
Vážení spoluobčané,
květen je velmi důležitým mě-

sícem roku. Je nazýván měsícem 
lásky, druhou květnovou neděli 
se slaví svátek matek, květen má 
i své pranostiky, například - Stu-
dený máj ve stodole ráj - a podob-
ně. V květnu se však také stala vel-
mi důležitá událost – osvobození 
naší vlasti od nacistické okupace 
a ukončení druhé světové války. 
Na den 5. května připadá vzpo-
mínka na osvobození naší obce 
od fašismu. 

Výročí ukončení druhé světo-
vé války a vítězství nad fašismem 
si připomínáme každý rok hlavně 
proto, aby si mladá generace tyto 
události zapamatovala, poučila se 
z nich a nepřipustila, aby se podob-
né tragédie v naší vlasti opakovaly. 

President, dr. E. Beneš, po ná-
vratu z exilu do naší osvobozené 
vlasti v roce 1945 také řekl: „…Na 
tuto válku se nesmí zapomenout 
a aby se nezapomnělo, je nutno ji 
sebevědomě a důstojně, ve jménu 
práva a svobody, práva a pravdy, 
ve jménu lidskosti, živoucí, opravdo-
vé a správné lidskosti, stále a stále 
připomínat.“

Ani v dnešní době, 71 let po dru-
hé světové válce není ve světě klid 
a mír. Válčí se na Ukrajině, v Sý-
rii a dalších zemích, někdy v po-
době teroristických akcí.  Svět se 
mění. Co platilo před rokem, dnes 
již nemusí být pravdou. Je také na 
každém z nás, abychom se snažili 
alespoň ve svém nejbližším okolí 
přispět k tomu tolik potřebnému 
klidu a míru.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Folkování 
pod Ondřejníkem 
14. května

8 Po stopách 
partyzánů 
28. května

8 Astronomické 
pozorování 
11. června

8 Dětský den 

4. června

Slovo starostyDalší rozvoj areálu školy pokračuje 
i díky dotacím z ROP a SFŽP

ročník XXVI. číslo 05/2016 Zdarma

Na jaře letošního roku proběhla 
aktualizace studie obnovy školního 
areálu Ing. Zdeňka Strnadla. Do studie 
byly zapracovány nové podněty a po-
žadavky školy (zejména vybudování 
tartanového oválu o velikosti 240 m). 
Výsledný návrh, který vyhovuje všem 
zúčastněným stranám, si můžete pro-
hlédnout níže.

Díky tomu, že jsme získali dotaci 
od Regionální rady regionu soudrž-
nosti Moravskoslezsko (ROP) na již 
postavené multifunkční hřiště ve výši 
100% uznatelných nákladů (celkem 
3 991 382, 72 Kč) a že nám byla na-
výšena dotace na školkovou zahra-
du o 136 290,62 Kč (program OPŽP, 
prostřednictvím SFŽP) si můžeme 
dovolit i v tomto roce pokračovat 

s obnovou areálu. Na podzim bude 
vybudován tartanový ovál, doskočiš-
tě, zpevněná plocha nejen pro hasiče 
a budou instalovány prvky venkovní-
ho itness. 

Potřebnou dokumentaci objed-
nala obec u irmy ZAHRADA – PARK 
– KRAJINA, s.r.o., Bezručova 663, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm. V práci 
tak nadále pokračuje Zdeněk Strnadel 
s kolegou Ondřejem Nečaským. Do-
kumentace celého areálu pro územní 
řízení bude zhotovena za 66 000,- Kč 
(neplátce DPH). Dokumentace pro pro-
vádění stavby (na stavební objekt bě-
žecký ovál 240 m, zpevněnou plochu 
pro hasiče, skříň pro sportovní náčiní) 
bude zhotovena za 65 200,- Kč (neplát-
ce DPH).  (pokračování na str. 4)
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Přinášíme stručné shrnutí z usne-
sení XI. zasedání Zastupitelstva obce 
Kunčice pod Ondřejníkem, které se 
konalo dne 28. 4. 2016. 
ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu usnesení z X. zasedání za-

stupitelstva obce ze dne 8. 2. 2016 
a zároveň vzalo na vědomí závěr 
inančního výboru, že měl být vy-

měřen poplatek za záběr veřejné-
ho prostranství dle OZV ve výši 
1.421.550 Kč

• informace o jednáních rady obce    
ZO schválilo:
• odměny neuvolněným členům za-

stupitelstva obce v souladu s Přílo-
hou č. 1 k nařízení vlády č.37/2003 
Sb., s účinností od 1. 5. 2016 takto:
• člen zastupitelstva: 384,- Kč
• člen rady obce: 1 386,- Kč
• předseda výboru 

zastupitelstva nebo 
komise rady obce: 1 194,- Kč

• člen výboru zastupitelstva nebo 
komise rady obce 938,- Kč

• příplatek dle počtu obyvatel (pro 
všechny) 192,- Kč

• kumulaci odměn podle následujícího 
vzorce: (člen ZO + člen RO + předse-
da nebo člen výboru či komise + pří-
platek podle počtu obyvatel)

• úpravu rozpočtu obce č. 3/2016 
v rozsahu předloženého návrhu 

• dotaci z rozpočtu obce na rok 2016 
pro TJ Sokol Kunčice p. O. ve výši 
200 000,- Kč a zároveň schválilo 
uzavření Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace č.11/2016 mezi 
Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a Tělovýchovnou jednotou SOKOL 
Kunčice pod Ondřejníkem, 

• program rozvoje obce Kunčice pod 
Ondřejníkem na období 2016 – 
2020

• prodej části parcely č. KN 2147/10, 
nově parc. č. KN 2147/11 ostat-
ní plocha o výměře 61 m2 SJM TH 
a AH, Ostrava, včetně Kupní smlou-
vy o koupi nemovité věci

• prodej části p. č. KN 11/14, nově 
parc. č. KN 2319 zast. plocha o vý-
měře 8 m2 RČ, bytem Kunčice p. O., 
včetně Kupní smlouvy o koupi ne-
movité věci

• odkoupení parc. č. KN 19/4 trvalý 
travní porost o výměře 681 m2 od 
JB, Ostrava, včetně Kupní smlouvy 
o koupi nemovité věci

• odkoupení parc. č. KN 19/6 trvalý 
travní porost o výměře 1 540 m2 od 
KP, Orlová – Poruba, včetně Kupní 
smlouvy o koupi nemovité věci

• odkoupení části parc. č. KN 3581, 
nově parc. č. 3581/3 ost. plocha, 
ost. komunikace o výměře 24 m2 od 
spol. U malířů s.r.o., Maltézské ná-
městí 291/11, Praha 1 – Malá Stra-
na, včetně Kupní smlouvy o koupi 
nemovité věci, (jedná se o odkup 
pozemků pod chodníkem u sema-
foru na Huťařství

• Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne č. FM/16/e/2016/Sk mezi Mo-
ravskoslezským krajem (povinný) 
a Obcí Kunčice p. O. (oprávněný), 
dotčený pozemek parc. č. 3337/2 
(sdělovací kabel – semafor)

• Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne č. FM/17/e/2016/Sk mezi Mo-
ravskoslezským krajem (povinný) 
a Obcí Kunčice p. O. (oprávněný), 
dotčený pozemek parc. č. 3337/2 

a parc. č. 3435/1 (kanalizace vý-
chod)

• zřízení služebnosti inženýrské 
sítě umístění splaškové kanaliza-
ce a jeho ochranného pásma pro 
stavbu „Kanalizace Kunčice pod 
Ondřejníkem – východní část“ ve 
prospěch Obce Kunčice pod On-
dřejníkem u pozemků č. 11/7, 
1214/8, PK 1215/2, PK 1216/2 
díl2, 1215/10, 1216/3, 1216/13, PK 
1219, PK 1223/3, PK 1272, PK 1273, 
PK 1274/1, PK 1278/1, PK 1278/2, 
1289/4, 1289/5, 1291/1, 1291/4, 
1291/6, 1293, st. 174/1, 1295/3, 
1298/1, 1646/1, 1646/2, 1647/1, 
1647/2, 1660, 1677/2, 1704/5, 
1704/6, 1704/7, 1704/19, 1704/11, 
1716/1, 1716/3, 1718/1, 1678/1, 
1678/3, 1678/6, st. 397, st. 795, 
1721/3, 1721/4, 1722/2, 1725/1, 
1725/2, 1760/5, 1812/10, 1814/4, 
1814/9, 1817/13, 1760/17, 1760/20, 
1760/21, 1760/22, 1760/41, st. 841, 
1767/5, 1767/10, 1767/11, 1767/12, 
1768/1, 1804/23, 1811/4, 1893/1, 
1914/4, 1920/8, 1920/21, 1922/5, 
st. 481, 2679/7 všechny v k. ú. Kun-
čice pod Ondřejníkem a zároveň 
schválilo vzor Smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě a pově-
řuje radu obce přípravou a schvále-
ním jednotlivých smluv

ZO zrušilo bod 3) usnesení z VI. za-
sedání zastupitelstva obce ze dne 
29. 7. 2015 (tento bod ukládal RO před-
ložit ZO návrhy inančních příspěvků 
poskytnutých z rozpočtu obce vždy 
před jejich schválením příslušným or-
gánem obce).

