
Vážení spoluobčané,
jak ten čas letí! Nedávno jsme 

přivítali nový rok 2016 a už tady 
máme půlku roku. Červen je také 
posledním měsícem školního roku. 
Všem školákům přeji pěkné vy-
svědčení a dobře prožité prázdniny. 
Absolventům učňovských škol, ma-
turantům i absolventům vysokých 
škol přeji úspěšný start do nového 
života. Také učitelé si během prázd-
nin zaslouží načerpání čerstvých sil 
do nového školního roku.

Pranostiky platí i pro měsíc čer-
ven, například – „Je-li červen mír-
ný, nebude v prosinci mráz silný. 
Medardova kápě, čtyřicet dní kape. 
Červen mokrý a studený – bývají 
žně vždy zkažený.“ Bohužel v dneš-
ní přetechnizované době pranosti-
ky již moc neplatí. 

Před několika roky k nám dora-
zil nový svátek – Den otců, který je 
stanoven na třetí červnovou neděli – 
19. června. Je otázkou, zda bude vše-
obecně uznávaným svátkem, jako 
Svátek matek. I odpovědní otcové se 
přece podílejí na výchově svých dětí.

Na konci měsíce května byla do-
končena stavba splaškové kanalizač-
ní větve A30 u železničního nádraží. 
Také se podařilo zajistit provedení 
přeložky vodovodního řádu pod tra-
tí na železničním přejezdu u dřevě-
ného kostela, kterou zajistila Správa 
železniční dopravní cesty – investor 
revitalizace trati. Jsou také rozpra-
covány projekty na stavbu chodníku 
k Domu pro seniory a na lávky pro 
pěší přes vodní toky, které jsou po-
kračováním již vybudovaných chod-
níků. Podrobněji popíšeme příště.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Cesta kolem světa 
– tábor 
22. - 26. srpna 2016

6 Cestopisná 
přednáška o Norsku 
a Rusku – 24. června

8 Večerní astrono-
mické pozorování 
11. června

8 Fotbalový 
turnaj 
25. června

Slovo starostyOpět k tématu „Centrum obce 
Kunčice pod Ondřejníkem“
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Součástí hledání zadání architektonické soutěže byla výstava současné architektury 
s názvem MÍSTA ARCHITEKTONICKÉHO VZ(D)ORU - česká architektura mimo tra-
diční centra 1990 - 2013. Jedná se o putovní výstavu nejkvalitnějších veřejných sta-
vem, které vznikly v obcích a městech do 20 tis. obyvatel. Hlavním posláním výstavy 
je propagace soudobé architektury a také inspirace pro samosprávy. Vernisáž zpří-
jemnili svým vystoupením pánové Petr Vrlík a Ladislav Kokeš. Děkujeme.  – MŠ – 

Foto: Stanislava Byrtusová

Obec Kunčice p. O. a Nadace Partnerství vás zvou na veřejné plánovací setkání na téma

Jaké bude centrum Kunčic pod Ondřejníkem?
ve čtvrtek 16. června 2016 od 17 hod., sál restaurace Huťařství, Kunčice p. O. 70

• Čeho si v současnosti v centru ceníte a je třeba to chránit? 
• Co Vám v centru chybí, co je nefunkční, nevzhledné nebo nebezpečné? 
• Jak centrum proměnit tak, abyste jej rádi navštěvovali a byli na něj hrdí?

Přijďte svým hlasem přispět ke kvalitnímu zadání pro architekty i k tomu, aby se 
centrum proměnilo i podle Vašich představ! 

Dovolujeme si Vás pozvat na kávu a drobné občerstvení, které pro Vás připravíme 
s podporou místních farmářů – rodiny Macurových a Menšíkových, aby se nám pří-
jemněji přemýšlelo a pracovalo.
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Zastupitelstvo obce přistupuje kon-
cepčně k návrhu řešení centra obce 
Kunčice pod Ondřejníkem v lokalitě 
v okolí obecního úřadu a před Huťař-
stvím (viz foto na str. 2). Před pláno-
vaným vyhlášením architektonicko-
-urbanistické soutěže, která přinese 
přehlídku konkrétních návrhů, je třeba 
společně sestavit zadání. Toto zadání 
by mělo popsat, jaké představy a oče-

kávání vy, obyvatelé a uživatelé centra, 
máte. Kvalitní zadání pro architekty je 
předpokladem pro kvalitní návrh. 

Proto se na vás obracíme s dotazní-
kem, který byl součástí mimořádného 
vydání obecních novin. Moc prosíme 
o jeho vyplnění. Dotazník je možno 
vyplnit také online na adrese:
www.prostranstvi.cz/kuncice 

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Informace o dalším postupu, před-
pokládaný harmonogram

Konec května/počátek června 
– sběr názorů veřejnosti pomocí do-
tazníku.

16.6.2016 – plánovací setkání s ve-
řejností. Dovolujeme si Vás pozvat na 
kávu a drobné občerstvení, které pro 
Vás připravíme s podporou místních 
farmářů – rodiny Macurových a Men-
šíkových, aby se nám příjemněji pře-
mýšlelo a pracovalo.
Červenec/srpen – vyhodnocení 

podnětů veřejnosti, formulace zadání
Den obce – 10.9.2016 – sumarizace 

názorů, shrnutí a zveřejnění formula-
ce zadání, poslední připomínky

Konec září – vyhlášení veřejné ar-
chitektonické soutěže.

Texty a fotogra ie z uskutečněných 
přednášek si můžete prohlédnout na 
webu obce: http://www.kuncicepo.
cz/nove-centrum-obce

Opět k tématu 
„Centrum obce Kunčice pod Ondřejníkem“

Jak snad všichni víme, není to po-
prvé, co se představitelé obce pokouší 
předkládat určité urbanistické záměry 
na přestavbu centra a zatím se to vždy 
setkávalo s nedostatečnou mírou vše-
obecné podpory. Myslím, že problém, 
proč se to dosud nedařilo, spočíval v ne-
dostatečném ozřejmění si toho, co ob-
čané od nového centra očekávají. Sou-
časné vedení zvolilo správnou cestu – 
začít diskuzí s veřejností. Domnívám se, 

že debatě o tom co a jak se má v centru 
obce vybudovat musí předcházet pro-
ces všeobecného vyjasnění a konsenzu, 
proč je vůbec tento záměr řešení cent-
ra potřebný. Vlastně se jedná o zodpo-
vězení jen několika základních otázek:

Tou první otázkou by mělo být, zda 
naše obec Kunčice pod Ondřejníkem 
vůbec má mít jedno centrum. Jsou 
přeci obce, které mají centra dvě, tři 
a rovněž i žádné. Naše obec je právě 

příkladem takové, která měla v jisté 
časově nepříliš vzdálené době svého 
vývoje vlastně centra tři: a) historické 
centrum kolem kostela Maří Magdalé-
ny, b) centrum kolem Huťařství, obec-
ního úřadu a školy a konečně c) oblast 
kolem nádraží, kina, pošty, restaurace 
a školky – potažmo až k tehdejší ne-
mocnici (vzpomeňme, že daleko-ši-
roko první „bytovky“ byly postaveny 
u nemocnice).  (pokračování na str. 3)

Několik poznámek do diskuze k záměru 
přestavby centra obce

 Farma a Mlékárna U Macurů 
  Prodej syrového čerstvého  
  mléka a mléčných výrobků  
  přes výdejní automaty.  

Vše vyprodukováno  
na farmě Kunčice pod Ondřejníkem 58 

Web: www.mlekarnaumacuru.cz 
Tel: 604 138 403, 731 175 079 
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Jarmila Blažková  94 let
Marie Šrubařová  91 let
Irma Janáčová  90 let
Zdeňka Káňová  87 let
Ludmila Valášková  85 let
Květoslava Máchová  84 let
Zdeňka Kociánová  83 let
Věra Šte ková   80 let
Miluše Lapčíková  80 let
Eduard Krhut   80 let
Jiří Langer   80 let
Miluše Škucová  75 let
Jan Michna   75 let
Jarmila Kuchařová  70 let
Jaroslav Fajkus  70 let
Jan Křenek   70 let

Miroslava Macurová  65 let
Vilém Novák   65 let
Zdeněk Mazoch  60 let
Zdeňka Pustková  60 let
Lubomír Závodný  60 let

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

„Tvé srdce dávno utichlo,
tělo Tvé je zemí přikryto,
ve vzpomínkách jsi stále 

mezi námi,
takového, jakého jsme Tě znali“

Dne 12. června 2016 
by se dožil 70 let 

pan Antonín Káňa. 
Zároveň dne 15. dubna 2016 

uplynulo 20 let od jeho úmrtí. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 

prosím s námi.

Vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Jubilanti – červen 2016
Vzpomínky

Rozloučení

Společenská rubrika

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

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

V měsíci květnu jsme se naposledy 
rozloučili s paní Jiřinou Pavliskovou, 
s paní Annou Černochovou a panem 
Jindřichem Chýlkem.

TJ Kunčice pod 
Ondřejníkem od-
bor ASPV vás zve 
na vycházku, kte-
rou máme napláno-
vanou na čtvrtek 
16. června 2016. Po-

jedeme nejdříve autobusem do Frenštá-
tu – od Skalky v 8.20 hod, od rozcestí 
8.22, od Holubjanek 8.23, od Huťařství 
8.26, od kostela 8.29. Pak přestoupíme 
na Kozlovice (odjezd 9.48) dojedeme 
ke kříži, od kříže jede autobus v 10.05 
ke garážím pod Ondřejník a pak už po 

svých po vrstevnici směr Kunčice 
p. O. nad Dřevař. Pokud bude mít ně-
kdo možnost dopravit se pod Ondřej-
ník jinak, počká na nás na konečné au-
tobusu v 10.10  hod. Bude-li vám čas 
i trasa vyhovovat, vydejte se s námi.

