
Vážení spoluobčané,
čas běží a vládu s důvěrou par-

lamentu stále nemáme. Asi není 
něco v pořádku. Snad se to do pod-
zimních komunálních voleb stih-
ne. Raději však přejdu k záležitos-
tem obce.

Tentokrát uvedu alespoň struč-
ný výčet probíhajících, zahájených 
nebo bezprostředně připravova-
ných akcí obce. V polovině dubna 
byla zahájena stavba protipovodňo-
vého varovného systému. K tomuto 
projektu je dále uveden samostatný 
článek. Pondělí 14. 5. je termínem 
zasedání hodnotící poroty, která 
v rámci urbanisticko-architekto-
nické soutěže vybere vítězný ná-
vrh řešení centra obce. Pokračuje 
stavba autobusové čekárny s WC 
u vlakového nádraží. V první polo-
vině května bude zahájena stavba 
splaškové kanalizační stoky A 10. 
Následně bude ulice s novou kanali-
zací doplněna veřejným osvětlením. 

Po provedení výběru firmy pro-
běhne v prázdninových měsících 
realizace projektu Vybavení odbor-
ných učeben základní školy v Kun-
čicích p. O., na který obec získala 
dotaci z MAS Frýdlantsko - Besky-
dy z. s. Součástí projektu je vybudo-
vání osobního výtahu u školy. Pri-
oritní stavbou letošního roku jistě 
bude zahájení přístavby základní 
školy ve finančním objemu stavby 
cca 24,5 mil. Kč, na kterou obec zís-
kala příslib dotace z ministerstva 
financí. Přístavba musí být dokon-
čena v roce 2019. O realizaci uve-
dených staveb budeme postupně 
v Obecních novinách informovat.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

SENIOR  
TAXI
dotazník

6 Forenzní  
značení kol
2. června

Tábor 
Pirátská plavba
27. - 31. srpna

9 Pozvánky  
na akce
květen - červen

Slovo starosty

ročník XXVIII. číslo 05/2018 Zdarma

12-1311

Počátkem měsíce dubna bylo na 
stránkách Ministerstva Financí ČR 
zveřejněno vyhodnocení V. výzvy 
podprogramu 298 213 - Podpora roz-
voje a obnovy materiálně technické 
základny regionálních škol v oko-
lí velkých měst. Naše žádost o do-
taci projekt: Navýšení kapacity ZŠ 
Karla Svolinského v Kunčicích pod 
Ondřejníkem - přístavba školy byla 
zařazena mezi vybrané vyhovující 
projekty s financováním ze státní-
ho rozpočtu od roku 2018. Projekt je 
rozdělen do dvou etap – v roce 2018 
je plánováno realizovat 1. etapu pro-

jektu: hrubou stavbu a bezbariérové 
řešení (výstavba výtahu). Celkové 
předpokládané náklady v roce 2018 
by měly být ve výši 8,4 mil. Kč, před-
pokládaná dotace ve výši 5,8 mil. Kč. 
V roce 2019 bude stavba dokončena. 
Předpokládané náklady na 2. eta-
pu jsou ve výši 16,5 mil. Kč, předpo-
kládaná dotace by měla být ve výši  
11,2 mil. Kč. Aktuálně je vydáno sta-
vební povolení na stavbu a byla do-
končena dokumentace pro provede-
ní stavby. Začínáme připravovat ve-
řejnou zakázku na výběr zhotovitele  
stavby.

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0
/16_075/0006796

Název programu: Integrovaný re-
gionální operační program (IROP)

Typ integrovaného nástroje: Ko-
munitně vedený místní rozvoj. 

Výzva: 2. výzva MAS Frýdlantsko – 
Beskydy – IROP – Infrastruktura pro 
základní, střední a vyšší odborné školy.

Celkové způsobilé výdaje projek-
tu jsou 2 443 065,- Kč. Příspěvek 

z fondů EU – 2 320 911, 75 Kč. Fi-
nanční prostředky z rozpočtu obce –  
122 153,25 Kč.

Předmětem tohoto projektu jsou 
drobné stavební úpravy a zejména 
pořízení vybavení do odborných uče-
ben – jazyková učebna, počítačová 
učebna, učebny chemie a fyziky, včet-
ně přípravny – laboratoře a cvičné 
kuchyňky. 

(pokračování na str. 8) 

Podmínky pro vzdělávání žáků naší základní školy 
se opět zlepší. Pilně dokončujeme přípravu, abychom 
mohli zahájit realizaci dvou projektů z našeho akčního  
plánu pro rok 2018.

Přístavba základní školy

Vybavení odborných učeben 
základní školy v Kunčicích  
pod Ondřejníkem
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Obec informuje

ZŠ a MŠ Karla Svolinského 
- Protokol o kontrole ČŠI 
a výsledky šetření stížnosti

RO se dokumenty souvisejícími 
s provedenou kontrolou ČSI v ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského zabývala již na jed-
nání RO č. 80/2018/12 dne 8. 1. 2018. 
Od té doby proběhla dvě společná jed-
nání zástupců základní školy a zři-
zovatele ve dnech 19. 1. 2018 a 20. 2. 
2018. Zápisy z těchto jednání byly RO 
předloženy a ta je vzala na vědomí. 

Na těchto jednáních apelovali zá-
stupci zřizovatele na ZŠ ve věci zlepše-
ní komunikace se zákonnými zástupci. 
Bylo mimo jiné dohodnuto, že společ-
ně připraví informační leták pro ro-
diče tak, aby rodičům byly představe-
ny všechny možnosti aplikace i-škola. 
Zástupci zřizovatele vyslovili svůj ne-
souhlas s opatřením navrženým ředi-
telem školy ze dne 15. 1. 2018, že infor-
mace, které učitelé zasílají prostřed-
nictvím el. žákovské knížky (i-škola) 
jsou odesláním považovány za doruče-
né a přečtené. Zřizovatel ZŠ doporučil, 
aby pro seznámení se zprávami uvá-
děnými v systému i-škola byla stano-
vena lhůta alespoň 48 hodin.

Dále byly radě obce předloženy dal-
ší dokumenty zaslané ředitelem školy:
• Seznam Přijatých opatření z 15. 1. 

2018, č. j: ZŠKPO/1/2018 k Protoko-
lu o kontrole č. j. ČŠIM -1214/17-M.

• Dokument reagující na výsledek še-
tření stížnosti čj.: ZŠKPO/22/2018 
ze dne 30. 1. 2018; 

• Zpráva školního metodika preven-
ce na 1. pedagogickou radu z 31. 8. 
2017;

• Zpráva školního metodika prevence 
o průběžném plnění navrhovaných 
opatření pro nastavení bezpečnější 
situace ve škole z 21. 2. 2018.

Rada obce vzala výše uvedené do-
kumenty na vědomí.

Rada obce se dále rozhodla, že ZŠ 
bude věnovat přednostní pozornost, za-
měřenou především na zlepšení komu-
nikace mezi učiteli, žáky a jejich rodiči, 
a to tak, aby se promítla nejen v úpravě 
dokumentů ZŠ, ale i navenek v chování 
všech zúčastněných. Zřizovatel podpoří 
rovněž další vzdělávání pedagogů pro 
zlepšení těchto kompetencí.

Rada obce s ohledem na skutečnost, 
že výsledek šetření stížnosti nebyl ře-
ditelem ZŠ dosud ve všech aspektech 
vypořádán, ukládá starostovi a mís-
tostarostce obce, aby vyzvali ředitele 
k důslednému a konkrétnímu vypo-
řádání všech zjištění ČŠI uvedených 
ve „Výsledku šetření stížnosti“ ČŠIM 
– 1213/17 – M ze dne 24. 11. 2017.

Dále RO projednala a schválila žá-
dost Základní školy a mateřské školy 
Karla Svolinského, Kunčice pod Ond-
řejníkem, p. o. o schválení přijetí movi-
tého daru od MK, Palkovice. Předmě-
tem daru je sestava movitého majetku 
- kožené sedací soupravy (1x kožená 
trojsedačka, 1x kožená dvojsedač-
ka, kožené křeslo, 1x kožený taburet,  
1x kožený sedák, 1x skleněný stůl).

Informace zřizovatele ke školské radě
Pavel Řezníček a Michaela Šebelo-

vá informovali radu obce, že ředitel ZŠ 
a MŠ Karla Svolinského svolal na stře-
du 25. dubna první jednání nové škol-
ské rady. Zřizovatel školy (obec) ale 
bohužel nedohledal žádný dokument 
obce o zřízení školské rady a stano-
vení počtu jejích členů a ZŠ zřizovate-
li sdělila, že žádný takový dokument 
také nemá k dispozici. Nebyl dohle-
dán ani Volební řád Školské rady při 
Základní škole a mateřské škole Kar-
la Svolinského, Kunčice pod Ondřej-
níkem. S ohledem na tuto skutečnost 
RO svým usnesením č.83/2018/3 dne 
19. 2. 2018 zřídila školskou radu, sta-
novila počet jejich členů a vydala vo-
lební řád (viz uvedené usnesení RO). 
Na společné schůzce zástupců zřizo-
vatele a ZŠ dne 20. února 2018 došlo 
k dohodě, že dne 17. dubna 2018 bu-
dou uspořádány nové řádné volby do 
Školské rady. Nové volby však dosud 
neproběhly a zřizovatel si tak není jist, 
zda je Školská rada řádně ustavena. 
Platnost předchozích voleb z podzimu 
roku 2017 by mohla být zpochybněna. 
RO pověřila jmenované členy školské 
rady za zřizovatele, aby na jednání 
školské rady vyjádřili pochybnosti 
o řádném zvolení členů třetiny členů 
školské rady, kterou volí zákonní zá-
stupci nezletilých žáků a třetiny členů 
školské rady, kterou volí pedagogičtí 
pracovníci školy. Nyní Vás můžeme in-

formovat, že na jednání školské rady 
došlo k rezignaci pěti ze šesti členů.

