
Vážení spoluobčané, 
květen je nádherným měsícem, 

plným krásných voňavých květů. 
Vzhledem k současnému počasí  
(v době uzávěrky ON) to prozatím 
nevypadá, že tomu tak skutečně 
bude. Možná nás však příroda pří-
jemně překvapí. 

Měsíc květen je zároveň plný 
významných výročí, která se váži  
k druhé světové válce. Dne 27. 5. 
1942 – příslušníci západního od-
boje Josef Valčík, Jozef Gabčík a Jan 
Kubiš provedli atentát na zastupu-
jícího říšského protektora Reinhar-
da Heydricha. Dne 2. 5. 1945 – Rudá 
armáda dobyla Berlín, sovětští vo-
jáci vztyčili rudou vlajku nad Reich-
stagem. Dne 5. 5. 1945 – osvoboze-
ní naší obce od německých okupan-
tů. Ve stejný den 5. 5. 1945 vypuklo  
v Praze povstání českého lidu pro-
ti německé okupaci. Dne 7. 5. 1945 
– ve francouzské Remeši byl pode-
psán Akt bezpodmínečné kapitula-
ce nacistického Německa. Dne 8. 5. 
1945 – oficiální ukončení druhé svě-
tové války v Evropě. Událostí druhé 
světové války je nutné si opakovaně 
připomínat, abychom si stále uvědo-
movali, že zvěrstva této války nepa-
tří do moderní civilizace a také, že 
naše svoboda byla draze vykoupena. 
Mír není samozřejmostí, musíme jej 
cíleně budovat a chránit. 

V úterý 25. 4. proběhlo Setkání 
dříve narozených, které se stalo 
již tradicí. Obec se snaží dříve na-
rozeným občanům poděkovat za to, 
co pro obec vykonali. Také nezapo-
meňme druhou květnovou neděli 
oslavit svátek matek.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Již nyní pro Vás připravujeme stolní  

OBECNÍ KALENDÁŘ 
na rok 2018. Jak jsme již avizovali 
téma bude Čtyři roční období v Kun-
čicích pod Ondřejníkem očima dětí. 
Děti ze školy i školky již své obrázky 
pilně připravují. Vybírat je bude po-
rota složená ze zástupců obce a školy, 
ale také veřejnost. Budete moci hlaso-
vat např. na vernisáži výstavy Čtvero 
ročních období a také na dětském dni. 
Připravujeme také na konec května / 
začátek června možnost hlasování na 
webu obce. Díky, že se zapojíte.  

Michaela Šebelová

Forenzní značení 
jízdních kol
27. května

4 Kulturní  
akce

6 Po stopách  
partyzánů
 27. května

7 Otevírání  
letecké sezóny
13. -14. května

Slovo starosty
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Zájezd na hrad Bouzov,  
do Muzea tvarůžků a Arboreta Bílá Lhota

Na čtvrtek 8. června 2017 vás zve-
me na jednodenní zájezd. V 10.00 máme 
objednanou prohlídku hradu Bouzov, 
trvá 70 min, vstupné 120,- Kč. Po pro-
hlídce sejdeme do nedalekého hotelu 
Bouzov, kde bude čas na obědové menu. 
Dále budeme pokračovat do Loštic. Tam 
si od 14.00 hod projdeme Muzeum tva-
růžků, prohlídka trvá 45 min, vstupné 
30,- Kč. Po prohlídce je možno navštívit 

vyhlášenou prodejnu nebo tvarůžkovou 
cukrárnu. Třetí zastávka bude v nedale-
kém arboretu Bílá Lhota s cennou sbír-
kou okrasných stromů, keřů, trvalek  
a vodních rostlin. Délka prohlídky je 
asi 45 minut, vstupné 15,- Kč. A pak ná-
vrat domů. Odjezd v 7.00 z točny v horní 
části obce směrem na dolní konec na za-
stávkách Na kopečku, Huťařství, kostel, 
lávka… Předpokládaná cena zájezdu je 
450,- Kč. Přihlášky podávejte u matri-
kářky OÚ paní Taťány Holušové nejpoz-
ději do 31. května 2017 (tel. 556 843 
193, nebo sekretariát OÚ 556 850 154).

Důležitá poznámka: Pokud se po 
přihlášení nebudete moci zúčast-
nit, zajistěte si náhradu. Při neú-
časti v den odjezdu bude nutné za 
neobsazené místo zaplatit cenu za 
dopravu. V případě malého zájmu zá-
jezd zrušíme a všem dáme včas vědět.

Za výbor „Sport pro všechny“ při  
TJ Kunčice p. O. zve Zdenka Křenková
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Obec informuje

O čem jednala Rada obce v měsíci dubnu
Základní škola – financování, 
rozpočet, veřejné zakázky

Rada obce projednala s ředitelem ZŠ 
a MŠ Karla Svolinského panem Jarosla-
vem Gojem a s účetní školy otázku čer-
pání rozpočtu školy. Pan ředitel objas-
nil RO, které položky by případně byly 
zakoupeny z částky 1 500 000,- Kč, kte-
rá byla zastupitelstvem obce schválena 
jako nespecifikovaná rezerva. Nejnut-
nějšími položkami jsou náklady na opra-
vu výtahu a náklady na vybavení pro 
další třídu (ve školním roce 2017/2018 
budou dvě první třídy). Případnou úpra-
vu rozpočtu k tomuto bude schvalovat 
zastupitelstvo obce na svém příštím 
jednání. RO uložila řediteli školy před-
ložení rozpočtu / nákladů na opravu vý-
tahu a pořízení nejnutnějšího vybavení 
nové třídy do 21. 4. 2017. 

RO také schválila účetní závěrku 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kar-
la Svolinského, Kunčice pod Ondřejní-
kem za rok 2016. Zároveň rada obce 
vzala na vědomí Inventarizační zprá-
vu školy za rok 2016.