Podrobně viz úřední deska (elek-
tronicky na www.kuncicepo.cz), ori-
ginál zápisu a usnesení je uložen na 
obecním úřadě k nahlédnutí. 

-MŠ-

Interiér obecního úřadu
RO schválila cenovou nabídku na 

návrh interiéru ve výši 58 212,- Kč 
bez DPH od Jany Dvořákové, Nové 
Dvory – Hlíny 1889, Frýdek–Místek. 
Předmětem je návrh interiérů do 
šesti kanceláří obecního úřadu (kan-
celář pokladny, účetních, odborného 
referenta pro stavební záležitosti, se-
kretariátu, starosty obce a místosta-
rosty obce), včetně úpravy společ-
ných prostor (chodeb) v 1. a 2. pat-

ře, komory pro uklízečku – místnost 
pod schody a úpravy kuchyňky. Paní 
projektantkou bude do konce května 
dodán:
• výtvarně – architektonický návrh
• projekt interiéru
• projekt realizační části (příprava 

podkladů pro veřejnou zakázku na 
výrobu nábytku).

Následně bude vypsáno výběrové 
řízení na dodávku nábytku. 

Dary a darovací smlouvy
RO schválila poskytnutí daru ve 

výši 1 000,- Kč (včetně darovací smlou-
vy) Valašskému folklórnímu spolku, se 
sídlem Bartošky 583, Frenštát p.R. 
a Muzejní a vlastivědné společnosti ve 
Frenštátě pod Radhoštěm, z.s., se síd-
lem Trojanovice 157, 744 01.

RO také schválila přijetí inančních 
darů pro ZŠ a MŠ Karla Svolinského ve 
výši 15 866,- Kč.

  (pokračování na str. 5)
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Karel Jurek 92 let
Drahomíra Šretrová 90 let
Emil Cochlar 86 let
Jarmila Pustková 84 let
Vladimír Maralík 82 let
Jaroslav Čtvrtníček 75 let
Hana Heczková  70 let
Jiří Uhlář  70 let
Jindřich Havrlant 70 let
Pavel Tichavský  70 let
Ludmila Procházková 70 let
Božena Klímková 65 let
Zdeněk Musial  65 let
Vladislav Kasl  60 let

Mojmír Janda  60 let
Drahomíra Mališová 60 let
Zdeňka Zelová  60 let

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

Dodatečně si dovolujeme poblaho-
přát paní Jiřině Žáčkové k 75-ti letým 
narozeninám, které oslavila v dubnu 
letošního roku. Za nezveřejnění v dub-
nových obecních novinách se jí tímto 
omlouváme.

Dne 1.5.2016 jsme vzpomněli 
1. výročí úmrtí 

paní Marie Krpcové. 
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou 

vzpomínku.
S láskou vzpomíná syn Svaťa 

a dcera Blanka s rodinou.

Jubilanti – květen 2016
Vzpomínky

Rozloučení

Společenská rubrika

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

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

Jménem Obce Kunčice pod Ondřejníkem se loučím s panem 
Vladislavem Vršeckým, který zemřel po dlouhé nemoci dne 22. dubna 
2016 ve věku 70 let.  Pan Vladislav Vršecký byl dlouholetým tajemníkem 
Místního národního výboru v Kunčicích pod Ondřejníkem. 

Čest jeho památce. Tomáš Hrubiš, starosta obce

V měsíci dubnu jsme se napo-
sledy rozloučili s paní Jaroslavou 
Sotolovou, panem Jiřím Menšíkem 
a paní Růženou Kokešovou.

30. dubna jsme v obřadní síni 
obecního úřadu přivítali nové ob-
čánky Kunčic pod Ondřejníkem: 

Jakuba Slívu, Waldemara Knoba 
a Štěpána Balcárka. 

Dětem i rodičům přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

 -MŠ-
 Foto: Stanislava Byrtusová

Zároveň uvádíme na pravou 
míru nedopatření z minulého vydá-
ní obecních novin. Jedna z malých 
princezen, které jsme vítali v březnu, 
se jmenuje Vendulka Čmuhařová. 
Rodičům i Vendulce se velice omlou-
váme.  -MŠ-

Vítání občánků
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Další rozvoj areálu školy pokračuje 
i díky dotacím z ROP a SFŽP
(pokračování ze str. 1)

Obec Kunčice pod Ondřejníkem 
také uspěla s žádostí o dotaci od Na-
dačního fondu zdravého životního sty-
lu na STREET WORKOUT pro mládež 
a dospělé (cvičební sestava FLORIDA 
WO_0201) a venkovního itness hřiště 
pro mládež a dospělé (6 cvičebních prv-
ků řady CX). Výše nadačního příspěv-
ku činí 67 680,- Kč na prvky řady CX 
a 55 392,- Kč na prvky řady WO.

RO schválila závaznou objednávku 
cvičební sestavy FLORIDA WO_0201 
za cenu 125 000,- Kč a závaznou ob-
jednávku cvičebních prvků řady CX 
za cenu 150 000,- Kč. Instalace prv-

ků venkovního itness proběhne na 
podzim 2016 po výstavbě tartanové-
ho oválu. 

Obec také objednala zhotovení 
dvou podružných rozvaděčů pro ven-
kovní prostory na hřišti u Základní 
školy a mateřské školy Karla Svolin-
ského. Práce provádí irma Jaromír 
Kotek, Pstruží 201, PSČ 739 11 Frý-
dlant nad Ostravicí. Hodnota prací 
bude ve výši cca 60 000,- Kč vč. DPH. 
Rozvaděče se zásuvkami budou využí-
vány zejména u akcí konaných v areálu 
školy (např. noční soutěž hasičů, dět-
ský den, závody MTB Ondřejník, den 
obce, drakiáda atd.).  

Také bylo objednáno odvodnění 
v zahradě školní mateřské školy a do 
obou zahrad mateřských škol budou 
objednána nová pružinová houpadla. 
Celková hodnota prací a nových her-
ních prvků je 68 916 Kč vč. DPH. Do-
davatelem je irma Graseko, s.r.o., se 
sídlem Blanická 217/86, 724 00 Ost-
rava – Stará Bělá.

Věříme, že s obnoveným areálem 
budete spokojeni a využití v něm na-
jdou všechny věkové kategorie ob-
čanů.

Tomáš Hrubiš, starosta obce 
Michaela Šebelová, 

místostarostka obce

Těmito fotogra iemi Stanislavy Byrtusové si připomínáme velice milé setkání dříve narozených. Děkuji všem, kteří přija-
li naše pozvání. Děkuji tímto také paní učitelkám Barboře Golové, Pavle Deméterové, Naďe Svobodové, Marii Kahánkové 
a paní Věrce Kahánkové za přípravu krásných vystoupení dětí, kterými nám setkání zpříjemnili. Paní Taťáně Holušové dě-
kuji za organizaci akce a přípravu dárků pro účastníky. Děkuji dětem ze školní družiny a paním vychovatelkám za výrobu 
krásných cedulek na losování. A samozřejmě kolektivu restaurace na Huťařství za skvělé zázemí.   -MŠ-

Změna otevírací doby na poště 
Kunčice pod Ondřejníkem

Vážení občané,
Česká pošta Vám oznamuje, že od 

1. 6. 2016 dochází ke změně oteví-
rací doby pošty.

Nově bude pro Vás pošta ote-
vřena takto: 
Po, St  8:00 - 10:30 hod.
 14:00 - 17:00 hod.
Út, Čt, Pá 8:00 - 10:30 hod.
 14:00 - 16:00 hod.

Česká pošta, s.p.

Očkování psů letos 12. a 19. května
Oznamujeme Vám, že v letošním 

roce proběhne pravidelné očkování 
psů proti vzteklině. Přineste s sebou 
očkovací průkaz.