VZ – č. 1/2018 – Prodloužení 
kanalizace A 10 

RO schválila zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce malého rozsahu 
č. 1/2018 s názvem: Prodloužení ka-
nalizace A 10, včetně výzvy k podání 
nabídky. Předmětem veřejné zakázky 
jsou stavební práce a dodávky při rea-
lizaci splaškové kanalizace (realizace 
splaškové kanalizace PVC DN 300 v dél-
ce 160 m včetně 5 ks šachet a PVC DN 
250 v délce 87,7 m včetně 3 ks šachet 
a 5 ks odboček DN 150 v délce 23 m, 
včetně dokladů pro kolaudaci stavby).

Nabídku na tuto VZMR podalo cel-
kem 5 firem. Základním hodnotícím 
kritériem byla nejnižší nabídková cena 
v Kč bez DPH. RO vzala na vědomí Pro-
tokol o otevírání obálek a zprávu o hod-
nocení nabídek. RO rozhodla o vítězi 
této veřejné zakázky malého rozsahu, 
kterým je uchazeč s nejnižší nabídko-
vou cenou ve výši 1 588 895, 19 Kč: 
Martin Urban – zemní práce, Lhota 10,  
755 01 Vsetín. RO zároveň schváli-
la uzavření Smlouvy o dílo v souladu 
s podmínkami VZ č. 1/2018.

Smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě (veřejné osvětlení)

Starosta seznámil RO se skuteč-
ností, že bude realizováno rozšíření 
veřejného osvětlení místní komuni-
kace v dolní části obce. V této souvis-
losti seznámil RO s návrhem Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služeb-
nosti inženýrské sítě. Obec jako strana 
oprávněná je investorem a budoucím 
vlastníkem inženýrské sítě. Zavázaní 
jsou vlastníky dotčených pozemků, 
na kterých bude inženýrská síť VO 
vybudována. 

RO schválila uzavření Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služeb-
nosti inženýrské sítě mezi obcí a ma-
jiteli dotčených pozemků. Jedná se 
o tyto pozemky (všechny v k.ú. Kunči-
ce pod Ondřejníkem): parc.č. 3412/1, 
parc.č. st. 165, parc.č. 1130/2, parc.č. 
1130/4, parc.č. 1165/2, parc.č. 3412/3, 
parc č. 1133/14 a parc.č. 1133/15.

(pokračování na str. 7) 

O čem jednala rada obce
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Drahomíra Šretrová 92 let
Jarmila Pustková 84 let
Vladimír Maralík 84 let
Jan Macho 75 let
Božena Krkošková 70 let
Alfred Turoň 65 let

Vlasta Zábojová 65 let
Jiří Cochlar 60 let
Mária Henzlová 60 let

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

Jubilanti květen 2018
RozloučeníSpolečenská rubrika

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

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

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

V měsíci dubnu jsme se rozlou-
čili s panem Justinem Fajčákem, 
paní Jaroslavou Kaděrovou, paní 
Jarmilou Drongovou, paní Ilonou 
Václavíkovou a panem Zdenkem 
Vozňákem.

Zveřejňování jubilantů
Prosíme občany, kteří si nepře-

jí, aby byla jejich životní jubilea  
v obecních novinách zveřejňo-
vána, aby toto PÍSEMNĚ oznámili 
matrikářce paní Taťáně Holušové, 
pokud tak již dříve neučinili. 

Oznámení je možno doručit osob-
ně, poštou na adresu obecního úřa-
du (Kunčice p.O. 569) nebo na email 
tatana.holusova@kuncicepo.cz. 

Děkujeme

Vzpomínky

Na tatínka a maminku  
vzpomínáme a našim dětem  
o nich vyprávíme …. jen tak,  

…. pro radost.

Dne 29. září vzpomeneme  
6. výročí úmrtí naší maminky 

Věry Závodné  
a zároveň jsme si 6. května  
připomněli 20 let od smrti  

našeho tatínka  
Ladislava Závodného.

Děti s rodinami

Vítání občánků 7. dubna 2018
V sobotu 7. dubna jsme v obřadní síni obecního úřadu přivítali nové občán-

ky Kunčic pod Ondřejníkem, tentokrát to byla tato miminka: Marie Cábová, 
Filip Šufeisl, Vanessa Černochová, Martin Macháček a Oliver Piškytl. Dě-
tem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Foto: Eva Humpolcová
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Informace pro seniory – účastníky zájezdu  
do Tovačova a do Brodku u Přerova

Setkání dříve narozených 

Datum: čtvrtek 
31. května 2018

Odjezd v 7.30 hod 
z točny na horním 
konci obce. Autobus 
bude zastavovat na 
běžných zastávkách 

na dolní konec směrem k Tiché.
V 10.00 hod máme objednanou 

prohlídku tovačovského zámku. 
Vstupné 40,- Kč, doba trvání asi  
60 minut. Ze zámku se přesuneme 
do nedaleké restaurace „U tří králů“. 

Tam bude připraven oběd (je domlu-
ven v ceně 100,-, který si bude platit 
každý sám).

Dále budeme pokračovat do Brod-
ku u Přerova na prohlídku zvonařské 
dílny. Vstupné 65,- Kč. Po hodinové 
prohlídce s výkladem a s případným 
zakoupením upomínkových předmětů 
máme možnost poslechnout si ZVON-
KOHRU 22 zvonů na náměstí.

Na zpáteční cestě se zastavíme v no-
vém venkovním i vnitřním zahradnic-
kém centru u Valašského Meziříčí.

Předpokládaný návrat? Uvidíme, 
jak se nám to podaří. Částku 350,- Kč 
budeme vybírat v autobusu.

Důležitá poznámka. Pokud by se 
někdo z přihlášených nemohl zúčast-
nit, je nutné to sdělit s předstihem, 
nebo nahlásit náhradu. Při neúčasti 
v den odjezdu bude nutné za neobsa-
zené místo zaplatit dopravu 200,- Kč 
a neúčast nahlásit pí. Křenkové mob. 
739 664 259.

Akci připravuje výbor Sport  
pro všechny při TJ Kunčice p. O.

Setkání dříve narozených pro-
běhlo v příjemné atmosféře v úterý  
24. dubna. Děkujeme všem občanům, 
kteří přijali naše pozvání a přišli 

se pobavit, zavzpomínat a potěšit se 
skvělými výkony našich dětí. Děkuje-
me personálu restaurace Huťařství za 
skvělý servis, všem dětem za předve-

dení krásných vystoupení a paní uči-
telkám za jejich přípravu. 

-MŠ-
Foto: Eva Humpolcová
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Pozvánka  
na květnovou 
vycházku

Svět techniky v Ostravě 

Ve čtvrtek 24. května 2018 si 
dáme sraz v 9.30 hod. u ruského 
kostelíku. Půjdeme pod Stolovou 
ke „Kolibě Tichý“, dále kousek po 
okrajovce a pak lesní pěšinkou na 
Maralák.

Za výbor SPV vás zve Z.K.

Dne 18.4.2018 jsme 
navštívili svět tech-
niky v Ostravě v Dol-
ních Vítkovícich. S ná-
vštěvou vzdělavácího 
programu včetně vy-
čerpávajícího výkla-

du jsme byli velmi spokojeni. Každý si 
našel, co ho více zaujalo, viz fotografie. 
Účast byla hojná, což znamená, že naši 
senioři jsou velmi aktivní a zvídaví. 

Za ASPV Jana Mončková

Zastupitelstvo obce schválilo v roce 
2016 Program rozvoje obce Kunčice 
pod Ondřejníkem na období 2016–
2020. Součástí tohoto programu je 
mimo jiné projektový záměr vybu-
dování varovného protipovodňového 
systému (varovný výstražný systém 
ochrany před povodněmi).

Vybudování tohoto varovného sys-
tému bylo schváleno v akčních plánech 
obce na rok 2017 i na rok 2018. Jed-
ná se o společný projekt obce Tichá 
a obce Kunčice p. O. Administrátorem 
společného projektu je obec Tichá.

Dne 13. 4. 2018 bylo předáno stave-
niště prováděcí firmě MASTER IT Tech-
nologies, a.s. z Ostravy, tím byla stav-
ba zahájena. Doba realizace stavby je 
do pěti měsíců od předání staveniště.

Celkové způsobilé výdaje na pro-
jekt jsou přibližně 8,1 mil. Kč, z toho 
samotná dotace činí cca 7,6 mil. Kč. 
Vlastní zdroje k dofinancování pro-
jektu jsou ve výši přibližně 0,5 mil. Kč.  
O tuto částku se podělí obě obce. Přes-
né částky budou známy až po vyúčto-
vání celého projektu.

Projekt obsahuje tři základní čás-
ti: zpracování Digitálního povodňo-
vého plánu, vybudování Lokálního 
Výstražného systému a vybudování 
Varovného informačního systému na 
území obou obcí.

Aktuální povodňový plán musí mít 
zpracovaný každá obec. Digitální po-
vodňový plán ulehčí práci povodňové 
komisi, protože obsahuje všechny nut-
né informace na jednom místě a to jak 
v elektronické, tak i písemné formě. Je 
to důležitý nástroj povodňové komi-
se v době mimořádné události, jakou 
je povodeň. 

V rámci lokálního výstražného sys-
tému budou v naší obci vybudované 
3 ks automatizovaných hladinových 
čidel, které budou nepřetržitě moni-
torovat stav výšky vodní hladiny na 
potoku Tichávka. V případě rychlého 
zvýšení vodní hladiny budou nepro-
dleně informovat povodňovou komi-
si naší obce a obce Tichá. Informace 
z těchto čidel budou dostupné pro 
občany na webových stránkách obce. 
Systém bude napojen na složky Inte-
grovaného záchranného systému.

Dále v rámci varovného informač-
ního systému budou v naší obci vybu-
dované bezdrátové hlásiče v celkovém 
počtu 79 ks (obdoba současných dva-
ceti hlásičů), které budou umístěné na 
sloupech veřejného osvětlení a slou-
pech nízkého napětí. Hlásiče ozvučí 
podstatné území obce, včetně vzdále-
nějších míst, kde doposud nebyl žádný 
prvek varování a vyrozumění. Na zá-
kladě tohoto opatření dojde ke znač-

nému zkvalitnění informování obyva-
telstva na celém území obce v případě 
vzniku mimořádné události. 

