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Milí sousedé,
také Vás na přelomu dubna 

a května zachvátila ostravská PA-
RAMÁNIE? Že nevíte o čem je řeč?

No přece o Mistrovství světa 
v para hokeji (známém také jako 
sledge hokej). Na oficiálních webo-
vých stránkách mistrovství světa 
www.paraostrava2019.cz se můžete 
dočíst, jak se mistrovství zapsalo do 
dějin sportu. Cituji: Bez medailí pro 
český para hokejový tým, zato se zá-
žitkem, který zůstane desítkám tisíc 
lidí v paměti a srdcích po celý život. 
A hlavně se zapíše do paměti těm, kte-
ří bojovali o cenné kovy na ledě. MS, 
ani paralympiáda, nebyla nikdy v his-
torii úspěšnější, než turnaj v Ostravě. 
V tomto šampionátu vyhráli handica-
povaní sportovci, fanoušci i organizá-
toři. Dojetí, nadšení, slzy i radost. Bě-
hem 6 hracích dnů a 20 utkání fandilo 
parahokejistům přes 45 000 neuvěři-
telných fanoušků! 

Několikrát bylo vyprodáno, i díky 
fanouškům od nás! Organizáto-
ři museli řešit, jak navýšit kapaci-
tu haly. Vždyť na začátku turnaje 
doufali, že na zápasy přijde alespoň 
2000 fanoušků. A nakonec byl po-
kořen světový rekord a semifinále 
a zápas ČR o třetí místo sledovala 
8 600 lidí! Bylo mi našich reprezen-
tantů v závěru líto (medaili jsem jim 
moc přála), ale v tomto případě kaž-
dopádně platí, že cesta je cíl! Věřím, 
že si skandování Hoši, děkujem!! pa-
třičně užili a že s černým humorem 
sobě vlastním byli pyšní, když celá 
hala skákala: Hop, hop, hop, kdo ne-
skáče, není Čech! Tak jako to znají 
čeští hokejisté, kterým budeme brzy 
fandit! Vaše Míša

Slovo starostky
V posledních letech rostou na 

přírodních vyhlídkách rozhled-
ny jako houby po dešti. Vrcholky 
hor s rozhledy do širokého okolí 
vždy přitahovaly pozornost turis-
tů. Také na vrcholku Ondřejníku 
se rozhledna plánuje už více než 
100 let.

Aktuální plán stavby rozhledny na 
Skalce začal v roce 2011. Tehdejší ve-
dení obce uzavřelo za tímto účelem 
dohodu s obcí Čeladná. Podle tehdejší 
představy měly být náklady na stav-
bu rozhledny cca 5 mil Kč. Přípravy se 
rozběhly a naše obec složila potřebné 
dva miliony korun na speciálně zříze-
ný účet. Další milion korun sem po-
slala také obec Čeladná. A přípravy 
začaly naplno.

Bohužel ani tenkrát ani teď pro-
jekt neobsahoval řešení a kalkulaci 
provozních nákladů rozhledny a dal-
ší potřebné náklady vyvolané stav-
bou rozhledny v katastru naší obce. 
Zejména se jedná o parkoviště pro 
návštěvníky, údržbu a úklid přístupo-
vých tras na vrchol a technickou údrž-
bu samotné rozhledny. Mnoho z nově 
vzniklých turistických cílů dnes bo-
juje právě s nedostatkem parkova-
cích míst, náklady na úklid a údržbu. 
Příkladem mohou být sousední Tro-
janovice, které se po otevření Stezky 
v oblacích v blízkosti vrcholu Taneč-
nice potýkají s pravidelnými doprav-
ními problémy a vozidly parkujícími 
všude, kde nějaké místo je. Projekt 
výstavby rozhledny na Skalce však 
tyto otázky neřeší. Předpokládalo se, 
že je bude zajišťovat a financovat ta 
obec, na jejímž území rozhledna leží, 
tedy Kunčice. 

Na jaře loňského roku došlo ke 
zpřesnění ceny rozhledny. Nová cena 

výstavby rozhledny dosáhla 10 mil Kč, 
což by znamenalo investici naší obce 
ve výši cca 5 mil. Kč. I přes to, pokra-
čovalo minulé i současné vedení obce 
v jednání o stavbě a provozu rozhled-
ny. Do přípravy již byly investovány 
naše finanční prostředky utracené za 
projekt a dokumentační přípravu vý-
stavby rozhledny. Doufali jsme, že by 
část nákladů uhradila dotace, o kterou 
jsme požádali.

Na jaře letošního roku však do pro-
jektu zasáhla vyšší moc, či přesněji 
kůrovec. Majitel většiny lesů na Ond-
řejníku Ostravsko – Opavské biskup-
ství oznámil, že během příštích 3 let 
bude v okolí probíhat masivní těžba 
dřeva. Následné úpravy lesního po-
rostu a zejména přístupových cest 
zaberou ještě další dva roky po ukon-
čení těžby. Za současného stavu by se 
stavba rozhledny na vrcholku Ondřej-
níku neúměrně prodražila a patrně by 
nebyla vůbec možná. Není ani možné 
vyhlásit výběrové řízení na zhotovite-
le rozhledny, neboť nyní nikdo neumí 
předpovědět, v jakém stavu bude do-
tčené území za půl roku, či za rok. Naše 
zastupitelstvo proto na svém posled-
ním zasedání rozhodlo o přerušení 
příprav výstavby rozhledny do ukon-
čení těžby dřeva v okolí. Do té doby se 
budeme soustředit na nutnou výstav-
bu vodovodů a chodníků.  

Na závěr malá poznámka ke ko-
mentářům zveřejněným na stránkách 
spolku Rozhledna. Prý nám v Kunči-
cích chybí rozhled a proto, kvůli nám, 
rozhledna nebude. K tomu lze snad jen 
říci, že ten, kdo se dívá příliš do dál-
ky, často zakopne a upadne, protože 
se zapomněl dívat také dolů, na cestu 
po které kráčí.

Michaela Šebelová a David Fojtík

Výstavba rozhledny se odkládá
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Obec informuje

ZO schválilo
• jednorázovou roční odměnu fyzic-

kým osobám, které nejsou členy za-
stupitelstva obce, za výkon funkce 
členů výborů, komisí a zvláštních 
orgánů obce ve výši 2.000 Kč za 
osobu a rok;

• jednotlivým zastupitelům obce za 
každé přijetí projevu vůle snouben-
ců, že spolu vstupují do manželství, 
nebo za zastupování obce na veřej-
ných občanských obřadech, poskyt-
nutí příspěvku ve výši 600 Kč;

• poskytování odměn členům jed-
notky sboru dobrovolných hasičů 
Kunčice pod Ondřejníkem za haše-
ní požárů a záchranné práce při ži-
velních pohromách a jiných mimo-
řádných událostech v mimopracov-
ní době v navržené výši dle přílohy 
zápisu;

• poskytnutí neinvestiční dotace 
Moravskoslezskému kraji ve výši 
60.000 Kč na spolufinancování pro-
jektu „Kotlíkové dotace v Morav-
skoslezském kraji – 2. výzva“ a zá-
roveň schvaluje uzavření Smlouvy 
o poskytnutí této dotace z rozpočtu 
obce;

• Smlouvu o spolupráci při realizaci 
projektu „Kotlíkové dotace v Morav-
skoslezském kraji – 3. výzva“ mezi 
obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Mo-
ravskoslezským krajem. Předmětem 
smlouvy je závazek obce poskytnout 
příspěvek na spolufinancování vý-
měny kotlů konečných uživatelů 
částku ve výši 5.000 Kč, celkově však 
maximálně 150.000 Kč;

• poskytnutí neinvestiční dotace spol-
ku TJ Sokol Kunčice pod Ondřej-
níkem, z. s. ve výši 230.000 Kč na 
pokrytí části nákladů na organiza-
ci a ve výši 60.000 Kč na pořádání 
sportovního dne se zábavou a záro-
veň schvaluje uzavření Veřejnopráv-
ních smluv o poskytnutí této dotace; 

• podání žádosti v rámci Výzv y 
3/2016 PU Státního fondu životní-
ho prostředí - Půjčka Státního fon-
du životního prostředí na projekty 
s dotací z Operačního programu 
Životní prostředí na snížení ener-
getické náročnosti veřejných bu-
dov na zajištění financování do-
tačního projektu „ZŠ Kunčice p.O. 

– energetické úspory tělocvičny“ 
v celkové výši 951 696,34  Kč; 

• navýšení finančních prostředků 
z vlastních zdrojů na stavbu „Navý-
šení kapacity ZŠ Karla Svolinského 
v Kunčicích pod Ondřejníkem - pří-
stavba školy“ (podpořené v rámci 
podprogramu Ministerstva financí 
České republiky, název akce: Obec 
Kunčice pod Ondřejníkem – Navý-
šení kapacity ZŠ Karla Svolinského) 
o 650.001 Kč vč. DPH z důvodu ví-
ceprací dle položkových rozpočtů 
změnových listů stavby č. 8-19; 

• Dohodu, která je přílohou zápisu 
z jednání ZO, o změně katastrál-
ní hranice mezi obcemi Čeladná 
a Kunčice pod Ondřejníkem, jejímž 
předmětem je změna hranic obcí 
Čeladná a Kunčice pod Ondřejní-
kem;

• aktualizaci Programu rozvoje obce: 
Akční plán obce Kunčice pod Ond-
řejníkem na rok 2019 – rozšíření 
o Záměr č. 39 - Generální oprava 
střechy budovy obecního úřadu, 
střecha bude opravena z důvodu 
jejího havarijního stavu;

• Rozpočtové opatření číslo 3/2019 
v rozsahu předloženého návrhu.