Pohyb je život (Z.K.)

Červnová vycházka

Několik poznámek do diskuze k záměru 
přestavby centra obce

Čas dovolených se blíží...

(dokončení ze str. 2)
Pokud totální centralizace bude 

přáním většiny občanů, pak je na mís-
tě vyjasnit si do jaké míry občanům 
stávající centrum u obecního úřadu 
vyhovuje či nevyhovuje. Pokud nevy-
hovuje, je zapotřebí zvědět, co občané 
od nového centra očekávají. Teraso-
vé domy? Novou školu? Nový obecní 
úřad? Nové nákupní centrum? Nový 
komplex služeb? Dětské hřiště, spor-
toviště či dokonce park?. Jen se znalos-
tí veřejností akcentovaných požadav-
ků a potřeb lze reálně stanovit zadání 
pro urbanisty. 

Rozhodně by ale nebylo dobré, aby 
důvodem pro novou tvář centra obce 
bylo pouze pošilhávání po sousední 
obci Čeladné, to by byla vskutku špat-
ná cesta. Také nesmí dojít k tomu, aby 
budování nového centrálního vybave-
ní obce mělo negativní dopad na kva-
litní fungování a další rozvoj ostat-
ních části obce (varovným příkladem 
ze současnosti je naše krajské město, 
kde nové obchodní centrum Karolina 
zcela zlikvidovalo smysl dosavadního 
historického centra města).

Obsah mého příspěvku se dá shr-
nout do následujících pěti otázek:

1) Jak se v současnosti řeší obdobné 
situace v jiných obcích?

2) Požadují naši občané výrazně cen-
tralizované jádro obce?

3) Pokud ano, co tam vlastně požadují 
resp. potřebují?

4) Neohrozí zvolený stavební záměr 
z inančního hlediska stávající fun-
gování (resp. kvalitu služeb) a roz-
voj v ostatních částech obce?

5) A konečně by bylo dobré prověřit, 
zda dosavadní urbanistický vývoj 
obce je v souladu s novým záměrem?

V Kunčicích p. O. dne 28.4.2016
 Doc. Ing. Jan Folprecht, Ph.D.

Jak je to s cestovními doklady pro 
děti? Věděli jste například, že i děti 
mohou do členských států Evropské 
unie cestovat na vlastní občanský 
průkaz?

Vzhledem k nestabilní bezpeč-
nostní situaci v některých zemích, 
které byly dlouhodobě turistickými 
destinacemi, jako například Egypt 

nebo Turecko, se dá letos očekávat ná-
růst zájmu cestování po Evropě. Mimo 
členské státy Evropské unie lze na ob-
čanský průkaz cestovat také do Albá-
nie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, 
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska 
a také na Island. Cena za vydání ob-
čanského průkazu pro dítě do 15 let 
je 50,- Kč, platnost 5 let.

Cestovní pas pro dítě do 15 let stojí 
100,- Kč a dobu platnosti má stano-
venou také na 5 let.

Bližší informace k vyřizování 
osobních dokladů lze nalézt na webu 
Ministerstva vnitra na adrese: www.
mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

-MŠ-
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Záležitosti týkající se základní 
a mateřské školy:
RO projednala a schválila 
• žádost Základní školy a mateřské 

školy Karla Svolinského, Kunčice pod 
Ondřejníkem, p.o. o schválení přijetí 
inančního daru ve výši 5 000,- Kč 

a věcného daru - golfového vybavení 
v celkové hodnotě 9 688,76 Kč od Če-
ladná Golf Club.

• účetní závěrku příspěvkové organi-
zace ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kun-
čice pod Ondřejníkem za rok 2015.

• rozdělení hospodářského výsledku 
za rok 2015 ve výši 30 624,86 Kč dle 
návrhu ředitele školy následovně: 
Fond rezerv – 6 624, 86 a Fond od-
měn – 24 000,- Kč.

• upravený provozní řád areálu školy. 
Provozní řád se upravuje s ohledem 
na skutečnost, že správcem areálu 
bude paní Monika Motyková. 

Infrastruktura, občanská vybave-
nost a údržba obce:
RO projednala a schválila 
• Smlouvu o partnerství a vzájemné 

spolupráci za účelem realizace pro-
jektu „Chodník podél silnice II/483, 
Čeladná – II. Etapa“ (projekt) mezi 
Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a Obcí Čeladná, se sídlem Čeladná 1, 
739 12 Čeladná. Účelem této smlou-
vy je zajištění úspěšné realizace 
výše uvedeného projektu v rámci 
žádosti o podporu z výzvy Integro-
vaného regionálního operačního 
programu (IROP). Jedná se o projekt 
výstavby chodníku od BRC k točně.

• upravení trasy kanalizace větve 
A30 a navýšení objemu prací (ví-
cepráce k této stavbě ve inančním 
objemu 54 620,- Kč). 

• nákup profesionální velkoploš-
né sekačky na údržbu travnatých 
ploch TIGER CAT II, typ STCII-48V-
-22FS, výrobce SCAG od společnosti 
AGROCAR, s.r.o., Pod Šenkem 2046, 
744 01 Frenštát pod Radhoštěm za 
cenu 356 950,- Kč vč. DPH.

• cenovou nabídkou Ing. arch. Martina 
Jandy, Lomná 1 895, 744 01 Frenštát 
pod Radhoštěm. Předmětem ceno-
vé nabídky bylo zpracování projek-
tu na Zastávku hromadné dopravy, 
spojené s veřejným WC (u vlakové-
ho nádraží, bývalé kino). Projektová 
dokumentace bude vypracována ve 
stupni DUR a DPS, celková nabídko-
vá cena je 27 000,-Kč bez DPH.

Různé:
RO projednala a schválila:
• udělení Souhlasu s umístěním sídla 

Českého svazu včelařů, z.s. základ-
ní organizace Kunčice pod Ondřej-
níkem, evidenční číslo: 70215, IČ: 
63699389 na adrese Kunčice pod 
Ondřejníkem č.p. 569.

• zveřejnění záměru č.4/2016. Před-
mětem zveřejňovaného záměru je  
pronájem části pozemku na parce-
le č.9/3 v k.ú. Kunčice pod Ondřej-
níkem.

• navýšení členského příspěvku obce 
do Zájmového sdružení Frýdlantsko 
– Beskydy pro rok 2016 o 32 764,- 
Kč. Příspěvek se navyšuje s ohledem 

na usnesení Rady sdružení Zájmové-
ho sdružení Frýdlantsko – Beskydy, 
které se týká zakoupení laserového 
rychloměru (bezpečnost provozu 
v obcích mikroregionu).

• mimořádné vydání obecních novin, 
které bylo věnováno tématu „Nové 
centrum obce Kunčice pod Ondřejní-
kem“; termín vydání – konec května 
2016. Náklady na gra ické zpracování 
a tisk budou ve výši 5 914 Kč vč. DPH.

• Smlouvu o právu provést stav-
bu mezi Obcí Kunčice pod Ond-
řejníkem (vlastník nemovitosti) 
a Heller Reality, s.r.o., se sídlem 
28. října 491/66, 702 00 Ostrava 
(stavebník). Předmětem smlouvy je 
realizace staveb inženýrských sítí 
- areálového rozvodu vody, dešťo-
vé kanalizace, areálového rozvodu 
NN v rámci stavby „ Rekonstrukce 
a přístavba penzionu Jurášek v Kun-
čicích pod Ondřejníkem“ a „Novo-
stavba rodinného domu“.

Zápisy a usnesení z jednání Rady 
obce Kunčice pod Ondřejníkem nalez-
nete na webu obce: www.kuncicepo.
cz – hlavní menu (vlevo) – usnesení 
z rady obce.

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

Obec informuje

O čem jednala Rada obce?

Pietní akt k uctění památky občanů naší obce

Informujeme občany, že kontej-
ner na trávu je dočasně umístěn 
ve skladu kontejnerů pod obec-
ním úřadem (vedle garáží pod 
cestou). Po dohodě s pracovníky na 
místě můžete odložit i jiný odpad.

Otevřeno:
PO: 15 -18,  ST: 15 -18,  SO: 10 -14

Bioodpad

Přinášíme fotogra ie ilustrující tradiční důstojný pietní akt k uctění památky občanů naší obce padlých za 1. a 2. světové 
války. Letos jsme si připomněli již 71. výročí konce 2. světové války a vítězství nad nacismem. Na programu bylo vystoupení 
školního sboru a slavnostní řeč, kterou přednesl starosta obce, pan Tomáš Hrubiš a za žáky projev četla žákyně 9. třídy, sleč-
na Markéta Heisigová. U podobných akcí nesmí chybět zpěv české státní hymny a kladení věnců. Po celou dobu vzpomínkové 
akce drželi žáci školy čestnou stráž. Foto: Stanislava Byrtusová
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Oznamujeme, že od 1. června vyko-
nává funkci správce areálu paní Mo-
nika Motyková.