RO provedla vyhodnocení dvou ve-
řejných zakázek malého rozsahu, kte-
ré se týkají úpravy ploch v okolí školy 
a problematiky parkování před ško-
lou: VZ č.3/2017 – Rozšíření a úprava 
zpevněných ploch u ZŠ a VZ č.4/2017 
– Rozšíření parkovacích stání u ZŠ  
K. Svolinského. Zakázky se budou rea-
lizovat zvlášť, tak aby prostor za ško-
lou byl hotový ideálně do prázdnin  
a naopak, aby stavba rozšíření par-
kovacích míst před školou proběhla  
o prázdninách a co nejméně tak zasáh-
la do denního dovážení dětí do školy…

U obou zakázek bylo osloveno  
5 subjektů. V termínu byly doruče-
ny vždy 3 nabídky. V obou případech 
byla uchazečem s nejnižší cenou fir-
ma MRK pozemní práce, s.r.o., Palko-
vická 2111, 73801 Frýdek – Místek, 
IČ: 27847233. Nabídková cena pro 
VZ č.3/2017: 279 906,71 Kč bez DPH,  
338 687,20 Kč vč. DPH. Nabídková 
cena pro VZ 4/2017: 602 027,26 Kč bez 
DPH, 728 452,98 Kč vč. DPH.

RO dále schválila uzavření Dodatku 
č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu běžec-
kého oválu ze dne 29. 9. 2016 a k Dodat-
ku č. 1 ze dne 2. 11. 2016 mezi obcí Kun-
čice pod Ondřejníkem a MRK pozemní 

práce, s.r.o., Palkovická 2111, 738 01 
Frýdek – Místek. Předmětem dodatku 
je navýšení rozsahu díla o vybourání 
souvislé betonové desky vč. přesunu 
hmot a uložení na skládku dle změ-
nového listu č. 3. Cena díla se navýší  
o 298 942,87 vč. DPH, celková cena za 
dílo tak bude činit 3 912 979,75 Kč vč. 
DPH. Předmětem tohoto dodatku je 
také posun termínu předání díla na 
18. 6. 2017.

Příprava na zadání 
architektonické soutěže 
(soutěže o návrh) pokračuje

V rámci jednoho z jednání RO pro-
běhlo pracovní zasedání zastupitel-
stva obce, které mělo za cíl definovat 
stavební program soutěže o návrh. 
Jednání se zúčastnilo 10 zastupitelů. 

RO schvaluje na základě výstupu 
z pracovního jednání zastupitelstva 
obce tento pracovní program při-
pravované soutěže o návrh (centrum 
obce):
• obchod potravin a další drobné 

služby
• parkování
• venkovní shromažďovací místo
• klidová zóna (zeleň)
• byty pro seniory
• malometrážní byty

Dále RO schvaluje na základě vý-
stupu z pracovního jednání zastupi-
telstva obce tyto členy závislé poroty, 
jež s nominací souhlasili:
• řádný člen: Ing. Tomáš Hrubiš, sta-

rosta obce
• řádný člen: Ing. Lumír Poledník
• náhradník: Milan Kubín

Další žádosti o poskytnutí 
neinvestičních dotací

RO projednala žádosti níže uvede-
ných organizací o neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce na rok 2017 a záro-
veň schválila uzavření veřejnopráv-
ních smluv o poskytnutí těchto dotací.
• Spolek rodičů a přátel dětí školy 

při Základní a mateřské škole Karla 
Svolinského, Kunčice pod Ondřejní-
kem, z.s. 15 000,-Kč

• ČSOP Skalka 68/15 20 000,- Kč         
• Spolek Tradice v Kunčicích p.O.   

 6 000,- Kč         

Přípravy na stavbu rozhledny 
na vrcholu Skalka pokračují

Starosta informoval RO o vydání 
souhlasu s realizací stavby Rozhledna 
Skalka vlastníkem dotčeného pozem-
ku, kterým je Biskupství Ostravsko 
– Opavské. RO se dohodla, že začnou 
být konány potřebné kroky k přípravě 
uspořádání veřejné sbírky. 

Různé
RO schválila / resp. souhlasila / 

vzala na vědomí
• úpravu rozpočtu č.1/2017 v rozsa-

hu předloženého návrhu.
• program XVI. zasedání zastupitel-

stva obce v rozsahu předloženého 
návrhu.

• s odprodejem nepotřebné plicní auto-
matiky JSDH včetně tlakových lahví. 

• zveřejnění záměru obce č. 2/2017 
- Záměr pronájmu nemovité věci- 
zubní ambulance, čekárny pro pa-
cienty, šatna, sociální zařízení, včet-
ně společně užívaných prostory  
o celkové výměře 102,8 m2. Předmět 
nájmu se nachází v 1.NP budovy č.p. 
569, která je součástí pozemku parc. 
č. st. 695 vše v k.ú. Kunčice pod On-
dřejníkem. Záměr pronájmu se zve-
řejňuje na základě žádosti MUDr. Da-
niely Šablaturové, Trojanovice 869, 
744 01 Trojanovice, IČ: 75057972  
o prodloužení nájemní smlouvy.

• zveřejnění záměru obce č. 3/2017 
- Záměr pronájmu nemovité věci- 
ordinace lékaře, pracovna sestry, 
čekárna, izolace a WC o celkové vý-
měře 82 m2. Předmět nájmu se na-
chází v 1.NP budovy č.p. 569, která 
je součástí pozemku parc. č. st. 695 
vše v k.ú. Kunčice pod Ondřejní-
kem. Záměr pronájmu se zveřejňu-
je na základě žádosti MUDr. Miluše 
Adamcové, o prodloužení nájemní 
smlouvy do 31. 8. 2017.

• skutečnost, že MUDr. Hrbek vypo-
věděl nájemní smlouvu na gyneko-
logickou ordinaci.

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce Kunčice p. O.