ZO dále zrušilo záměr realizo-
vat developerský projekt „Terasový 

dům Ondřejník“ na pozemku parc. č. 
1209/09 v k.ú. Kunčice pod Ondřej-
níkem a doporučilo radě obce v pů-
sobnosti Valné hromady společnosti 
Kunčická s.r.o., jejímž jediným společ-
níkem je obec Kunčice pod Ondřejní-
kem, rozhodnout o zrušení plánované 
výstavby „Terasového domu Ondřej-
ník“, čímž se bude jednat o zmařenou 
investici.

ZO dále uložilo radě obce a starost-
ce obce, aby učinily veškerá potřebná 
jednání k přerušení prací na projektu 
„rozhledna Skalka“ do doby ukončení 
asanační těžby a obnovy přístupových 
cest k místu stavby „rozhledny Skal-
ka“. Podrobné informace naleznete na 
titulní straně. 

ZO projednalo majetkové záleži-
tosti. 

ZO v neposlední řadě vydalo nový 
Jednací řád zastupitelstva Kunči-
ce pod Ondřejníkem s účinností od 
1.5.2019.

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

Anonymizovaná usnesení ZO na-
leznete přehledně také zde: http://
www.kuncicepo.cz/usneseni-zastu-
pitelstva-2018-2022

Připravila Michaela Šebelová, 
starostka obce

O čem jednalo Zastupitelstvo obce v dubnu

Další zasedání zastupitelstva  
již 20. května!

Srdečně zveme občany k účasti na 
dalším zasedání Zastupitelstva obce 
Kunčice pod Ondřejníkem. 

VI. Zasedání ZO se bude konat 
v pondělí 20. května od 17:00 v za-
sedací místnosti obecního úřadu. 

Připomínám, že nově bude 
vždy na začátku jednání vymezen 
prostor pro návrhy a připomín-
ky Vás občanů (pouze netýkají-
-li se některého ze schválených 
bodů programu). Tuto novinku 
jsme zavedli na základě Vašich 
podnětů, abyste měli možnost se 
hned na začátku zasedání ZO vy-
jádřit k tématům, která Vás trápí 

a která nejsou předmětem jed-
nání ZO. Občané mají samozřejmě 
možnost vystoupit v rámci rozpra-
vy ke každému z projednávaných 
bodů. Návrhy a připomínky občanů 
je možno také probrat jako obvyk-
le na konci jednání ZO v rámci bodu 
Různé / diskuse. 

Těším se na Vaši účast na zase-
dání ZO. Samozřejmě můžete prů-
běh jednání sledovat také z pohodlí 
svého domova online (http://www.
kuncicepo.cz/zoonline), ale připra-
vujete se tak o možnost aktivního 
zapojení do diskuse. 

Michaela Šebelová, starostka obce
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Terezia Kuřecová 80 let
Ladislav Krkoška 75 let
Ludmila Cochlarová 75 let
Julia Bittnerová 75 let
Jarmila Baranová 75 let
Marie Štůralová 70 let
Svatobor Kerber 70 let
Vladimír Krůček 70 let

Čeněk Šrubař 65 let
Oldřiška Perutková 65 let
Gabriela Balcarová 65 let
Jaroslav Klimeš 65 let
Jiří Bílek 65 let

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

Jubilanti květen 2019
Společenská rubrika

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Vzpomínky

Dne 16. května 2019  
uplyne rok od úmrtí  

pana Lubomíra Závodného. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu 

prosím tichou vzpomínku.

S úctou a láskou vzpomíná  
manželka Zdeňka, syn Martin  

s rodinou, dcera Kateřina  
s rodinou a syn Tomáš s rodinou.

Květnová vycházka pro seniory 
do Lichnova

Setkání dříve narozených  
na Huťařství

D a t u m :  č t v r t e k  
23. května 2019. Auto-
bus z Frenštátu u škol 
odjíždí 8.55 na zastáv-
ku Lichnov – obecní 
úřad. Do Frenštátu ka-

ždý podle svých možností, nejlépe 
autobusem č. 651 z Kunčic p. O. od 

Skalky v 8.18 hod. V Lichnově navští-
víme malé muzeum vystěhovalec-
tví pár kroků od zastávky. Další čas 
a program bude záležet na počasí. Za 
solidního počasí se vydáme po červe-
né značce do Frenštátu p. R. asi 5 km 
a dojdeme ke koupališti a restauraci 
a Rychtě.

Foto: Eva Humpolcová

Jednodenní 
autobusový 
zájezd pro seniory

Uskuteční se ve čtvr-
tek 6. června 2019. Od-
jezd z točny na horním 
konci obce je stanoven 
na 7.00 hod. Autobus 
bude zastavovat na běž-

ných zastávkách směrem na dolní ko-
nec k Tiché, dále směr Opava, Krnov.

Za Krnovem asi 7 km navštívíme 
zámek Linhartovy ve stejnojmenné 
obci. Tam se zdržíme asi od 10.00 do 
11.30 hod. Pak se přesuneme ke Cvi-
línu v Krnově do restaurace na oběd. 
Druhá zastávka s prohlídkou a prů-
vodcem bude v krnovské synagoze 
asi 45 minut. Je vybavena expozicí 
o dějinách Židů a patří mezi deset 
nejvýznamnějších míst židovské kul-
tury v ČR. Od synagogy přejdeme do 
evangelického kostela, kde se nachá-
zí koncertní síň, jejíž dominantním 
kusem jsou velké varhany. Prohlídka 
i s poslechem varhan trvá asi 30 min.

Další čas bude vymezen volné pro-
hlídce města, každý podle svého uvá-
žení – radniční věž, hradba „Švéd-
ská zeď“, měšťanské domy, náměstí, 
cukrárny… Předpokládaný návrat do 
Kunčic p. O. mezi 19-20 hod. Cena asi 
350,- Kč se bude platit přímo v au-
tobusu. Na zájezd se můžete hlásit  
u pí T. Holušové na obecním úřade, tel. 
556 843 193.

Důležité!! Kdyby někdo nemohl 
z vážných důvodů těsně před odjez-
dem odjet, ať zavolá na mobil 739 
664 259 Z.K., ať na někoho zbytečně 
nečekáme (a uhradí částku za auto-
bus). Z výbor SPV Z.K.
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Volby do Evropského parlamentu se 
na území České republiky konají v pá-
tek 24. května 2019 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 
2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Obec Kunčice pod Ondřejníkem 
tvoří jeden volební obvod se dvěma 
volebními okrsky.

Volební okrsek č. 1
Sídlo volebního okrsku č. 1 – dol-

ní a střední část obce po p. Janáče,  
p. Pustkovou až po Hospůdku na Ma-
ralovém kopci č.p. 372.

Místo konání volby (OVK č. 1) – 
Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 569 
(budova obecního úřadu – prostory 
zasedací místnosti).

Volební okrsek č. 2
Sídlo volebního okrsku č. 2 – hor-

ní část obce od vodních nádrží u are-
álu TJ Sokol.

Místo konání volby (OVK č. 2) – 
Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 627 
(BODIZ SPA – dříve budova lékárny).

Voličem je
• občan ČR, který alespoň 25. května 

2019 dosáhne věku 18 let,
• občan jiného členského státu EU, kte-

rý alespoň 25. května 2019 dosáhne 
věku 18 let a je nejméně od 10. dubna 
2019 přihlášen k trvalému nebo pře-
chodnému pobytu na území ČR.

Volič může hlasovat, pouze po-
kud je zapsán v seznamu voličů pro 
volby do EP a
• nemá omezenou svobodu z důvodu 

ochrany zdraví
• nemá omezenou svéprávnost k vý-

konu volebního práva.
Hlasování probíhá pouze na úze-

mí ČR ve volebních místnostech.

Prokazování totožnosti 
Volič musí ve volební místnosti pro-

kázat svou totožnost a státní občanství. 
Občan ČR tak učiní platným občanským 
průkazem, platným cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem České 

republiky anebo cestovním průkazem. 
Občan jiného členského státu EU tak uči-
ní například průkazem o povolení k tr-
valému pobytu, cestovním pasem nebo 
občanským průkazem. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní občan-
ství, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky 
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro 

každý kandidující subjekt samostatně. 
Na každém hlasovacím lístku je uvede-
no číslo kandidujícího subjektu určené 
losem. Dodané hlasovací lístky nemusí 
tvořit úplnou číselnou řadu, pokud ně-
která kandidátní listina nebyla zare-
gistrována ani na základě přezkumu 
soudem. Taky pořadové číslo kandidá-
ta, který byl při registraci škrtnut, zů-
stává na hlasovacím lístku neobsazené. 