Co dělá správce areálu? 
• odemyká a zamyká areál dle pro-

vozní doby
• dohlíží na dodržování Provozního 

řádu areálu ZŠ a MŠ Karla Svolin-
ského uživateli areálu

• provádí pravidelnou obchůzku are-
álu

• komunikuje s uživateli areálu (na 
paní Motykovou se můžete obracet 
s žádostmi o rezervace multifunkč-
ního hřiště, rozsvěcování světel na 
hřišti (tato služba je zpoplatněna)

• kont roluje upev nění branek , 
ochranných sítí

Kontakt na správce areálu:
tel. č. 735 543 173

Provozní doba areálu 
Provozní doba v průběhu školního 

roku (září – prosinec, leden – červen):
PO – PÁ   8.00 hod. - 16.30 hod. 
   pro školu a školní družinu

   16.30 hod. - 20.00 hod. 
   pro veřejnost

SO, NE,   státní svátky, prázdniny
   8.00 hod. - 20.00 hod. 
   pro veřejnost

Provozní doba o prázdninách (červe-
nec – srpen):
PO – NE   8.00 hod. - 22.00 hod. 
   pro veřejnost

Provozní doba pro veřejnost může 
být upravena z důvodů předem domlu-
vených akcí školských, sportovních 
a společenských zařízení a organizací 
popř. skupiny občanů. V zimním ob-
dobí bude areál uzavřen po setmění. 
Osvětlení hřiště je možno dohodnout 
pouze pro organizované skupiny a pro 
pořádání akcí po dohodě se správcem 
areálu.

Areál se skládá z běžeckého ová-
lu, travnaté plochy, víceúčelové as-
faltové plochy, multifunkčního hřiště 

s umělým povrchem, dětského hřiště. 
Připomínáme, že školková zahrada 
v přírodním stylu slouží výhradně 
pro děti z mateřské školy. Pobyt dětí 
v tomto prostoru se řídí samostatným 
provozním řádem.  –MŠ–

Příchod patronů Moravy sv. Cy-
rila a Metoděje k nám na Moravu 
byla událost obrovského kulturní-
ho a duchovního významu nejen pro 
naši zem, ale pro značnou část Ev-
ropy. Na počest této události bude 
na naší radnici vyvěšena moravská 
vlajka. Moravská vlajka je v součas-
nosti také vnímána jako symbol sou-
náležitosti občanů k území Moravy, 
jejího duchovního a společenského ži-
vota. 

Historie moravské vlajky
Dnešní hojně rozšířená podoba mo-

ravské vlajky vychází ze zemských ba-
rev, zlaté a červené, kterých se od po-
čátku 19. století používalo k výzdobě, 
později začaly být vyvěšovány i jako 
prapory. O iciálního stvrzení se do-
čkaly v roce 1848, kdy poslanci Mo-
ravského zemského sněmu schválili 
5. článek nové moravské ústavy, ve 
kterém se de inuje zemský znak a zem-
ské barvy: „Země moravská podrží do-
savadní svůj erb zemský, totiž orlici 
vpravo hledící, v poli modrém a čer-
venozlatě kostkovanou. Zemské barvy 
jsou zlatá a červená.“ Od stanovených 
zemských barev byla následně od-

vozena moravská vlajka, kterou tvo-
ří dva vodorovné pruhy. Horní pruh 
je žlutý, spodní je červený. V dru-
hé polovině 19. století a počátkem 
20. století, v době vzestupu naciona-
lismu, to byla právě moravská vlaj-
ka, která sjednocovala obyvatelstvo 
naší země bez ohledu na národnost. 
Ačkoliv události dvacátého století 
nebyly pro její užívání příliš přízni-
vé, najdeme o ní doklady za první re-
publiky, po roce 1945 i kolem roku 
1968.

Nový impuls k rozšíření přišel po 
uvolnění poměrů po roce 1989. Tra-
diční žlutočervené moravské vlajky 
začaly být opatřovány zemským zna-
kem – šachovanou orlicí v modrém 
poli, a to z důvodu odlišení od jiných 
podobných vlajek. Tato varianta si 
pro svoji srozumitelnost i estetickou 
úroveň získala velmi rychle oblibu po 
celé Moravě a stala se základní a vše-
obecně uznávanou podobou moravské 
vlajky současnosti.

Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího 

svátku bývá moravská vlajka vyvěšo-
vána i v další dny spjaté s moravskou 
historií.  (pokračování na str. 6)

Nový správce areálu školy

Moravskou vlajku na počest příchodu Cyrila 
a Metoděje vyvěsíme i v naší obci 

Obecní noviny vyjdou počátkem 
července jako dvojčíslo (uzávěrka 
25. 6.), další noviny pak vyjdou až 
v září (uzávěrka 25.8.)  –MŠ–

Jak budou 
obecní noviny 
vycházet v létě?

Již v minulém vydání obecních 
novin jsme Vás informovali, že za-
stupitelstvo obce schválilo pro-
gram rozvoje obce Kunčice pod On-
dřejníkem na období 2016 – 2020. 
Dokument je ke stažení na webu 
obce: http://www.kuncicepo.cz/
rozvoj-obce2016

Upozornění

Zemské barvy a znak Moravy, 1900

Současná podoba moravské vlajky
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(dokončení ze str. 5)
28. března si připomínáme výročí 

narození světoznámého moravské-
ho učence Jana Ámose Komenského, 
15. září význačného moravského po-
litika a diplomata, ochránce morav-
ských zemských práv a svobod, Karla 
staršího ze Žerotína. 

Zvolení moravského markraběte 
Jošta Lucemburského, zvaného též 
Moravský, římským králem připadá 
na první říjen, 28. října si připomí-

náme nejen vznik Československé re-
publiky, ale také svatořečení velko-
moravského panovníka Rostislava. 
Další vhodnou příležitostí jsou výro-
čí a události spjatá s obcí (např. obec-
ní slavnosti, hody), či některým z vý-
znamných rodáků.

Další informace
Historie moravských barev a sym-

bolů: http://zamoravu.eu/mno-k-mo-
rave/moravske-barvy-a-symboly/

Kont ak t y na prodejce vlajk y: 
http://www.moravskypatriot.eu/
morava-eu/eshop/1-1-Vlajky/1-2-Mo-
ravske-vlajky

Občanská iniciativa „Za vyvěšová-
ní moravské vlajky“: http://zamoravu.
eu/vyvesime/

Významné moravské dny: http://
zamoravu.eu/dokumenty/vyznamne-
-moravske-dny-2012.pdf

Zpracovala Moravská národní obec, 
o.s.: http://zamoravu.eu/

D a l š í  k o -
munikační ná-
stroj pro obča-
ny a návštěv-
n í k y  O b c e 
Kunčice pod 

Ondřejníkem představuje nová mo-
bilní aplikace s názvem Obec Kunčice 
pod Ondřejníkem.

Aplikace vznikla v dílně společnos-
ti TRIPON MOBILE a byla vytvořena 
v systému PepiApp (www.pepiapp.cz). 
Obsah částečně kopíruje internetové 
stránky obce, obsahuje např. kom-
plexní informace o Kunčicích pod On-
dřejníkem, pravidelné aktuality, kte-
ré informují o dění v obci, informace 
obecního úřadu, informace o samo-
správě, obecních organizacích nebo 
fotogalerii. 

Velkou výhodou je možnost zasílá-
ní oznamovacích zpráv, které se au-

tomaticky objeví v oznamovací liš-
tě každému, kdo si aplikaci stáhnul. 
Tímto způsobem bude možno rychle 
informovat o aktualitách a dění v obci 
– např. o vypínání elektrické energie, 
odstávce vody, konání kulturních akcí 
atd.

Aplikaci si zdarma stáhnete a nain-
stalujete ze dvou největších obchodů 
s aplikacemi. U zařízení s operačním 
systémem Android je to Google Play. 
Zde je aplikace ke stažení již nyní. 
Aplikace bude také v průběhu měsíce 
června připravena ke stažení na App 
store společnosti Apple. 

Mobilní aplikace obce se bude dále 
vyvíjet. Předem děkujeme za vaši 
zpětnou vazbu, která nám pomůže 
aplikaci vylepšovat ke spokojenosti 
všech uživatelů.

Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

Moravskou vlajku na počest příchodu Cyrila 
a Metoděje vyvěsíme i v naší obci 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem má aplikaci 
pro chytré mobilní telefony

Farní přívesnický tábor se základnou na kunčické faře

Termín: 22. - 26. 8. 2016
Věk:  6-12 let
Cena:  1200,- Kč, v ceně jídlo, výlety

Program bude zajištěn od 8 do 16 hod.

Děti spí doma, ve čtvrtek plánujeme 
společné přespání, v pátek zakončíme 
tábor mší v kunčickém kostele 
a táborákem s rodiči.

Kontakt a přihlášky: Mgr. Kateřina Niklová 
niklova.katerina@gmail.com, 737 901 975
Helena Chovančíková, helenachov@seznam.cz 
Přihlášky co nejdříve, počet dětí je omezen 

Římskokatolická farnost Kunčice pod Ondřejníkem

CESTA KOLEM SVĚTA
• Malá pout' v lesní kapli ke cti 

sv. Maří Magdalény - 23. 7. 
v 15.00 hod.

• Velká pout' ve farním kostele ke 
cti sv. Maří Magdalény - 24. 7. 
v 9.30 hod.

farní kostel v Kunčicích
Pá v 18.00 hod., Ne 9.30 hod.
„Ruský" kostel v Kunčicích

Ne 10.45 hod.
Více zde: 

http://www.rk-farnost-celadna.cz/

Bohoslužby
v letním období

Pouť 2016
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První svaté přijímání ve farnosti Kunčice p. O.