Zápisy a usnesení z jednání rady 
obce naleznete také na webu obce: 
http://www.kuncicepo.cz/zapisy-z-
-ro-2014-2018.
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Drahomíra Šretrová  91 let
Jarmila Pustková  85 let
Vladimír Maralík  83 let
František Bouška  70 let
Jiřina Morávková  70 let
Antonín Holuša  70 let
Jaroslava Fojtíková  65 let
Jana Macurová  65 let

Jaroslava Siváňová  60 let
Blažena Čechová  60 let
Radim Briš  60 let
Anna Chýlková   60 let

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

Jubilanti květen 2017
Vzpomínky

Připomínka 
životního výročí

Setkání dříve narozených

Společenská rubrika

V měsíci březnu oslavil své vý-
znamné životní výročí pan Ing. Josef 
Briš. Ve zdraví se dožil 90 let. Doda-
tečně se souhlasem pana Ing. Briše 
uvádíme fotografii z gratulace zá-
stupců obce. Panu Ing. Brišovi děku-
jeme za vše, co pro obec Kunčice pod 
Ondřejníkem vykonal, za práci v za-
stupitelstvu a radě obce a přejeme mu 
do dalších let hodně zdraví a pohody.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Více fotografií ze 
setkání dříve naro-
zených naleznete 
na straně 8.

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

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

Dne 8. 5. 2017 uplynul 1 rok  
od úmrtí naší maminky,  
babičky, tety, prababičky  
paní Jiřiny Pavliskové.

Vzpomínají dcery Zdeňka  
a Vladimíra s rodinami

Dne 1. 5. 2017 jsme vzpomněli 
2. výročí úmrtí  

paní Marie Krpcové.   
Kdo jste ji znali, věnujte jí  

tichou vzpomínku.

S láskou vzpomíná syn Svaťa  
a dcera Blanka s rodinou25. dubna se na Huťařství sešli 

naši dříve narození občané. Naše 
pozvání přijalo na devadesát pánů  
a dam. Těmito fotografiemi Evy Hum-
polcové si připomínáme naše společ-
né, velice milé setkání. Děkuji všem, 
kteří naše pozvání přijali. Na progra-
mu byl jako obvykle blok vystoupení 
Kunčických dětí – postupně vystou-
pily dětí z obou mateřských školek, 
dále děti ze školního sboru a také 
děti z cimbálové muziky Ondřejní-
ček. Moc tímto děkuji všem, kteří 
se na přípravě vystoupení podíleli. 
Dle pořadí vystupujících děkují paní 
učitelkám Barboře Golové a Markétě 
Macurové z mateřské školy „Dolní“, 
které s dětmi z dramatického krouž-
ku připravily krásné pásmo „Pohád-
kový výlet“. Děkuji také paní učitelce 
Naďe Svobodové a paní Věrce Kahán-
kové za to, že s dětmi z folklórního 
souboru Dolňánek nacvičily pásmo 
„Na Kunčickú puť“. Kluky i holky pře-
vlekly do krásně nažehlených krojů  

a potěšili nás krásným vystoupením. 
Děkuji také paní učitelce Marii Kahán-
kové za krásné vystoupení školního 
pěveckého sboru, které děti věnova-
ly jak blížícímu se dni matek, tak bylo 
možno si spolu s nimi zazpívat. Pásmo 
vystoupení zakončila dětská cimbálo-
vá muzika Ondřejníček pod vedením 
Katky Niklové, které tímto také vel-
mi děkuji. Za její trpělivost a neutu-
chající nadšení pro práci s dětmi. Jed-
na generace hudebníků se přeměňuje  
v dorostence a druhá skupina menších 
dětí nově s Katkou zkouší od začátku 
školního roku. Jak s malým, tak s vel-
kým Ondřejníčkem si přítomní hosté 
mohli také zazpívat, čehož bohatě vy-
užili. Prý jsou tady pod Ondřejníkem 
dobré zpěvácké geny, tak na to něco 
asi bude! Také moc děkuji paní vycho-
vatelce Andrei Stašicové a dětem ze 
školní družiny za přípravu kartiček 
na losování cen. Paní Taťáně Holušo-
vé děkuji za organizaci akce a přípra-
vu dárků pro účastníky. A samozřejmě 

kolektivu restau-
race na Huťařství 
za skvělé zázemí.

Michaela Šebelová 
místostarostka 

obce
Foto: 
Eva Humpolcová

Vycházka se usku-
teční ve čtvrtek 18. 5. 
2017. Sraz u ruského 
kostelíku v 9.30 hod. 
Směr Maralák přes Ko-

liby, Noříčí k vodárně a zpět po druhé 
straně potoka opět na Maralák s pose-
zením v nově upravené hospůdce.

Za výbor „Sport pro všechny“ 
při TJ Kunčice p. O. zve Z.K.

Pro seniory – květnová vycházka
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Okrašlovací spolek Rozhledna při-
pravuje k vydání knihu „Životodárné 
údolí“ s podtitulkem od Lázní Skalka 
až po Beskydské rehabilitační cen-
trum 1902–2017. Její součástí bude 
i historie Nemocnice v Čeladné z let 
1952–1999, zejména pak i pověstné 
její porodnice. Kniha vyjde v listopa-
du tohoto roku a její slavnostní křest 
bude v pátek 1. prosince 2017 tento-
krát na Lázeňském náměstí Beskyd-
ského rehabilitačního centra. Pro ře-
ditelství nemocnice v Čeladné vydal 
svého času COLOR Kunčice pod Ond-
řejníkem vpravo otištěnou pohlednici. 
Autorem snímků byl PaedDr. Zdeněk 
Šrubař. Jen pro zajímavost bychom 
rádi věděli, kdo je ona žena s děťátkem 
v pravém dolním rohu pohlednice. Ob-
racíme se na naše čtenáře s prosbou, 
zda by nám mohli pomoci odhalit „ta-
jemství“ této maminky. Samozřejmě, 
že s případně získanou informací bu-
deme zacházet citlivě a zájmu rodiny 
oné maminky. Ale bez pomoci našich 
čtenářů se neobejdeme, autor snímků 
nám to již bohužel sdělit také nemůže. 
Děkujeme za případnou pomoc. Kon-
takt: ondrejnikrozhledna@seznam.cz 
(724 100 646).