Údaj o členství kandidátů v politic-
kých stranách a politických hnutích 
je na hlasovacím lístku uveden zkrat-
kou; seznam zkratek je součástí sady 
hlasovacích lístků.  (pokračování na str. 5) 

Na co těmto spolkům přispíváme?
Například na podporu rozvoje vče-

lařství v obci a zachování minimál-
ních početních stavů včelstev, pokry-
tí finančních nákladů na nákup léči-
va, vyšetření vzorků, desinfekce se 
zaměřením na likvidaci moru včelí-
ho plodu, podporu rozvoje rybářství, 

ochranu přírody a životních podmínek 
chráněných druhů živočichů. Údržbu 
okolí vodních nádrží, investice k za-
chování a zvýšení záložního systému 
vody, na podporu uspořádání 12. roč-
níku noční soutěže a restaurování his-
torických obrazů z doby založení SDH, 
na pohonné hmoty a mzdu pečovatelek 

Charity Frenštát p.R., které dojíždě-
jí do obce Kunčice pod Ondřejníkem, 
na pořádání soutěží, výlety a odměny 
pro děti pro ČSOP Skalka, na údržbu 
naučné stezky Chodníčky v Podbes-
kydí, tvorbu posedu v horní části lesa 
„Papradná“, údržbu sadu a mokřadu 
na Žabáku, likvidaci invazních rost-
lin a režijní náklady organizace ČSOP 
Kunčice (příspěvek na provoz pozem-
kového spolku), na mzdy ošetřujícího 
personálu a na nájem budovy, ve které 
sídlí domov Medela, na uspořádání zá-
vodu “Ondřejnický závod na horských 
kolech” a příspěvek na sportovní akti-
vity a vybavení členů spolku, na aqua-
zorbing na dětském dni v roce 2019 
a pokrytí dalších nákladů spojených 
s činností spolku OSKAR (např. pořá-
dání drakiády, dětského karnevalu), 
na zajištění provozu Andělů stromu 
života a dostupnosti služeb paliativ-
ní péče, kterou v roce 2018 využívali 
i 3 občané z naší obce, na pokrytí čás-
ti provozních nákladů na poskytování 
sociálních služeb seniorům v domově 
Hortenzie (bydlení seniorů – technické 
zázemí, péče o seniory), na propagaci, 
občerstvení, cestovních výdajů členů 
turistického spolku při organizování 
akcí pro veřejnost a mnoho dalšího. 

Podrobně viz. zveřejněná usnese-
ní Rady obce na webu www.kuncice-
po.cz.  -MŠ-

Žádosti, jejichž výsledkem je uzavření veřejnoprávní smlouvy:
Český svaz včelařů, z.s. základní org. Kunčice p.O. 10 000,00
Rybářský spolek Ondřejník 10 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kunčice pod Ondřejníkem 50 000,00
Charita Frenštát pod Radhoštěm 20 000,00
ZO ČSOP Skalka 15 000,00
ZO ČSOP 68/01 KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 15 000,00
Medela-péče o seniory o.p.s. 20 000,00
"o.s. Ondřejník" 13 000,00
Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ a MŠ (Oskar) 16 000,00
Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj 5 000,00
Domov Hortenzie, příspěvková organizace 10 000,00
TJ SOKOL Kunčice p. O. – na činnost 230 000,00
TJ SOKOL Kunčice p. O. – na oslavy 10. let znovuotevření tělocvičny 60 000,00
Turistický spolek Kunčice p. O. 10 000,00

Žádosti, jejichž výsledkem je uzavření darovací smlouvy:
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Frenštát pod Radhoštěm 5 000,00
Valašský folklorní spolek 1 000,00
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, pří-
spěvková organizace

1 000,00

ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 1 000,00
Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm, z.s. 1 000,00

Volby do Evropského parlamentu 

Přehled neinvestičních dotací a darů spolkům v roce 2019 
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www.financnisprava.cz

Nechte si posílat údaje pro placení daně  
z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky!

Proč?

› Nebudete	mít	starost,	zda	Vám	pošta	doručí	složenku	včas.
› Údaje	pro	placení	daně	z	nemovitých	věcí	obdržíte	vždy	začátkem	května.
› Vždy	budete	mít	údaje	pro	placení	daně	z	nemovitých	věcí	u	sebe	ve	své

e-mailové	schránce,	ať	jste	kdekoli.
› Když	zapomenete	zaplatit	daň	z	nemovitých	věcí,	správce	daně	Vám	zašle

upozornění	na	e-mail.
› Budete	moci	zaplatit	daň	z	nemovitých	věcí	pomocí	QR	kódu	v	pohodlí

Vašeho	domova.

Kdo může službu využít?

Každý	poplatník	daně	z	nemovitých	věcí,	který	nemá	zřízenu	datovou	schránku	nebo	nemá	
zřízenu	službu	placení	daně	prostřednictvím	SIPO.

Jak na to?

1) Vyplníte	Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.
Tiskopis	je	k	dispozici	na	územních	pracovištích	finančních	úřadů	nebo	na
www.financnisprava.cz pod	záložkou	Daňové	tiskopisy.

2) Vyplněnou	a	podepsanou	žádost	doručíte	finančnímu	úřadu,	u	kterého	jste	poplatníkem
daně	z	nemovitých	věcí.

Podáním	vyplněné	žádosti	nejpozději	do	15. března zdaňovacího období se namísto  
zasílání složenek	přihlásíte	k	zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail 
v	tomto	zdaňovacím	období.
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Plaťte daň z nemovitých věcí 
prostřednictvím SIPO
Proč?

› Nebudete	mít	starost,	zda	Vám	pošta	doručí	složenku	včas.
› Nezapomenete	včas	zaplatit	daň	z	nemovitých	věcí.
› Nemusíte	chodit	platit	daň	na	územní	pracoviště	nebo	na	poštu.
› Údaje	o	výši	daně	z	nemovitých	věcí	naleznete	v	rozpisu	plateb	SIPO.

Kdo může službu využít?

Každý	poplatník	daně	z	nemovitých	věcí,	který	má	zřízenu	službu	SIPO.

Jak na to?

1) Vyplníte	Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.
Tiskopis	je	k	dispozici	na	územních	pracovištích	finančních	úřadů	nebo	na
www.financnisprava.cz	v	sekci	Daňové	tiskopisy;	před	jeho	podpisem	se	seznamte
s Podmínkami pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO	zveřejněnými
na	všech	územních	pracovištích	finančních	úřadů	a	na	www.financnisprava.cz	v	sekci
Finanční	správa	>	Generální	finanční	ředitelství	>	Úřední	deska	GFŘ	>	Informační	povin-
nost	správce	daně	a	veřejné	vyhlášky	GFŘ.

2) Vyplněné	a	podepsané	Oznámení	společně	s	dokladem	o	přidělení	Vašeho	spojovacího
čísla	SIPO	(případně	s	rozpisem	platby	Vašeho	SIPO)	doručíte	na	územní	pracoviště
finančního	úřadu,	kde	jste	poplatníkem	daně	z	nemovitých	věcí.

3) V	případě	bezhotovostní	úhrady	SIPO	inkasem	z	bankovního	účtu	zohledněte	částku
daně	z	nemovitých	věcí	v	nastaveném	limitu	pro	SIPO.

Podáním	vyplněného	Oznámení	nejpozději	do	31. ledna zdaňovacího období se namísto 
zasílání složenek	přihlásíte	k	Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO  
v	tomto	zdaňovacím	období.
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Finanční správa informuje

Informace o zásadách a způsobu hlasování 
(dokončení ze str. 4)
Vzdání se kandidatury nebo 
odvolání kandidáta 

Ve volební místnosti se zveřejňu-
jí informace o případném vzdání se 
kandidatury, odvolání kandidáta nebo 
o tom, že kandidát - občan jiného člen-
ského státu EU byl ve svém státě půvo-
du zbaven práva být volen. K přednost-
ním hlasům odevzdaným pro takového 
kandidáta se nepřihlíží. 

Způsob hlasování 
Volič obdrží od okrskové volební 

komise prázdnou úřední obálku opat-
řenou úředním razítkem. Na požádá-
ní mu komise vydá i sadu hlasovacích 
lístků. S úřední obálkou a hlasovacími 
lístky vstoupí volič do prostoru urče-
ného k úpravě hlasovacích lístků. Zde 
si vybere hlasovací lístek toho kandi-
dujícího subjektu, pro který chce volit. 
Na vybraném hlasovacím lístku 
může volič nanejvýš dvěma kandi-
dátům udělit preferenční hlas. To 
učiní tak, že zakroužkuje jejich pořado-
vé číslo. Pokud volič zakroužkuje více 
než dva kandidáty, nebude se přihlížet 
k žádnému přednostnímu hlasu.

Jiné úpravy hlasovacího lístku ne-
mají na jeho posuzování vliv. Poté 
vloží volič tento hlasovací lístek do 
úřední obálky. Volič by měl při vklá-
dání hlasovacího lístku do úřední 
obálky dát pozor na to, aby omylem 
nevložil do úřední obálky (např. 

z důvodu slepení) více hlasovacích 
lístků. V takovém případě by se to-
tiž jednalo o neplatný hlas voliče.

Neplatné jsou rovněž hlasovací líst-
ky, které nejsou na předepsaném tis-
kopise, hlasovací lístky, které jsou pře-
tržené, a hlasovací lístky, které nejsou 
vloženy do úřední obálky.  