Jsou mimořádné dni každé farnos-
ti. Pro naší kunčickou letos takovým 
měsícem a dnem byla neděle 8. květ-
na, kdy své první svaté přijímání – eu-
charistického Krista přijalo šest dětí: 
Anna Bednárková, Martin Hrubiš, 

Markéta Menšíková, Natálie Mičková, 
Radan Šlechta a Jakub Vorobeľ.

Jako farnost jsme v tento slavnost-
ní den děkovali Bohu a pořad mu dě-
kujeme a těšíme se z duchovních plo-
dů práce rodičů, kmotrů a paní kate-
chetki Mgr. Dany Malkové. Děkujeme, 
protože tyto naše děti jsme dovedli 
k svátostí smíření a k prvnímu svaté-
mu přijímáním. Jsme dovedli je před 
samotného Krista, který je láska 
a milosrdenství. Dovedli jsme je před 
živého Boha, aby mu ještě více patřily.

Co je vlastně svaté přijímání? Je to 
výměna darů – Bůh nám dává sám sebe 
a my mu máme odevzdat celé své „já“. 
Proto při každém svatém přijímání 
Kristus a jeho láska sestupuje do nej-
hlubšího nitra člověka, sestupuje aby 
ho výrazně proměnila, tak aby více 
myslel, mluvil a jednal jako On. Vyjád-
řil tuto pravdu druhý vatikánský kon-
cil, kdy řekl, že „Eucharistie je zdrojem 
a vrcholem celého křesťanského živo-
ta“ (Lumen Gentium 11). Je srdcem ka-
tolické víry. Proto chci poděkovat všem 

těm, kteří jste Aničku, Martina, Marké-
tku, Natálie, Radana a Kubíka dovedli 
k této eucharistické slavnosti. Buďte 
i nadale jim vzorem a příkladem. Vy-
tvářejte jim zázemí, aby Kristus byl 
středem jejich života. Otec Mariusz

Jak šel čas s Galerií - folková skupina z Kunčic p. O.

Folková skupina Galerie vznikla 
rozpadem původního stejnojmenného 
folklorního souboru a to v lednu roku 
2006. Protože vlastní tvorba písní, 
tvořená členy kapely Monikou Mich-
novou (později Magnuskovou) a Mi-
roslavem Magnuskem, se jak zbytku 
kapely, tak i jejím vznikajícím přízniv-
cům natolik zalíbila, což byl pádný dů-
vod, proč s tím nejít ven…

Stručný přehled úspěchů a vystou-
pení hudební skupiny Galerie:

Na podzim r. 2006, při prvním ve-
řejném vystoupení na Beskydském 
folkování ve Frýdlantě nad Ostra-
vicí, kapela získala od poroty zvláštní 
ocenění, jako Objev roku. 

Na jaře r. 2007, vítězství na obl. 
kole Porty v Ostravě a postup do ná-
rodního inále Porty v Jihlavě. V létě 

r. 2007, postup ze soutěže Jesenické 
klíčení na festival Bruntálské indi-
ánské léto. Na podzim r. 2007, získa-
la skupina Cenu diváka na Beskyd-
ském folkování ve Frýdlantě n. O. 

Na jaře r. 2008, vytvořila skupi-
na Galerie své první CD. Na podzim 
r. 2008, získala skupina opět Cenu di-
váka na Beskydském folkování ve 
Frýdlantě n. O.  (pokračování na str. 8)

Kultura a spolkový život

Dne 14. 5.2016 proběhl křest druhého CD v rámci festivalu Folkování pod Ondřejní-
kem v Kunčicích p. O. Kmotry desky byly Tomáš Hrubiš, starosta obce a Karel Lopra-
is, několikanásobný vítěz Rallye Paříž – Dakar. Foto: Stanislava Byrtusová



8 06/2016

V sobotu 28. května proběhlo zá-
věrečné kolo hry Plamen ročník 
2015/2016 v Rychalticích. Družstva se 
v posledním - 4. kole soutěže poměřo-
vala ve dvou útocích, a to útoku CTIF, 
který se řídí mezinárodními pravidly 
a požárním útoku s vodou. Mladší žáci 
se letos probojovali na celkové  7. mís-
to, starší žáci obhájili loňské 2. místo 
a tím i postup do krajského kola, které 
se koná 3.- 4. června v Opavě. Zde se 

proti sobě postaví 12 nejlepších kolek-
tivů mladých hasičů z Moravskoslez-
ského kraje, v pátek proběhne Závod 
požárnické všestrannosti a v sobotu 
pak ostatní závody - Štafeta požárních 
dvojic, Štafeta 4x60 m s překážkami, 
Štafeta CTIF, dále pak Útok CTIF a na 
závěr královská disciplína Požární 
útok s vodou. Gratulujeme k postupu 
a hodně štěstí na kraji!!!

vedoucí mládeže Věra Kahánková

Jak šel čas s Galerií - folková skupina z Kunčic p. O.

Mladí hasiči jedou na krajské kolo

(dokončení ze str. 7)
V létě r. 2009, získala skupina hlav-

ní cenu Oldřichovický žejdlík v Oldři-
chovicích u Zlína. Na podzim r. 2009, 
získala sk. 3. místo na fest. Svojšický 
podzim, konaném ve Svojšicích u Pře-
louče. Na podzim r. 2009, získala skupi-
na potřetí za sebou Cenu diváka na Bes-
kydském folkování ve Frýdlantě n. O. 

V roce 2010, se přihlásila skupina 
Galerie do soutěže Moravský vrabec 
v Mohelnici a postoupila do inále 
v Karviné. V roce 2010, díky svým 
úspěchům, se Galerie dostala na je-
den z největších festivalů v republice, 
Mohelnický dostavník, kde získa-
la jednu z hlavních cen, Mohelnický 
chechták za píseň Pouťová. 

V roce 2011, byla Galerie vybrá-
na jako host, na mezinárodní inále 
Porty v Ústí nad Labem. V r. 2012, 
vítězství na obl. kole Porty v Ostra-
vě a postup na mezinár. inále Porty 
v Ústí nad Labem. V roce 2012, se čle-
nům hud. skupiny Monice a Mirkovi 
narodila dcera Markéta a z těchto dů-
vodů nastal podstatný útlum ve vystu-
pování skupiny. Vše bylo hlavně zamě-
řeno na organizaci festivalů v Kunči-
cích pod Ondřejníkem tj., Folkování 
pod Ondřejníkem, kde v průběhu let, 
kromě soutěžících skupin, vystupovali 
např., Pavlína Jíšová 2x, Poutníci 2x, 
Nezmaři a Petr Bende.

Kde jsme ještě, kromě výše uve-
deného, v letech 2006 – 2016 vy-

stupovali: Frenštát p. R. (na více 
místech), Těrlicko, Sedliště, Šum-
perk, Čeladná, Orlová, Bruntál, Frý-
dek – Místek (na více místech), na vr-
cholu hory Skalka, Podlesí u Budišo-
va, Nové Město nad Metují, Havlíčkův 
Brod, Turzovka (Slovensko), Ustroň 
(Polsko) atd.

Folková skupina Galerie hraje 
nyní v tomto složení:
Libor Bauer - basová kytara
Daniel Ptašek - bonga, djembe
Pavlína Janěková - zpěv
Monika Magnusková - zpěv, rytmi-
ka, hudba, text
Miroslav Magnusek - zpěv, kytara, 
foukací harm., hudba, text, kapelník

Monika a Mirek Magnuskovi



906/2016

Po šesti letech usilování: výhledově se jeví, 
že výhled ze Skalky bude skutečně vyšší

Ano, již pošesté se v letošním prv-
ním májovém dni stala Skalka, nej-
vyšší vrchol Ondřejníku, předmětem 
zájmu účastníků májových pochodů. 
Okrašlovací spolek Rozhledna před 
šesti lety nabídl prvomájové setkání 
i s občerstvením a jeho kvalita je od té 
doby neměnná. Lidí ovšem chodí ka-
ždým rokem více a více. Zrovna tak, 
jako se rok od roku vytočí více piva 
a rozdá více špekáčků na opékání. Leč 
ani pivo, ani špekáčky nejsou základ-
ním motivem těchto setkávání. Obča-
né z obcí kol Ondřejníku se prostě rádi 
setkávají. A již od roku 2010 se orga-
nizátorů májových pochodů dotazují, 
jaký je výhled v tom, že bude ze Skal-
ky někdy výhodně o pár desítek metrů 
vyšší. Tedy ten výhled. Májové pocho-
dy byly totiž původně započaty k pod-
poře postavení rozhledny na Skalce.

Podle neo iciální evidence přišly 
na Skalku mezi desátou dopolední 
a jednou hodinou popolední asi tři 
stoky májových pochodníků. Což je 
bilance nanejvýš radostná, nejen pro 
organizátory z Okrašlovacího spolku 
Rozhledna.

Pro Okrašlovací spolek Rozhled-
na vyrobili znamenití skláři z Orlové 
Karel a Lukáš Podolákovi (otec a syn) 
zajímavé podoby budoucí rozhledny 
na Skalce, provedené ve skle. Z ru-
kou předsedy Okrašlovacího spolku 
Rozhledna MUDr. Milana Bajgara je 

převzali starosta Čeladné Pavol Lu-
kša a starosta Kunčic pod Ondřejní-
kem Tomáš Hrubiš. Datem vyrytým 
v podstavci 2016−2017 jim budou při-
pomínat představu občanů, do kdy by 
jako rozhledna na Skalce mohla být. 
Jak konstatoval ve svém krátkém pro-
jevu předseda spolku Milan Bajgar, 
rozhledna bude rozhodně symbolem 
spolupráce obcí z okolí Ondřejníku, 
zejména pak obcí největších – Čeladné 
a Kunčic pod Ondřejníkem. O její vý-
stavbu spolek usiluje již od obnovení 
své činnosti v roce 2010, když původní 
spolek vznikl v roce 1903 a postavení 
rozhledny na Skalce bylo jedním z jeho 
cílů. Fotogra ická dokumentace sou-
časné činnosti spolku na „lesní nástěn-
ce“ byla neustále předmětem zájmu.