Podstatnou funkcí varovného systé-
mu je i jeho možnost využití jako bez-
drátový rozhlas pro šíření informač-
ních zpráv pro obyvatele obce. Poříze-
ním varovného systém obec také splní 
povinnost ze zákona č. 239/2000 Sb. 
o IZS, kde starosta obce musí zajistit 
varování a vyrozumění obyvatelstva 
v případě vzniku mimořádné událos-
ti. Nový varovný systém je schválený 
jako koncový prvek varování a vyro-
zumění dle požadavků GŘ HZS ČR, což 
dnes nesplňuje ani systém pro odesí-
lání hromadných SMS. Navíc se jedná 
o nejmodernější digitální komunikač-
ní systém, který umožňuje do budouc-
na připojit další monitorovací zařízení 
(např. měření hlučnosti, prašnosti, CO2 
ve školách atd.) nebo tzv. Systémy pro 
chytré obce, jako jsou odečty vody, mo-
nitoring parkování, ochrana obecního 
majetku atd. 

Koncové prvky (hlásiče) budou 
připojené do jednotného systému va-
rování a vyrozumění, proto na nich 
musí být prováděné pravidelné hlasi-
té a tiché testy podle platné vyhlášky 
HZS. Jak budou testy prováděny, bude 
upřesněno po dokončení stavby. 

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Zahájení stavby varovného výstražného systému 
ochrany před povodněmi
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Dostali jsme nabídku od Střediska 
sociálních služeb města Frýdlant nad 
Ostravicí. Středisko plánuje rozšířit 
službu Senior taxi i do okolních obcí. 
Vzhledem k dřívějším četným dota-
zům občanů na tuto službu předpo-
kládáme, že o službu bude zájem. Do 
projektu bychom se chtěli zapojit. Pro-
síme Vás proto o vyplnění níže uve-
deného dotazníku.

Předpokládané datum zavedení 
služby: od 2. 1. 2019

Komu bude ST k dispozici - cílo-
vá skupina: 
• Osoby seniorského věku 70+
• Osoby, které se ocitají v nepříznivé 

sociální situaci v důsledku svého 
zdravotního omezení a jsou držiteli 
průkazu ZTP, ZTP/P, TP

• Osoby na invalidním vozíku z důvo-
du svého zdravotního stavu 

• Osoby s trvalým bydlištěm na úze-
mí obcí v ORP - tedy i naší obce

Účel: ST bude sloužit lidem z cí-
lové skupiny osob k výkonu návštěv 
v zařízeních zdravotní péče v okruhu 
Ostrava, Frýdek Místek, Nový Jičín na 
vyšetření tam, kde nebude možné za-
jistit přepravu sanitními vozy na zá-
kladě žádanky ošetřujícího lékaře či 
obdobně – např. převoz RZS.

Průkaz SENIOR TAXI: Pro využití 
služby bude nutné si vyřídit Průkaz 
SENIOR TAXI, který bude obsahovat 
fotografii, jméno, příjmení, datum na-
rození a adresu uživatele. Podmínkou 
žadatele a přepravované osoby je sou-
hlas s nakládáním s osobními údaji

Mechanizmus přidělování prů-
kazek ST:
• Obecní úřad – odpovědná osoba 

vystaví oprávněnému žadateli prů-
kazku, která jej opravňuje k využití 
služby Senior Taxi, kterou se držitel 
prokáže při nástupu do vozidla

• S pověřenou osobou – taxikářem si 
cestující – oprávněná osoba domluví 

cestu minimálně 24 hodin předem, 
maximálně však 4x za měsíc (maxi-
mální doba dohody s taxikářem na 
cestě je možná 2 týdny předem)

• Hendikepovaná osoba bude mít ná-
rok na doprovod 1 osoby zdarma

• Taxi služba bude poskytována 
v pracovních dnech od 6,30 do 
15,00 hodin

• Speciální požadavky přepravované 
osoby si s taxikářem domluví ces-
tující individuálně

Provozovatelem této služby by tak 
nebyla obec, ale Středisko sociálních 
služeb Frýdlant nad Ostravicí. Obec by 
se podílela na provozních nákladech.

Prosíme Vás o vyplnění přilože-
ného dotazníku. Vyplněný dotazník 
odevzdejte na obecním úřadě - buď 
u paní Taťány Holušové (matrika) 
nebo u paní Daniely Kociánové (sekre-
tariát) v termínu do 15. června. Za vy-
plnění dotazníku předem děkujeme.

Bude v naší obci zájem o SENIOR TAXI?

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

Pes má mít náhubek a doprovod 
osoby starší 15 let! 

Rozpis míst, kde bude prováděno 
očkování – čtvrtek 10. května 2018
Rakovec u Lančů  od 13.00 hod
Autobus. zastávka 
„Hučadlo“  od 13.10 hod
U kostela  od 13.20 hod
Restaurace Huťařství   od 13.30 hod
Restaurace na Kopečku  od 13.50 hod
Restaurace Skalka od 14.00 hod
Prodejna pod Stolovou od 14.30 hod
Hospůdka Na Maraláku  od 14.45 hod

V náhradním termínu – ve čtvr-
tek 17. května 2018 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 vztek-

lině platí pro psy, kteří byli na-
očkovaní v roce 2016 nebo pro 
nové psy. Přeočkování vakcínou 
se nyní provádí vždy co 2 roky

• Pro psy, kteří budou naočkovaní 
kombinovanou vakcínou – bude 
očkování dle očkovacího průkazu.

Ivana Řezníčková

Očkování psů
Dotazník k uvažované službě Senior TAXI

předpoklad zavedení od 2.1.2019

Měli byste o uvedenou službu zájem

◻ ANO
◻ NE

Jak často byste službu pravděpodobně využívali?

◻ týdně 
◻ měsíčně 
◻ nepravidelně

Kolik byste byli ochotni za službu zaplatit? 

• v rámci naší obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• do Frýdlantu nad Ostravicí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• do Frýdku-Místku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• do Frenštátu pod Radhoštěm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• do Nového Jičína . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Žádosti o neinvestiční dotace na rok 2018 

RO schválila neinvestiční dotace v níže uvedených částkách: 

Název organizace Částka

• ČSOP ZO 68/01 18 000,- Kč
Pozn.: V souladu s žádostí. Sníženo o 3 000,- Kč – zejména v položce údržba 
sadu na Žabáku.

• Charita Frenštát pod Radhoštěm 20 000,- Kč 
Pozn.: V souladu s žádostí. Obec přistupuje k závazku veřejné služby na základě 
pověření Moravskoslezského kraje ev.č. smlouvy 03159/2015/SOC a poskytuje 
finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

• o.s. Ondřejník 20 000,- Kč
Pozn.: V souladu s žádostí.

• Domov Hortenzie 10 000,- Kč
Pozn.: V souladu s žádostí. Obec přistupuje k závazku veřejné služby na základě 
pověření Moravskoslezského kraje ev.č. smlouvy 03539/2014/SOC a poskytuje 
finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

• Rybářský spolek Ondřejník 10 000,- Kč
Pozn.: V souladu s žádostí.

• Český svaz včelařů, z.s. základní org. Kunčice p.O. 15 000,- Kč
Pozn.: V souladu s žádostí.

• ČSOP Skalka 68/15 22 000,- Kč 
Pozn.: V souladu s žádostí. Sníženo o 4 000,- Kč, oproti požadavku.

• Turistický spolek Kunčice p.O. 12 000,- Kč 
Pozn.: V souladu s žádostí.

• Český rybářský svaz, z.s. místní org. Frenštát p.R. 5 000,- Kč 
Pozn.: Dotace se poskytuje mimořádně na znovuzarybnění říčky Tichávky po 
výstavbě mostků, prostředky budou použity na nákup sádky pstruha obecného 
potočního. Sníženo o 5 000,- Kč, oproti požadavku.

• Spolek rodičů a přátel dětí školy při Základní a mateřské škole Karla 
Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem 15 000,- Kč
Pozn.: V souladu s žádostí. 

• Charita Frýdek-Místek 10 000,- Kč
Pozn.: Obec přistupuje k závazku veřejné služby na základě pověření Moravsko-
slezského kraje ev.č. smlouvy 02776/2015/soc a poskytuje finanční prostředky 
jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření. Neinvestiční dotace se posky-
tuje na provoz Poradenského centra ve Frýdlantu nad Ostravicí.

RO schválila poskytnutí daru v níže uvedených částkách:

• Arundo Trading, s.r.o. 5 000,- Kč
Pozn.: Dar se poskytuje za účelem vydání publikace Frenštátsko v lidových pís-
ních a tancích, v činnosti lidových umělců a sběratelů a projevy lidové kultury 
v tvorbě profesionálních umělců.

• ZO ČSOP - Záchranná stanice Bartošovice 1 000,- Kč
Pozn.: Dar se poskytuje na provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy.

• Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, p.o. Růžovka 1 000,- Kč
Pozn.: Dar se poskytuje pro nákup speciálních pomůcek, případně materiálu 
pro výuku žáka z naší obce.

• Město Frenštát p. R. setkání cimbálových muzik 1 000,- Kč
Pozn.: Dar se poskytuje na pořádání hudebního festivalu 19. Setkání cimbálo-
vých muzik Valašského království v termínu 14. - 16. 6. 2018.

• Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm, z.s.
 1 000,- Kč 

• Medela – péče o seniory o.p.s. 1 000,- Kč 
Pozn.: Dar se poskytuje na zajištění sociálních služeb – domov se zvláštním re-
žimem pro imobilní osoby z důvodu chronického duševního onemocnění.

O čem jednala rada obce
RO schválila uzavření veřejnopráv-

ních / darovacích smluv o poskytnu-
tí dotace/daru mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a vlevo uvedenými or-
ganizacemi.