Hlasování 
Každý volič hlasuje osobně, za-

stoupení není přípustné. Volič hlasuje 
tak, že úřední obálku s vybraným hla-
sovacím lístkem vloží před okrskovou 
volební komisí do volební schránky. 

S voličem, který nemůže pro těles-
nou vadu vybrat nebo upravit zvole-
ný hlasovací lístek anebo nemůže číst 
nebo psát, může být v prostoru urče-
ném pro úpravu hlasovacích lístků 
přítomen jiný volič, nikoliv však člen 
okrskové volební komise, a hlasovací 
lístek za něho upravit a vložit do úřed-
ní obálky, a popřípadě i úřední obálku 
vložit do volební schránky. 

Voliči, který není zapsán v sezna-
mu voličů pro volby do Evropské-
ho parlamentu, okrsková volební 
komise hlasování neumožní. To ne-
platí, pokud volič hlasuje na voličský 
průkaz nebo pokud předloží potvrze-
ní o vyškrtnutí ze zvláštního sezna-
mu voličů vedeného zastupitelským 
úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí 
ze seznamu voličů pro volby do Ev-
ropského parlamentu v souvislosti se 

změnou trvalého pobytu a prokáže své 
právo hlasovat ve volebním okrsku. 

Hlasování na voličský průkaz 
Pokud volič hlasuje na voličský 

průkaz, je povinen ho odevzdat okr-
skové volební komisi. Od komise 
poté obdrží prázdnou úřední obálku 
opatřenou úředním razítkem a úpl-
nou sadu hlasovacích lístků. S volič-
ským průkazem je možné hlasovat 
v kterémkoli volebním okrsku.  

Hlasování do přenosné volební 
schránky 

Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních, důvodů obecní 
úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost do přenosné 
volební schránky. Okrsková volební 
komise však může vysílat své členy 
s přenosnou volební schránkou pou-
ze v rámci svého volebního okrsku.  

Informace ve volební místnosti 
Ve volební místnosti bude pro voli-

če k dispozici volební zákon č. 62/2003 
Sb., a to v českém, anglickém, francouz-
ském a německém jazyce. Dále bude 
k dispozici i tato informace ve všech 
jazycích členských států EU. 

Vzorové hlasovací lístky a informa-
ce o případných tiskových chybách na 
hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve 
volební místnosti. 
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Dne 13. 4. 2019 ve 23:18 hodin, byla 
naše jednotka povolána k požáru nízké 
budovy do Frenštátu pod Radhoštěm. 
Podle hlášení mělo dojít k blíže nespe-
cifikovanému výbuchu u vietnamské 
tržnice na ulici Dolní. Naše jednotka 
vyjela na místo požáru oběma auto-
mobily v počtu osmi členů jednotky. Po 
příjezdu na místo jsme kontaktovali ve-
litele z Frenštátu, který již byl na místě, 
a dle jeho pokynů jsme následně prová-
děli kontrolu sousední budovy lékárny 
včetně zajištění přístupu k této budo-
vě. Následně jsme se přemístili před 
vstup do tržnice, ze strany náměstí 
Míru, kde jsme dále prováděli haseb-
ní práce a také vyhledávání požární-
ho hydrantu na náměstí, včetně jeho 
zprovoznění a doplňování vody do cis-
ternových automobilových stříkaček. 

V ranních hodinách následně došlo po 
poradě s velitelem zásahu k redukci jed-
notek na místě požáru a naše jednotka 
byla odeslána zpět na svou základnu.

Při tomto požáru došlo ke zranění 
celkem pěti osob, které obývaly budo-
vu zasaženou požárem. Žádné ze zra-
nění nebylo vážného charakteru, ve 
většině případů se jednalo o intoxikaci 
zplodinami hoření a vícečetná poraně-
ní v oblasti horních a dolních končetin.

Příčina tohoto požáru a výše způ-
sobené škody, je v současné době v še-
tření Policie ČR ve spolupráci s vyšet-
řovateli příčin požárů Hasičského zá-
chranného sboru Moravskoslezského 
kraje. K vyšetřování byli následně při-
zvání také vyšetřovatelé příčin požá-
rů Technického ústavu požární ochra-
ny v Praze.

V pátek 26. 4. byla naše jednotka 
povolána krátce po poledni k požáru 
paseky v lese pod vrcholem Malého Ja-
vorníku v Trojanovicích. Podle prvot-
ního hlášení měla hořet paseka o ploše  
20 metrů čtverečních. Po komplikova-
né cestě na místo události, vzhledem 
k členitosti terénu v místě události 
a komplikovanému příjezdu po les-
ních cestách, naše jednotka dorazila 
na místo. Od doby ohlášení, po příjezd 

jednotek, se požár díky silnému nára-
zovému větru a členitosti terénu roz-
šířil na mnohem větší plochu, oproti 
původnímu hlášení. Následně byly za-
hájeny hasební práce na místě události 
a velitel zásahu povolal další jednotky 
hasičů a také vrtulník Policie ČR s bam-
bi vakem pro hašení ze základny v Brně 
a letadlo letecké hasičské služby z Jih-
lavy. Naše jednotka na místě prováděla 
převážně hasební práce čtyřmi proudy 

vody. Ve večerních hodinách probíhaly 
práce na dohašení požářiště, což před-
stavuje důkladné prolití celé plochy 
a hlavně všech pařezů, ve kterých se 
vyskytují skrytá ohniska požáru. 

Požár v lesním porostu Malého Ja-
vorníku se v celkovém součtu rozšířil 
vlivem silného nárazového větru a čle-
nitosti terénu na plochu o velikosti při-
bližně 15 hektarů. 

(pokračování na str. 7) 

Naše jednotka zasahovala u požáru ve Frenštátu

Požár lesa v Trojanovicích
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(dokončení ze str. 6) 
Na místo bylo povoláno celkem  

14 jednotek hasičů (13 jednotek z Mo-
ravskoslezského kraje a 1 jednotka 
z kraje Zlínského), vrtulník letecké 
služby Policie ČR a letadlo letecké ha-
sičské služby.

Naše jednotka zasahovala na místě 
požáru v celkovém počtu 12 členů a po 
první redukci jednotek na místě udá-
losti, byla odeslána velitelem zásahu na 
základnu, kde se navrátila v čase 21:14. 
Následně bylo zapotřebí uvést techniku 
zpět do akceschopného stavu tak, aby 

byla jednotka schopna dalšího výjez-
du v případě výzvy operačním středis-
kem v Ostravě. K další údržbě techniky 
a prostředků, která nebyla nezbytně 
nutná k zajištění akceschopnosti, se pak 
členové jednotky sešli v sobotu odpole-
dne.  Marek Cochlar

Požár lesa v Trojanovicích

Osobní asisten-
ce je terénní služ-
ba, což znamená, 
že není poskyto-
vána v urč itém 
sociálním zaříze-
ní, ale v terénu – 
hlavně v domác-
nostech klientů. 

Jedna z největších přidaných hodnot 
osobní asistence je to, že umožňuje 
lidem, kteří potřebují k samostatné-
mu životu pomoc druhé osoby, zůstat 
s pomocí osobního asistenta doma. 
Osobní asistent / asistentka dochází 
do domácnosti a podle potřeby kon-
krétního člověka pomáhá s činnost-
mi, které sám nezvládne. Je to např. 
hygiena, oblékání, příprava a podání 

jídla a pití, přesuny, zajištění chodu 
domácnosti, ale také doprovod k léka-
ři, na nákup, na procházku a podobně. 
Dohlédne například na podání léků, 
na pitný režim, ale také může přečíst 
knihu, zavzpomínat společně s klien-
tem u fotoalba apod. Rozsah služby 
a její přesná náplň záleží na potřebě 
či přání konkrétního člověka. U ně-
koho to může být jen pár hodin týdně, 
u dalšího několik hodin denně. Osobní 
asistence je totiž nejen fyzická pomoc, 
ale přináší klientům i psychickou pod-
poru, aktivizaci schopností a lidskou  
společnost.

Organizace Podané ruce – osobní 
asistence působí v sociálních služ-
bách již od roku 2001. Letos tedy sla-
ví osmnáctiny. Nabízí osobní asistenci 

lidem od jednoho roku věku s určitou 
mírou omezení soběstačnosti – z dů-
vodu věku, nemoci či postižení. Služ-
bu poskytujeme až 24 hodin denně,  
7 dní v týdnu podle potřeb klienta 
a našich aktuálních personálních a ča-
sových možností. Službu osobní asis-
tence je možné hradit z příspěvku na 
péči. Hledáte-li pomoc pro sebe nebo 
někoho blízkého, neváhejte nás kon-
taktovat (tel. 776 011 437 – Mgr. Lu-
cie Horňáčková). Věříme, a z ohlasů 
klientů a jejich blízkých vnímáme, 
že osobní asistence usnadňuje život 
a je pro lidi s omezenou soběstačnos-
tí velikým přínosem. Další informace 
o organizaci, kontakty apod. najdete 
na našich webových stránkách www. 
podaneruce.eu.  Bc. Jana Marková

Pro snadnější život

OTEVŘENÉ  
CHRÁMY 
 

OBEC KUNČICE  
POD ONDŘEJNÍKEM 

Kostel sv. Prokopa a Barbory 

OTEVŘENO: 
od 1.5.2019 do 31.10.2019 

Sobota 
13:00-17:00 
Neděle 
13:00-17:00 

www.doo.cz/otevrenechramy 
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Posláním sociálně aktivizačních slu-
žeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, které jsou ohroženy soci-
álním vyloučením, je vytvoření podmí-
nek pro aktivní a důstojné prožívání 
života ve společnosti prostřednictvím 
nabídky aktivit, které klientům pomo-
hou zachovat stávající soběstačnost 
i způsob života v přirozeném prostře-
dí a s přirozenými sociálními vazbami. 
Služba je poskytována bezplatně.