Kunčická s.r.o. oznamuje, že v mě-
síci květnu, popř. červnu 2017 bude 
probíhat pravidelná výměna vodo-
měrů v rodinných domech. Výměnu 
budou provádět pracovníci pověření 
společností Kunčická s.r.o.

V případě jakýchkoliv pochybnos-
tí se Vám prokáží pověřením, které 
si můžete telefonicky ověřit na čísle 
725 506 902 u paní Kociánové Da- 
niely nebo na čísle 734 412 708 u pana 
Ing. Ivana Blažka.

Tímto Vás laskavě žádáme o umož-
nění přístupu k měřícímu zařízení. 

Ing. Tomáš Hrubiš, 
jednatel společnosti

ve  spolupráci

FORENZNÍ
ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL
ZDARMA

Kunčice pod Ondřejníkem
suterén Obecního úřadu
27. května 9.00–17.00 hod.

termín si můžete rezervovat na 
mikroregion.reservanto.cz

PREVENCE  
PROTI ODCIZENÍ
Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy,  
ve spolupráci s MP Frýdek-Místek 
a za podpory Ministerstva vnitra, 
připravilo projekt „Forenzní zna-
čení jízdních kol, elektrokol a inva-
lidních vozíků“ pomocí syntetické 
DNA.

Kolo se označuje mikroskopickými 
tečkami, které jsou pouhým okem 
neviditelné. 

Deštivé počasí a nízké teploty neu-
možňují značení provádět, protože 
by bylo nestabilní a viditelné. Za ne-
příznivého počasí může být znače-
ní zrušeno. O náhradním termínu
budete včas informováni. 

Své jízdní kolo si můžete nechat 
označit také v ostatních obcích mi-
kroregionu.

CO BUDETE 
POTŘEBOVAT?
• čisté jízdní kolo

•  doklad o zakoupení kola 
(pokud nemáte, na místě vyplníte 
připravené čestné prohlášení)

• občanský průkaz

Hledá se maminka z pohlednice

Kunčická s.r.o. 
– výměna 
vodoměrů v RD
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Podmínky podpory výměny kotlů ve 2. kole 
kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji

Ve 2. kole kotlíkových dotací budou 
podporovány výměny kotlů na pevná 
paliva s ručním přikládáním nespl-
ňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN  
303-5 za nový zdroj vytápění, kte-
rý musí splňovat požadavky směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 
2009/125/ES (ekodesign); výčet 
podporovaných zařízení bude uveden  
v seznamu výrobků a technologií 
pro 2. výzvu kotlíkových dotací (se-
znam je veden Státním fondem život-
ního prostředí na adrese svt.sfzp.cz). 
Tento seznam se v současnosti aktu-
alizuje a bude průběžně doplňován.

K prokázání podmínky, že měně-
ný kotel nesplňuje 3. – 5. třídu, budou 
žadatelé povinni předložit doklad  
o kontrole technického stavu a pro-
vozu kotle (jedná se o revizi, kterou 
byli všichni majitelé kotlů na tuhá 
paliva o příkonu 10–300 kW napoje-
ných na teplovodní soustavu ústřed-
ního vytápění domu povinni si nechat 
zpracovat do konce roku 2016). U kot-
lů, které byly vyměněny před 31. 12. 
2016, bude možné tento dokument na-
hradit jiným dokladem prokazujícím 
třídu kotle (fotografie štítku kotle, ná-
vod k obsluze či jiné dokumenty), pří-
padně čestným prohlášením.  

Na rozdíl od 1. kola není ve 2. kole 
kotlíkových dotací požadována re-
alizace tzv. mikro-energetických 
opatření.

Stejně jako v 1. kole je podporová-
na je výměna kotlů v rodinných do-
mech s max. 3 bytovými jednotkami 
a příjemci dotace mohou být pouze 
fyzické osoby – vlastníci rodinných 
domů. Je-li dům/bytová jednotka 
ve spoluvlastnictví (včetně společ-
ného jmění manželů), bude vyžado-

ván písemný souhlas spoluvlastní-
ka. Vyžadován bude rovněž souhlas 
vlastníka pozemku, je-li odlišný od 
vlastníka domu/bytové jednotky. 
Příslušné formuláře budou součás-
tí podmínek krajského dotačního  
programu.

Výše podpory bude ve 2. kole kotlí-
kových dotací následující:
•  automatický kombinovaný kotel 

- 75 % ze způsobilých výdajů, max. 
75.000,- Kč

•  plynový kondenzační kotel -  
75 % ze způsobilých výdajů, max. 
95.000,-Kč

•  kotel na biomasu (ruční) - 80 %  
ze způsobi lých v ýdajů ,  ma x . 
100.000,- Kč

•  kotel na biomasu (automatický) 
- 80 % ze způsobilých výdajů, max. 
120.000,- Kč

•  tepelné čerpadlo - 80 % ze způso-
bilých výdajů, max. 120.000,- Kč

Žadatelům, kteří budou realizovat 
výměnu kotle v obci, která je zařaze-
na do tzv. prioritního území, bude 
dotace navýšena o částku 7.500,- Kč. 
Seznam těchto obcí je uveden níže.