RO projednala také žádost o dota-
ci z rozpočtu obce žadatele Iskérka, 
o.p.s. z Rožnova pod Radhoštěm. Fi-
nanční prostředky by byly použity 
k pokrytí části mzdových a režijních 
nákladů. Požadovaná výše dotace je 
10 000,- Kč. Usnesení nebylo přijato. 
Žádost byla zamítnuta. Odůvodnění: 
Obec Kunčice pod Ondřejníkem při-
stupuje k pověření Moravskoslezské-
ho kraje u třech poskytovatelů sociál-
ních služeb v celkové výši 40 000,- Kč. 
Není ve finančních možnostech obce 
přistupovat k pověření dalších krajů.

RO ale má zájem sociální rehabili-
taci podporovat. Proto bylo navrženo 
poskytnutí daru ve výši 1 000,- Kč. 

RO projednala také žádost Fondu 
pro opuštěné a handicapované děti, 
sídlem Mořkov a žádost společnosti 
ČMELÁČEK PARTNERS s.r.o., Dokou-
pilova 107/3, 724 00 Ostrava, Stará 
Bělá o podporu organizace Čmeláček 
- Klub rodičů a přátel postižených dětí. 
Obě žádosti byly zamítnuty, usnesení 
nebylo přijato.

Zdůvodnění: RO žádost neschváli-
la, protože jsou podporovány organi-
zace působící přímo v obci nebo jejím 
bezprostředním okolí, případně kde 
je známo, že konkrétní pomoc jde oso-
bám s trvalým pobytem v obci. 

Pronájem „pily“ – dohoda 
o skončení nájmu, žádost 
o pronájem, zveřejnění záměru 
obce č. 6/ 2018 

Budovu pily a související nemovi-
tosti měl v nájmu na základě Nájemní 
smlouvy ze dne 31. března 2000, ve 
znění Dodatků č. 1, 2, 3 a nakonec Do-
datku č. 4 ze dne 16. ledna 2013 pan 
Alexandr Fajkus, jehož podnikatelská 
činnost byla ukončena. Starosta se-
známil RO s návrhem Dohody o skon-
čení nájmu mezi obcí Kunčice pod On-
dřejníkem a panem Fajkusem, Kunči-
ce. Dohoda byla následně uzavřena.

Dále RO vzala na vědomí novou žá-
dost o pronájem části budovy č.p. 803 
a části okolního areálu.

RO schválila záměr č.6/2018 pro-
najmout nemovité věci:
• parc. č. st 448, zastavěna plocha a ná-

dvoří, jehož součástí je stavba č.p. 
803, stavba pro výrobu a skladová-
ní, stojící na pozemku parc. č. st. 448, 
v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem; 

(pokračování na str. 8) 
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(dokončení ze str. 7)
• parc. č. 11/1, ostatní plocha; v k. ú. 

Kunčice pod Ondřejníkem;
• parc. č. 11/4, zahrada; v k. ú. Kun-

čice pod Ondřejníkem;
• parc. č. 23/2, ostatní plocha; v k. ú. 

Kunčice pod Ondřejníkem;

RO obce se dohodla, že při zveřej-
nění záměru obce budou z dotčených 
nemovitostí vyjmuty části, které bude 
obec používat pro svou potřebu, pro 
zázemí strojů a technických pracov-
níků – např. garáže, manipulační plo-
cha atd.

Různé
RO projednala a schvaluje Rozpoč-

tového opatření číslo 4/2018 a číslo 
5/2018.

RO vzala na vědomí informaci o ko-
nání sportovní akce BIKE Čeladná 
v souvislosti s průjezdem závodníků 
cyklistického závodu horských kol  
BIKE ČELADNÁ přes obec dne 28. 07. 
2018. 

RO schválila uzavření Smlouvy 
o Roznášce informačních/propagač-
ních materiálů č. 2018/05966 mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a Českou 
poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 
225 99 Praha 1. Předmětem smlou-
vy je závazek České pošty zabezpečit 
zpracování a realizaci služby Roznáška 
informačních/propagačních materiálů 
Česká pošta dle jednotlivých požadav-
ků – např. roznos obecních novin.

Místostarostka informovala radu 
obce o zájmu občanů o besedu Zbig-
niewa Czendlika, kněze z Lanškrouna 
a také o nabídce této besedy v termí-
nu 17.9.218. RO souhlasila s uspořádá-
ním besedy a pověřuje místostarostku 
obce dalším jednáním s manažerkou, 
paní Renátou Hoffmannovou. 

RO vzala na vědomí informaci, že 
na celém území obce bude pokáceno 
cca 26 stromů. Rizikové kácení, včet-
ně štěpkování a úklidu provedl pan 
Richard Makúch, Pržno.

RO schválila přijetí dvou pracovní-
ků na VPP s dotací úřadu práce s ná-
stupem nejdříve od 1. 4. 2018 na je-
den rok.

RO schválila uzavření Dodatku 
k Licenční smlouvě o poskytnutí uži-
vatelských práv k modulárnímu počí-
tačovému programu MUNIS s licenč-
ním číslem 93003 mezi obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem a společností Tria-
da, spol.s.r.o., U Svobodárny 12/1110, 
Praha 9, 190 00. Předmětem dodatku 
je zejména úprava správy a zpracová-
ní osobních údajů v souvislosti s účin-
ností Nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR.

RO dále schválila uzavření Smlou-
vy o technické podpoře informačního 
systému MUNIS a dalších produktů 
společnosti Triada mezi obcí Kun-
čice pod Ondřejníkem a společností 
Triada, spol. s. r. o. Předmětem této 
smlouvy je technická podpora pro 
uživatele – pravidelný servis v nabí-
zené variantě B (viz příloha) a také 
GDPR.

RO schváli la uzav ření Smlou-
v y o zřízení věcného břemene č. 
2002C18/55 mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a Českou republikou – 
Státním pozemkovým úřadem, síd-
lem Husinecká 1024/11a, 130 00 Pra-
ha 3 – Žižkov. Předmětem smlouvy 
je zřízení služebnosti pro umístění 
a provozování kanalizace a vjezdu 
pro služebný pozemek parc. č. 1678/1 
v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem. Slu-
žebnost se zřizuje úplatně za jednorá-
zovou úhradu ve výši 1 000,- Kč plus 
náklady za vyhotovení znaleckého 
posudku ve výši 3 630,- Kč, celkem 
4 630,- Kč.

RO schválila Smlouvy o zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě. Předmětem 
smluv je zřízení služebnosti pro umís-
tění a provozování vodovodu a vjez-
du pro služebný pozemek parc. č. KN 
st.414 v k. ú. Kunčice pod Ondřejní-
kem; parc. č. KN 11/10 v k. ú. Kunčice 
pod Ondřejníkem a parc. č. KN 11/7 

v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem. Slu-
žebnosti se zřizují úplatně za jedno-
rázovou úhradu ve výši 1 900,- Kč;  
2 175,- Kč a 2 575,- Kč.

RO schválila Smlouvu o zeměděl-
ském pachtu mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a panem JV, Kopřivnice. 
Předmětem smlouvy je zemědělský 
pacht pozemku parc. č. 3372 v k.ú. 
Kunčice pod Ondřejníkem. Dle zveřej-
něného záměru obce č.5/2018.

RO vzala na vědomí cenovou nabíd-
ku Ing. Zdeňka Strnadla - ZAHRADA 
– PARK – KRAJINA s.r.o., Rožnov pod 
Radhoštěm. Předmětem cenové na-
bídky je vypracování projektové doku-
mentace pro provádění stavby na akci: 
Školní areál v Kunčicích pod Ondřejní-
kem – V. etapa – NOVÝ VSTUP, včetně 
zajištění soupisů prací a dodávek. Ce-
nová nabídka je ve výši 24 805,- Kč vč. 
DPH. V souladu se schváleným akčním 
plánem na rok 2018 se bude realiza-
ce akce připravovat na konec května, 
června.

RO projednala a schválila Příkaz-
ní smlouvu na administraci a dotač-
ní management realizace projektu 
„VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KUNČICÍCH POD 
ONDŘEJNÍKEM“ dotačně podpoře-
ného z IROP, výzva MAS Frýdlant-
sko - Beskydy mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a firmou ProFaktum, 
s.r.o. Hlavní třída 87/2, 737 01 Čes-
ký Těšín, IČ:28568087. Odměna za 
služby je stanovena ve výši 50 000,- 
Kč bez DPH. 

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce 

Kunčice pod Ondřejníkem

Výpisy usnesení z jednání rady obce 
bez osobních údajů naleznete také na 
webu obce: http://www.kuncicepo.
cz/zapisy-z-ro-2014-2018.

Všechna schválená rozpočtová opat-
ření můžete také nově nalézt na úřed-
ní desce: http://www.kuncicepo.cz/
uredni-deska

O čem jednala rada obce

(dokončení ze str. 1)
Globálním cílem projektu je zkva-

litnění veřejných služeb a podmínek 
života v obci Kunčice pod Ondřejní-
kem. Specifickým cílem projektu je 
pak zvýšení kvality a dostupnosti in-
frastruktury pro vzdělávání. 

Realizací projektu dojde ke zkvalit-
nění vybavení odborných učeben a vý-

ukových prostor s vazbou na klíčové 
kompetence IROP – přírodní vědy, 
práce s digitálními technologiemi, ko-
munikace v cizích jazycích a technic-
ké a řemeslné obory. Budou pořízeny 
interaktivní tabule, dataprojektory 
a nábytek do odborných učeben. Také 
bude vybaveno laboratorní pracovi-
ště. Cvičná kuchyňka bude zvětšena 

a plně vybavena novým nábytkem 
a vybavením.

Předpokládaný termín realizace 
projektu je o hlavních prázdninách. 
Vše v závislosti na výsledku výběro-
vého řízení.

O dalším vývoji u obou projektů Vás 
budeme informovat. 