Našimi klienty jsou: 
• osoby (senioři) od 55 let, kteří jsou 

v nepříznivé sociální situaci, ohro-
žení sociálním vyloučením, sníže-
ním soběstačnosti a samostatnosti 
či ztráty dosavadního života v při-
rozeném prostředí

• osoby se zdravotním postižením od 
24 let

Služba je určena pro občany: Frý-
dlantu nad Ostravicí, Bílé, Janovic, Če-
ladné, Pržna, Pstruží, Kunčič pod On-
dřejníkem, Ostravice, Starých Hamer, 
Malenovic a Metylovic.

Kontakt: Sociálně aktivizační služba 
pro seniory a osoby se zdravotním po-
stižením, Padlých hrdinů 312, Frýdlant 
nad Ostravicí, tel.: +420 778 459 990, 
e-mail: stredisko@sssfno.cz
www.sssfno.cz

V sobotu 20. 4. 2019 opět proběhlo ve starém lomu u Solárky 
na Ondřejníku setkání s opékáním. Díky příznivému počasí přišlo 
celkem 38 lidí, při dobré náladě opečené buřty chutnaly zname-
nitě, opékání se zase vydařilo. Snad příští rok bude opět příjemně 
a sejdeme se v hojném počtu.  Výbor Turistického spolku

Dne 1. 4. 2019 nabyla účinnosti 
změna č. 86/2019 Sb., kterou se mění 
vyhláška o ochraně dřevin a povo-
lování jejich kácení, kterou se pro-
vádějí některá ustanovení zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny. 

Nejdůležitější změna se týká cha-
rakteristiky dřevin a pozemků, k je-
jichž kácení není třeba povolení ke 
kácení. 

Předešlá vyhláška, která platila do 
31. 3. 2019, umožňovala kácet ovocné 
dřeviny na pozemcích v zastavěném 
území, které jsou zároveň v katastru 
nemovitostí vedeny jako zahrada, za-
stavěná plocha, nádvoří nebo ostatní 
plocha se způsobem využití pozem-
ku zeleň (pokud zároveň nejsou sou-
částí aleje nebo významného krajin-
ného prvku). 

Nová vyhláška umožňuje bez po-
volení kácet porosty energetických 
dřevin nebo vánočních stromků 
zpravidla jednoho druhu, pěstova-
ných pro dosažení rychlé a vyso-
ké produkce stromků nebo dřevní 
hmoty a s produkčním cyklem mezi 
sklizněmi do 10 let a dále ovocné 
dřeviny rostoucí na pozemcích v za-
stavěném území, které jsou zároveň 
v katastru nemovitostí vedeny jako 
zahrada nebo zastavěná plocha a ná-
dvoří. Pro všechny ostatní dřeviny 
rostoucí mimo les platí, že pokud 
mají obvod kmene ve výšce 130 cm 
nad zemí větší než 80 cm, musí si je-
jich vlastník ke kácení opatřit povo-
lení ke kácení dřevin, kde uvede zá-
važné důvody pro jejich kácení a do-
loží další zákonné náležitosti.

Danuše Svobodová, pracovník OÚ

Sociálně 
aktivizační služba 
Frýdlant n. O.

Z činnosti Turistického spolku Kunčice p. O.

Změna vyhlášky o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení

Vývoj jízd senior taxi Kunčice p. O.
počet jízd 
(klientů)

ujeto km  
s klienty

ujeto km  
režijně

neuspokojeno 
klientů

Leden 2 65 36 0
Únor 7 240 107,5 0
Březen 10 179 148 0
Duben 4 21 52 0

Aktuálně vydaných průkazů: 24

Kultura a spolkový život
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Turistický spolek Kunčice p. O., zve v sobotu 25. 5. 2019 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: 608444789, 724070127
p. Božena Martiňáková,  Kunčice pod Ondřejníkem 405,
   mobil: 731101664 
webové stránky obce Kunčice pod Ondřejníkem

Dubnová vycházka pro seniory pořádána 
ASPV byla nejen krásná, ale i poučná. Paní 
Zdeňka Křenková nám cestou udělala krátkou 
přednášku o historii a významu turistických 
značek. Trasa nebyla dlouhá ale docela výživná, 
závěr byl v hospůdce na Maraláku, kde jsme se 

rádi občerstvili. Díky seniorům, kteří se účastní našich akcí, 
vždyť „POHYB JE ŽIVOT“. Jana Mončková 

Vycházka pro seniory

10.5.2019 Noční soutěž o Kunčický pohár (SDH)
25.5.2019 Po stopách partyzánů (turisté)
8.6.2019 Dětský den (Oskar)
8.6.2019 Beskydské Hry bez Hranic ve Frýdlantu n. O.
16.6.2019 Oskar běží maratón (v areálu školy)
Podrobnosti ke všem akcím budou postupně zveřejňovány na 
webu obce www.kuncicepo.cz a samozřejmě také na plakátech.

Akce, které nás čekají
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Dětská cimbálová muzika Ondřej-
níček funguje v Kunčicích již od roku 
2010. Značka a nadšení pro lidovou 
písničku zůstává, děti se střídají. Při-
jde mi neuvěřitelné, jak jsou kunčické 
děti zpěvné a muzikální (nesetkala 
jsem se s tím během svých folklorních 
zkušeností nikde jinde), v Ondřejníčku 
hraje a zpívá již druhá (třetí) generace 
místních dětí. A to, že máme obsaze-
ny všechny muzikantské posty, včet-
ně basy a dokonce i hoboje, nám např. 
sousední kozlovický Valášek jen tiše 
(a vlastně i nahlas) závidí. 

Letošní dubnový maraton akcí jsme 
zahájili 7.4. již tradičním vynášením 
Mařeny. Průvodem jsme nesli slamě-
nou figurínu představující zimu se 
zpěvem až na Huťařství, kde jsme ji ob-
řadně upálili. V restauraci Huťařství se 
pak konaly velikonoční dílny pro děti 
(výroba tatarů, dřevěných ptáčků, zdo-
bení vajíček i perníčků), příchozí mohli 
ochutnat pučálku (opražený naklíčený 
hrách) či voňavé jidášky, které upek-
la Iveta Pilmajerová. Malé muzikanty 
Ondřejníčku vystřídali v druhé části 
zkušení matadoři Martin Strnadel za 
cimbálem a Radek Řezníček na housle, 
kterým na basu neplánovaně vypomo-
hl i vynikající hudebník René Vojtovič. 

Takto se předávají zkušenosti . At-
mosféra byla rodinná, akce vyloženě 
vydařená.

V dalším týdnu se některé děti zú-
častnily frenštátského kola soutěže ve 
zpěvu lidových písní - Zpěváček 2019. 
Jde o soutěž, která se koná po celé re-
publice, děti postupují z oblastních kol 
do regionálních, poté do českého a mo-
ravského kola a nakonec je vybráno 
deset nejlepších zpěváčků z celé České 
republiky. Ti pak mají možnost zpívat 
v rozhlase i na nejrůznějších folklor-
ních festivalech. Jedná se opravdu 
o prestižní akci na podporu dětského 
zpívání zaštítěnou Českým rozhlasem. 

(pokračování na str. 11) 

Ondřejníčci se v dubnu nenudili

Foto na stranách 10-11: Filip Konvička, Vít Bradáč, Kateřina Niklová a Eva Humpolcová
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(dokončení ze str. 10) 
A tady se potvrzuje zpěvnost míst-

ních dětí, o které jsem mluvila. Ka-
ždoročně se vždy několika dětem 
z Ondřejníčku podaří prozpívat mezi  
30 nejlepších zpěváčků z celého Valaš-
ska (od Zlína až po Frenštát), letos jich 
bylo ve Vsetíně na regionálním kole 
14. 4. pět. Zde už je konkurence oprav-
du velká, sama bych v porotě být ne-
chtěla, je těžké vybrat top šestku do 
moravského kola. A přece se do ní za-
slouženě dostala i naše Veronika Bar-
tošová. Moravské kolo se bude konat 
v neděli 26. května v nedalekém Rož-
nově, děti bude doprovázet Brněnský 
rozhlasový orchestr lidových nástrojů, 
určitě stojí za to, se tam zajet podívat. 
Nesmím ještě zapomenout, že v mladší 
nepostupující kategorii do 10 let si ve 
Vsetíně 2. místo vyzpívala Kristýnka 
Cochlarová. O Kristýnčině čistém, jas-
ném a radostném zpívání se dozvěděl 
i multiinstrumentalista Marian Friedl 
a ve spolupráci s režisérem ostravské-
ho rozhlasu Janem Rokytou si ji vybrali 
do svého nového projektu zachycující-
ho význačné zpěváky Beskyd. 8. dubna 
jela Kristýnka do nahrávacího studia 
ostravského rozhlasu a bude nejmladší 
zpěvačkou na nově připravovaném CD 
Beskydská odysea, které by mělo vyjít 
zhruba za měsíc. 

