný pan místostarosta?
6. Tradiční akce pořádaná na podzim Turistickým spolkem 

- doplňte název vrcholu (hvězdicový výstup na … )
7. Co stojí mezí mohutnými stromy na pomezí katastru 

obcí Kozlovice a Kunčice pod Ondřejníkem, na úpatí 
Skalky na tzv. bývalém Valašském chodníku, který 
fungoval jako spojnice valašských pastevců v zad-
ních horách a panských úředníků na hradě hukvaldy?  
(sv. Máří Magdalény)

8. I když jsme obec ležící pod Ondřejníkem, můžeme tvr-
dit, že zároveň ležíme ještě pod jednou horou. Místní 
část Kunčic nese její název, v této lokalitě se nachá-
zí například Penzion Jurášek nebo hospůdka Koliba  
Tichý? Doplňte místní název lokality

9. Jak se jmenuje kunčický pivovar?
10. Jak se "lidově" říká mateřské škole U Kostela?
11. U příležitosti osvobození republiky se na fotbalovém 

hřišti u Sokolovny tradičně koná štafetový běh dospě-
lých s dětmi. Doplňte název

12. Tradiční zářijová akce pořádaná obcí Kunčice, míst-
ními spolky a firmami plná zábavy, sportu, dobrého 
jídla, pití a hudby. Doplňte název

13. Kunčický spolek rybářů pro nás organizuje každý  
srpen akci, kde se můžeme dobře najíst, nebo si zachy-
tat v rybníku Nad Žabákem ryby. Doplňte název akce

14. Po jaké světici je pojmenován kostel?
15. Mnoho kunčických dětí se účastní nejvýznamnější soutě-

že Asociace sportu pro všechny (náš „Sokol“) kde se utkají 
v disciplínách nejen sportovních, ale musí prokázat také 
orientační smysl, znalosti vlastivědy, přírodovědy apod. 
Jak se tato celorepubliková soutěž, jejíž krajské kolo čas-
to hostí Kunčice a trasa vede kolem Žabáku, nazývá?

16. Jak se jmenuje trenér malých fotbalistů? Doplňte křest-
ní jméno (Rybář)

17. Jméno kunčické dětské cimbálové muziky, kterou vede 
Mgr. Katka Niklová?

18. Ve středu obce se nachází jeden z nejstarších objek-
tů Kunčic, sloužící v současné době jako restaurace, 
prodejna květin a zmrzlinový stánek. Stejně je pojme-
nována i autobusová zastávka situovaná hned vedle. 
Doplňte název

19. Nejvyšší vrchol masivu Ondřejníku se tyčí přímo nad 
KpO. Doplňte název 

20. Název volejbalového klubu, který vede Simča a Renča 
ve škole pro kunčické děti?

21. Jak se jmenuje naše paní starostka?
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Osmisměrka

Datum Čas Domácí Hosté
Pá 3. 4. 16:00 Vlčovice - Mniší Kunčice p. O.
So 11. 4. 10:00 Kunčice p. O. lichnov
Ne 19. 4. 13:00 Jeseník nad Odrou Kunčice p. O.
So 25. 4. 10:00 Kunčice p. O. Veřovice
So 2. 5. 10:00 Fulnek Kunčice p. O.
So 9. 5. 10:00 Kunčice p. O. Odry
So 16. 5. 10:00 Kunčice p. O. Příbor
Ne 24. 5. 10:00 Mořkov Kunčice p. O.
So 30. 5. 10:00 Kunčice p. O. Trojanovice Bystré
So 6. 6. 14:30 Nový Jičín B Kunčice p. O. 

Datum Čas Domácí Hosté
Čt 9. 4. 17:00 Kunčice p. O. Děrné
Pá 17. 4. 17:00 Kujavy Kunčice p. O.
Čt 30. 4. 17:00 Kunčice p. O. Frenštát B
Pá 8. 5. 17:00 Bludovice Kunčice p. O.
St 13. 5. 17:00 Kunčice p. O. Bludovice
Čt 14. 5. 17:00 Děrné Kunčice p. O.
Čt 21. 5. 17:00 Kunčice p. O. Kujavy
Čt 4. 6. 17:00 Frenštát Kunčice p. O.