Každá výměna kotle pak bude na-
víc podpořena příspěvkem kraje, a to 
jednotnou částkou ve výši 7.500,- Kč. 
Stejně jako v 1. kole kotlíkových dota-
cí pak kraj jedná o finanční podpoře 
výměn kotlů ze strany obcí. Seznam 
obcí, které budou chtít výměnu kotlů 
ve 2. kole spolufinancovat ve spoluprá-
ci s krajem, bude zveřejněn a aktuali-
zován na těchto webových stránkách 
poté, co kraj od obcí obdrží příslušnou 
informaci.

Jak bylo již opakovaně avizováno, 
ve 2. kole kotlíkových dotací nebu-
dou podporovány kotle výhradně 
na uhlí a kombinované kotle (uhlí/
biomasa) s ručním přikládáním.

K orientačnímu výpočtu výše do-
tace ve 2. kole lze využít kotlíkovou 
kalkulačku na úvodní stránce webu. 
Tuto aplikaci lze zároveň využít k ori-
entačnímu výpočtu úspor při výměně 

stávajícího využívaného kotle za nový 
zvolený zdroj vytápění.

Stejně jako v 1. kole pak bude mož-
né i v rámci 2. kola kotlíkových dotací 
jako způsobilé uplatnit výdaje vznik-
lé a uhrazené již od 15. 7. 2015.

Způsobilými výdaji jsou:
•  stavební práce, dodávky a služby 

spojené s realizací kotle (včetně ná-
kladů na úpravu spalinových cest) 
nebo tepelného čerpadla,

•  stavební práce, dodávky a služby 
související s realizací nové otop-
né soustavy nebo úpravou stávají-
cí otopné soustavy, včetně dodávky  
a instalace akumulační nádoby 
nebo kombinovaného bojleru, po-
kud je toto doporučeno projektem, 
výrobcem nebo dodavatelem; vždy 
v návaznosti na realizaci nového 
zdroje tepla pro vytápění,

•  náklady na zkoušky nebo tes-
ty související s uváděním majet-
ku do stavu způsobilého k užívání  
a k prokázání splnění technických 
parametrů, ovšem pouze v období 
do kolaudace (uvedení do trvalého 
provozu),

•  náklady na projektovou doku-
mentaci – tyto náklady nezahrnují 
náklady na zpracování žádosti.

Zveřejněno dne 21. 4. 2017 na 
www.lokalnitopeniste.cz 

Žádosti o poskytnutí dotace bude 
Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje přijímat od 5. září 2017.

Zájemci o kotlíkové dotace mo-
hou osobně konzultovat své dotazy  
v „kotlíkové kanceláři“ A 106 v budo-
vě Krajského úřadu Moravskoslezské-
ho kraje (v pondělí od 8 do 17 hodin,  
v úterý od 8 do 14.30 hodin a ve čtvr-
tek od 8 do 14.30 hodin), kontaktní te-
lefon – „kotlíková linka“: 595 622 355 

Více na www.lokalni-topeniste.cz
Převzato z dopisu Agentury pro 

regionální rozvoj dne 24. 4. 2017

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Sklad Trojanovice – Bystré. 

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

Telefon: 603 315 738

HLEDÁM BRIGÁDNÍKA
 – samostatného zedníka – 

na zednické práce při rekonstrukci rodinného  
domu v Kunčicích pod Ondřejníkem. Nástup ihned. 

Tel. 608 227 357

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 
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Spolek dobrovolně nedobrovolných herců a

Obec Kunčice pod Ondřejníkem Vás zvou na pohádku,

podle „Čarodějnické pohádky” Pavla Doležala

pátek 12. května 2017
od 18.00 hodin

sál na Huťařství

Cena vstupenek: 50,- Kč.
Předprodej vstupenek

na Obecním úřadě

u paní Daniely Kociánové

od 18. dubna 2017

Jste srdečně zváni.

Těšíme se na Vás!

Čarodejnice

na vdávání
ˇ

Dne  13. 5. 2017  od 10 hodin v restauraci Huťařství

sál otevřen od 9:30
Vstupné 50,- Kč/ osobu, děti do 6 let ZDARMA.
Předprodej vstupenek od 18. dubna, u paní Daniely Kociánové  
na obecním úřadě.

Zveme všechny děti i dospělé  
na interaktivní pohádku

TĚŠÍME SE NA VÁS !

Co se stane, když je bačovi na salaši  
smutno a rozhodne se, že se pobaví  
na úkor druhých? O tom nám zahrají  
a zazpívají pěkně po beskydsku muzikanti  
z frenštátské kapely RukyNaDudy. Bude 
se trúbit na salašovku, hrát na ochlebky, 
gajdy, píšťaly, vzduchem budou lítat obušky 
a možná se i vystřelí z flinty! Ale hlavně 
bude legrace a nakonec se třeba i něco  
dozvíte o životě v Beskydech.

O BAČOVI, KTERÝ  
FALEŠNĚ TRÚBIL

Kultura a spolkový život

12.5.2017 Divadlo - Huťařství, 18:00 
 Čarodějnice na vdávání,  
 Bašťanský spolek
13.5.2017 O Bačovi, který falešně trúbil  
 - hudební interaktivní pohádka  
 - od 10:00
13.5.2017 Zahájení letecké sezóny  
 (večer zábava na Huťařství)
14.5.2017 Ondřejnický kros run (MTB Ondřejník)
27.5.2017 Kunčický pochod  
 - Po stopách partyzánů  
 (Turistický spolek Kunčice p. O. )
27.5.2017 Forenzní značení kol  
 (před obecním úřadem)
konec května Kácení máje Pod Stolovou
3.6.2017 Dětský den (SRPdŠ)
4.6.2017 Ondřejnický MTB závod  
 (MTB Ondřejník)
červen/červenec   Fotbalový turnaj  
 (TJ SOKOL - oddíl kopané)
Podrobnosti ke všem akcím budou postupně zveřejňo-
vány na webu obce www.kuncicepo.cz a samozřejmě 
také na plakátech.