O Velikonocích 19. dubna se celý On-
dřejníček vypravil vlakem na výlet do 
Brna spojený s vystoupením na Náměs-
tí Svobody v rámci Velikonočních slav-
ností. Těžko v několika řádcích popsat 
zážitky z vlaku, tramvaje, McDonaldu, 
jarmarku či koncertu. Hlavně bych tedy 

jako vedoucí chtěla pochválit muzikan-
ty za nasazení a nadšení s jakým hrá-
li a zpívali ty naše písničky z Valašska 
i Lašskovalašského pomezí. Po chvíli 
si s námi prozpěvovali i diváci pod po-
diem s úsměvem na rtech. Oceňuji, že 
s námi jel i Martin Strnadel s Veroni-
kou Bartošovou a sólisté VSPT Radhošť 
z Rožnova pod Radhoštěm (mj. s kun-
čickou Bětkou Řezníčkovou – a jsme 
zase u té zpěvnosti), kteří vystoupení 
pozvedli o úrovně výš. V neposlední 
řadě bych chtěla poděkovat za neutu-
chající podporu báječným ondřejníč-
kovským rodičům (na které mám štěstí 
od samého počátku fungování muziky), 
bez nich by to ani nešlo. 

Poslední dubnovou akcí (30.4.) bylo 
vystoupení některých zpěváčků s do-
provodem cimbalisty Martina Strnadla 
na Setkání dříve narozených na Huťař-
ství. Uff – a dubnový maraton je zdár-
ně u konce. Bylo to náročné, ale užili 
jsme si to! 

A kde ještě můžete Ondřejníček vi-
dět do konce školního roku? V pátek  
24. května na Mezinárodním cimbá-
lovém festivalu ve Valašském Meziříčí 
nebo v sobotu 15. června na Setkání 
muzik ve Frenštátě (letos poprvé na 
Horečkách), na obě akce srdečně zve-
me! Kateřina Niklová, 

vedoucí CM Ondřejníček

Ondřejníčci se v dubnu nenudili
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V poslední březnové sobotní od-
poledne do kulturního domu na Sta-
rých Hamrech přijely nejen děti, ale 
i dospěláci na Pruhovaný karneval. 
A proč pruhovaný? Protože proužek 
se nosí, proužek je „in“. Proužkova-
né jsou ryby, proužkovaný je hmyz, 
krásné proužky mají zvířata i někte-
ří ptáci. Proužkovaní jsou námořní-
ci, proužkové oblečení mají i zloději 
a vězni, proužky jsou na pyžamech, 
ba i v pohádkách. Prostě všude. Ale 
nejkrásnější a nejmilejší jsou prouž-
ky na babiččině peřině, pod kterou je 
dětem nejlépe.

Všichni účastníci našeho karneva-
lu vzali úkol s proužky opravdu vážně, 
na sobě jej měla nejen Karkulka, ale 
i myslivec a vlk, viděli jsme zebry, ná-
mořníky, X a Y z pohádky, pruhované 
vázanky, mašle ve vlasech a spoustu 
dalších kostýmů se skvělými nápady.  

Ke karnevalovému veselí patří sa-
mozřejmě hudba, tanec, hry a soutěže. 
Těch našich se zúčastnily nejen děti, 

ale právě naopak. Rodiče a dospěláci 
ukázali, že pohyb, vtip a chuť udělat 
si legraci sami ze sebe jim není cizí. 
Při společném „Bláznivém tanci“ jsme 
překvapili sami sebe, protože snad 
nikdo nezůstal sedět, a z toho měly 
největší radost děti, které vyzvaly 
dospěláky k tanci jako poděkování za 
přípravu této akce.

Během odpoledne si děti i dospělí 
mohli koupit ceny do tomboly, kde se 
sešlo nejen od jednotlivců, ale hlav-
ně od všech čtyř sborů našeho okrs-
ku (Čeladná, Kunčice p.O., Ostravice  
a Staré Hamry) téměř 200 cen. Každý 
sbor přispěl na tuto akci svým podí-
lem - Čeladná zařídila autobus, Ostra-
vice občerstvení pro děti zdarma, my 
jsme připravili program a hudbu a Sta-
ré Hamry zapůjčení sálu a bar. Je vi-
dět, že náš okrsek pracuje dobře, rádi 
se scházíme a organizujeme pro sebe 
různé akce. Jedná z těchto - „Prouž-
kovaný karneval“ je za námi, a dál… 
Určitě zase něco…

Fotky a videa nejen z této akce 
najdete na www.sdhkuncicepo. 
mypage.cz

Věra Kahánková
SDH Kunčice p.O.

Pruhovaný karneval okrsku SMRK

Přestože je na základních ško-
lách docela velká nabídka zájmových 
kroužků a možností vyžití, někteří 
žáci dojíždějí i do okolních měst.

Dne 24. 4. odjel celý 2. stupeň naší 
školy do Rožnova p. R., kde žáci diva-
delního a dramatického kroužku ode-
hráli své autorské představení, kome-
diální hru vlastní tvorby.

Mottem byl „údajný“ třídenní kurz 
zdravé výživy, což však byla jen zá-
stěrka. Hra se věnovala nejen zdravé 
výživě, ale především „zerwaste“, což 
je v překladu „nulový odpad“. Kromě 

jiného ve hře zaznělo, že např. plastová 
lahev se v přírodě rozloží za 450 let,  
mikrotenový sáček za 20 let. Aktéři 
naznačili možnou cestu zdravé vý-
živy, pěstování bio zeleniny, výro-
bu bio masa, ale třeba i „suché WC“.  
Zazněly také vtipné narážky na růz-
né dovozce masa aj. produktů, na 
problematiku současné společnosti. 
Osm dětských herců se velmi pěkně 
vžilo do svých rolí, jednou z nich byla  
i žákyně 8. třídy naší školy, Adéla 
Niklová v roli Mici Kořínkové. Spo-
lužáci ocenili její velmi přesvědčivý  

herecký výkon potleskem a kytičkou. 
Na jevišti využili jednoduché rekvizi-
ty, vzhled podia pružně měnili pomocí 
bílé zatahovací opony. Krátké před-
stavení zakončili úsměvem na tvá-
řích a rozdáním ochutnávky citrónu 
a plátku mrkve.

A co na to Adéla? „Jsem moc ráda, že 
na představení byly pozitivní ohlasy. 
Zpočátku nebylo jednoduché hrát pro 
mou školu, ale potom jsem si to užíva-
la. Jsem ráda, že mám takovou zkuše-
nost a hlavně skvělé diváky.“

M. Kahánková, uč. ČJ

Konečně se mi rozsvítilo!
Ze života školy a školky
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Ve středu, 10. dubna se uskutečnil 
velikonoční den pro mladší žáky. Jejich 
cílem bylo najít poklad, který si mu-
sely na osmi stanovištích vybojovat.  

Na prvním stanovišti děti musely 
odříkat alespoň dvě velikonoční ko-
ledy. Na druhém měly takovou zaje-
čí svačinku, kde musely uhádnout, 
o jaké ovoce či zeleninu se jedná. Na 
třetím měly zavázané oči a podle lana 
se musely dostat na konec a zazvonit 
na zvoneček. Na čtvrtém stanovišti 
děti dostaly kartičky s roztrhanými 
slovy a musely složit alespoň 8 poj-
mů. Na pátém zastavení děti musely 
seřadit správně název dnů pašijové-
ho týdne. Na šestém stanovišti byly 
na stromě zavázány obruče, ke kte-
rým děti musely dohopsat jako zajíček 
a prolézt jimi. Na sedmém stanovišti 
musely přenést vejce na lžíci do urči-
tého místa. Na osmém stanovišti měly 
malý test, co všechno o Velikonocích 

znají. Po splnění všech úkolů děti mu-
sely seskládat celou mapu a jít pro po-
klad. Venku bylo chladno, ale dětem 

to nevadilo, vše si užívaly a na všech 
tvářích byl jen smích.  

Isabel Štefková (žákyně 9. třídy)

Ve středu 10. 4. 2019 se žáci 4. a 5. 
ročníku zúčastnili okrskové soutěže ve 
šplhu, která se konala ve Frýdku-Míst-
ku na 11. Základní škole Jiřího z Po-
děbrad. Ze třinácti přihlášených škol 
nakonec dorazili žáci účastníci pouze 
ze šesti. Jednotlivé týmy byly tvořeny 
čtyřmi dívkami a čtyřmi chlapci.  

Po zahájení začalo soutěžení se vším, 
co k tomu patří. Především povzbuzo-
vání bylo velmi hlasité a potřebné. 

Mnohým pomohlo k výborným vý-
sledkům. Naši žáci se ve dvou kolech 
neztratili a družstvo chlapců získalo 
krásné třetí místo, dívky obsadily mís-
to čtvrté. Tímto umístěním si zajistili 
postup do dalšího kola, které se bude 
konat opět ve Frýdku-Místku. 