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

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

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

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

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

Upozornění:
• Očkování vakcínou proti vzteklině 

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

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

Ivana Řezníčková
poplatky
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(pokračování ze str. 2)
Rozšíření komunikace před školou

Starosta seznámil RO s návrhem 
projektu Ing. Miroslava Skupníka ( ir-
ma VS Projekt s.r.o.) na rozšíření ko-
munikace před školou (otáčení vozidel 
a vznik 14 parkovacích míst).

Cestovní ruch
RO schválila uzavření Dohody 

o spolupráci mezi Obcí Kunčice pod On-
dřejníkem a společností KOVOTOUR 
PLUS, s.r.o., se sídlem Přívozská 949/12, 
702 00 Ostrava – Moravská Ostra-
va. Předmětem dohody je provozová-
ní obecního turistického info koutku 
v provozovně BODIZ SPA, Kunčice pod 
Ondřejníkem 627. Dohoda je uzavřena 
s ohledem na nového majitele objektu 
č.p. 627.

Markéta Menšíková RO dále informo-
vala o přípravě obecního propagačního 
materiálu (mapy cyklo a turistických 
tras v okolí obce a představení obce).

Mobilní aplikace obce
Místostarostka seznámila RO s Na-

bídkou společnosti TRIPON MOBILE 
s.r.o., Vratimovská 624/11, 718 00 Os-
trava – Kunčičky, IČ: 03193861 na mo-
bilní aplikaci obce Pepi mobile app. 
Předmětem nabídky je jednorázový 
poplatek za naplnění aplikace obsahem 
(2 000,- Kč bez DPH) a roční tarif (s plat-
ností na 15 měsíců, cena 690,- Kč bez 
DPH/ měsíc za provoz a podporu mobil-
ní aplikace pro obce a města – nástroj 
pro tvorbu a správu (Pepi mobile app).

RO souhlasila s objednáním a přípra-
vou mobilní aplikace obce, která bude 
sloužit jako moderní zdroj informací 
a komunikační kanál pro občany a ná-
vštěvníky obce. Aplikace bude ke stažení 
zdarma (systém Android a iOS). Aplikaci 
si již koncem měsíce května budete moci 
stáhnout do svých mobilních telefonů.

Stavba kanalizace
RO vyhodnotila veřejnou zakázku 

č. 1/2016 „Splašková kanalizace pro 
rodinné domy u Huťařství“. Nabídku 
podalo 10 irem. Ze zadávacího říze-
ní nebyla komisí pro otevírání obálek 

vyloučena žádná nabídka. RO vzala na 
vědomí Protokol o otevírání obálek 
s nabídkami a v rámci svého jednání 
provedla posouzení a hodnocení nabí-
dek. Všichni uchazeči prokázali splně-
ní požadovaných kvali ikačních před-
pokladů. Nabídka uchazečů byla plně 
v souladu s podmínkami výzvy k po-
dání nabídky. Nabídka všech uchazečů 
postoupila do fáze hodnocení. Jako na-
bídka s nejnižší cenou byla komisí ozna-
čena nabídka uchazeče: Tomáš Nevřiva, 
Nádražní 226, 744 01 Frenštát p. R.; IČ: 
47866667. Nabízená cena: 780 252,- Kč 
bez DPH (944 105,- Kč vč. DPH).

RO schválila výběr vítězného ucha-
zeče a rozhodla o vítězi veřejné za-
kázky, kterým je irma Tomáš Ne-
vřiva, Nádražní 226, 744 01 Frenštát 
pod Radhoštěm a zároveň projednala 
a schválila uzavření Smlouvy o dílo na 
tuto zakázku s vítězným uchazečem. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
RO projednala možnost podat žá-

dost na rekonstrukci budovy hasičské 
zbrojnice v rámci Dotačního programu 
Ministerstva vnitra – generálního ře-
ditelství hasičského záchranného sbo-
ru – „Dotace pro jednotky SDH obcí na 
rok 2017“, podprogram 3 – stavba po-
žární zbrojnice. 

RO schválila podání žádosti v rám-
ci výše uvedeného programu. Před-
pokládaný rozsah stavebních prací: 
nátěr střechy, nátěr fasády, generál-
ní oprava sociálního zařízení (3x WC 
a sprchový kout), doplnění dlažby, 
výměna střešních oken, rekonstruk-
ce věže, nátěr střešních podhle-
dů…). Předpokládaný objem nákladů: 
1 000 000,- Kč. Žádáme o dotaci ve 
výši 50 %. 

RO schválila Smlouvu o bezúplat-
ném převodu majetku mezi Obcí Kun-
čice pod Ondřejníkem a Českou Re-
publikou – Hasičským záchranným 
sborem Moravskoslezského kraje, se 
sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava 
– Zábřeh. Předmětem smlouvy je bez-
úplatný převod majetku do vlastnictví 
obce (2x dýchací přístroj Drager PA 
92+ v celkové hodnotě 111 277, 20 Kč).

Centrum obce
Starosta seznámil RO s cenovou na-

bídkou Partnerství, o.p.s., se sídlem 
Údolní 32, 602 00 Brno na zapojení 
veřejnosti do přípravy zadání archi-
tektonicko – urbanistické soutěže no-
vého centra obce. Předmětem nabídky 
je zjištění názorů veřejnosti formou 
rozhovorů, dotazníku a plánovacího 
setkání s veřejností. Termín realizace 
květen – srpen 2016.

Celková nabídková cena: 83 490,- Kč.
Máte možnost vyjádřit se i vy. Za-

pojte se, prosím.

Různé:
RO dále projednala a schválila
• Smlouvu o úhradě inančního podí-

lu na pořízení movitých věcí a slu-
žeb s tímto souvisejících z projektu 
Přeshraniční spolupráce v regionu 
Frýdlantsko – Horné Kysuce ze dne 
20. 5. 2011 mezi Obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a Městem Frýdlant 
nad Ostravicí, Náměstí 3, Frýdlant 
nad Ostravicí.

• Smlouvu o zřízení věcného břemene 
– služebnosti (č. IP-12-8016398/1) 
mezi Obcí Kunčice pod Ondřejní-
kem (strana povinná) a ČEZ Distri-
buce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín – IV, Podmokly

• Dodatek č.1 ke Smlouvám o ná-
jmech bytu mezi Obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem aZB, PB, VP a LŠ, tr-
vale bytem Kunčice pod Ondřejní-
kem. Předmětem dodatků je navý-
šení ceny nájemného na 35,- Kč/m2 
z důvodu provedení oprav v koupel-
nách a sjednocení ceny nájemného 
v celém domě pro seniory

• uzavření Smlouvy o sdružených do-
dávkách elektřiny ze sítí nízkého 
napětí (NN) mezi Obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a ČEZ prodej s.r.o., Du-
hová 1/425, PSČ 140 53.

• uzavření Smlouvy o sdružených 
dodávkách elektřiny ze sítí VVN 
a VN mezi Obcí Kunčice pod Ond-
řejníkem a ČEZ prodej s.r.o., Duho-
vá 1/425, PSČ 140 53.

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

Stručné informace z jednání rady obce v měsíci dubnu

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK. 
Sklad Trojanovice – Bystré. 

Dříví naštípané na prostorové metry (rovnané), špalky. 
Možnost dovozu odběrateli. 

Telefon: 603 315 738.

Nabízím hlídání dětí během roku v odpoledních 
a večerních hodinách, o letních prázdninách celodenně. 

5 let praxe (děti 3-10 let)
Cena a doba hlídání dohodou

Bohdana Kahánková, Kunčice pod Ondřejníkem
Kontakt: 731 318 795

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 
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Za neohlášení požáru hrozí sankce 
a problémy s pojišťovnou

Jednou ze základních povinností 
nejen fyzických osob, ale i podnika-
jících fyzických a právnických osob 
je oznámit hasičskému záchranné-
mu sboru kraje bezodkladně každý 
požár.  

Za požár je považováno každé nežá-
doucí hoření, při kterém došlo k usmr-
cení či zranění osob nebo zvířat, ane-
bo ke škodám na materiálních hodno-

tách. Za požár se považuje i nežádoucí 
hoření, při kterém byly osoby, zvířata 
nebo materiální hodnoty nebo život-
ní prostředí bezprostředně ohroženy.