Akce, které nás čekají
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V průběhu měsíců února a března 
2017 jsme uspořádali taneční kurz pro 
dospělé páry v sále restaurace Huťař-
ství. Chtěli bychom poděkovat perso-
nálu restaurace za vstřícnost a skvě-
lý servis během lekcí a také za pěkně 
připravený raut pro závěrečný taneční 
večer, kterým nás doprovázela , v Kun-
čicích již oblíbená, kapela TNT. 

Děkujeme také obecnímu úřadu za 
rychlou a účinnou propagaci kurzu. 
Tak velký zájem jsme nečekali a omlou-
váme se těm, na které se již nedosta-
lo místa. Chceme vás ovšem ujistit, že 
hodláme kurz na Huťařství zopakovat 
– podzim 2017. Sledujte naše webovky, 
kde bude více informací o kurzu.

Taťána a Zdeněk Syrkovi
www.syrkovi.cz

Dne 20.4.2017 se konala opět vyda-
řená akce pro seniory v oblasti Kopa-
ná. Navštívili jsme pohankový mlýn, 
kde proběhla exkurze s ochutnávkou 

a možností nákupu pohankových vý-
robků. Pak nás čekala prohlídka sta-
ré školy i s výkladem a občerstve-
ním. Neodradilo nás ani počasí a tě-

šíme se na další akce, které pořádá  
paní Z. Křenková.

-JM-
Foto: Jana Mončková

Taneční pro dospělé páry

Vycházka seniorů

Turistický spolek Kunčice p. O.,
zve v sobotu 27.5.2017 všechny příznivce turistiky na pochod

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

Start: nádraží ČD Kunčice pod Ondřejníkem, 7:00 až 9:00 hod.
Cíl: chatka Turistického spolku u Žabáka do 18:00 hod.

Bližší informace: manželé Hurníkovi, Kunčice pod Ondřejníkem 583,
tel.: 556 850 424, mobil: 608 444 789, 724 070 127

p. Božena Martiňáková, Kunčice pod Ondřejníkem 405, mobil: 731 101 664 
webové stránky obce Kunčice pod Ondřejníkem 

http://www.kuncicepo.cz/turisti
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Děkujeme za velmi příjemně strá-
vené odpoledne při setkání seniorů 
25. 4. 2017 na Huťařtví. Díky panu 
starostovi, paní místostarostce a paní 
matrikářce za organizaci a milá slova. 
Taktéž personálu Huťařství za chutné 
pohoštění. Díky za kulturní vystou-
pení těm menším i skorodospělákům 
a všem, kteří to vše secvičili. Bylo to 
úžasné pohlazení po duši.

Gabriela Šmiřáková
Anna a Jiří Hrachovi

Foto: Eva Humpolcová

Poděkování - Setkání dříve narozených
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Co se děje v okolí

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
JAN FUXA: 
FOTO – GRAFICKÉ OBRAZY
Výstava fotografií a plastik ku příleži-
tosti životního jubilea autora.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. Výstava potrvá do 11. červ-
na 2017.

ČTVRTEČNÍCI: 
PŘÍBĚH PETRA GINZEY
Životní osudy nadaného malíře a li-
teráta, jedné z obětí 2. světové války.

K příležitosti 72. výročí osvobození. Po-
řadem provází Martin Trubač. Ve čtvr-
tek 18. května 2017 v 10.00 hodin. Pod-
kroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoš-
těm. Vstupné: 30,- Kč.

FRENŠTÁTSKÁ MUZEJNÍ NOC
V pátek 2. června 2017 od 17.00 do 
22.30 hodin v prostorách frenštát-
ského muzea.
Vystoupí: Divadlo babky Miládky, Eva 
Porubová a Petr Drkula s cimbalistou 

J. Hrbáčkem, komorní sbor Nyklband. 
V průběhu celého programu: prohlídka 
stálých expozic, interaktivní úkoly pro 
malé i velké, střelba na laserové střelni-
ci, výstava Jan Fuxa: Foto-grafické obra-
zy. Na závěr noční prohlídka. Zvýhodně-
né vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 10,- Kč.

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

Již potřetí bude Čeladná hostit  
4. a 5. srpna v areálu Základní školy 
hudební festival s dětskou scénou ne-
soucí příznačný název Ladná Čeladná. 
Letošní ročník přinese řadu novinek. 
Tou největší je vznik druhé scény, na 

níž se budou střídat divadelní před-
stavení s koncerty. 

Vstupenky lze letos nově zakoupit 
přes prodejní síť Ticketpro a dále také 
v Knihovně a informačním centru v Če-
ladné nebo v prodejně Oriental v Ostra-

vě-Zábřehu. Více informací o festivalu 
na: www.ladnaceladna.cz a https://
www.facebook.com/ladnaceladna

Pořadatelem akce je SILVER B.C., 
s.r.o.

Festival Ladná Čeladná letos rozšiřuje hudební nabídku

Ze života školy a školky

I v letošním školním roce proběhla 
na I. stupni naší školy čtenářská sou-
těž. Tentokrát si museli malí čtenáři 
vybrat příběh s dětským hrdinou. Do 
soutěže se zapojilo mnoho žáků, kteří 
zpracovali přečtenou knihu velmi za-
jímavě, poutavě a dotvořili ji i nádher-
nými ilustracemi. Jsme rádi, že zájem  
o čtení u dětí je. Vždyť čtení je pro žáky 
nesmírně důležité! Soutěžní práce byly 
velmi pěkné a porota měla těžkou práci 
vybrat ty nejlepší. Žádná paní učitelka 
nehodnotila práce dětí ze své třídy. Po-
rota vyhodnotila práce takto: 

I.  KATEGORIE – 1. třída 
 1. Patricie Kadúchová 
 2. Alexandr Chýlek 
 3. Kryštof Kaděra 

II.  KATEGORIE – 2. a 3. třída 
 1. Eliška Peroutková 
 2. Kristýna Konvičková 
 3. Jana Pavelková 
 Cena poroty Sára Vykrutová 