(Rozpis utkání bude aktualizován, popř. budeme infor-
movat, zda budou utkání vůbec probíhat s ohledem na 
situaci kolem šíření nemoci COVID-19) Matěj Rybář

Plánovaný rozpis utkání žáků a přípravky

ateistka   atentát   balerína   balík   cement   
diagnóza   dlaha   drátěnka   droga   
fotografie   fregata   fujara   gravitace   
harpuna   hormon   implantát   krasavice   
kreveta   kvádr   lopata   lžíce   mapka   masáž   
medaile   názor   objektiv   obruč   odliv   panák   
pánev   papír   pečeť   plechovka   poplach   
recept   rektorát   rolnička   rozkaz   sezóna   
skútr   suvenýr   šatna   ulice   uzlík

Vybarvování podle čísel

1 2 3

Podařilo se vám vyluštit křížovku a vybarvit 
znak obce? Budeme rádi, když nám Vaše výsledky na-
fotíte nebo naskenujete a zašlete na adresu redakce:  
noviny@kuncicepo.cz v termínu do 25. dubna. Po uzá-
věrce květnových novin proběhne losování o zajíma-
vé ceny. Nezapomeňte se podepsat, ať můžeme jména 
výherců zveřejnit v květnových obecních novinách. 

Zábavu na doma s obecní tématikou 
pro Vás připravila Kristýna Majerková

Spolky a kultura

Ladná Čeladná ve znamení zvučných jmen:  
Ledecký, Dobeš či Vypsaná Fixa
Ačkoli jako společnost procházíme 
kvůli epidemii koronaviru obtížným 
obdobím, přípravy na ladnou Čelad-
nou pokračují ve víře, že se situace 
uklidní a festival se uskuteční v ter-

mínu 7. a 8. srpna. letošní šestý roč-
ník uvede například Janka ledeckého, 
Pavla Dobeše, Čechomor, Vltavu či Vy-
psanou Fixu. Kromě koncertů festival 
již tradičně nabídne také divadelní 

představení pro děti, kreativní dílny, 
workshopy a další doprovodné ak-
tivity. Více informací o festivalu na:
www.ladnaceladna.cz a https://
www.facebook.com/ladnaceladna
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Ze života školy a školky

Rada obce Kunčice pod Ondřejní-
kem v působnosti zřizovatele Základ-
ní školy a mateřské školy Karla Svolin-
ského Kunčice pod Ondřejníkem, p.o. 
nařídila dne 11.3.2020 svým usnese-
ním RO č. 41/2020/3a s účinností od 
16.3.přerušení provozu mateřské školy 
při ZŠ a MŠ Karla Svolinského Kunčice 

pod Ondřejníkem, p.o. Rozhodli jsme 
se tak z důvodu ochrany našich dětí, 
občanů a zaměstnanců školy před ší-
řením onemocnění COVID-19. Vychá-
zeli jsme z kroků Bezpečnostní rady 
státu, zejména z Mimořádného opat-
ření Ministerstva zdravotnictví, č.j.: 
MZDR 1067/2020-1/MIN/KAN, kdy 

byla zakázána osobní přítomnost žáků 
a studentů ve školách a školských za-
řízení. Toto nařízení se přímo dotklo 
základní školy zřizované obcí a výraz-
ným způsobem se dotklo i chodu MŠ. 
Děkujeme všem rodičům za pochope-
ní a spolupráci. 

Michaela Šebelová, starostka obce

letošní zima byla na sníh poněkud 
skoupá, i přesto se naše děti dočkaly 
tradičních „Zimních radovánek“, které 
každoročně pořádáme pro všechna od-
dělení školní družiny. Tentokrát jsme 
zvolily „pátrací“ turistickou vycház-
ku s hledáním fáborků, napovídajících 
směr trasy, a také hledáním ukrytých 
dopisů s úkoly, které měly děti splnit. 
V dopisech, které připravili starší ka-

marádi, se skrývalo např. házení sněho-
vou koulí na cíl, hledání šišek a s nimi 
rovněž zasáhnout určený cíl, bobřík 
mlčení, počítání komínů, které na tra-
se uvidíme, poznávání stromů a keřů. 
Děti si zahrály zábavné honičky, sou-
těžily ve výrobě sněhových koulí v da-
ném čase, v běhu k cíli. Všichni jsme si 
užili spoustu legrace a v dobré náladě 
jsme došli k cíli - k hospůdce „Na Kopeč-

ku“, kde na nás čekalo chutné jídlo i pití 
na zahřátí a nechyběla ani sladká teč-
ka na konec. Posíleni a odpočati jsme 
se spokojeně vrátili do školy a cestou 
jsme posbírali všechny fáborky. Děku-
jeme paní Simoně Macurové i obslu-
hujícím zaměstnancům hospůdky „Na 
Kopečku“ za milé přivítání a výborné 
občerstvení. 