Je asi všem jasné, že pokud někdo 
uvidí hořící dům nebo jiný objekt, při-
volá hasiče. Až příliš často se ale stává, 
že nejen občané, ale i podnikatelé, ne-
hlásí hasičům malé požáry, které uha-
sí vlastními silami a z jejich pohledu 

vypadají zcela banálně. V konečném 
důsledku však tyto nehlášené požá-
ry mohou generovat následné velké 
inanční ztráty. 

Teď nehovoříme o tom, že za neo-
známení požáru hrozí pokuta, přitom 
ani ta nemusí být úplně zanedbatel-
ná. Neoznámení požáru je u občanů 
přestupkem, za který hrozí pokuta až 
25 tisíc korun.  (pokračování na str. 7)

 Zhotovitel neodpovídá objednavateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření písemné smlouvy.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Centrum hygienických laboratoří    

Partyzánské nám 7, 702 00 Ostrava      

AKČNÍ NABÍDKA

Rozbor vody ze studny 2016
Chemický rozbor vody 
Dusičnany, dusitany, amonné ionty, pH, CHSKMn. 
Vzorek je možné přinést v čisté vzorkem vypláchnuté plastové láhvi (0,5 l). 

Cena: 340,- Kč s DPH

Mikrobiologický rozbor vody 
Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky, počty bakterií při 22°C. 
Vzorek nutno přinést ve sterilní vzorkovnici (k vyzvednutí v naší laboratoři). 

Cena: 410,- Kč s DPH

Akce je určena pro obce a občany v období  
od 1. dubna 2016 do 30. června 2016.

K odběru je nutné uvést název akce:  
„Rozbor vody ze studny 2016“

Tel.: 596 200 132 
Mobil: 724 303 844

Obec nechala vyrobit nové praktic-
ké re lexní předměty. Všechny děti 
v základní a mateřské škole dosta-
ly re lexního smajlíka a senioři na 
setkání dříve narozených obdrželi 

re lexní pásky. Věříme, že se dárky 
budou líbit a bude oceněna také je-
jich užitečnost. Upozorňujeme občany, že katas-

trální úřad dokončil obnovu katas-
trálního operátu (tzv. digitalizaci). 
Tento je vyložen k veřejnému na-
hlédnutí. Toto bude umožněno pří-
mo v zasedací místnosti obecního 
úřadu ve dnech:

V pondělí 23.5.  8:00 – 12:00
Ve středu 25.5.  12:00 – 17:00

V pondělí 30.5.  8:00 – 12:00
Ve středu 1.6.  12:00 – 17:00

Podrobnosti na http://www.kun-
cicepo.cz/uredni-deska.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Veřej-
nou vyhláškou oznamuje, že ode dne 02.05.2015 do 
01.06.2016 je na všech územních pracovištích Finanč-
ního úřadu pro Moravskoslezský kraj ve dnech pondělí, 
středa od 8:00 do 17:00 hodin, zpřístupněn k nahlédnutí 
hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným daňo-
vým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházejí-
cí se v obvodu územní působnosti „Daň z nemovitých 
věcí na rok 2016“.

Veřejnou vyhlášku najdete v sekci „Úřední deska“ na 
webových stránkách obce a na vývěsce úřední desky 
před budovou obecního úřadu.

Informujeme občany, že kontejner na trávu je dočas-
ně umístěn ve skladu kontejnerů pod obecním úřadem 
(vedle garáží pod cestou). Po dohodě s pracovníky na 
místě můžete odložit i jiný odpad.

Otevřeno:    PO:  15.00 - 18.00 hodin 
     ST:  15.00 - 18.00 hodin
     SO:  10.00 - 14.00 hodin

Upozornění

Daň z nemovitých věcí 
na rok 2016

Kontejner na bioodpad
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Za neohlášení požáru hrozí sankce 
a problémy s pojišťovnou Vážení odběratelé vody,

z důvodu přeložky vodovodní 
řadu pod železničním přejezdem 
u Ruského kostelíku, Vám v soula-
du ze zákonem č. 274/2001 Sb. § 9, 
odst. 7 písm. b) oznamujeme, že ve 
čtvrtek 26. 5. 2016 bude přeruše-
na dodávka pitné vody v době od 
8:00 do 15:00 hodin. Týká se to 
celé oblasti za železničním přejez-
dem směrem Pod Stolovou. 

Prosím, zajistěte si po tuto dobu 
zásobu pitné vody. 

Oznámení bude uveřejněno na 
internetových stránkách obce, na 
úřední desce před budovou OÚ.

Děkujeme za pochopení.
Ing. Tomáš Hrubiš

jednatel společnosti

Kunčická s.r.o.

(pokračování ze str. 6)
U irem je takové jednání správním 

deliktem, za který hrozí sankce až 
1 milion korun.

Je zde ale druhý aspekt a tím je i-
nanční plnění pojišťoven. V přípa-
dě, že chcete uplatnit pojistné plnění 
v souvislosti s požárem, pak pojišťov-
na požaduje potvrzení či jiný doklad 
o požáru vydaný územně přísluš-
ným hasičským záchranným sborem 
kraje. V případě, že je požár ohlášen 
s velkým zpožděním nebo je mís-
to požáru již uvedeno do původního 
stavu, nelze provést šetření příčiny 
vzniku požáru, a tudíž hasiči nejsou 
schopni doklad pro pojišťovnu s po-
tvrzením o požáru a uvedením příčiny 
požáru vydat. Pojišťovna pak zpravi-
dla pojistné plnění nevyplatí nebo jej 
krátí.

Shrnutí na závěr
Každý požár, i uhašený vlastními 

prostředky či samostatně např. v dů-
sledku nedostatku vzduchu, je nutno 
ohlásit vždy a bez odkladu na tísňo-
vé telefonní číslo 150 nebo osobně, 
na kteroukoliv stanici hasičského zá-
chranného sboru kraje. Do příjezdu 
vyšetřovatele požárů nic neuklízet, 
na nic nesahat, ponechat místo požáru 
tak, jak jsme jej objevili či v tom sta-
vu, v jakém je po uhašení. Po příjezdu 
vyšetřovatele s ním spolupracovat 
a poskytovat požadovanou součinnost 
např. osobní údaje, doklady ke stavbě, 
výrobkům a další informace. V přípa-
dě nutnosti poskytnout i vzorky, kte-
rými mohou být například spotřebiče, 
části strojů, chemické látky a podobně.

kpt. Ing. Petr Holub
HZS Moravskoslezského kraje

Naši hasiči také trénovali záchranu osob z lanovky
Více než 150 profesionálních a dob-

rovolných záchranářů se zapojilo ve 
středu 20. 4. 2016 dopoledne do zá-
chrany téměř 130 osob, které uvíz-
ly kvůli technické závadě na sedač-
kách lanové dráhy Trojanovice-Ráz-
toka-Pustevny (okres Nový Jičín). Šlo 
o společné taktické cvičení složek in-
tegrovaného záchranného systému 
(IZS) Moravskoslezského a Zlínského 
kraje, které se zde v takových počtech 
konalo po dlouhých 14 letech. 

Na záchranné akci se podílelo více 
než 100 profesionálních a dobrovol-
ných hasičů, včetně speciálních lezec-
kých týmů z HZS Moravskoslezského 
a HZS Zlínského kraje, čtyři desítky 
příslušníků Policie ČR, dvě posádky 
Zdravotnické záchranné služby Mo-
ravskoslezského kraje, Horská služba 
Beskydy a záchranný tým provozova-
tele lanové dráhy, dlouhé 1637 metrů, 
s převýšením 400 metru. 

Praktická část cvičení byla zaháje-
na ve středu krátce po deváté hodině 
ranní, kdy byla vedoucímu lanové drá-
hy oznámena neopravitelná porucha 
lanové dráhy. Ten pak mj. volal na lin-
ku tísňového volání hasičů, byly po-
volány jednotky hasičů a další složky. 
Mezitím byli rozvezeni po celé délce 
lanové dráhy (obsadili většinu ze 162 
sedaček) mladí iguranti - studenti Ho-
telové školy Frenštát pod Radhoštěm 
a Střední zdravotnické školy ve Zlíně. 

Vzhledem k prověření dojezdových 
časů všechny jednotky hasičů dojíždě-
ly do Ráztoky postupně, jako při re-
álném zásahu, a hasiči byli společně 
s dalšími záchranáři vyváženi naho-
ru, co nejblíže lanovce, menšími vozi-
dly. Samotná záchrana turistů jim za-
brala více než dvě hodiny. Cílem tak-
tického cvičení složek IZS bylo mimo 
jiné procvičení součinnosti a vzájem-
né komunikace základních složek IZS 

Moravskoslezského kraje s jednotka-
mi hasičů Zlínského kraje, provozova-
telem lanové dráhy a Horskou službou 
Beskydy při záchraně osob ze sedaček 
lanové dráhy, seznámení záchranářů 
s místními podmínkami, včetně kon-
strukce lanovky a přístupových cest, 
a také zpracování typové operativní 
karty pro řešení reálného zásahu, kte-
rou budou mít k dispozici všechny za-
interesované složky a subjekty. 