 Pokud by se soutěžícím podařilo vý-
kon zopakovat, popřípadě ještě ho vy-
lepšit, byl by to hezký úspěch naší školy. 
Držíme palce. Mgr. Zdeněk Král

23. dubna do naší školy přijel BO-
VÝSEK, živá reklamní figurína firmy 
Bovys, s.r.o. 

Bovýska děti velmi dobře znají z kra-
biček džusíků, které nám spolu se zele-
ninou a ovocem, v rámci projektu Ovoce 
do škol, firma dodává. Tato firma nám 
zajišťuje i dodávky mléka a mléčných 
výrobků. Žáci tak mají každý čtvrtek 

chutnou a zdravou svačinku. Bovýsek 
v krátkém vstupu do každé třídy hovořil 
se školáky o různých druzích ovoce a ze-
leniny i o tom, jak je naše tělo potřebuje 
a znalosti dětí odměnil malým dárkem, 
papírovou skládankou. Tento program 
dětem zpestřil vyučování a hlavně jim 
připomenul, co je ZDRAVÉ MLSÁNÍ.

Mgr. Markéta Jurková

Tak jako každý rok i letos v březnu 
k nám přiskákal klokan a s ním i vý-
zvy v podobě řešení zajímavých ma-
tematických a logických úloh. A jak to 
v tomto školním roce dopadlo? 

V kategorii nejmladších - CVRČEK- 
byli mezi nejlepšími třemi tito žáci: 
Tereza Čajánková ze 2. A tř., Jiří Mag-
doň, Jakub Ryšánek a Eliška Fojtíko-
vá ze 3. tř. 

Kategorii čtvrťáků a páťáků- KLO-
KÁNEK-vyhráli Marek Hanus z 5. tř., 

Ondřej Vojtovič ze 4. A tř., a Sára Ka-
butová z 5. tř. 

Na druhém stupni v kategorii BE-
NJAMÍN jsou v první trojici následu-
jící žáci: Claudie Macurová a Monika 
Fojtíková ze 7. tř. a Jakub Nikel ze 6. tř. 

KADET je pro žáky 8. a 9. tříd a zde 
to dopadlo následovně: první místo 
Daniel Sebera (8. tř.) druhé Josef Kunz 
(9. tř.) a třetí Marek Strnadel (8. tř.). 

Gratulujeme!
Mgr. Alena Charbuláková

V průběhu měsíce března se zú-
častnili žáci 5. a 6. ročníku dvou lekcí 
branného plavání na krytém bazéně 
ve Frenštátě p. R. 

Účastníci kurzu si vyzkoušeli, jak 
se plave v oblečení, pokusili se vy-
táhnout z bazénu tonoucího kamará-
da, orientovali se pod vodou, zachra-
ňovali tonoucí figurínu, na souši pro-
váděli resuscitaci. Také si ověřili své 
fyzické dovednosti. Plavali 50 m na 
čas a zjistili, jakou vzdálenost dokáží 
uplavat za 10 minut. Užili si i zábavu 
při hře vodního póla. 

Na dopravu jsme jim přispěli z darů 
věnovaných škole, za které přispívají-
cím rodičům děkujeme.

Mgr. Blanka Zemánková

Putování za velikonočním zajíčkem

Okrsková soutěž ve šplhu

Ovoce do škol

Matematický Klokan

Branné plavání

Soutěž je určena pro 5. až 8. roč-
níky. V letošním školním roce jsou 
úspěšnými řešiteli, a tedy postupují-
cími do okresního kola, tito žáci: 

Marek Hanus a Sára Kabutová z 5. tří-
dy, Lenka Madryová z 6. třídy, Monika 
Fojtíková ze 7. třídy a dva osmáci, Da-
niel Sebera a Lukáš Poledník. 

Gratulujeme a budeme držet pěsti 
28. května, kdy proběhne další kolo 
soutěže. 

Mgr. Alena Charbuláková

Školní kolo 
matematické 
Pythagoriády
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Dne 2. dubna 2019 se konalo již 
tradiční školní kolo recitační sou-
těže. Toho se mohly zúčastnit děti, 
které postoupily z jednotlivých tříd-
ních kol. 

Žáci se naučili vybranou básnič-
ku, procvičili si paměť a porovnali 
své recitační schopnosti s ostatními 
spolužáky. 

Všichni byli moc šikovní, porota tak 
měla nelehký úkol z každé kategorie 
vybrat ty nejlepší recitátory. Nakonec 
ji nejvíce zaujali a na stupních vítězů 
stanuli tito žáci. 

I. kategorie (1. tř.)
1. místo: K. Hrubišová
2. místo: N. Konvičková
3. místo: J. Knapek

II. kategorie: (2. a 3. tř.)
1. místo: L. Pavlisková, 2. tř.
2. místo: R. Šigut, 2. tř.
3. místo: V. Fojtíková, 3. tř.

III. kategorie (4. a 5. tř.)
1. místo: M. Pavlisková, 4. tř. 
2. místa: Š. Mičulka, 4. tř. 
                  M. Šilhavý, 4. tř. 

IV. kategorie (2. stupeň) 
1. místo: C. Macurová, 7. tř. 
2. místo: M. Fojtíková, 7. tř. 

Všichni si zaslouží pochvalu za peč-
livou přípravu a poděkování za hezký 
zážitek. Vítězům ještě jednou gratulu-
jeme!  Mgr. Silvie Kokešová

První jarní výlet nebyl sice přímo 
s jarem spjatý, ale i tak jsme si ho jar-
ně užili plnými doušky, počasí nám 
přálo, sluníčko krásně svítilo a my 
cestou obdivovali, jak se příroda pro-
bouzí. Navštívili jsme výstavu Svět 
kostiček aneb SEVA český fenomén. 
Zvířata v životní velikosti, společen-
ské hry, modely vozidel anebo detailně 
propracované stavby domů. To všech-
no si mohly děti prohlédnout a poté 
i samy vyzkoušet postavit ve výstavní 
síni Albína Poláška ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. Jelikož tvoření děti baví, 
bylo těžké je pak od hry odtrhnout na 
zpáteční cestu autobusem. 

Avšak hlavní téma tohoto měsí-
ce byly Velikonoce, které vnímáme 
hlavně jako svátky jara. Končí zima, 

jarní sluníčko vytahuje ze země prv-
ní květiny. A abychom se dozvědě-
li něco málo o velikonočních tradi-
cích, tak jsme opět navštívili Muze-
um a pamětní síň Sigmunda Freuda  
v Příboře, kde si pro nás tentokrát 
připravili interaktivní pořad „Veliko-
noce za starých časů“. Povídali jsme 
si o velikonoční symbolice, vynášení 
Mařeny, jak se zdobily vajíčka, o ple-
tení tatarů, … Měli jsme zde možnost 
si prohlédnout kraslice i 100 let sta-
ré. Děti si na závěr vyrobily papíro-
vou kytičku, kterou ozdobily velký 
tatar. Ještě před odjezdem jsme se 
prošli po krásných zahradách v mu-
zejním nádvoří. 

Další velkou událostí v tomto mě-
síci byl pro děti zápis do základních 

škol. Pro děti je zápis velká událost 
a zážitek, pilně se na tento den všech-
ny připravovaly a také těšily. Je to 
jeden z velkých kroků a změn, kte-
ré dítě ve svém životě zvládá. Sym-
bolizuje první krok dítěte na cestě  
k samostatnosti a vzdělávání. Proto 
jsme to pak vše i řádně oslavili vý-
borným zmrzlinovým pohárem se 
šlehačkou. 

Druhý dubnový týden přišla ta po-
řádná Velikonoční nálada i do naší tří-
dy. Děti vyrobily velikonoční výzdo-
bu, upekly si beránka, který krásně 
provoněl celou školku a který nás ka-
ždé ráno vítal na okně šatny a užíval 
si s námi i atmosféru Velikonočního 
tvoření s rodiči.  

(pokračování na str. 15) 

Recitační soutěž – školní kolo

Nejen Velikonoce - svátky jara, víry a tradic,  
ale i první velký krok k samostatnosti …

Krásné velikonoční dny vám při-
pomene básnička, kterou napsala 
Klára Balcarová z 2. A třídy. 

Velikonoční
Povídalo sluníčko, 
namaluji vajíčko.

Na pomlázku mašli dáme,
upečený koláč máme.

Mazanec, ten krásně voní,
beránek se k němu kloní.
Beránka my dáme ven,
protože je krásný den.
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(dokončení ze str. 14) 
Jako vždy to bylo velice příjemné 

odpoledne. Děti i rodiče si zde vy-
zkoušeli výrobu kuřátek z vlny, zdo-
bení papírových vajíček a výrobu 

květinového závěsu do okna. A ne-
byly by Velikonoce bez kraslic. Ty si 
děti samy barvily a zdobily. Nakonec 
jsme si ještě upekli tradiční české 
„Preclíky od lišky“, které si pak děti 

odnesly na vrbovém kroužku, spo-
lečně s kraslicemi a slepičkou na dve-
ře domů, aby i ony mohly přispět ke 
krásné atmosféře svátků jara.