O žíznivé se již pátým rokem velice 
obětavě stará člen spolku Petr Henek.  
Bez něj a jeho vozidel, včetně čtyřkol-
ky, by se nahoru plno zařízení a provi-
ant nedostal. Posléze se postaví k pípě 
a točí a točí. Jeden sud piva je vždy da-
rem jeho irmy SECTRON a druhý pak 
tradičně již přidává Beskydské reha-
bilitační centrum z Čeladné.  

Májová setkání na Skalce nejsou 
jen příležitostí k tomu, aby si lidé vy-
pili pivo a opekli špekáčky. To je spíše 
jen taková třešinka na dortu. Hlavním 
cílem je samozřejmě samotný výstup 
na nejvyšší vrchol Ondřejníku a poté 
setkávání a debaty. Přicházejí turis-
té z okolních obcí, ale také z Ostravy, 
z Kopřivnice, z Orlové a z mnoha jiných 
míst našeho kraje. Každým rokem rádi 
vítáme členy Klubu českých turistů 
z Frýdku-Místku. Letos jich přišlo dva-
atřicet. Klub českých turistů otevřel 
v roce 1907 na jednom z dalších on-
dřejnických vrcholů, na Solárce, úpl-
ně první českou útulnu v Beskydech. 
Objekt dnes bohužel chátrá neprovo-
zován, leč duše a těla turistů dnešních 

naprosto nechátrají − naopak. O tom 
jsme se na letošním šestém „Májovém 
pochodu“ přesvědčovali skutečně od 
časných hodin ranních. I když ještě 
další turisté přicházeli i po poledni, 
ale to již začaly docházet zásoby, pro-
tože tolik účastníků zas organizátoři 
neočekávali, byť předpověď počasí 
byla celkem příznivá.

Májové setkání na Skalce neproží-
vali radostně pouze lidé. Bylo také se-
tkáním a navazováním nových psích 
přátelství. Takže na dalším snímku 
vlevo vidíte, jak nás vidí psi z jejich po-
hledu. A poslední snímek není pouze 
o rozdávání špekáčků. Členky spolku 
Andrea Adamová a Alena Jančurová 
vysvětlovaly, informovaly, zvaly a de-
batovaly s přišedšími o tom, co chce-
me a kam kráčíme. Takže se dá říci, že 
letošní májové setkání znovu oboha-
tilo nás všechny. Konec konců, proto 
je také konáme.

Petr Andrle
Foto: Lukáš Podolák a archiv 

Rehabilitačního centra Čeladná



10 06/2016

Ve včelařském roce 2015 jsme dosáh-
li dobrého průměru medového výnosu. 
Byl to rok celkem úspěšný. Dotace na 
„rozvoj včelařství“ se na tomto určitě 
významně podepsaly. Kunčičtí včelaři, 
kterých je 41 a ošetřují k 1.5.2016 282 
včelstev se mohou pochlubit dobrým 
zdravotním stavem. Po kontrolním od-
běru vzorků a následném vyšetřeni 
jsme nezaznamenali nic negativního, 
ale v některých oblastech našeho kra-
je „varroáza“ vybila až třetinu včelstev, 
nemoci včelstev se vyskytuji stále čas-
těji. V současnosti jsme obdrželi infor-
maci, že na Čeladné a v Kozlovicích je re-
gistrován „mor včelího plodu“ a to zna-
mená další veterinární opatření spojené 
s vyšetřením včelstev a inančními ná-
klady (cca 20 000) za naši organizaci.

V loňském roce jsme většinu medu, 
prodali přímo ze dvora. Světlé medy se 
prodávaly za 120 korun, tmavý med 
byl dražší a k dostání byl za cenu ko-
lem 150 korun za kg. Letošní přírod-
ní podmínky dávají tušit nižší výnos 
a tudíš i vyšší cenu.

V každé zájmové činnosti se vývoj 
nových poznatků rychle rozvíjí a to 

vyžaduje nové přístupy a investice, 
není tomu jinak ani u včelařů. Vzájem-
ná součinnost tří faktorů („příroda, 
člověk, včely“) vytváří pro společnost 
značný užitek a to nejen ekonomický. 
Naše včely se už bez pomoci člověka 
neumí dostatečně bránit, ale to už je 
dost známy fakt o dnešním stavu pří-
rody a společnost.

Včelaři pracují se včelstvy po celý 
rok. Včelařský rok začíná od září, a to 
krmením (cca 15 kg cukru na včelstvo), 
následuje léčení ve 3 fázích, atd...

V Kunčicích p. O. se snažíme nové 
poznatky řešit širokým dialogem, tak 
aby všech 41 včelařů mělo pocit a mož-
nost se v solidních výsledcích naší ZO 
vidět a ovlivňovat její činnost. Přijali 
jsme usnesení, že veškerá naše jedná-
ní výboru a schůzí jsou otevřena všem 
členům a občanům, kteří projeví o tuto 
problematiku zájem. 

Termíny jednání s programem jsou 
zveřejněné na internetu a u všech vče-
lařů, včetně dalších informací jako 
jsou /seznamy včelařů s telefonními 
a internetovými adresami atd…/ – 
(http://www.kuncicepo.cz/vcelari). 

Včelaři dostávají informace o činnos-
ti ostatních organizací v okrese FM 
prostřednictvím počítače a připojení 
internetu už má 32 členů ZO. Každý 
občan má možnost kontaktovat koho-
koliv z nás a informaci získat.

Dále si dovolím touto informací 
o naší práci požádat občany o pomoc 
při zlepšování včelího životního pro-
středí. Současná materiálně směřo-
vána společnost včelařství, vzhledem 
k jeho významu, hodně dluží. Jestli se 
ptáte jak pomáhat – jednoduše - sta-
čí vysadit nějaký strom, keřík, květinu 
atd. Zemědělská výroba v naší obci sní-
žila a zmenšila potravinovou základnu 
pro včelí rozvoj i medovy výnos. Dopl-
něním pomoci je i likvidace /odstraně-
ni/ „jmelí“ z lipových a jiných stromů.

Na závěr chci poděkovat všem vče-
lařům, funkcionářům ZO ČSV a pra-
covníkům obecního úřadu za dobrou 
spolupráci a inanční podporu. Obča-
nům dopřát dostatek včelích produk-
tů z naší přírody a to v požadovaném 
množství a kvalitě

20. 5. 2016
Ing. Antonín Žák - předseda

V pátek 6. května se konal již 
10. ročník noční soutěže O KUNČICKÝ 
POHÁR. Na nové trati základní školy 
se změřilo síly 16 mužských a 8 žen-

ských týmů. Počasí bylo nádherné, 
všechny přípravy se zvládly na jed-
ničku a tak byl celý večer pro závodní-
ky i návštěvníky příjemný a snad byli 
všichni spokojeni.

Pro všechny bylo připraveno vyni-
kající občerstvení – bramborové plac-
ky, kýta na grilu a mnoho dalšího.

Výsledky ženy: 
1. Metylovice  18,136 s
2. Hukovice  19,031 s
3. Frýdek  19,255 s

Výsledky muži:
1. Svinov  15,268 s

2. Závada  15,450 s 
3. Oprechtice  15,538 s

Za naše kunčické hasiče závodilo 
1 družstvo, v němž byli i 2 starší žáci 
a 2 mladí dorostenci, toto družstvo se 
s časem 19,314 umístilo na pěkném 
10. místě.

Připravovat takovou soutěž by nešla 
bez nadšení organizátorů a hlavně bez 
ochoty našich sponzorů, kteří na nás – 
hasiče drží a jsou ochotni a připraveni 
vždy pomoci, někteří materiální, jiní 
inanční podporou. Moc jim děkujeme.