Michaela Šebelová

Vybavení odborných učeben základní školy  
v Kunčicích pod Ondřejníkem
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Všechny poplatky je možno uhradit 
v pokladně Obecního úřadu v Kunči-
cích pod Ondřejníkem v úředních ho-
dinách pokladny:

PONDĚLÍ 8:00–12:00 13:00–16:00
STŘEDA 8:00–12:00 13:00–16:00
nebo převodem na účet obce – číslo 
účtu: 1682010349/0800. O variabil-

ní symbol (pokud jej ještě nemáte) si 
napište na emailovou adresu: ivana.
reznickova@kuncicepo.cz.

Variabilní symbol poplatníka zů-
stává po celou dobu platby nezměněn.

Z důvodu zdražování poštovného se 
již v příštím roce poštovní poukázky 
na úhradu poplatku za odpad a psů ne-
budou rozesílat. V letošním roce jsme 
vyčkali do 30. 4. 2018 a neuhrazeným 
poplatníkům ještě poštovní poukázky 
na úhradu poplatků – kolem 15. 5. bu-
deme rozesílat. Po obdržení poukázky 
Vás žádáme o co nejrychlejší úhradu.

Místní poplatek ze psů a místní po-
platek za svoz odpadu byl splatný nej-
později do 30. dubna příslušného ka-
lendářního roku.

Sazba poplatku za kalendářní 
rok činí za každého psa téhož drži-
tele 180,- Kč.

Sazba poplatku za odpad zůstala 
nezměněna a činí 504,- Kč/osobu.

Upozorňujeme, že Zastupitelstvo 
obce zrušilo úlevy z poplatku pro fyzic-
ké osoby s pobytem v obci do 3 let a nad 
65 let. Zastupitelstvo obce přistoupilo 
k zrušení úlev zejména proto, aby nemu-
selo navyšovat sazbu poplatku a také 
aby předešlo nadměrné administrativní 
zátěži spojené s poskytnutím případné 
úlevy. Také odbor dozoru a kontroly Mi-
nisterstva vnitra upozornil, že posky-
tování tohoto typu úlev by mohlo být 
považováno za diskriminační. V OZV 
zůstaly pouze tzv. zákonné úlevy. 

Děkujeme Vám, že platíte poplat-
ky včas.

Vyhlášky naleznete ke stažení 
na webu obce 
Hlavní menu vlevo – Obecně závaz-
né vyhlášky
http://www.kuncicepo.cz/obecne-
-zavazne-vyhlasky

Ivana Řezníčková

FORENZNÍ
ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL
ZDARMA

Kunčice pod Ondřejníkem
suterén Obecního úřadu
2. června 8.30–12.00 hod.

ve  spolupráci

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. 

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

termín si můžete rezervovat na 
http://mikroregion.reservanto.cz/

Místní poplatky a možnosti jejich platby

ONDŘEJNICKÝ MTB závod 2018
Pořadatel: MTB Ondřejník Kunčice p.O. 
Datum konání: neděle 3.6.2018
Místo:  areál ZŠ Kunčice p.O.
Přihlášky: do 2.6.2018 + na místě při prezentaci
Prezentace: 3.6.2018     8:30-9:30 hod.
  (u dospělých možnost do 10:30 hod.)
Start :  10 hod. předžáci + postupně po kategoriích

KATEGORIE A TRATĚ:
předžáci 2011 a mladší 1 km
ml. žáci  2010-2008 1,6 km
st. žáci  2007-2005 4,7 km
dorost  2004-2002 8,5 km
muži  2001-1979 16,7 km
masters  1978 a starší 16,7 km
ženy  2001 a starší 16,7 km

Vyhodnocení závodu do 30 minut po dokončení 
poslední kategorie.

HODNOCENÍ:  První tři závodníci v každé kategorii. 
  Zvlášť kategorie pro holky a kluky.

PODMÍNKY ÚČASTI: 
  Základní podmínkou účasti pro mladší 15ti let je
  SOUHLAS RODIČŮ.
  Pro všechny bezvadný stav kola a OCHRANNÁ PŘILBA. 
  Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí!!!

STARTOVNÉ: dobrovolné
INFORMACE: www.mtbondrejnik.cz
  e-mail: mtbondrejnik@centrum.cz
  tel.: 606 278 188 nebo 724 077 497
PŘIHLÁŠKY: přes web: www.mtbondrejnik.cz
  e-mail: mtbondrejnik@centrum.cz
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Během dopoledne studenti prezento-
vali celkem 12 soutěžních prací - her, vý-
ukových programů a webových aplikací.

Diváci nejvíce ocenili výkony sou-
rozenců Hanusových - sekundánka 
Martina předvedla svůj přístroj pro 
programování robotické ruky a de-
setiletý Marek sumo robota Azora. 
U obou projektů sourozenci překva-
pili svými znalostmi nejen v oblas-

ti programování ale i elektrotech- 
niky.

Komise velmi kladně hodnotila 
u většiny studentů výbornou úroveň 
vystupování a kvalitu prezentací, 
přičemž nejmladší soutěžící v tomto 
ohledu některé mnohem starší kole-
gy s přehledem překonali.

Odborná komise nakonec ohodnoti-
la 7 prací ve dvou kategoriích, nikdo ze 

soutěžících neodešel s prázdnou. Stu-
denti získali diplomy, účastnické listy, 
ceny v podobě peněžních poukázek do 
obchodu s elektronikou i věcné odměny.

Odborná komise zasedla ve slo-
žení Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D. 
(OU), Doc. RNDr. PaedDr., Hashim 
Habiballa, Ph.D. (OU) a Mgr. Lenka 
Dedková (Wichterlovo gymnázium)

Veronika Bartoňková

Zdroj: http://www.gvoz.cz/clanek/
soutezni-prehlidka-studentskych-
-programu/

Celé rodině Hanusových k úspě-
chům BLAHOPŘEJEME!

Soutěžní přehlídka studentských programů  
na Gymnáziu v Ostravě – Zábřehu

UMÍSTĚNÍ: Kategorie žáci 
1. místo 
a cena diváků Martina Hanusová Robotická ruka Gymnázium  

a SPŠ Frenštát

1. místo Marek Hanus Sumo robot Azor ZŠ Kunčice pod 
Ondřejníkem

Mimořádné úspěchy

Od listopadu 2017 do ledna 2018 
probíhala sedmitýdenní celosvětová 
on-line soutěž Google Code-in, určená 
pro mladé programátory ve věku od 
13 do 17 let, spočívající v řešení úkolů 
při vývoji open-source software u 25 
organizací. Letošního ročníku se zú-
častnilo rekordních 3555 studentů ze 
78 států světa a vynikajícího úspěchu 
v této těžké konkurenci dosáhla Marti-
na Hanusová z II.A Gymnázia a Střed-
ní průmyslové školy elektrotechniky 
a informatiky ve Frenštátě pod Rad-

hoštěm, která byla vybrána mezi pěti 
finalisty u organizace Catrobat, zabý-
vající se programováním výukových 
aplikací pro mobilní telefony. Martina 
se v soutěži zaměřila na programování 
mobilních aplikací pro ovládání robo-
tů Lego Mindstorms NXT a EV3, vývo-
jových desek Arduino Uno, Raspberry 
Pi 3 a FRDM K64F a výukových her pro 
procvičování převodů mezi číselnými 
soustavami a zúročila tak své zkuše-
nosti získané v školních kroužcích ro-
botiky a programování Arduino. Bohu-

žel se Martině nepodařilo dostat mezi 
dva nejlepší finalisty získávající jako 
hlavní cenu týdenní exkurzi do sídla 
firmy Google v San Francisku, jak se to 
povedlo minulý rok jejímu bratrovi Mi-
chalovi, má alespoň o to větší motivaci 
do dalších ročníků této soutěže.

Zdroj: 
http://www.spsfren.cz/novinka/132
https://opensource.googleblog.
com/2018/01/google-code-in-
-2017-winners.html

Další úspěch v soutěži Google Code-in  
Martina mezi pěti nejlepšími na světě

Názory občanů

Milí spoluobčané,
dovolte mi touto cestou poděko-

vat paní Mgr. Michaele Šebelové za její 
cenné rady, a především soukromý čas, 
který mi věnovala při pomoci s mou ba-
kalářskou prací. Bez její aktivity, připo-
mínek a perfektně zpracované doku-
mentace k projektu „Obnova školního 
areálu v Kunčicích pod Ondřejníkem“ 
bych nebyla schopna svou práci napsat. 
Mimo Míšu mi dovolte poděkovat celé 
naší rodině, mému manželovi, a přede-
vším mé kamarádce Míše Řezníčkové za 
jejich podporu a pomoc. I všem těm, co 
mi přispěli cennou radou, děkuji.

Važme si toho, že v Kunčicích máme 
místo, kde můžeme se svými dětmi spor-
tovat, kde se můžeme společně setkávat. 
A i když to není dokonalé (protože nic 
není dokonalé) zkusme se někdy hlou-
běji zamyslet nad tím, co vybudování 

takového areálu provází. Kolik času  
a životní energie to člověku, který se na 
něčem takovém podílí, vezme. A není to 
jen o tomto jediném místě. V naší obci 
funguje spousta spolků a sdružení, je-
jich členové společně se zaměstnanci 
školy, školky, obecního úřadu, radou 
obce, Zastupitelstvem, a dalšími, v naši 
obci vytvářejí příjemné prostředí k žití. 
Můžeme nadávat na to či ono, ale fak-
tem zůstává, že v naší vesnici se toho 
děje dost. Že máme možnost se setkat 
na organizovaných akcích, že si může-
me zatancovat na plese, na zábavě, či 
hasičské diskotéce, že máme spoustu 
akcí pro děti, že si můžeme užít společ-
nou turistiku, zahrát si fotbal, pobavit 
se Na kácení máje, Pochování basy, či 
nadlábnout na Rybářském dni. A je toho 
mnohem víc. Že naše děti mají možnost 
sportovat pod kvalitními cvičiteli, že 

dosahují dobrých sportovních výsledků, 
pod jejich vedením. Že všichni tito lidé to 
dělají ve svém volném čase a zadarmo. 
A až se nám bude příště pivo zdát příliš 
teplé a řada příliš dlouhá, až budeme 
brblat, že je to zas to samé, co loni, tak 
si vzpomeňme, že taky nemusíme mít 
nic. Je na každém z nás, jak se k životu 
v obci postavíme. Ono bude stačit, když 
někdy místo hany pochválíme ty druhé, 
co pro nás něco dělají. Nebo když se příš-
tě půjdeme projít, vezmeme si do ruky 
igelitku a po cestě posbíráme to, co ji-
ným upadlo. Nebo upečeme něco dob-
rého na akci pro děti. Nebo požádáme  
o sponzorský dar, nebo jej sami poskyt-
neme. Žijeme tady přece společně.