Bc. Jana Klímková

Nejen Velikonoce - svátky jara, víry a tradic,  
ale i první velký krok k samostatnosti …

Ve čtvrtek 25. dubna se děti z MŠ 
školní, ze třídy Ptáčat, vydaly na celo-
denní pěší výlet. Rozhodly se pomá-
hat skřítkovi Neposedovi, který se po 
dlouhém zlobení v našich lesích rozho-
dl, že se polepší. Naše putování vedlo 
kolem lomu na kopec Tabašťák, dále 
pak po Valašské šly děti lesem, hrály si 
na loukách a plnily přitom těžké úkoly. 
Musely nalepit zpátky muchomůrkám 
puntíky, postavily mravenečkům nová 
mraveniště, posbíraly otrhané a roz-
házené borůvky, všimly si, že skřítek 
vyhnal i zvířátka, a tak je musely hle-
dat podle stínů. Samozřejmě jsme spo-
lečně hráli závodivé i poznávací hry, 
kluci stavili děvčatům přes potůčky 
mosty z kamenů, ale nejtěžším a nej-
důležitějším úkolem bylo zasadit do 
lesa nový strom.  (pokračování na str. 16) 

Jak jsme pomáhali skřítkovi Neposedovi
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(dokončení ze str. 15)
Na vhodné místo, blízko vody, děti 

vlastnoručně vyhloubily díru, zasadi-
ly do něj jedličku a pak „našemu“ stro-
mečku nosily vodu v dlaních. Všechny 
děti se zapojily a s velkým nadšením 
se o něj staraly. Za velkou pomoc a vy-
svobození poslal skřítek dětem dáre-
ček s dobrotami a dřevěným ptáčkem 
na památku.

Na oběd jsme si zašli do penzio-
nu Ondřejník, kde se o nás, tak jako 
vždy nádherně postarali. Moc děku-
jeme panu kuchaři, paní Katce a všem  

 
zaměstnancům, kteří nás v našich ak-
tivitách podporují a připraví dětem 
vždy fantastický oběd. Po jídle jsme 
přešli k hasičárně, kde si děti na při-
praveném koberci venku pod břízami 
poslechly pohádky, trošku si odpoči-
nuly a pak nastalo další hraní, běhá-
ní a tvoření. Část kluků si na koberci 
stavěla lego, část si hrála na pískovi-
šti a ostatní se zabavili jinými hrami. 
Tady si je pak vyzvedli rodiče, a věřte, 
dětem se moc domů nechtělo.

Věra Kahánková

Jak jsme pomáhali skřítkovi Neposedovi

REVIVALS

Na slovíčko s Albínem Poláškem 
komponovaný pořad s kapelou Praktik People ke 140. výročí jeho narození

Tesání vlastního osudu 
projekce fi lmu o Albínu Poláškovi, režie Kamil Holub

Pocta Waldemaru Matuškovi  
Jaromír Adamec Trio

ABBA CZ 
revival

Odpolední program 
pro děti

&

ZA PODPORY 
OBCE ČELADNÁ v lázních Čeladná 

dne 25. 5. 2019
od 15.00 hodin, vstup zdarma
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Co se děje v okolí
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Pátý ročník fes-
tivalu Ladná Čelad-
ná, který se koná  
2.-3. srpna v areálu 
Základní školy Če-
ladná, slibuje dva 

dny plné hudby, zábavy a jedinečné 
atmosféry. Vedle hlavních hvězd, 
jimiž je pražská skupina Tata Bojs 
a písničkář a skladatel Jaroslav 
Uhlíř, se návštěvníci mohou těšit 
i na nejnovější objev české hudeb-
ní scény – talentovaného Thoma 
Artwaye. Dále na tradičně netra-
diční duo Vasilův Rubáš, charis-
matického Davida Krause a v ne-
poslední řadě na polskou hudební 
skupinu Hańba, která festival ne-
všedně oživí. Děti se mohou těšit 
na Michala Nesvadbu, praktické 
workshopy a další zábavu. Neo-
cenitelným bonusem festivalu je 
dobrá nálada umocněná kulisami 
malebných Beskyd. 

Také u pátého ročníku festivalu 
Ladná Čeladná se organizátoři vy-
dali cestou hudební rozmanitosti 
a žánrové pestrosti. „Jak stálým ná-
vštěvníkům, tak i zcela novým příz-
nivcům chceme představit co nejširší 
žánrovou hudební nabídku, netradiční 
pojetí hudebních vystoupení i jedineč-
ná spojení hudebních kultur,“ říká za 
organizátory festivalu Ladná Čelad-
ná Jindřich Vaněk s tím, že největšími 
hvězdami festivalu letos jednoznač-
ně bude dnes již legendární pražská 
skupina Tata Bojs a písničkář a skla-
datel populární a filmové hudby Ja-
roslav Uhlíř, které asi není potřeba 
dlouze představovat. Návštěvníci se 
ale mohou těšit i na dvojnásobného 
držitele ceny Anděl, 25letého talen-
tovaného českého zpěváka, písnič-
káře a buskera, který skládá v an-
gličtině, Thoma Artwaye. Ten má 

nezaměnitelný hudební projev spoju-
jící moderní zvuk, klasické písničkář-
ství a tklivé melodie. Třešinkou na 
dortu bude i alko-punk-reggae-folk-
-akusticko-crossoverové duo Vasilův 
Rubáš pověstné osobitým komickým 
pojetím koncertů. Tato převážně ne-
vážná kapela, jak se sami její členové 
často označují, rozhodně není stro-
há ani fádní. Drsná kapela jemných 
mužů se netají láskou k životu, kte-
rý si dokážou užívat, a tuto živočiš-
nost s patřičnou dávkou dobré nála-
dy předávají i publiku. Lahůdkou pro 
všechny jistě bude i polské uskupení 
Hańba, které jedinečně a zcela věro-
hodně ve své hudbě popularizuje ob-
dobí třicátých let minulého století – 
ovšem s příměsí punku-ska-klezmer 
a dalších moderních hudebních sty-
lů. „Čtyři mladíci polské skupiny Ha-
ńba zcela odpovídají čtyřem živlům – 
rozohní každé publikum, uzemní svým 
nespoutaným drivem a projevem do-
konale ztvárňujícím literárně-hudeb-
ní fikci, rozevřou všem plíce vzduchem 
naplněným energií, když vás vtáhnou 
do svého vystoupení a donutí vás žíznit 
po další písni. Hańba si postupně pod-
maňuje publikum po celém světě svou 
originalitou, šťávou a především jedi-
nečnými zážitky, které svým přízniv-
cům přináší, takže věříme, že nejinak 
tomu bude i v srpnu na Ladné Čelad-
né,“ říká s úsměvem Jindřich Vaněk 
s dovětkem, že nesmí zapomenout 
upozornit ani na vystoupení mladé-
ho charismatického zpěváka, herce, 
skladatele a textaře Davida Krause 
známého z televizního pořadu svého 
otce Show Jana Krause. 

Ladná Čeladná hraje do noty všem 
generacím 

Jedinečnost festivalu spočívá i v péči 
o nejmenší návštěvníky, pro které je 

připraven bohatý kulturní i zábavně-
-vzdělávací program pod taktovkou 
skvělého herce a mima Michala Ne-
svadby známého zejména z dětského 
televizního pořadu Kouzelná školka. 
„Jsme si vědomi, že děti patří mezi nej-
přísnější publikum, a jsme proto připra-
veni jim dopřát zvláštní péči i program, 
aby se dobře bavily. Když jsou spokojené 
děti, jsou spokojení i jejich rodiče,“ říká 
Jindřich Vaněk s tím, že Michal Nesvad-
ba má pro děti připraven atraktivní in-
teraktivní program, kterým je vtáhne 
do hry, a je připraven se s dětmi po vy-
stoupení i vyfotit na památku. 

Bližší informace najdete na http://
www.ladnaceladna.cz/ nebo na https://
www.facebook.com/ladnaceladna.

Pořadatelem akce je agentura SIL-
VER B.C., s.r.o.

Partneři festivalu: Obec Čeladná, 
Beskydské rehabilitační centrum, Ori-
ental, Moravskoslezský kraj

Letošní Ladná Čeladná překvapí ještě pestřejším 
programem!
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PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

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

Telefon: 603 315 738

Penzion Ondřejník 
hledá do svého pracovního týmu kolegyni  

na obsluhu restaurace a wellness. 
Podrobné info na telefonu 777 061 221

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

 

Květen s novým  
víkendovým menu! 

 

Hamburgery     Pečená krůta   

Grilovaný hovězí pupek   

Steaky   Borůvkové knedlíky 
 

Otevřeno pondělí-neděle 11.00-21.00  

777 061 221 

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

GUADALCANAL – ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ HISTORIE OST-
ROVA LOVCŮ LEBEK
Přednáška o pátrání po stopách námořní expedice 
na sklonku 19. století a na místech první americké 
ofenzívy v Pacifiku za 2. světové války.
Přednáší Radek Polách z Muzea Novojičínska.
Ve čtvrtek 23. května 2019 v 17.00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč. 

FRENŠTÁTSKÁ MUZEJNÍ NOC
V pátek 17. května 2018 od 17.00 do 22.00 hodin v pro-
storách frenštátského muzea.
Program: Divadlo babky Miládky, komentovaná prohlídka 
výstavy Říše prastará, mocná i zkrocená, hudební vystou-
pení kapely Nightshift. V průběhu programu: prohlídka 
stálých expozic, interaktivní úkoly pro malé i velké, střelba 
na laserové střelnici. 
Zvýhodněné vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 10,- Kč.

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

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
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