Za SDH Kunčice p.O.
Věra Kahánková

Nemoci včel se stále vyskytuji častěji

10. ročník soutěže O KUNČICKÝ POHÁR

Celá soutěž by se nedala zorganizovat bez podpory těchto sponzorů:
OÚ Kunčice p.O. • Základní a mateřská škola K. Svolinského Kunčice p.O. • Kunčická s.r.o. • Petr Vykrut - Zahradní 
služby • JOB centrum Ostrava • Ing. Vladimír Petrovský - Hotel a Kafé Silesia • Jakub Němec - Palírna u Jakuba • Si-
mona Macurová - Hospůdka na Kopečku • Václav Krkoška - Penzion Krkoška • Iva Vrlíková - Restaurace Skalka • 
Martin Kotrík - Restaurace na Maraláku • Ing. Petr Foltýn • Marek Zádrapa - SOFT COTTON s.r.o • Roman Černoch 
- Autodoprava • Luděk Heinz - Autodoprava • David Heinz - Autodoprava • Zdeněk Mazoch - Autoservis • Lubomír 
a Tomáš Závodní - Instalatérství • Ing. Pavel Řezníček - Soukromý zemědělec • Leoš Řezníček - Soukromý zemědělec • 
Macurovi - Soukromí zemědělci • Petr Ulčák - Soukromý zemědělec • Rostislav Hurník - Finanční poradenství • 
Jaroslav Běčák - Soukromý zemědělec • Karel Reček - Pohřební služba • Jiří Halla - Výkopové práce • Martin Kyjanica 
- Pila Kunčice • Oldřich Vašut - Pekárna“Turkův mlýn“ Tichá • Ivana Keňová - Elektrokola Beskydy • Radim Fajkus - 
Stolařství • Fa Cochlarovi - Soukromí zemědělci • Ing. Vojtěch Menšík - Soukromý zemědělec • Vinařství Čejkovice - 
Vinotéka Huťařství • Kamil Šnyta - Střechy • MUDr.  Jan Chovančík - obvodní lékař • Nevřiva Tomáš - výkopové práce • 
Tichý - Koliba pod Stolovou • Verena Holly • Lipka HQ. s.r.o - prodej zahradní techniky • Mgr. Michaela Šebelová • 
TORROL trade - čerpací stanice • Matěj Rybář a Tereza Jalůvková - Kardiokruháč TM • Kolektiv prodavaček Hruška 
Kunčice p.O. • ELEKTRO ELHA - manželé Havlíčkovi • Jakub Třeštík - Vinotéka U Kuby 
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Velikonoční vajíčko
V úterý 22. března 2016 proběhla 

ukázka cvičení a soutěže pro děti o ve-
likonoční vajíčko. Cvičení se zúčastnili 
jak malé děti s rodiči tak žáci a žačky 
odboru SPV. Cvičit začali školáci, po 
nich nastoupili ti nejmenší s rodiči 
a nakonec byly pro všechny děti při-
chystány různé soutěže a za odměnu 
dostali malou sladkost. Na celou akci 
se přišli podívat i diváci, kteří cvičen-
ce odměnili potleskem. V bistru bylo 

připraveno malé občerstvení, o které 
se postarali členové výboru SPV.

Kunčický ovál
Ve čtvrtek 5. května 2016 uspořá-

dali TJ Sokol Kunčice p. O. ve spoluprá-
ci se ZŠ a MŠ K. Svolinského Kunčice 
p. O. 10. ročník Kunčického oválu (šta-
fetový běh dvojic), konaného u příleži-
tosti 71. výročí osvobození naší obce 
od fašistů a jako vzpomínku padlých 
spoluobčanů ve 2. světové válce.

V letošním roční ku soutěžilo 
64 dvojic. A také fandících diváků ne-
bylo málo. Jsme rádi, že si letos na-
šli čas i naši hasiči, kteří si v rámci 
tréninku zazávodili. Malé děti byly 
rozděleny do dvou kategorií a běžely 
100 metrů. Jako první odstartovaly 
malé děti do čtyř let se svým dopro-
vodem. V druhém sledu běžely děti do 
6ti let. Závod těch nejmenších byl mo-
hutně povzbuzován všemi diváky. Na 
řadu přišla školní mládež, která měla 
trať o něco delší – běžel se okruh ko-
lem fotbalového hřiště. I zde se závo-
dilo s velkým nasazením jak mládeže 
tak dospělých. A soutěž měla opravdu 
vysokou úroveň. Po doběhnutí posled-
ních závodníků se spočítaly výsledky 
a bylo slavnostní vyhlášení. Během 
celého závodu si účastníci mohli za-
koupit občerstvení v malém bistru 
a občerstvit se čajem, který uvařily 
paní kuchařky ve školní jídelně. Všich-
ni závodníci obdrželi účastnický list 
a malou sladkost.

Děkujeme všem, kteří přišli závodit 
a i všem divákům za povzbuzování. 
Velký dík také patří všem pořadate-
lům.  (pokračování na str. 12)

Děti do 4 let + dospělý
start.
číslo Jméno a příjmení čas umístění

100
Vojtěch Vrlík

0:26:20 1
Martin Vrlík

94
Maxim Švrček

0:27:46 2
Petra Švrčková

86
Marta Slováková

0:28:42 3
Alois Slovák

88
Sebastian Mička

0:29:15 4
Kristýna Mičková

96
Natálie Macurová

0:31:21 5
Marcela Macurová

85
Alena Melicherová

0:33:36 6
Marie Klímková

95
Nela Macurová

0:33:88 7
Lucie Mačáková

83
Valérie Korčeková

0:34:29 8
Marie Šnytová

98
Kamil Šigut

0:38:42 9
Pavel Šigut

84
Karin Špačková

0:38:61 10
Markéta Heisigová

99
Lucie Vrlíková

0:38:62 11
Eliška Majerková

87
Dominika Křenková

0:39:11 12
David Křenek

93
Radek Řezníček

0:53:27 13
Oto Řezníček

92
Andrea Řezníčková

 14-17
Evženka Příhodová

91
Václav Majerek

 14-17
Pavel Majerek

97
Šimon Moškoř

 14-17
Miroslav Holuša

89
Beáta Slípková

 14-17
Jaroslav Goj

Děti 4 - 6 let + dospělý
start.
číslo Jméno a příjmení čas umístění

51
Jonáš Kasl

0:21:41 1
Vladimír Fidler

52
Kryštof Kaděra

0:22:61 2
Jiří Kaděra

58
Tobias Neuwirth

0:23:53 3
Jan Neuwirth

56
Vojtěch Lorenc

0:24:11 4
Miroslav Kokeš

50
Robin Šigut

0:24:74 5
Renáta Šigutová

60
Ondřej David

0:25:65 6
Roman David

53
Marek Boháč

0:26:23 7
Petra Boháčová

61
Patricie Kadúchová

0:27:24 8
Denisa Kadúchová

54
Alexandr Chýlek

0:27:53 9
Václav Chýlek

62
Matyáš Macura

0:27:64 10
Richard Macura

57
Vojtěch Grohman

0:27:89 11Kateřina 
Grohmanová

90
Petr Horák

0:28 12
Jakub Svítil

Jarní sportovní akce odboru Sport pro všechny
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Školní mládež + starší 15 let
start.
číslo jméno a příjmení čas celk. čas umístění

1
Filip Šigut 1:33:17

2:29:85 25-26
Pavel Šigut 0:56:68

2
Vanesa Píšová 1:38:81

2:53:26 33
Martina Píšová 1:14:45

3
Pavel Macura 1:29:27

2:19:48 18
Petr Macura 0:49:76

4
Dominik Macura 1:29:00

2:31:67 27
Tomáš Macura 1:02:67

5
Johana Kaslová 1:25:59

2:44:07 31
Vladimír Fidler 1:18:48

6
Veronika Cochlarová 1:17:19

2:23:49 20
Kateřina Cochalarová 1:06:30

7
Filip Látal 1:27:29

2:17:29 16
Štěpán Svoboda 0:50:00

8
Anna Janasová 1:09:85

2:10:04 10
Karolína Vyroubalová 1:00:19

9
Eliška Majerková 1:04:19

2:13:47 14
Petra Švrčková 1:09:28

10
Jakub Svítil 0:52:93

1:43:28 1
Ondřej Cochlar 0:50:35

11
Jan Čajánek 0:52:52

1:47:16 2
Marcel Fabiánek 0:54:64

12
Sára Vykrutová 1:12:29

2:20:69 19
Bohdana Kahánková 1:08:40

13
Magdaléna Klepáčová 1:22:06

2:28:12 24
Barbora Přečková 1:06:06

14
Petr Vykrut 1:06:10

2:26:45 23
Martina Píšová 1:20:35

15
Anita Nitrová 1:04:13

2:04:20 6
Marcel Fabiánek 1:00:07

16
Albert Baran 1:06:05

2:03:25 5
Ondřej Cochlar 0:57:20

17
Patrik Klepáč 1:20:91

2:17:99 17
Jakub Svítil 0:57:08

18
Jan Cochlar 1:04:05

2:10:03 9
Barbora Přečková 1:05:98

19
Andrea Blažková 1:09:62

2:37:77 30
Martina Píšová 1:28:15

20
Tereza Urbánková 1:10:97

2:14:32 15
Eliška Krejčí 1:03:39

21
Michal Grohman 1:31:78

2:34:03 28
Michal Grohman 1:02:25

22
Michaela Lorencová 1:15:69

2:44:75 32
Martina Lorencová 1:29:06

23
Adéla Skýpalová 1:32:14

2:56:52 35
Monika Skýpalová 1:24:38

24
Adam Křenek 1:14:43

2:35:64 29
Kateřina Křenková 1:21:21

25
Tereza Davidová 1:11:79

2:01:58 3
Jan David 0:49:79

26
Michal Majerek 1:01:98

2:05:82 7
Markéta Heisigová 1:03:84

27
Anna Bednárková 1:13:90

2:09:66 8
Michal Bednárek 0:55:60

28
Matyáš Kadúch 1:12:13

2:11:98 12
Pavol Kadúch 0:59:85

29
Štěpán Šnyta 1:16:71

2:25:55 22
Karel Juchelka 1:08:84

30
Adam Zbořil 1:12:81

2:10:83 11
Richard Macura 0:58:02

31
Monika Šigutová 1:16:51

2:24:00 21
Denisa Šigutová 1:07:49

32
Markéta Menšíková 1:18:95

2:12:29 13
Oldřich Menšík 0:53:34

33
Štěpán Šebela 1:03:47

2:03:03 4
Petr Šebela 0:59:56

34
Amálie Vojtková 1:15:66

2:29:85 25-26
Šárka Vojtková 1:14:19

35
Mája Mičková 1:26:06

2:56:29 34
Kristýna Mičková 1:30:23

Atletika
V neděli 8. května jelo 25 našich 

sportovců a 3 rozhodčí na krajské zá-
vody v atletickém čtyřboji do Stona-
vy. Závodníci závodili ve skoku dale-
kém, hodu kriketovým míčkem nebo 
granátem, ve sprintu a ve vytrvalost-
ním běhu. Tato soutěž je určena hlav-
ně školákům, ale v naší výpravě byli 
i předškoláci, kteří již sbírali zkuše-
nosti ze závodu.