III.  KATEGORIE – 4. a 5. třída 
 1. Martin Hrubiš 
 2. Anna Bednárková 
 3. Martin Ondra 

Všem výhercům gratulujeme! 
Mgr. Eva Halatová

Čtenářská 
soutěž 2017V úterý 4. 4. 2017 jsme prožili v MŠ 

dolní velmi hezké odpoledne s dětmi  
a jejich rodiči, při velikonočním tvo-
ření. Od 15 hodin si mohli maminky  
a tatínkové se svými dětmi přijít vyro-
bit netradiční velikonoční vajíčka z mě-
děných drátků. Techniku tohoto krea-
tivního tvoření, nám přijela představit 
paní floristka Renata Lavrišinová, kte-
rá velice ráda a ochotně všem pomáha-
la. Další velikonoční dekorace z papírů 
si vyráběly děti už samy. Vystřihovaly 
beránky a ovečky, kterým chyběly oči, 
rohy i vlna. Správně vše dolepit a dotvo-
řit byl pro naše děti ten nejlehčí úkol.  
A tak jsme si všichni mohli domů od-

nést velmi pěkné výrobky, ale i zážit-
ky. Děkujeme všem rodičům, kteří si 
našli čas a strávili ho příjemně s námi.

Za celý kolektiv MŠ dolní 
Markéta Macurová

Tvoření v MŠ

Třída Sluníček z MŠ dolní 6. 4. 2017 
navštívila Muzeum ve Frenštátě pod 
Radhoštěm, kde v rámci edukačního 
programu „Neseme Mařenu“ se sezna-
movala se zvyky Velikonoc. Děti se 
interaktivní formou učily, jak dlouho 
trvá půst, jak se lidé připravovali na 
Velikonoce a proč se malují vajíčka. 
Nejvíce děti zaujalo pletení pomlázky, 
kde si mohly zkusit s povídkou proplé-
tat jednotlivé pruty. Na závěr si každý 
sám vybarvil pohlednici s velikonoční-
mi motivy. Celý program děti velmi za-

ujal, proto také děkujeme pracovníkům 
Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Za MŠ dolní Mgr. Pavla Demeterová

Půst, vynášení Mařeny  
a konečně Velikonoce!
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Dne 6. 4. odjeli žáci 8. a 9. třídy do 
Nového Jičína na divadelní představe-
ní Pygmalion, jehož autorem je Georg 
Bernard Shaw. Ve složitém ději sledo-
vali střet reality ulice a tehdejší sme-
tánky společnosti. I když je děj obtížně 
pochopitelný a poměrně složitě prople-
tený, představení mělo spád, a tak žáci 
dovedli udržet svou pozornost do sa-
motného konce.  M. Kahánková, uč. ČJ

Dne 15. 3. 2017 proběhlo na ZŠ TGM 
ve Frýdlantu nad Ostravicí okrskové 
kolo ve vybíjené. Naši školu reprezen-
tovala děvčata 4. a 5. třídy ve složení: 
Lenka Madryová, Tereza Davidová, 
Markéta Menšíková, Karolína Str-
nadlová, Veronika Cochlarová, Clau-
die Macurová, Natálie Mičková, Žaneta 
Čajánková, Andrea Blažková, Monika 
Fojtíková, Tereza Pytlová a Miroslava 
Káňová. O postup do okresního kola 
se utkaly celkem čtyři školy, přičemž 
pouze první z nich postupovala. Naše 
dívky svedly velice vyrovnané utká-
ní a skončily na vynikajícím 2. místě. 
Všem hráčkám patří pochvala a podě-
kování za snahu, chuť do hry, fair play 
a reprezentativní chování.  

Andrea Stašicová, vych.

S dětmi z výtvarného kroužku jsme 
se i v letošním školním roce zapojili 
do výtvarné soutěže DDM Lanškroun. 
Podmínkou byla výtvarná technika – 
suchý pastel. Ve své kategorii byl oce-
něn žák Petr Vykrut.  

Ve výtvarné soutěži DDM Přeštice, 
nazvané MOJE NEJMILEJŠÍ ZVÍŘÁTKO, 
získala nádherná ocenění a věcné ceny 
dvě děvčata z výtvarného kroužku – 

1. místo Laura Macurová a 11. místo 
Sára Vykrutová. 

Také další výtvarná práce byla vy-
brána a oceněna – výtvarné dílko Sáry 
Vykrutové. Téma znělo Folklor očima 
dětí, pořádal Folklorní umělecký sou-
bor ve Frenštátě p. R. 

Gratulujeme všem dětem.

Mgr. Eva Halatová

Na středu 12. dubna, poslední den 
před velikonočními prázdninami, paní 
vychovatelky připravily pro děti  škol-
ní družiny zábavné odpoledne s ve-
likonoční tématikou, jehož součástí 
bylo hledání zajíčkova velikonoční-
ho pokladu. Na akci se děti ve všech 
odděleních důkladně připravovaly  
a v průběhu předchozích čtyř týdnů 
se zajímaly o období, které předchází 
samotným Velikonocům. Získané vě-
domosti zúročily například při sklá-
dání zaječího velikonočního slovního 

puzzle, při řešení testu v „zaječí škole“, 
vyzkoušely si „zaječí trenažér“, přená-
šení vajec do hnízda, hledaly poslepu 
cestu do zaječí nory, ochutnávaly „za-
ječí svačinku“ se zavázanýma očima  
a hádaly, který druh zeleniny nebo 
ovoce jim velikonoční zajíček přichys-
tal, dny pašijového týdne sestavovaly 
na stanovišti nazvaném Zajíčkův veli-
konoční kalendář. Stanovišť bylo cel-
kem 8 a na každém vysvětlovali úko-
ly žáci 8. třídy. Splněním úkolu děti 
získaly  dílek velikonočního zajíčka. 