Děkuji.
S pozdravem, 

spokojená občanka Kunčic, 
Kristýna Majerková



1105/2018

V úterý 20. března 2018 byly v praž-
ském Fóru Karlín předány ceny České 
hudební akademie Anděl 2017 a mezi 
oceněnými bylo také album Beránci 
a vlci (Indies Scope 2017), na jehož re-
alizaci se podíleli i muzikanti z Kozlo-
vic a Lhotky. Autorem a producentem 
alba je Marian Friedl z Kozlovic, kte-
rý k realizaci přizval řadu muzikantů 
z několika žánrů a také frenštátskou 
kapelu RukyNaDudy, v níž figurují Jan 
Pustka a Lukáš Mrkva ze Lhotky, Vlas-
timil Bjaček z Frenštátu a Petr Domčík 
z Hukvald. Beránci a vlci jsou osobní 
Friedlovou vizi moravské world mu-

sic v podobě 60minutové attaca suity 
vycházející z lidové hudby východní 
Moravy. Suita obsahuje původní lido-

vé písně v osobitém aranžmá i Fried-
lovy skladby a tématicky se zabývá 
průzkumem hranic mezi protiklady.

My u nás tyto muzikanty velmi dob-
ře známe, protože již u nás několikrát 
vystupovali. Chlapci z uskupení Ruky 
na Dudy u nás hráli pohádky Byl jeden 
Gajdoš a O Bačovi, který falešně trúbil. 
Jitka Šuranská Trio zase bylo hlavním 
hostem loňského ročníku Festivalu 
Souznění v Kunčicích pod Ondřejní-
kem. Marian Friedel dále samostatně 
vystupoval společně s Katkou Niklo-
vou na našem Dni obce, kde předsta-
voval hru na starodávné lidové ná-
stroje. Takže až se někdo z nich u nás 
objeví příště, budeme vědět, že jsou to 
muzikanti doslova Andělští. 

V nejbližším okolí budou Beránci 
a vlci ke slyšení 26. července na festi-
valu Jazz ve městě ve Frýdku-Místku, 
kde bude provedena i s právě natáče-
ným doprovodným filmem. 

20. 6. 2018  Sweetsen Fest,  
 Frýdek-Místek 
30. 6. 2018  Hradecký slunovrat,
 Hradec nad Moravicí 
18. 7. 2018  Colours of Ostrava, 
 Ostrava 
26. 7. 2018  Jazz ve městě, 
 Frýdek-Místek 
4. 8. 2018  Horečky - Svátek 
 dřeva, Frenštát 
 p. Radhoštěm

http://www.beranciavlci.cz/
https://www.facebook.com/
beranciavlci/

Moc blahopřejeme!
Za kulturní komisi 
Michaela Šebelová

Kozlovičtí, lhotečtí a hukvaldští muzikanti mají Anděla!
Kultura a spolkový život

Pirátská plavba

Věk: 5 - 12  letTermín:  27. - 31. 8. 2018
Cena:     1000,- Kč (včetně jídla, výletů...)

Program bude zajištěn od 8.00 do 16.00. Děti spí doma, ve čtvrtek plánujeme 
společné přespání, v pátek zakončíme tábor mší v kunčickém kostele.

Kontakt a přihlášky: Mgr. Kateřina Niklová 
niklova.katerina@gmail.com, 737 901 975

Přihlášky posílejte 
co nejdříve, 
počet dětí je omezen.

Farní přívesnický tábor se základnou na faře v Kunčicích p. O.
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BÁRTŮV VELKÝ PŘÍPAD   (THeatr ludem)

neděle 
20. 05. 2018

10:00 

Předprodej u paní Daniely Kociánové na obecním úřadě 
od 30. dubna 2018. Cena vstupenek: děti do 6 let: zdarma 
ostatní: 50,- Kč. Sál otevřen od 09:30. 

FOLKOVÁNÍ
 POD ONDŘEJNÍKEM
10. rOčNÍK sOutěžNÍhO huDEbNÍhO FEstiVaLu

Dne 26. 5. 2018 od 16.00 hodin 
Letošní soutěžící hudební skupiny:
stodola ® band  -  Rožnov pod Radhoštěm 
Fukanec  -  Nové Město nad Metují
Wind  -  Havířov
Dominika  -  Ostrava
Nebe na Zemi  -  Bratislava
Po soutěži vystoupí domácí skupina GaLEriE.

hlavním hostem festivalu bude skupina NaOPaK 
z Dobříše a české Lípy (vystoupí na závěr akce od 20 hod.)

vstupné dobrovolné!
Pořádá hudební skupina Galerie za finanční podpory 
obce Kunčice pod Ondřejníkem.
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Detský den
v sobotu 2. června 2018 od 15.00 hodin 

na hřišti za školou

Spolek SRPDŠ při ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p.O. pořádá

Co Vás čeká ?

 Program pro děti plný soutěžních 
her a dobré muziky.     

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

  •  aktivity místních spolků 

  •  bohaté občerstvení
 
  •  vstupné dobrovolné

Těšíme se na vaši účast.

REVIVALS
&

T.G.M.

Zlatá ZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatáZlatášedesátášedesátášedesátášedesátášedesátášedesátášedesátá
Oslava života 

v lázních Čeladná, 
dne 2. 6. 2018

od 15.00  do 24.00 hodin, vstup zdarma

 Program pro děti 
v lázeňském parku

Oslava 100 let vzniku republiky
Obrazová férie - Tatíčkův omyl (za účasti T.G.M.)

Beatles & Roling Stones 
- revivals -

Ročník 1958 je náš VIP: jídlo a pití zdarma

inzerce, Kunčický zpravodaj, 105 x 148 mm.indd   1 18. 4. 2018   15:13:30

Turistický spolek Kunčice p. O. zve  
v sobotu 26.5.2018  

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,
mobil: 608 444 789, 724 070 127

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

webové stránky obce Kunčice pod Ondřejníkem
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V sobotu 21.4.2018 jsme se opět vy-
dali do starého lomu u Solárky na On-
dřejníku, kde jsme měli naplánováno 
opékání. Sešli jsme se v 11:30. Díky 
nádhernému počasí přišlo celkem  

37 lidí, nálada byla výborná, buřty 
chutnaly, opékání se tedy vydařilo. 
Doufáme, že příští rok bude přát opět 
počasí a sejdeme se v hojném počtu. 

Výbor Turistického spolku

Již tradičně (od roku 2012) se s On-
dřejníčkem zúčastňujeme valašského 
kola soutěže Zpěváček lidových pís-
ní. Letos poprvé se oficiálně otevřela 
diskuze, zda se s písničkami z Kunčic 
a okolí můžeme účastnit valašského 
kola nebo bychom měli jezdit spíše na 
Lašsko do Ostravy. 

Už kdysi se odborníci usnesli, že 
Kunčice spadají díky historickým 
souvislostem ještě na Valašsko. Ale 
v současné době se hranice Morav-
ského Valašska (či jiných regionů) 
vymezuje podle toho, jak to vnímají 
sami obyvatelé. 

Já, původem z Rožnova, přivdaná do 
Kunčic, žiju dle mého názoru na „Laš-
skovalašském pomezí“. Ale co vy? Jak 
to cítíte? Bydlíte na Valašsku? Nebo na 
Lašsku? Nebo…?

Kateřina Niklová
(vedoucí CM Ondřejníček)

Těmito dvěma fotografiemi si připomínáme letošní Smrtnou neděli - Vynášení Mařeny a navazující Velikonoční dílny. -KN-

Foto: Vít Bradáč

Z činnosti Turistického spolku 
Kunčice pod Ondřejníkem

Kunčice – Lašsko 
nebo Valašsko?

Kopaná – plán zápasů a výsledky
Od sezóny 2016/2017 jsme se spoji-

li s Tichou B, tento krok jsme podstou-
pili z důvodu malého počtu aktivních 
hráčů. Spolupráce s Tichou se osvěd-
čila, takže spolu hrajeme v sezóně 
2017/2018, kde jsme se přihlásili do 
okresní soutěže Frýdku – Místku.

Rozlosování Okresní soutěže mužů 2017/2018
JARO 2018

Den Datum čas Domácí – Hosté Výsledky

sobota 24. 3. 15:00 Tichá B – Lískovec 5 : 3
sobota 31. 3. 15:30 Janovice – Tichá B 3 : 1
sobota 7. 4. 15:30 Tichá B – Smilovice B 3 : 1

sobota 21. 4. 16:00 Tichá B – Milíkov 2 : 4
sobota 28. 4. 16:30 Pržno – Tichá B 5 : 1 
úterý 1. 5. 17:00 Tichá B – Chlebovice 1 : 2 
sobota 5. 5. 16:30 Chlebovice – Tichá B  
úterý 8. 5. 17:00 Milíkov – Tichá B  
sobota 12. 5. 16:30 Lískovec – Tichá B  
sobota 19. 5. 17:00 Tichá B – Janovice  
neděle 27. 5. 10:00 Smilovice B – Tichá B  
neděle 10. 6. 17:00 Milíkov – Tichá B  
sobota 16. 6. 17:00 Tichá B – Pržno 

Zdroj: http://www.kuncicepo.cz/oddil-kopane
Matěj Rybář
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DĚKUJEME všem NAŠIM ŽÁKŮM  
V KURZECH NA HUŤAŘSTVÍ ZA PŘÍZEŇ 
v sezóně  2017/2018   

DĚKUJEME personálu RESTAURACE HUŤAŘSTVÍ 
pod  vedením  manželů  PILMAJEROVÝCH 
ZA PERFEKTNÍ PŘÍPRAVU SÁLU a OBČERSTVENÍ 

PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO, PRÁZDNINY, DOVOLENÉ 
a TĚŠÍME SE na další KURZY TANCE 2018/2019 

Učitelé tance       Taťána  a  Zdeněk  S Y R K O V I

HASIČSKÁ SLAVNOSTNÍ  
MŠE SVATÁ 

se koná 24. června 2018.