Ivana Myslikovjanová

„Já už se těším do školy“. To je věta, 
kterou teď říkáme nejčastěji nejen my 
učitelé, ale tuto reakci máme i od dětí. 
To je asi jedno z mála pozitiv, která nám 
tato doba přinese. Jako další pozitivum 
vidím, že si budeme moci jako dobře spl-
něný úkol odškrtnout výuku informati-
ky. Myslím, že každý z nás se toho musel 
v této oblasti hodně naučit a vyzkoušet.

Před učiteli a rodiči teď stojí nelehký 
úkol - jak co nejllépe využít čas, který 
není prázdninami pro děti ani pro uči-
tele. Je nutné alespoň částečně nahradit 
výuku, která by za běžných okolností 
probíhala standardně. Jsme si vědomi 
toho, že mnozí rodiče musí i v těchto 
dnech vykonávat své pracovní povin-
nosti. Budeme se snažit brát zřetel na 
konkrétní možnosti jednotlivých žáků 
a rodin.

Bohužel u malých dětí se bez pomoci 
rodičů neobejdeme. 

Uvědomujeme si, že je obtížné nasta-
vit úroveň výuky tak, aby vyhovovala 
úplně všem, ale snažíme se maximálně 
pracovat s podněty, které nám od rodi-
čů přicházejí.

Učitelé využívají ke komunikaci 
s rodiči a žáky různé informační tech-
nologie, snaží se takto suplovat školní 
výuku a jsou neustále připraveni rea-
govat na veškeré podněty a připomín-
ky. Individuálně si také zvolili způsob 
zadávání domácí práce a kontrolu za-
daných úkolů. hodnocení v tuto chvíli 
má spíše charakter motivační.

využívám této možnosti a chci 
požádat všechny, kteří narazili při 
domácí přípravě na jakýkoliv pro-
blém nebo mají připomínky či dota-

zy, ať se prostřednictvím mailových 
adres na http://www.zskuncice.cz/
zamestnanci nebo prostřednictvím 
mailu v iŠkole obracejí na konkrétní 
pedagogy nebo vedení školy. 

Společně určitě najdeme správné 
a vyhovující řešení.

Ke všem hlavním tématům se učitelé 
ve škole určitě vrátí, nemějte obavy, že 
něco zásadního vynecháte. 

Zkuste se věnovat i zábavným čin-
nostem, jako jsou společenské hry, 
společnému čtení (třeba babičkám po 
telefonu), pobytu venku... 

A buďte na sebe hodní a hlavně zdra-
ví! Už se na Vás všechny moc těšíme 
a děkujeme za snahu a vzorný přístup, 
který jste k práci zaujali.

Za pedagogický sbor 
Monika Skýpalová

Přerušení provozu mateřské školy od 16. 3.

Zimní radovánky ve školní družině

Domácí výuka

V družině jsme si usmysleli, že oži-
víme zvyk masopustních radovánek. 
Jejich termín vyšel na jarní prázdniny, 
proto jsme slavili později. 

Masopust můžeme vysvětlit dvě-
ma způsoby - slovanský původ jako 
oslava konce zimy a příchodu jara 
nebo původ křesťanský, podle které-
ho je spjatý s dobou půstu. Ten nastá-
vá po masopustních oslavách a končí  
po 40 dnech na Velikonoce. Během 
půstu se nejí maso, proto název "ma-
sopust". 

(pokračování na str. 15) 

Školní družina na „malé masopustní procházce“
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(dokončení ze str. 14)
Možná právě v historické minulosti 

docházely během února a března zá-
soby potravin, proto se držela dieta - 
půst, aby se část úrody ponechala kvů-
li přežití pro následující obrodu života. 
To si dnes málo uvědomujeme, proto je 
dobré si vše připomínat. 

Masopust lidé oslavují veselým kar-
nevalovým rejem. Nejslavnější kar-
neval bývá v Benátkách, my jsme si 
v Kunčicích vyšli skromněji - na pro-
cházku mezi domky v blízkosti školy. 
Do kroku nám bláznivě hrála kapela 
složená z kuchařů, pastevců, divože-
nek, dědků, babek ... Kdo se před naším 
řáděním neschoval, ten se mohl potě-
šit zblízka pohledem na vepříky, zajíce, 
slepičku, káčátko, střapáče, koně, psy, 
kočky a další. Vedl nás pěkně vykrme-
ný a spokojený král, kterému předalo 
vedení školy "právo" se veselit (a pak 
mu je spolu se smrtkou zase odebralo). 

Naším cílem byl "útok" na obecní 
úřad. Paní starostka si mezi všemi na-
bízenými nevybrala a nepomohly ani 
všechny naše říkanky. Ani lékaře, který 
hned na místě uměl vyšetřit, zda mají 

lidé srdce na pravém místě, ani medvě-
da, který je vhodný nejen do boudy, ale 
i na taneční parket. 