Naše jednotka Kunčice pod Ondřej-
níkem zasahovala na 1. úseku, od slou-
pu číslo 5 postupovala směrem dolu, 
společně s lezci sundávali pasažéry 
z lanovky a odváděli je přes evidenci 
Policie ČR k Záchranné službě. Díky 
velmi chladnému počasí došlo skuteč-
ně k podchlazení dvou osob, které byly 
předány k ošetření záchranné službě.

Miroslav Kahánek, velitel JSDH
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FOLKOVÁNÍ
 POD ONDŘEJNÍKEM

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

Folkování pod Ondřejníkem, za účasti těchto hudebních souborů:

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

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

časně se známou osobností našeho kraje, šestinásobným vítězem v závodě 

kamiónů Paříž - Dakar, panem Karlem Lopraisem.

Po tomto křtu bude následovat koncert hudební skupiny GALERIE.

Vše proběhne 14. 5. 2016 od 16.00 hod. 
v sále restaurace Huťařství, Kunčice p.O. 70
vstupné dobrovolné!

a křest 
druhého CD 
hudební skupiny 

GALERIE

Klub českých turistů Kunčice pod Ondřejníkem
zve všechny příznivce turis  ky 

dne 28.5.2016 
na pochod

„Po stopách partyzánů“
Trasy 7, 15, 30 km

Start: nádraží ČD Kunčice pod Ondřejníkem, 
7:00 až 9:00 hod.

Cíl: chatka KČT u Žabáka do 18:00 hod.

Bližší informace: 
p. Božena Mar  ňáková, Kunčice pod Ondřejníkem 405,

tel.: 556 850 274, mobil: 731 101 664 
manželé Hurníkovi, Kunčice pod Ondřejníkem 583,
tel.: 556 850 424mobil: 608 444 789, 724 070 127

webové stránky obce Kunčice pod Ondřejníkem

Kultura a spolkový život
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Detský den
v sobotu 4. června 2016 od 15.00 hodin na hřišti za školou

Co Vás čeká ?
 Program pro děti plný soutěžních her a dobré muziky.

    Spolek SRPdŠ při Základní škole a mateřské škole 
   Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem pořádá

•  atrakce pro menší i větší děti zajistí firma Aquazorbing.cz

•  aktivity místních spolků a sdružení

•  bohaté občerstvení

•  vstupné dobrovolné 

ONDŘEJNICKÝ 
MTB závod 2016

Pořadatel:
MTB Ondřejník Kunčice p.O.

Datum konání:
neděle 5. 6. 2016

Místo:
areál ZŠ Karla Svolinského 

Kunčice pod Ondřejníkem 626
Podrobné info 

na www.mtbondrejnik.cz.

Tomáš Hrubiš pokřtil své debutové album 
Tlecí doba i ve své rodné obci

Tlecí doba, tak se jmenuje album 
Tomáše Hrubiše, které vydal 2. února 
u Polí5 a pokřtil 15.dubna v Kunčicích 
pod Ondřejníkem (po Brnu a Praze) 
v bývalé smuteční obřadní síni.

Deska, jež vypráví příběh Hrubišo-
vy vztahové minulosti, je složena z tři-
nácti autorských klavírních miniatur, 
z nichž o něco více než polovina zů-
stává v čistě instrumentální podobě. 
Samotný název pak odkazuje k času 
rozkladu a tlení vzpomínek.

Desku produkoval Jiří Jelínek (ex 
Psí vojáci). Během Kunčického kon-
certu, doprovodil Tomáše na trubku 
Martin Kučera.

„Celým albem se pohupuje jakési kyva-
dlo – expresivní burácení na straně jedné 
a klidné melancholické polohy na straně 
druhé - kdy se ve vztahu hledá útěcha, 
ale zároveň jsou v něm nedorozumění 
a rozkoly. Snažil jsem se o pojmenování 
a vyrovnáním se s prožitým, takzvaně si 
uklidit,“ vysvětluje Hrubiš. Střídáním 
exprese a imprese, „dojáků a dupáků“, 
dějů a dojmů přetavuje své emocionální 
struktury do vlastního hudebního sdě-
lení. Na desce se dále podíleli Tomáš Vtí-
pil a Sára Venclovská. Za vizuální strán-
kou stojí  Kateřina Horáčková.

Tomáš Hrubiš, ač je původně z roz-
sáhlé hudební rodiny (k níž docházel 
muzicírovat i Leoš Janáček), vystudoval 
Fakultu výtvarných umění VUT v Brně 
v Ateliéru malba 2 u Luďka Rathouské-
ho a Jiřího Franty a dlouhou dobu se vě-
noval médiu malby. V hudbě je autodi-
daktem. V jeho projevu lze vysledovat 
vlivy expresivního výrazu piana Filipa 
Topola s místy až ilmovým vyprávě-

ním skladeb Philipa Glasse, nebo Micha-
ela  Nymana. Veřejně začal vystupovat 
před více než rokem. Účinkoval mimo 
jiné na vzpomínkové akci „Sbohem a ře-
těz FT50“ v Divadle Archa, dále napří-
klad v NoDu, nebo brněnské Industře.

Studoval jsi výtvarnou školu, celý 
život ses vyjadřoval malbou. Jak se 
člověk dostane od výtvarného umě-
ní k hudbě? 

Od dětství jsem kreslil, maloval. Byl 
to můj základní vyjadřovací prostře-
dek. Takže při rozhodování kam na 
střední školu po základce jít jsem měl 
jasno od začátku – jedině střední umě-
lecká škola. A ambice býti malířem mě 
držela v podstatě až do posledního roč-
níku fakulty výtvarných umění v Brně. 
Hudbě jsem se do té doby věnoval spíš 
jen sporadicky – na základce jsem měl 
chvíli se spolužáky pseudopunkovou 
kapelu, ve které jsem zpíval a hrál na 

kytaru. Doma jsme měli i klavír, tak 
jsem si na něj občas něco zkoušel. Ale 
nelze říct, že by to bylo nějaké soustře-
děné a pravidelné hraní – tak jednou za 
14 dní jsem si k tomu o víkendu sedl 
a bez jakékoliv hudební průpravy jsem 
všelijak „žmoulal“ klaviaturu. A napří-
klad to, že hraju třeba akord C dur jsem 
zjistil až po letech. Zkrátka mi ty tóny 
k sobě jen nějak seděly. Byl jsem spíš 
zaníceným posluchačem – začínal jsem 
na Beatles, v pubertě přišel punk, po-
tom na střední Psí vojáci, Už jsme doma, 
Éčka a jiná spíše podzemní produk-
ce. Rejstřík se potom dále rozšiřoval 
o N. Cavea, PJ Harvey, Neubautny, ob-
čas i klasika a tak. Do té doby jsem ma-
loval a dělal různé obrazové instalace, 
které odkazovaly např. k neoromanti-
smu. Ale bylo to hodně ve vlnách: měl 
jsem období, kdy jsem na jeden zátah 
udělal 20–30 obrazů a potom propad 
a zoufalé nic.  (pokračování na str. 10)
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(pokračování ze str. 9)
A život si řekl sám. Ten zlom přišel 

někdy těsně před posledním roční-
kem na vysoké škole. Umřel Filip Topol 
a v ten stejný čas se mi rozpadl dlou-
holetý vztah. Takové emoční tsunami. 
Na konto těchto dvou pro mě velmi sil-
ných událostí jsem si do ateliéru na-
stěhoval piano s tím, že si od malová-
ní občas odskočím k hraní jako terapii 
a zase zpět. Jenže ono to dopadlo obrá-
ceně, či spíše jednostranně – po dvou 
měsících na šepsovaných plátnech ne-
přibyla ani čárka, ani jeden tah, zato 
jsem měl tucet syrových skladeb. Měl 
jsem z toho trochu výčitky, že nemalu-
ju, ale můj tehdejší vedoucí ateliéru Lu-
děk Rathouský mě uklidnil a podpořil 
s tím, že umění je jen jedno, a pokud mi 
médium hudby začalo vyhovovat víc 
než výtvarné, tak jen směle do toho. 