Po seskládání všech 8 dílků objevily 
mapku, na které bylo vyznačeno místo, 
kde mají hledat zajíčkův velikonoční 
poklad. Pro každého zde byla připra-
vena nadílka sladkostí. Dětem se pro-
gram moc líbil a jejich spokojené tvá-
ře  byly známkou, že čas, vynaložený 
na přípravu této akce nebyl zbytečný. 
Poděkování patří i Mgr. M. Skýpalové 
a žákům 8. třídy, kteří nám pomohli  
s organizací a také rodičům za přípra-
vu balíčků pro děti. 

I.Myslikovjanová

Návštěva divadla

Úspěch ve vybíjené

Výtvarné úspěchy pokračují…

Putování za velikonočním zajíčkem
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Foto: Jiří Klouda a archiv ZŠ

Zápis proběhl v kunčické škole ve 
dnech 5. a 10. dubna. Budoucí prvňáčci 
přicházeli do školy za doprovodu rodi-
čů, slavnostně naladěni, bez známky 
obav z toho, co je čeká. Vždyť všech-
ny děti se zúčastnily projektu My se 
školy nebojíme a velmi dobře již škol-
ní prostředí i paní učitelky poznaly. 
Také úkoly byly podobné. Během krát-
kého úvodního rozhovoru děti vůbec 

nepoznaly, že je sledována jejich řeč, 
zralost fyzická, rozumová, sociální  
i emoční. S radostí zazpívaly, před-
nesly básničku, určovaly stejné či roz-
dílné obrázky, prokázaly schopnosti  
v oblasti matematických představ. Při 
hrových činnostech, jako bylo „zdobe-
ní dortu“, pojmenovávaly barvy a ro-
vinné útvary a při „opravě chaloup-
ky a plotu“ dokreslovaly čáry, což byl 

úkol, při kterém prokázaly úroveň své 
grafomotoriky. Za splněné úkoly paní 
učitelky nešetřily pochvalou a místo 
jedniček odměňovaly sladkou sovič-
kou a pamětním listem. Pak zbývalo 
jen popřát dětem krásné jaro i léto  
a ujistit je, že již nyní se všichni ve ško-
le na nové prvňáčky moc těší.  Celkem 
se zúčastnilo zápisu 39 dětí. 

Mgr. Markéta Jurková

Zápis dětí do 1. třídy

I N Z E R C E 

Děti, které navštěvují školní druži-
nu, se v měsíci březnu poctivě připra-
vovaly na plánovanou společnou akci 
všech oddělení, přehlídku hudebníků 
a zpěváků. Šlo o to, přemoci ostych  
a trému a ukázat na pódiu, jak kdo do-
vede zaujmout obecenstvo svým vy-
stoupením pěveckým, nebo hrou na 
hudební nástroj. V průběhu vyučová-
ní obvykle nebývá tolik prostoru na 
to, aby se všechny děti mohly projevit 
a ukázat ostatním kamarádům, jaké 
písně umějí zazpívat a jak dovedou 
zahrát na hudební nástroj, na který 

se učí hrát ve svém volném čase. A tak 
se 3. dubna nesl prostorami galerie  
K. Svolinského dětský zpěv i melodie, 
zahrané třeba na klavír nebo flétnu. 
Dětem se vystoupení líbila a jednotli-
vé účinkující odměnily zaslouženým 
potleskem. Ten největší potlesk skli-
dili Johana Kaslová z 2. B a Ondra Voj-
tovič z 2. A. Všem vystupujícím dětem 
patří poděkování za to, že se podíle-
ly na příjemně stráveném odpoled-
ni a také veliká pochvala za krásné  
výkony. 

I. Myslikovjanová

Přehlídka hudebníků a zpěváků ve školní družině
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· KAVÁRNA
· KOSMETIKA
· PRIVÁTNÍ SPA
· SAUNA

· FYZIOTERAPIE
· REHABILITACE
· JÓGA
www.bodiz.cz

Kunčice pod Ondřejníkem 627
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
E-mail: bodiz@bodiz.cz

Tel.: 595 172 783  Fyzioterapie a rehabilitace
Tel.: 595 172 837  Ordinace lékaře (čtvrtek)
Tel.: 595 172 698  SPA

Ordinační doba - Fyzioterapie
Pondělí 07.00 - 12.00 12.30 - 15.30 
Úterý 07.00 - 13.00 13.30 - 17.00
Středa 08.00 - 13.00  13.30 - 16.30
Čtvrtek 08.00 - 13.00  13.30 - 16.30
Pátek 08.00 - 13.00  13.30 - 15.00
Tel.: 595 172 783

SOUČÁSTÍ BODIZ JE SPA A KAVÁRNA
Čtvrtek - Neděle   10.00 - 21.00

PRIVÁTNÍ SPA • SAUNA • KOSMETIKA • JÓGA • DĚTSKÝ KOUTEK
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ • VENKOVNÍ TERASA

KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR • MAGNETOTERAPIE • LÉČEBNÁ TELĚSNÁ 
VÝCHOVA • ELEKTROLÉČBA MĚKKÉ TECHNIKY • REFLEXNÍ A VAZIVO-
VÁ MASÁŽ • PODVODNÍ MASÁŽ • LÉČEBNÝ ULTRAZVUK • MOBILIZACE 
PÁTEŘE, KLOUBŮ A ŽEBER • ULTRAZVUK • MEDICAL TAPING CONCEPT

FYZIOTERAPIE
V BODIZ

www.bodiz.cz

201

Kunčice pod Ondřejníkem 627

Čas na to, co vás baví...

SLEVA

www.agrocar.cz

Pod Šenkem 2046, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

+420 556 802 752 / 777 881 116,  info@agrocar.cz

PRODEJNÍ AKCE od 18.4. do 30.6.2017

SLEVA

až 2.500,-

NA KŘOVINOŘEZY

AGROCAR s.r.o.