Naši závodníci se ve svých katego-
riích umístili takto: 1. místa: Eliška 
Majerková, Michal Majerek, Tomáš Ju-
rek, 3. místa: Michaela Lorencová, Lu-
cie Chovančíková, Markéta Heisigová. 
Na medaile nedosáhli, ale přesto po-
dali krásné výkony: Veronika Cochla-
rová (4.), Tereza Davidová (6.), Amálie 
Strnadlová (7.), Magdaléna Klepáčová 
(10.), Anna Pargáčová (12.), Adam Kře-
nek (4.), Roman Řezníček (5.),  Šimon 
Mičulka (7.), Filip Šigut (8.), Lukáš Jah-
nický (9.), Pavel Macura (12.), Vojtěch 

Lorenc (13.), Robin Šigut (14.), Ond-
řej David (15.), Helena Charbuláková 
(5.), Leoš Řezníček (4.), Anna Janaso-

vá (5.), Monika Šigutová (9.), Denisa 
Šigutová (5.).

Za SPV Zuzana a Vít Majerkovi

Jarní sportovní akce odboru Sport pro všechny
(dokončení ze str. 11)
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Když jsem před třemi roky přišla 
s nápadem uspořádat v knihovně sou-
těž v předčítání, netušila jsem, že se 
z ní stane tak oblíbená akce. Mého ná-
padu se ujala paní učitelka Mgr. Marie 
Kahánková. Pod jejím vedením pro-
běhly zdárně už tři ročníky. Je nadě-
je, že soutěž bude nadále pokračovat. 

Letos v květnu se konal již třetí roč-
ník této soutěže. Zapojily se do ní bez 
nadsázky všechny děti. V každé třídě 
proběhlo výběrové kolo. Ti nejlepší 
pak postoupili do závěrečné soutěže.

Porota má v této soutěži těžký úkol, 
a to vybrat ty nejlepší. To je ale pro-
blém, poněvadž úroveň přednesu je 

vysoká a vyrovnaná a není lehké říci, 
ten či ta jsou ti nejlepší.

Pro mě je ale nejlepší pocit, že kaž-
dičký žáček této školy měl v ruce kníž-
ku, a že si z ní vybral pasáž k interpre-
taci. Děti si tak našly cestu ke knize 
a to bylo a je na této soutěži to nejskvě-
lejší.  Marie Starnovská, knihovnice

V měsíci červnu jsme obdrželi z re-
gionálního fondu ve Frýdku - Místku 
dva soubory knih. K dispozici tak jsou 
čtenářům horké novinky.

Z naučných knih si přijdou na své 
milovníci cestopisů - např. Tibet, Nový 
Zéland, Island .Lidé mající rádi tvoři-
vou práci si vyberou knihy  Pletení ko-
šíků anebo Designové šperky z korál-
ků, dále čtenáři zabývající se partner-

skými vztahy sáhnou po knize Proč jsi 
tak žárlivý?! či Láska a sexualita.

A je zde samozřejmě spousta krás-
né literatury - např. Stephen King 
a jeho kniha Rose Madder nebo Da Vin-
ciho kód od Dana Browna. 

Pro děti máme krásnou Velkou 
školní encypkopedii, dále velmi pěk-
nou knížku věnovanou sexuální vý-
chově - Holka nebo kluk?

Obecní úřad nám zakoupil také vel-
mi užitečné knížky známého logopeda 
Františka Synka - Hlasy a hlásky, Ří-
káme si s dětmi - výborné logopedické 
hříčky pro dobrou výslovnost.

Na Vaši návštěvu se těší knihovni-
ce Marie Starnovská a Radmila Zema-
nová, vždy v pondělí a středu od 14 do 
17 hodin.

Čtenářská soutěž (z pohledu knihovnice)

Knihovna informuje

Ze života školy a školky

Znát alespoň základy poskytování 
první pomoci je morální povinnos-
tí každého z nás. Žáci naší základní 
školy mají možnost získat znalosti 
a dovednosti pro poskytování prv-
ní pomoci v kroužku Mladý zdravot-
ník. Český červený kříž pořádá ka-
ždoročně pro děti oblastní soutěž 
hlídek mladých zdravotníků. Hlídky 
soutěží v praktickém provedení prv-
ní pomoci s použitím standardního 
zdravotnického materiálu i impro-
vizovaných prostředků, dopravě po-
stižených a obvazové technice. Letos 
tvořila hlídku pětice žáků 5. třídy 
ve složení Karolína Toflová (velitel) 
a členové Matyáš Kadúch, Marek Str-
nadel, Štěpán Šebela a Adam Závod-
ný. Děti musely na soutěži projít ce-

kem čtyřmi stanovišti a prokázat své 
znalosti a dovednosti. Prvním úkolem 
bylo předvést dovednosti v obvazové 
technice a dopravě postižených, na 
dalším stanovišti, na figurantovi pad-
noucího z kola, poskytovaly děti prv-
ní pomoc při krvácení z nosu a obou 
krvácejících loktech, dále ošetřova-
ly úraz obličeje a vybitý zub a upad-
nutí do bezvědomí. Hlídka pracovala 
téměř bezchybně, až při posledním 
úkolu ztratila větší počet bodů, ale 
přesto získala krásné 2. místo z cel-
kového počtu osmi hlídek. Blahopře-
ji dětem k úspěchu a rodičům děkuji 
za pomoc s dopravou dětí ze soutěže 
domů. 

Mgr. Eva Sladká, 
vedoucí kroužku Mladý zdravotník 

Soutěž hlídek mladých zdravotníků

Každoročně se zapojujeme do vý-
tvarné soutěže vyhlášené v Terezíně. 
Téma letošního ročníku znělo – „ Vy-
učování bylo přísně zakázáno“. Děti se 
dlouho zamýšlely nad tématem, srov-
návaly podmínky vzdělávání tenkrát 
v Terezíně a nyní v současné škole 
a uvědomily si hodnotu získaných vě-
domostí i výhody, které jim dnešní ško-
la poskytuje. Pak už byl jen krůček k vy-
tvoření velmi zajímavých výtvarných 
prací. Jejich vyhodnocení nám přineslo 
radost, protože v I. kategorii (žáci 1. až 
5. ročníku) získal 1. místo Petr Vykrut. 

Předání cen proběhne 8. 6. 2016 
v kině Muzea ghetta. Gratulujeme.

Mgr. Eva Halatová, ved. kroužku VV

Terezín 2016 
– výtvarná soutěž

ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunči-
ce p. O. a ČSOP Kunčice p. O. 

Vás zve na 

VÝSTAVU DĚTSKÝCH PRACÍ 
NA TÉMA ZOO

Výstava potrvá do konce 
června 2016.

červen 2016  Výstava dětských prací na téma ZOO (Galerie K. Svolinského)
11.6.2016 Astronomické pozorování oblohy (Hvězdárna Val. Meziříčí)
16.6.2016 Vycházka pro seniory (ASPV)
16.6.2016 Jaké bude centrum Kunčic p. O.? (beseda na Huťařství)
24.6.2016 Cestopisná přednáška o Norsku a Rusku (Huťařství)
25.6.2016 Fotbalový turnaj (TJ SOKOL - oddíl kopané)
22.7.2016 Pouťová zábava (SDH)
23.7.2016 Malá pout’ v lesní kaple sv. Maří Magdalény (farnost)
24.7.2016 Velká pout’ ve farním kostele sv. Maří Magdalény (farnost)
6.8.2016 Rybářský den (Rybářské sdružení)
20.8.2016 Prázdninová diskotéka (SDH)
22.-26.8.2016 Přívesnický farní tábor Cesta kolem světa (Farnost)
27.8.2016 Pivní slavnosti (Huťo)

Akce, které nás čekají:
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I když byl pátek 13. května, děti se 
tohoto magického data nezalekly a s 
radostí se zúčastnily 3. ročníku této 
soutěže. Mezi všemi soutěžícími pa-
novala trochu slavnostní veselá ná-
lada. Předem byli rozděleni do těch-
to věkových kategorií: 1. A a 1. B tří-
da tvořila samostatnou 1. kategorii, 
ostatní kategorie sdružovaly vždy 2 
třídy dohromady. Do každé z nich vy-
braly paní učitelky v třídních předko-
lech 6-7 soutěžících, aby se vše dalo 
časově zvládnout v době vyučování. 
Zápolení v přednesové četbě bylo za-
hájeno ve 3. vyučovací hodině. Každý 
čtenář dostal malou sladkou odměnu 
za odvahu a svůj výkon a pak všich-
ni plni napětí očekávali, kdo z nich 
bude porotou vybrán na stupně vítě-

zů a oceněn. Do poroty letos přijaly 
mé pozvání: paní Zdeňka Křenková, 
paní Marie Starnovská (obě působi-
ly dříve na naší škole), a paní Moni-
ka Skýpalová, zástupkyně ředitele 
školy. Porota si v hodnocení počína-
la moudře a vybírala na stupně vítě-
zů jen ty nejlepší, ocenění bylo spra-
vedlivé. 