Pokračoval jsem tedy v hraní a cizelo-
vání svých rozdrkotaných kompozic, 
až jsem si z této činnosti vytvořil ka-
ždodenní návyk. A tak piano zničeho 
nic převálcovalo malbu, které jsem se 
věnoval předtím tak dlouho. 

Jakým způsobem práce na desce 
probíhala? Jak dlouho jsi sbíral ma-
teriál a kde jsi čerpal inspiraci? 

Ten materiál začal vznikat právě 
tehdy, jak jsem výše zmínil. Nejprve 
jako mnohahodinové a každodenní 
terapeutické bouchání do klaviatury 
bez jakékoliv další ambice. Jen jsem 
se chtěl prostě vyřvat. Ale postupem 
času, jak jsem byl rozehranější a i klid-
nější jsem začal tyto črty a fragmenty 
obrušovat a hledat v nich kompoziční 
potenciál. Po půl roce docela intenziv-
ního hraní jsem měl až na drobné poz-
dější úpravy v podstatě hotový základ 
k celé desce. Ale v té době jsem na žád-
nou desku ještě vůbec nemyslel. Jen 
mě to hraní naprosto pohltilo. Tohle 
byla čerstvá zamilovanost a vášeň. Ta 
práce přišla později...

Skladby sis otextoval sám. O jaké 
texty jde? Je nejprve tón, nebo slovo? 

Z celkového počtu 13 písní je otex-
tovaných ale jen 6 a z toho jeden je 

fragment z jedné Sářiny básně. Ty mé 
texty jsou vlastně opisy vztahově kon-
krétních situací. Toho, co jsem sám 
zažil. Nechci dávat nějaký konkrétní 
návod, jak je chápat, myslím, že i tak 
jsou dostatečně srozumitelné – tak jen 
stručně: například hned text k úvodní 
písni „Holoubek“ je trochu šklebící se 
zkratkou o tom, když spolu pár začíná, 
tak jsou to krásné námluvy, a jak tahle 
vlna přejde, může zůstat jen vyhaslost, 
šeď a podivná zlatá klec. „Nevěsta“ 
se v symbolické rovině zabývá dile-
matem, jestli jít za klidným, stálým, 
ale kompromisu plným citem nevěs-
ty nebo za vášní a svobodou nevěst-
ky, kterou si ale nemůžeš přivlastnit.

Vždycky jsem s sebou nosil nějaký 
zápisník, do kterého jsem si psal ně-
jaké úryvky toho, co mě napadá, nebo 
kreslil. Stačilo se tím chvíli prohrabo-
vat a hned něco vyskočilo. Takže hudba 
a text vznikaly sice odděleně, ale jsou 
propojené náladou, obsahem a obdobím 
ve kterém vznikly. Výjimkou je „Sel ie-
poradna“, která vznikla přímo do kon-
krétní skladby a rytmiky. Text je hodně 
sebeironická rýmovačka, je úsměškem 
nad vlastním patosem. Hodně jsem se u 
toho bavil, když jsem to psal.

Kristina Zapletalová
Foto – Stanislava Byrtusová

Okrsek číslo 15 SMRK sdružuje 
a sbližuje sbory dobrovolných hasičů 
z Kunčic pod Ondřejníkem, Čeladné, 
Ostravice a Starých Hamer. Vzdále-
nost mezi těmito čtyřmi obcemi je sice 
značná, ale o to bližší je spolupráce 
a kamarádský vztah mezi dospělý-
mi i dětskými hasiči. Tyto vztahy se 
prohlubují jednak v rovině odborné 
(společná školení, námětová cvičení, 
soutěže, apod.) a jednak v rovině spo-
lečenského setkávání a zábavy. 

Již pětiletou tradici v našem okrsku 
má zábavný večer pro dospělé – Haj-
damáš, kde se při tanci a dobrém jídle 
setkávají pouze hasiči a jejich rodinní 
příslušníci. Dospělí si tento večer ve-
lice pochvalují, a to nás již dříve při-
vedlo k myšlence, uspořádat něco po-
dobného pro naši hasičskou mládež. 
Letos 2. dubna jsme se sešli s dětmi již 
potřetí v kulturním domě na Starých 
Hamrech na dětském karnevalu – Haj-
damášku, tentokrát na téma „Moře“. 

Podmínka účasti a vstupu do sálu 
pro děti i dospělé je jen jedna – kos-
tým! Tematickou pohádkou, po krutém 

boji námořníků a pirátů a ve velkých 
vlnách mořské bouře, se všichni jako 
trosečníci dostali na pustý ostrov, při-
šli o všechno, zůstala jim jen poničená 
děravá loď.  Po rozlosování se dvě druž-
stva - Rybičky a Krabi v pěti náročných 
úkolech snažili porazit ty druhé, získat 
záplatu a tím dostat možnost opravit 
další část lodě. Děti počítaly a přená-
šely jikry, na lidském trakaři vozily 
ryby z moře, na vodních lyžích nosily 
ryby do sítě, bojovaly o svůj vlastní os-
trov a trefovaly se pokladem do truhli-
ce. Společnými silami se trosečníkům 

podařilo loď opravit a společně si tak 
zachránit život. Samozřejmě nechy-
běla dětská tombola s mnoha cenami 
a krásné námořnické písničky.

Nezklamali ani dospěláci, někteří 
přišli na pláž i s osuškami a knihou, 
jiní počítali s tím, že se budou potápět, 
jiní nám škodili jako piráti. Ale všichni, 
děti i dospělí se skvěle bavili a zůsta-
li zaskočeni tím, že už je pozdě večer 
a všichni musíme zpátky k maminkám 
do vlastních přístavů.

Věra Kahánková, vedoucí mládeže 
SDH Kunčice pod Ondřejníkem

Tomáš Hrubiš pokřtil své debutové album 
Tlecí doba i ve své rodné obci

Hajdamáš a Hajdamášek
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V měsíci březnu se zúčastnili 
žáci 2.-9. třídy, v kategoriích Cvrček 
(2.-3. tř.), Klokánek (4.-5.), Benjamín 
(6.-7.) a Kadet (8.-9.), již tradiční soutě-
že Matematický klokan, která se píše 
po celém světě.  

Zde jsou jména těch nejlepších v ka-
ždé kategorii: 

Madryová Lenka (3. tř.)
Sebera Daniel (5. tř.)
Sebera Ondřej (7. tř.)
Struziaková Lada (8. tř.) 
Všem úspěšným řešitelům gratu-

lujeme. 
Mgr. A. Charbuláková, uč. M

V Galerii Karla Svolinského v kun-
čické škole byla 22. dubna slavnostně 
otevřena výstava výtvarných prací 
s názvem Sonáta hlubokého lesa. Au-

torka výstavy paní Šárka Kolaříková 
je rodačkou z Čeladné a zároveň absol-
ventkou naší školy. Po studiích na SUPŠ 
v Praze a PF UP v Olomouci se kromě 

vlastní tvorby, která zasahuje do oblas-
ti ilustrátorské (např. encyklopedie pro 
děti s vadami řeči), návrhářské (navrh-
la celou řadu obalů na potravinářské 
výrobky), věnuje také přípravě mla-
dých výtvarníků na Střední umělecké 
škole v Ostravě. Pracuje rovněž v ob-
lasti kaligra ie a písmoterapie.

Autorku i její tvorbu návštěvníkům 
přiblížil pan Aleš Molata, který za-
vzpomínal na úplné začátky v tvorbě 
výtvarnice i na pedagogy, kteří její ta-
lent odhalili a pomohli rozvíjet.

Pěkné odpoledne se snažili vytvořit 
žáci naší školy, kteří vystoupili s krát-
kým pěveckým programem. Diváci si 
poslechli také operní árie v podání p. 
uč. Marie Kahánkové. Galerii tentokrát 
navštívil velký počet hostů, což svěd-
čí o zájmu veřejnosti nejen o výtvarné 
umění, ale i o dění v kunčické škole. 

Paní Šárce Kolaříkové přejeme mnoho 
radosti z vlastní tvorby a v práci se stu-
denty mnoho pedagogických úspěchů.