Podrobnosti  
v příštích novinách.

SDH Kunčice p. O.

POZOR 
změna termínu 

Zpěváček je celorepubliková soutěž 
talentovaných dětí ve zpěvu lidových 
písní, je to vlastně taková lidová „su-
perstar“, postupně se vybírají nejlep-
ší zpěváčci z jednotlivých etnografic-
kých regionů, až zůstane top 20 (10 dě- 
tí z Čech a 10 z Moravy). Soutěží se ve 
dvou kategoriích – nepostupující do  
10 let a 10-15 let postupující do dalších 
kol. Letos se z Frenštátského oblast-

ního kola prozpívali do celovalašské-
ho kola na Vsetín (tzn. setkali se zde ti 
nejlepší z oblastí Frenštátsko, Rožnov-
sko, Vsetínsko, Bystřicko, Zlínsko a Va-
lašskokloboucko) 4 zpěváčci z Kunčic 
– Kristýna Cochlarová v kategorii do  
10 let a Jan Cochlar, Veronika Bartošo-
vá a Jáchym Šebela v kategorii 10-15 let.  
V kategorii do 10 let zvítězila Kristý-
na Cochlarová, přestože byla takřka 

nejmladší ze všech zúčastněných. Od-
borná porota ocenila jednak její vý-
borný pěvecký projev, ale i očividnou 
radost a potěšení ze zpívání. Je skvělé, 
že dětská cimbálová muzika Ondřejní-
ček může ve své činnosti navazovat na 
výbornou práci s dětmi, kterou odvádí 
vedoucí Dolňánku v mateřské školce – 
právě z jejich nového pásma „Vařili sme 
trnku“ si Kristýnka vybrala písničky, se 
kterými si vyzpívala první místo.  -KN-

Valašská superstar Kristýnka

11.5.2018 Noční soutěž o Kunčický pohár (SDH)
19.5.2018 (Ne)prodejné manželky (divadlo Devítka)  
 - od 19:00 NEVHODNÉ PRO DĚTI
20.5.2018 Bártův velký případ (TheatrLudem)  
 - od 10:00 divadlo pro děti
26.5.2018 Folkování pod Ondřejníkem 
26.5.2018 Kunčický pochod - Po stopách partyzánů  
 (Turistický spolek Kunčice p. O. )
2.6.2018 Dětský den (SRPdŠ)

Akce, které nás čekají v květnu a v červnu:
2.6.2018 Forenzní značení kol - 8:30 do 12:00.  
 Garáže obecního úřadu (Mikroregion)
3.6.2018  Ondřejnický MTB závod
3.6.2018 Boží tělo (farnost)
9.6.2018 Beskydské Hry bez Hranic v Bašce
24.6.2018 Slavnostní mše za hasiče a k 120. výročí  
 založení SDH

Podrobnosti ke všem akcím budou postupně zveřejňovány na webu 
obce www.kuncicepo.cz a samozřejmě také na plakátech.
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Čtvrtý ročník Lad-
né Čeladné bude ve 
znamení dvou v ý-
znamných osobností 
české hudební scé-
ny – Anety Langero-

vé a Davida Kollera. Festival, kte-
rý se odehraje 3. a 4. srpna v are-
álu Základní školy Čeladná, uvede 
16 koncertů, divadelní představe-
ní pro děti, animované projekce, 
workshopy, kreativní dílny a další 
doprovodný program. 

Letošní žánrová nabídka obsahu-
je mimo jiné rock, hardrock, roken-
rol, ale také ska, swing či balkánské 
rytmy. Kromě již zmíněných hudební-
ků se návštěvníci mohou těšit třeba na 
indie-rockové Downbelow, bratislav-
ské Korben Dallas či britské The Carny 
Villains. „Věříme, že kapely a interpreti 
v čele s Anetou Langerovou a Davidem 
Kollerem osloví široké spektrum fanouš-
ků. Zároveň si na své přijdou příznivci 
rockověji laděné hudby, stejně jako mi-
lovníci tanečních rytmů. A jako každý rok 
nemůže chybět zahraniční kapela, která 
v minulém roce bodovala na Colours. Ten-
tokrát si na Čeladné zahrají britští The 
Carny Villains kombinující swing, ska, 
Balkán a punkrock,“ upozorňuje člen 
dramaturgického týmu Jiří Moravčík.

Bohatý program pro děti
K Ladné Čeladné neodmyslitelně 

patří dětská scéna s bohatým progra-
mem pro malé návštěvníky. Dvě di-

vadelní představení odehrají herci ze 
Staré arény Ostrava, v rámci projekcí 
diváci uvidí tradiční české večerníčky 
z dílny České televize a pod záštitou 
projektu Celé Česko Čte dětem budou 
vystupující umělci předčítat pohádky. 
Za pozornost rovněž stojí hudebně-di-
vadelní projekt kapely Už jsme doma, 
která ve spolupráci se členy divadla 
Buchty a loutky uvede na hlavní scéně 
své hudební představení inspirované 
večerníčkovským loutkovým seriá-
lem Krysáci. V zóně pro děti návštěv-
níci dále najdou kupříkladu stolní hry, 
soutěžní stanoviště, trampolíny, malo-

vání na obličej a další oblíbené atrak-
ce. V tělocvičně již tradičně vznikne 
klidová zóna, kde si nejen děti mohou 
odpočinout od festivalového ruchu. 

Vstupenky na festival lze zakoupit 
online přes Ticketpro anebo v Knihov-
ně a informačním centru v Čeladné  
a v prodejně Oriental v Ostravě-Zá-
břehu.

Informace ke vstupenkám
• Dvoudenní vstupné: v předprodeji 

300 Kč / na místě 350 Kč
• Jednodenní vstupné: v předpro-

deji 200 Kč / na místě 250 Kč
• Děti do 15 let (pouze na místě): 

150 Kč, děti do 140 cm zdarma
• Držitelé ZTP, ZTP/P: dvoudenní 

vstupné 150 Kč / jednodenní vstup-
né 100 Kč (Vstupenky k zakoupe-
ní na místě po předložení průkazu 
ZTP, ZTP/P. Doprovod držitele ZTP/P 
vstup zdarma.)

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

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

Partneři festivalu: Obec Čeladná, 
Kofola, Beskydské rehabilitační cent-
rum, Oriental, ADSLs, Outdoor ener-
gy, Čechymen 

Mediální partneři: Hitrádio Ori-
on, Moravskoslezský deník, TV Polar

Za podpory: Moravskoslezský kraj, 
Nadace Život umělce, Nadace ČEZ

Co se děje v okolí

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

FRENŠTÁTSKÁ MUZEJNÍ NOC
V pátek 11. května 2018 od 17.00 
do 22.00 hodin v prostorách fren-
štátského muzea.
Program: Mezi námi šelmami – inter-
aktivní program pro děti o velkých 
beskydských šelmách, přednáška  
ing. Zdeňka Michálka o Albínu Poláš-

kovi, hudební vystoupení kletzmerové 
kapely Simcha. V průběhu programu: 
prohlídka stálých expozic, interaktivní 
úkoly pro malé i velké, střelba na la-
serové střelnici, výstava Jan Hrnčárek: 
Z malířské tvorby. Závěrečné ukončení 
v podkroví muzea. 
Zvýhodněné vstupné: dospělí 30,- Kč, 
děti 10,- Kč.

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

Muzeum ve Frenštátě p. R. 
– výstavy a programy

Hvězdami letošní Ladné Čeladné jsou  
Aneta Langerová a David Koller

Foto: Olga Špátová
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Ze života školy a školky

Je mnoho významných dnů ve škol-
ním roce. Jedním z nejdůležitějších je 
pro školu ten, kdy vítáme budoucí prv-
ňáčky. Tento radostný den pro děti, je-
jich rodiče i pedagogy naší školy, ZÁPIS 
DO 1. TŘÍDY, proběhl v měsíci dubnu. 
Vždy je to společná chvíle, kdy dítě, do-
provázeno svými rodiči, je „pasováno“ 
na školáka. Nejdříve však musí před-

vést své znalosti a předpoklady pro 
úspěšný start školní docházky. Všichni 
přicházeli s úsměvem, nervozita neby-
la, vždyť děti si vše vyzkoušely během 
projektu, My se školy nebojíme. Budou-
cí žáčci zvládli zábavné počítání, rozli-
šování geometrických tvarů, slovní hry 
s obrázky, skládali puzzle a zavazova-
li tkaničky, protože i tuto dovednost 

budou jistě ve škole i životě potřebo-
vat. Při odchodu ze třídy potěšily děti 
paní učitelku ujištěním, že v září urči-
tě do školy nastoupí a těší se již teď. Je 
radostné, že v 1. třídě školního roku 
2018/2019 přivítáme 20 nových žáč-
ků. Velké poděkování patří oběma MŠ 
a p. učitelkám, které předškolní děti 
připravovaly. Eva Halatová

J a n o v i c e 
čeká na pod-
zim velká udá-
lost. Po více než 
25 letech se do 
Hradiska vrátí 
Ondrášovské 
slavnosti. Ten-
to mezinárodní 
folklórní festi-
val byl v druhé 
polovině minu-

lého stolení jednou z nejvýznamněj-
ších folklórních akcí v regionu a je 
spjat s takovými osobnostmi, jakými 
byly Věra Šimková nebo Zdena Kyse-
lá. Na prknech přírodního amfiteátru 
Hradisko se za 26. ročníků festivalu 
vystřídala řada souborů domácích 
i zahraničních ze Slovenska, Polska, 
Bulharska nebo Belgie. Hradisko 
hostilo ale i interprety jiných žánrů. 
Pamětníci vzpomínají především na 
koncert Waldemara Matušky, Michala 
Tučného nebo Moravanky. 