Provázelo nás příjemné počasí i pří-
jemní obyvatelé, kteří na náš průvod 
reagovali pozitivně a komunikovali 
s námi. Děkujeme OÚ za pohoštění vý-
bornými koláčky.

Přejeme všem bohatou úrodu, co za-
sadíme ať sklidíme, a také dobré lidi 
kolem sebe!  Helena Hantkeová

Družina ZŠ a MŠ K. Svolinského, 
Kunčice pod Ondřejníkem

Foto: pan David Fojtík a archiv školy

Školní družina na „malé masopustní procházce“

Ještě před náhlém uzavření škol, 
v měsíci březnu, proběhlo školní kolo 
matematické soutěže. Úspěšnými ře-
šiteli, kteří měli postoupit do okresní-
ho kola, byli: Jan Macura, Matěj Šilha-
vý (5. třída), lenka Madryová (7. tří-
da), Ondřej Pecháč (8. třída). Je škoda, 
že nás tito žáci nemohou reprezento-
vat v dalším kole, ale nevadí, alespoň 
takto vám gratulujeme. Každý úspěch 
se počítá .

Alena Charbuláková

PRODeJ PALivOvÉHO DŘíví – bUK – dříví naštípané na prostorové metry nebo špalky (rovnané) od 30 cm délky. 
Možnost dovozu odběrateli. Telefon: 603 315 738

Pythagoriáda

i n Z e R c e 



V rámci stavu nouze se snažíme umožnit co nejvíce 
lidem možnost, objednat si základní čerstvé potraviny 
od místních producentů online, s každodenním 
rozvozem až ke dveřím, skrze projekt Distribution.cool

Již skoro rok působíme v Rožnově pod Radhoštěm 
a v Zubří. Nově i na všech Bečvách, v Kunčicích pod 
Onřejníkem, Tiché, Čeladné, Zašové, Stříteži, Vidči, 
Valašské Bystřici, Frenštátě pod Radhoštěm a ve 

Valašském Meziříčí.

Každý den přidáváme do naši nabídky nové sýry, 
jogurty a další dobroty z lokálních pekáren a farem.

Rozvoz v této chvíli realizujeme  
Po – Pá   5.00 – 10.00

www.distribution.cool

PIVOVAR OGAR NOVĚ NABÍZÍ ROZVOZ PIVA AŽ DOMŮ
Máme otevřené prodejní okénko – Po-Čt: 14:00-19:00 (pouze lahvové pivo), 

Pá-So: 12:00-20:00, Ne: 12:00-18:00 (nečepujeme z důvodu zdržování se kolem pivovaru)

Zahájili jsme rozvoz piva ke dveřím a tak kdyby jste měli chuť na pivko rádi vám jej 
přivezeme. Níže posílám současnou nabídku:

Jedenáctka ležák PET 1l        64,-
Dvanáctka ležák PET 1l          66,-
Amber Ale 13° PET 1l             81,-

Medové 15° PET 1l                 83,-
India pale Ale 14° PET 1l       85,-
Milk Stout 14° Sklo 0,5l         55,-

Kdybyste věděli o někom dalším z regionu, je možné si objednat závoz minimálně 6 ks telefonicky  
na 720 035 200, nebo mailem: objednavky@pivovarogar.cz kamkoliv na těchto trasách:

ve středu: Frenštát p.R., Rožnov p.R., Valašské Meziříčí, Nový Jičín, Opava, Studénka, Mošnov, Příbor, 
Kopřivnice a vše v okolí těchto měst 

ve čtvrtek: Čeladná, Ostravice, Frýdlant, Baška, Frýdek-Místek, Třinec, Těšín, Havířov, Karviná, Ostrava  
a vše v okolí těchto měst a obcí při pravidelném rozvozu.

Doprava je zdarma (za úsměv pod rouškou). Na platbě kartou pracujeme, takže zatím hotově.

Pro zbytek republiky spouštíme dnes e-shop na adrese www.ogardomu.cz

Za případnou objednávku, šíření a sdílení této informace předem děkujeme.

Dej Bůh štěstí a pevné zdraví       Vaši Ogaři

HOSPŮDKA  
NA KOPEČKU

…má pro Vás každý den  
otevřené výdejní okénko 

od 10.30 – 14.00 otevřeno je i v sobotu

Výběr z 6 menu a 3 polévek.  
Cena menu s polévkou i s balným je 100,-

Rozvoz menu je nepřerušen,  
rozvozy jsou mezi 11.00 – 12.00

Info a objednávky na tel. čísle 724 399 919  
nebo 606 389 774

16 – nabídky rozvozů pro občany 04/2020