Výstava potrvá do konce května.
Markéta Jurková, správce galerie

Dne 4. března 2016 sehráli žáci ve 
složení: Albert Baran, 4. tř., obránce, 

Patrik Klepáč, 4. tř., útočník,  
Petr Vykrut , 4. tř., útočník,    
Lukáš Poledník, 5. tř., obránce,  
Adam Závodný, 5. tř., brankář,  
Richard Nytra, 5. tř., obránce,  
Jan Cochlar, 6. tř., útočník,  
Jan Knapek, 6. tř., obránce,  
René Šnyta, 6. tř., útočník,  
dvojzápas ve florbalu se ZŠ Tyršova 

z Frenštátu p. R, který se uskutečnil na 
půdě soupeře v rámci velkého turnaje 
pořádaného televizí Polar a skupinou 
ČEZ. Naši žáci dokázali v prvním utkání 

uhrát remízu 2 : 2. Bohužel odveta už 
byla nad jejich síly a prohráli 2 : 7. Na 
to,  že šlo o  první zápas v jejich repre-
zentaci školy ve florbalu, si nevedli vů-
bec špatně. Nasbírali první zkušenosti 
a věřím, že i motivaci do další přípravy. 
Jejich věk a šikovnost je příslibem do 
budoucna. Je nutno si uvědomit, že tur-
naj je určen pro kategorii žáků i žákyň 
do 7. ročníku, a proto jsem byl sám pře-
kvapen, jak si poradili  v takové těžké 
pozici. Ředitel školy děkuje rodičům p. 
Závodné a p. Poledníkovi za pomoc při 
přepravě družstva do Frenštátu a zpět.
Jaroslav Goj, ředitel školy, učitel Tv, trenér

V sobotu 23.4.2016 jsme se opět vy-
dali do starého lomu u Solárky na On-
dřejníku, kde jsme měli naplánováno 
opékání. Sešli jsme se v 11:30. Počasí 
bylo příjemné, proti následující nedě-

li. Bylo nás celkem 19, nálada byla vý-
borná. Doufáme, že příští rok se stejně 
vydaří. Tímto chceme pozvat i ostatní 
na příští zahájení turistických kilo-
metrů.  Výbor KČT

První krůčky mladších žáků 
ve školním žákovském fl orbalu

Z činnosti KČT Kunčice p. O.

Matematický 
klokan 

Ze života školy a školky

Výstava v Galerii Karla Svolinského v ZŠ Kunčice p. O.
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V týdnu před velikonočními prázd-
ninami žákyně 9. třídy uspořádaly 
soutěž – BAREVNÉ DNY. V pondělí se 
žáci měli obléct do modré barvy, násle-
dující den do žluté, oranžové a béžové 
a na škaredou středu do černé a šedé 
a abychom nevypadali jako na smu-
teční hostině, rozhodli jsme se zapojit 
i bílou. Soutěž se velmi povedla, všich-
ni přítomní žáci se poctivě zapojili 
a také učitelé se nenechali zahanbit. 
Nakonec celou soutěž vyhrála 6. tří-
da. Jejich cenou byla sladká odměna.  

Šesté třídě GRATULUJEME ! 
Markéta Heisigová, 

Ela Majerková

Další matematickou soutěží, kte-
rá na konci měsíce března „potrá-
pila“ zájemce z řad žáků 6.-8. třídy, 
byla Pythagoriáda. V této soutěži se 
řeší po dobu 60 minut celkem 15 úloh 
a všichni úspěšní řešitelé postupují do 
dalšího – okresního kola. Těmito žáky 
se stali: Šnyta René, Hrubišová Ivana 
a Kunz Josef z 6. třídy a Nytrová Ani-
ta ze třídy 8.  

Gratulujeme a přejeme hodně zdaru 
v dalším kole. 

Mgr. A. Charbuláková, uč. M

DDM Přeštice vyhlásil další ročník 
výtvarné soutěže - Moje nejmilejší 
zvířátko. S výtvarníky jsme se opět 
do této soutěže zapojili. Děti kresli-
ly a malovaly svá oblíbená zvířátka 
– domácí i ze ZOO. Ze zaslané výsled-
kové listiny jsme měli velkou radost 
– 3. místo obsadila Klára Konečná 
a 10. místo Magdalena Klepáčová. Zís-
kaly velmi pěkné ceny. 

Blahopřejeme.
Mgr. Eva Halatová, ved. kroužku VV

V úterý 5. dubna se uskutečnilo dal-
ší setkání budoucích prvňáčků s paní 
učitelkou v rámci projektu My se školy 
nebojíme. Tentokrát si děti vyzkouše-
ly hodinu matematiky s žáky 7. třídy 
a seznámily se s prací na interaktivní 
tabuli. Společně vyrobili tangramy, 
ze kterých na konci vyučovací hodiny 
složili obrázek labutě. 

Mgr. E. Sladká, uč 3. tř.

Barevné dny 

Pythagoriáda 

Výtvarný kroužek 

Budoucí prvňáčci 
opět ve škole

Dne 7. 4. 2016 se žáci 5. a 4. třídy 
(Jáchym Šebela, Stela Baranová, Ště-
pán Šebela, Kryštof Menšík, Veronika 
Bartošová, Richard Nytra, Lukáš Po-
ledník, Nikola Stašicová, Adam Zbořil, 
Petr Vykrut, Albert Baran a Patrik Kle-
páč) zúčastnili okrskového kola tur-
naje ve vybíjené – smíšená družstva, 
který se konal ve Frýdlantu nad Os-
travicí v ZŠ škole T. G. Masaryka. Cel-

kem hrálo 9 družstev, rozdělených do 
dvou skupin. Naši žáci odehráli v prv-
ní  skupině čtyři zápasy, z nichž se jim 
sice první nevydařil, ale ostatní s pl-
ným nasazením a výbornou taktikou 
na hřišti vyhráli. Nakonec si odvezli 
pohár za krásné 3. místo!!!!! Blaho-
přejeme a děkujeme za vzornou re-
prezentaci školy.  

Mgr. Jarmila Mecová, uč. 5. tř.

Turnaj ve vybíjené

Chtěli byste zažít den plný kouzel 
a čarodějnického zaříkávání? To bys-
te se museli objevit v pátek 29. dubna 
v MŠ školní ve třídě Ptáčat, kde se ko-
nal velký Slet čarodějnic a čarodějů. 
Děti, paní učitelky i všichni ostatní za-
městnanci v krásných čarodějnických 
kostýmech prožívali svůj čarodějný 
svět. Hned ráno se pustili s vervou do 
pečení čarodějnických kouzelných 
sušenek, kde kromě vajec z černého 
kohouta, mouky mleté v čertovském 
mlýně a prapodivných pečících práš-

ků nesměla chybět ani kobylčí noha, 
muší křídlo či myší chlup. Dopoledne 
si děti hrály čarodějné hry a soutěže 
a pak přišel ten nejdůležitější oka-
mžik. Každý z čarodějů a čarodějnic 
svěřili paní učitelce svoje největší pro-
hřešky, ta je napsala na papírek, děti 
si je samy hodily do kotle a pak jsme 
společně venku všechny hříchy spáli-
li. A tak už máme třídu Ptáčat plnou 
jenom hodných dětí, které tajemná 
kouzla zbavila zlobení.

za MŠ školní Věra Kahánková

Kouzla a čáry v MŠ školní

(Foto na str. 12 a 13: Archiv školy)
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Děti měly za úkol přečíst libovolnou 
knihu o zvířatech či příběh se zvíře-
cím hrdinou a své poznatky i zážitky 
z četby zaznamenat a doplnit obráz-
kem. Nejmladší školáci mohli spolupra-
covat se svými rodiči, kteří mohli radou 
či drobnou pomocí děti podpořit.  Cí-
lem soutěže bylo vyvolat zájem o knihy 
u co největšího počtu malých čtenářů. 
Porota mohla vybírat z velkého množ-
ství záznamů, nakonec rozhodla takto:

I. KATEGORIE – 1. třída 
1. místo: Sára Vykrutová 
2. místo: Eliška Peroutková, 
        Jana Pavelková 

3. místo: Adéla Skýpalová, 
        Matěj Šilhavý 
zvláštní cena: Michal Tomečka, 
   Amálie Strnadlová 

II. KATEGORIE – 2. a 3. třída 
1. místo: Markéta Menšíková 
2. místo: Valerie Pavlíčková 
3. místo: Martin Hrubiš, Adam Křenek 
zvláštní cena: Radan Šlechta 

III. KATEGORIE – 4. a 5. třída 
1. místo: Petr Vykrut  
2. místo: Natálie Mičková 
3. místo: Karolína Toflová 

Práce žáků hodnotily paní učitelky 
– kategorii/třídu/, kterou neučí. 

Všem vítězům gratulujeme!