Ještě před dvěma lety se zdálo, že 
nic z toho už se nevrátí, ale kořeny 
folklóru v Janovicích byly tak silné, 

že dnes je všechno jinak. S obnovením 
činnosti folklórního souboru Ondráš 
z Janovic a dětského souboru Ondrá-
šek z Janovic v roce 2016 sílila i tou-
ha po obnově slavností. Každá touha 
ale pro své naplnění zpravidla potře-
buje finance a případě akce jako je 
mezinárodní festival, ne málo. Před-
pokládané mezinárodní zastoupení 
na festivalu nabízelo ale možnost jej 
realizovat jako jednu z aktivit mikro-
projektu se zahraničním partnerem 
v rámci programu INTERREG CZ-PL. 
Na spolupráci jsme se dohodli s orga-
nizací Koalicja Marek Ziem Górskic se 
sídlem v polském Zywieci a tak vznikl 
projekt Ondrášovské slavnosti – Zno-
vu v Hradisku. Už nyní si proto znač-
te do svých podzimních plánů červe-
ně datum 8.9.2018. Můžete se těšit na  
9 folklórních souborů z Česka, Sloven-
ska, Polska a Moldávie a na bohatý do-
provodný program už od dopoledních 
hodin. Pro návštěvníky připravujeme 
výstavu o historii a současnosti obce 
s akcentem na folklórní tradice a slav-
nosti, odhalíme sochu zbojníka On-
dráše, janovického rodáka a nebude 

chybět ani jarmark řemesel s prode-
jem rukodělných výrobků. Dali jsme 
si záležet, abychom prezentovali jen 
ty nejlepší, takže většina řemeslní-
ků i prodejců, které na akci potkáte, 
jsou hrdými nositeli oficiálních zna-
ček Nositel lidové tradice nebo Regi-
onální produkt. V tuto chvíli stále ješ-
tě máme několik volných prodejních 
míst. Zájemci mohou své nabídky po-
sílat emailem na adresu mistostaros-
ta@obecjanovice.cz, nebo se informo-
vat na tel. čísle 727 962 291. 

V průběhu měsíce dubna spustíme 
také webové stránky festivalu www.
ondrasovskeslavnosti.cz a facebooko-
vý profil slavností. 

Jak vidíte, tedy čtete, přípravy v Ja-
novicích jsou v plném proudu a my se 
strašně těšíme už teď na září. A taky 
doufáme v trošku štěstí, aby vyšlo 
počasí, které janovickým slavnostem 
v minulosti často nepřálo. Držte nám 
prosím pěsti a přijeďte se podívat!

Za ÚVOS (Ústřední výbor Ondrá-
šovských slavností 😊)

Mgr. Ing. Gabriela Milotová, 
místostarosta

Zápis do 1. třídy

V Janovicích se chystají „Ondrášovské slavnosti  
– Znovu v Hradisku“ 
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V úterý 17. dubna 2018 jsme v naší 
škole vyučovali trochu jinak. Přijeli 
k nám na návštěvu lektoři ze Záchran-
né stanice v Bartošovicích s velmi 
zajímavými programy. Pro nejmen-
ší děti měli připravený program na-
zvaný Od vajíčka k mláděti, pro starší 
pak Šelmy malé a velké a pro nejstar-

ší program Člověk a zvíře. Děti také 
v tomto dopoledni vytvářely plaká-
ty ke Dni Země na základě zhlédnutí 
poutavé prezentace o matce přírodě. 
Tyto práce jsou vystaveny na chod-
bách školy a budou alespoň chvíli 
připomínat žákům, jak se správně 
k přírodě mají chovat. Mysleli jsme 

i na přírodu v okolí školy a všechny 
třídní kolektivy uklízely odpadky na 
přidělených plochách.

Snad nám všem vydrží ekologické 
myšlení co nejdéle a o krásnou pří-
rodu okolí Kunčic p. O. budeme dob-
ře pečovat.

Petra Švrčková

Jako každoročně, i letos proběhla 
na 1. stupni naší školy čtenářská sou-
těž. Téma bylo blízké všem věkovým 
kategoriím – Pohádka, která byla zfil-

mována. Děti četly pohádky s velkým 
nadšením a vyprávěly si mezi sebou, 
jakou pohádkovou knížku si vybraly, 
co se jim na pohádce líbí nejvíce a jaké 

postavy v ní vystupují. Své zážitky 
z četby si i vyprávěly a zpracovaly je 
do podoby čtenářského deníku. Žáků 
se do této soutěže přihlásilo velmi 
mnoho a bylo těžké vybrat ty nejlep-
ší práce, které byly často doplněny i o 
velmi hezké ilustrace. Zájem dětí o kni-
hy a četbu nás potěšil. Děkujeme všem 
čtenářům a výhercům gratulujeme.

Eva Halatová 

Výsledková listina čtenářské soutěže 
I.  kategorie 1. třída 
 1. místo  Robin Š. 
 2. místo  František Ř. 
 3. místo  Tereza Č. 

II.  kategorie 2. a 3. třída 
 1. místo  Lukáš J. 
 2. místo  Lukáš B., Sára V. 
 3. místo  Ema Patricie K.

Den Země

Čtenářská soutěž
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V pondělí 16. 4. 2018 se děvčata zú-
častnila okrskového kola turnaje v pře-
hazované, které se konalo ve Frýdlan-
tu n. O. Jejich soupeřkami byla děvčata 
z Frýdlantu ze ZŠ Komenského, ZŠ TGM 

a ze ZŠ Kozlovice. Všechny zápasy byly 
hodně dramatické a ve všech jsme ale-
spoň chvíli měli vedení. 

Nakonec se nám podařilo porazit ZŠ 
Komenského a skončit tak na 3. místě. 

Děvčatům z 6. třídy i vydatným posi-
lám z 5. třídy děkujeme za reprezen-
taci školy.

Petra Švrčková

Okrskové kolo turnaje v přehazované

V rámci školního projektu Cesty za 
historií měli žáci osmé a deváté třídy 
příležitost navštívit jeden z nejvý-
znamnějších památníků holokaustu 
nacházející se na polském území – 
bývalý koncentrační tábor Osvětim. 
Nutno podotknout, že jen díky zájmu 
z řad rodičů a přátel školy a vybra-
ných žáků 7. třídy se podařilo exkur-
zi zorganizovat.

Před plánovaným poznávacím zá-
jezdem byl v hodinách dějepisu vě-
nován prostor tématu holokaustu. 
Žákům byl vyložen pojem holokaust, 
tj. hromadné vyvražďování (nejen) 
židovského obyvatelstva za 2. světo-
vá války, byli seznámeni s různými 
typy koncentračních táborů, jež byly 
demonstrovány na konkrétních pří-
kladech - Terezín a Osvětim.

Ve čtvrtek 5. dubna jsme vyrazili 
na exkurzi bývalého vyhlazovacího 
tábora Osvětim (Auschwitz). Během 
jízdy jsme si z úst paní průvodkyně 

vyslechli informace o stručné histo-
rii Polska, o osobnosti Adolfa Hitlera, 
a byly nám také připomenuty počát-
ky druhé světové války. Do cíle jsme 
dorazili krátce po deváté hodině. Ješ-
tě předtím byli žáci poučeni o pravi-
dlech chování v památníku, která bylo 
nutné dodržovat.

Do památníku jsme vstoupili spo-
lu se dvěma česky hovořícími prů-
vodci. Navštívili jsme několik bloků 
tábora, ve kterých se nacházejí ex-
pozice, a dozvěděli jsme se mnoho 
zajímavých informací, např. o fungo-
vání a životě ve vyhlazovacím tábo-
ře, o podmínkách, ve kterých lidé žili 
a nesmyslně umírali, o prvních poku-
sech s plynem – cyklonem B, měli jsme 
možnost zhlédnout dochované věci, 
které se našly po obětech. Ve druhé 
části – Březince (Birkenau) jsme pak 
navštívili dřevěné domy, ve kterých 
byli vězni ubytovaní. Nakonec jsme 
také měli příležitost poklonit se obě-

tem – Čechům, kteří zahynuli ve zdej-
ším koncentračním táboře.

Osvětim. I když většina žáků o ní 
slyšela již dříve jako o tragickém 
symbolu lidských dějin, teprve bě-
hem exkurze měli možnost hlouběji 
pochopit, jakým hrůzám a utrpením 
byli vystaveni lidé odsouzeni na smrt 
totalitárním režimem, který ve 40. le-
tech 20. století ohrožoval celou Evro-
pu, tedy nás všechny.

Hana Kubešová

Cesta za historií

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

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

Telefon: 603 315 738

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

Foto na straně 17-19: Jiří Klouda a archiv ZŠ
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Váš partner v oblasti nakládání s odpady

FCC Česká republika, s.r.o. – provozovna Ostrava
Frýdecká 740, 739 32 pošta Vratimov
tel.: 596 732 775 – 6, fax: 596 733 021
e-mail: ostrava@fcc-group.cz www.fcc-group.cz

Nabídka činností 
 Zahradnické služby
 Údržba kanalizace
 Stavební práce
 Autodoprava
 Zemní práce
 Údržba komunikací
 Dopravní značení
 Zámečnické a svářečské práce
 Provoz sběrného dvoru
 Odvoz a odstranění objemného

a stavebního odpadu
 Odvoz a odstranění biologicky

rozložitelného odpadu
 Svoz a odstranění směsného

komunálního odpadu
 Odtahová služba
 Údržba a oprava veřejného

osvětlení
 Správa hřbitovů

Kontaktní údaje 
Kopřivnice telefon 556 802 100 
Štefánikova 58/31 e-mail  info@slumeko.cz

www  www.slumeko.cz