Každý rok v březnu si mohou žáci 
poměřit se svými kamarády svoje pě-
vecké dovednosti. Letošní školní kolo 
soutěže zpěváků, nazvané Loutnička, 
se konalo 23. března a zúčastnilo se 
ho 36 soutěžících. Děti volily převáž-
ně písně umělé, ale zpívaly radostně 
a s chutí. Porotu však malinko zarmou-
tilo, že se vytrácí lidová píseň.

Ocenění získali tito zpěváci:
1. kategorie
1. místo: Laura Macurová, 1. tř.
2. místo: Mikuláš Nikel, 1. tř.
3. místo: Johana Kaslová, 1. tř. 
2. kategorie
1. místo: Klára Konečná, 2. tř.
2. místo: Zuzana Konvičková, 2. tř.

3. místo: Markéta Menšíková, 3. tř.
3. kategorie:
1. místo: Claudie Macurová, 4. tř.
2. místo: Karolína Toflová, 4. tř.
3. místo: nebylo uděleno
4. kategorie – vícehlas
Porota udělila dvě první místa: 

Stele Baranové a Veronice Bartošové 
z 5. třídy a Janu Cochlarovi a Sebasti-
ánu Šupolovi z 6. třídy. Všechny děti, 
které se umístily ve školním kole na 
prvních místech, jely 30. března do 
Frýdlantu nad Ostravicí, kde se kona-
lo obvodní kolo této soutěže. Tam bo-
dovaly naše děti skvěle. Laura, Klára 
a Stela s Veronikou získaly ocenění 
nejvyšší. Claudie obsadila ve své ka-

tegorii, kde bylo přihlášeno nejvíce 
chlapců a dívek, krásné 2. místo. Všem 
zpěvákům gratulujeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy. 

 Mgr. Markéta Jurková, uč. 2. roč.

Loutnička - školní kolo soutěže zpěváků

Čtenářská soutěž 2016 – téma Zvířata

Prvním impulsem uskutečnit vý-
let do ZOO bylo vyhlášení soutěže 
„Ochránců přírody“ namalovat s dět-
mi zvířátka ze ZOO. Dlouho jsme se ne-
rozmýšleli a rozhodli se pro zvířátka 

v ZOO Olomouc, kde jsme už dávno ne-
byli. Zoologická zahrada je naprosto 
odlišná od té Ostravské. Zvířata jsou 
více na volno v docela neupraveném 
přírodním terénu, ale Safari vláčkem, 

který jede celkem dlouhou trasu, je 
k vidění opravdu hodně. Počasí nám 
přálo, sluníčko svítilo a nám se nejví-
ce líbilo u žiraf. Sametově hebká srst, 
štíhlý krk, ladný krok, dlouhé nohy 
a jazyk. Na žirafí rodinku jsme se do-
kázali dívat hodně dlouho. Až do chví-
le, kdy si jedna žirafa chtěla přivlastnit 
Vojtovu kšiltovku. Opice měly mláďa-
ta a pozorovat jejich akrobatická vy-
stoupení bylo zábavné. Pavilon plazů 
měl taky své kouzlo. V poledne jsme si 
všichni dali oběd na terase restaurace 
a pak hurá na netopýry. Nikdo se nebál 
a netopýři nám neublížili.

Pak jsme se ještě vydali do dětského 
lanového parku, kde se děti vydovádě-
ly, jezdily na dětské lanovce a užívaly si 
atrakcí, které běžně nemají. Menší děti 
ukolébal autobus k spánku a ty starší si 
stále měly co vyprávět. Výlet se nám vy-
dařil a my se teď můžeme s chutí pustit 
do malování a kreslení zvířátek, které 
jsme na vlastní oči viděli. 

Za mateřskou školu školní
Naďa Svobodová

Byli jsme v ZOO
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Ve čtvrtek 7. dubna navštívilo naši 
školu již poněkolikáté Divadélko pro 
školy z Hradce Králové. Mladší žáci 
mohli v galerii Karla Svolinského vi-
dět živelné loutkoherecké představe-
ní ze života lesních zvířátek s názvem 
Nová dobrodružství veverky Zrzečky. 
Malá veverka nejdřív pomohla vy-
pátrat, kdo ukradl hajnému hodinky 
a potom, společně s ostatními zvířát-
ky, vytrestala člověka, který se v lese 
neuměl chovat. Dvěma hercům se po-
dařilo děti nejen zaujmout natolik, že 
dokázaly po celou dobu napjatě po-
slouchat, s herci i maňásky komuni-
kovat, ale především opravdu každého 
rozesmát od ucha k uchu. Představení 
rozhodně nebyla žádná lehká odde-
chovka, ale legrační, přesto poučná, 
interaktivní a pro žáky i učitele skvě-
le využitá třičtvrtěhodinka. 

Být – či nebýt? 
Toť skutečně věčná otázka, jíž zahá-

jila herecká dvojice své vystoupení pro 
žáky II. stupně. Tentokrát divákům 
stručně a opět vtipně připomněla, 
s čím se v divadlech mohou setkat. Při-
blížila jim velikány, jakými byli např. 
Shakespeare, Carlo Goldoni, ale i třeba 

naši bratři Mrštíkové. Žáci se pobavili 
i poučili z ukázek tragédií a komedií, 
viděli scény z Hamleta, Lakomce, her 
Zdravý nemocný, Sluha dvou pánů, Cy-
rano a Maryša. Také toto své vystou-
pení herci doplnili vtípky a hrou na 

kytaru, neměli problém s udržením 
pozornosti žáků při svém hodinovém 
programu, dovedli je zaujmout, proto 
se již opět těšíme na jejich další ná-
vštěvu školy. 

Mgr. M. Kahánková, uč. ČJ

RESTAURACE SKALKA
v Kun icích pod Ond ejníkem nabízí
sezonní práci v obsluze, v menší mí e

v kuchyni
Nástup možný ihned,

podmínkou je chu do práce,
znalost práce v pohostinství výhodou
více na tel. ísle 603 150 486

Restaurace Skalka, Iva Vrlíková
Kun ice pod Ond ejníkem 310

KOVANÉ PLOTY
www.ploty ostrava.cz

Stavíme ploty na klí

 Pletivové ploty, sva ované sít
 Betonové ploty
 Kované ploty
 Živé ploty – túje na živý plot
 Garážová vrata – www.vrata ostrava.cz

www.PLOTY OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000

I N Z E R C E 

Co se děje v okolí

Divadlo ve škole

Muzeum Novojičínska, p.o. - Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

zve na výstavu

JIŘÍ RAŠKA 
(1941-2012)

Olympijský vítěz z beskydských hor
Záštitu nad výstavou převzala 

starostka Města Frenštátu pod Radhoštěm 
Mgr. Zdeňka Leščišinová

Vernisáž výstavy čtvrtek 
26. května 2016 v 17.00 hodin 

ve výstavní síni muzea
Výstava potrvá do 30. října 2016

Výstava se koná 
za finanční podpory Města Frenštátu p. R.

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

do 19.5.   Výstava – Místa architektonického 
  vz(d)oru (Obec)
14.5.2016  Folkování pod Ondřejníkem (Obec)
26.5.2016  Zájezd - Litovel, Náměšť (ASPV)
28.5.2016  Po stopách partyzánů (KČT) 
konec května Kácení máje Pod Stolovou
4.6.2016  Dětský den (SRPdŠ)
5.6.2016  Ondřejnický MTB závod 
  (MTB Ondřejník)
11.6.2016  Astronomické pozorování oblohy 

  (Hvězdárna Valašské Meziříčí)
Podrobnosti ke všem akcím budou postupně zveřej-

ňovány na webu obce www.kuncicepo.cz a samozřejmě 
také na plakátech.

Akce, které nás čekají:
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Dne 25.4.2016 otevíráme nové jednatelství
eské pojiš ovny, a.s. ve Frenštát pod Radhošt m.

Sídlo jednatelství je na Tyršové 949
(vedle autobusového uzlu a vedle M stské policie).

Doufáme, že Vám budeme moci velmi rychle a odborn
pomoci p i ešení pojišt ní nemovitosti, domácnosti, byt ,
úrazovém pojišt ní, životní pojišt ní, pojišt ní aut, poradit

s investováním a p i ešení pojistných události.

Otevírací doba:
Pond lí: 8,00 – 12,00 13,00 – 17,00
Úterý: 8,00 – 12,00 13,00 – 17,00
tvrtek: 8,00 – 12,00 13,00 – 17,00

Ostatní hodiny dle objednávky na tel. . 774 886 150 Otilie Kud lová
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