Kdo stál na stupních vítězů? 
V 1. kategorii získala 1. místo Tere-

za Valštýnová, Magdaléna Pavlisková 
se umístila na 2. a Tereza Korbelová 
na 3. místě. 

2. kategorie (2. a 3. třída): 1. Mar-
kéta Menšíková, 2. Anna Bednárková, 
3. Natalie Gudbierová 

3. kategorie (4. a 5. třída): 1.Vero-
nika Bartošová, 2. Kryštof Menšík, 
3. Karolina Toflová 

4. kategorie (6. a 7. třída): 1. Jan Po-
lášek, 2. Michal Majerek, 3. Sára Ka-
dlecová 

5. kategorie (8. a 9. třída): 1. Eliš-
ka Majerková, 2. Markéta Heisigová, 
3. Eliška Chovančíková.  

Jsme rádi, že v naší škole je tolik 
nadšených čtenářů, kteří se chtějí 

v této dovednosti zdokonalovat, a dou-
fám, že se v příštím školním roce zase 
najdou děti, které budou chtít poměřit 
své síly v takto netradiční soutěži, a že 
jich bude opět dostatek. Celá soutěž 
se moc povedla ke spokojenosti všech 
soutěžících i poroty. 

Chci tímto také poděkovat svým 
kolegyním za zodpovědnou přípravu 
dětí, porotkyním za jejich čas, panu 
starostovi za věnování knih pro oce-
něné čtenáře a hlavně všem dětem, 
které do soutěže šly s opravdovým 
nasazením. 

Těším se na další takto milá setkání 
a zdravé zápolení. 

Mgr. M. Kahánková, 
organizátorka soutěže a uč. ČJ

Soutěž v předčítání z krásné literatury

Děti naší školy zažívaly hned dva 
výtvarné úspěchy najednou. Cen-
trum ekologické v ýchov y VIANA 
Lit vínov pořádalo soutěž „Malu-
jeme jaro“. Nádherné 2. místo, se 
svým výtvarným dílkem „Jarní hry 

dětí“, obsadila Magdaléna Klepáčová 
z I. B.  

Ve výtvarné soutěži DDM Damián 
Lanškroun s tématem „Obydlí pod vo-
dou“ se umístil Šimon Mičulka z I. B. 
Oběma žákům gratulujeme.

Malí výtvarníci opět zažívají úspěch

V úterý 26. dubna se žáci naší školy 
3. – 5. tř. Veronika Cochlarová, Anna  
Bednárková, Markéta Menšíková, Te-
reza Davidová, Jakub Nikel, Adam Kře-
nek, Ondřej Strnadel, Radan Šlechta, 
Andrea Blažková, Monika Fojtíková, 
Leoš Řezníček, Štěpán Menšík, Stela 
Baranová, Veronika Bartošová, René 
Kašpar a Kryštof Menšík zúčastnili 
okresního kola Štafetového pohá-
ru ve Frýdku-Místku na stadionu 
TJ Slezan. První se běžela štafeta 8 x 
100 m (mladší a starší žáci), dále ná-
sledovaly smíšené štafety 8 x 200 m 
(mladší, spolu se staršími žáky ve sku-
pinách A, B). Děti bojovaly ze všech sil. 
Časy všech štafet každé školy se sčíta-
ly a v konkurenci 8 zúčastněných škol 
naši atleti obsadili pěkné 5. místo. 

Gratulujeme a děkujeme za hezký 
sportovní zážitek.

Mgr. Jarmila Mecová, uč. 5. tř.

Štafetový pohár 2016

V úterý 26. 4. 2016 se naše žákyně 
zúčastnily okrskového kola v přeha-
zované ve Frýdlantě nad Ostravicí. 
Děvčat z šesté třídy, pro které je tur-
naj určen, bylo málo, proto s námi jela 
i Nikola Stašicová z 5. třídy. Byla vý-
raznou posilou družstva. Naše repre-
zentantky skončily na 5. místě, ale ve 
všech zápasech bojovaly a nic nedaly 
soupeři zadarmo. 

Školu reprezentovaly: Lucie Cho-
vančíková, Anna Janasová, Monika 
Maroszová, Nikola Nevřalová, Nikola 
Stašicová, Monika Šigutová, Isabela 
Štefková.  

Mgr. Petra Švrčková, uč. TV

Okrskové kolo 
v přehazované
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V pátek 6. května 2016 se na naší 
škole konal DEN ZEMĚ. Celý den byl 
zaměřen na vodu, které, tak jako loni, 
asi bude i letos nedostatek. Proto jsme 
chtěli dětem připomenout její důle-
žitost pro život a nutnost s ní šetřit. 
Posun termínu až na květen způso-

bilo objednání mobilního planetária. 
V něm měla každá třída program, 
v němž se děti dozvěděly spoustu za-
jímavých informací netradiční for-
mou 3D projekce na kopuli mobilního 
planetária.  

Všechny děti z I. stupně také praco-
valy v učebně chemie s paní učitelkou 
Šoferovou na pokusech s vodou. Žáci 
2. a 5. ročníku navíc navštívili farmu 
pana Macury, kde zjišťovali spotřebu 
vody při chovu hospodářských zvířat 
a porovnávali se spotřebou člověka 
v běžné domácnosti. Chlapci a dívky 
z II. stupně si prohlédli čističku od-
padních vod v Kunčicích p. O., kde jim 

pan starosta společně s panem Kubí-
nem ukázali celý proces čištění vody. 

Děkujeme panu starostovi i panu 
Kubínovi za čas, který žákům naší ško-
ly věnovali. Rovněž děkujeme rodině 
Macurů za umožnění prohlídky farmy 
a poskytnutí informací a doufejme, že 
i díky tomuto dni budou žáci naší ško-
ly s vodou šetrně hospodařit. 

Mgr. Petra Švrčková

V úterý 10. května 2016 se družstvo 
starších žákyň naší školy zúčastnilo 
okresního kola atletické soutěže Po-
hár rozhlasu. 

Na atletickém stadionu Slezan Frý-
dek Místek byla báječná atmosféra 
a slunečné počasí ji ještě umocňo-
valo. 

Holky skončily až na 4. místě, ale 
vyzkoušely si atletické disciplíny na 
kvalitním povrchu, v regulérních pod-
mínkách, které jim v současné době na 
škole chybí a získaly tak zkušenosti 
do budoucna. 

Školu reprezentovaly: Eliška Cho-
vančíková, Markéta Heisigová, Eliška 
Majerková, Edita Němcová, Denisa Ši-
gutová, Marie Šnytová. 

Mgr. Petra Švrčková, uč. TV

Den Země

Pohár rozhlasu
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Naše základní škola se každoroč-
ně účastní programu pro začínající 
cyklisty. 

Ve čtvrtek 5. 5. 2016 proběhlo ve 
Frýdlantu nad Ostravicí oblastní 
kolo dopravní soutěže. Letos repre-
zentovala naši školu dvě čtyřčlenná 
družstva ve dvou kategoriích:

Družstvo II. kategorie: sedmačky 
Martina Foltýnová a Tereza Urbán-
ková, které úspěšně bodovaly v testo-
vých otázkách a deváťáci Milan Kunz 
a Ondřej Cochlar, kteří excelovali jíz-
dou zručnosti, obsadilo v silné konku-
renci pěkné 2. místo. 

Za družstvo I. kategorie bojovali pá-
ťáci ve složení: Matyáš Kadúch, Dani-
el Sebera, Lucie Polášková a Karolína 
Toflová. Přestože jsme i v této katego-
rii získali skvělé druhé místo, postou-
pili jsme překvapivě i do okresního 
kola, protože vítězná škola se v daném 
termínu nemohla soutěže zúčastnit.

Před okresním kolem páťáci ale 
rozhodně nezaháleli. Opakovali tes-
ty, zkoušeli jízdu zručnosti a snažili 
se alespoň teoreticky seznámit s ná-
strahami dopravního hřiště.

Okresní kolo soutěže mladých 
cyklistů se konalo ve Frýdku – Míst-
ku 20. 5. 2016. Soutěže se zúčastni-
lo 14 družstev, po sedmi družstvech 
z každé kategorie, která postoupila 

z regionálních kol. Na soutěžící čekaly 
čtyři disciplíny: jízda zručnosti, jízda 
na dopravním hřišti, test ze znalostí 
první pomoci a testy z pravidel sil-
ničního provozu. Na správný průběh 
dohlíželi rozhodčí z řad učitelů a pří-
slušníků Policie ČR a Městské policie 
a zástupce odboru dopravy a silniční-
ho hospodářství MěÚ Frýdek – Místek.

Mladí cyklisté celé dopoledne plni-
li nelehké úkoly. Naši žáci však proká-
zali nejen výborné teoretické znalosti 
z oblasti dopravní výchovy a zdravově-
dy, ale skvěle zvládli i jízdu po doprav-
ním hřišti. A protože za tyto tři disci-
plíny získali nemalé množství bodů, 
nepokazil jim celkově dobré skóre už 
ani „strašák“ v podobě jízdy zručnosti. 

Ve své věkové kategorii proto skon-
čili páťáci v celkovém hodnocení na 
úžasném 2. místě!

Odměnou jim byly nejen krásné 
ceny od Besipu, ale hlavně skvělý po-
cit, že soutěžit a uspět mohou i mezi 
silnou konkurencí! 

Matyášovi, Danielovi, Lucii a Ka-
rolíně proto patří velká gratulace 
a poděkování za vzornou reprezentaci 
školy! Rozhodně prokázali, že jim ne-
chybí nadšení, bojovnost, soutěživost 
a ochota překonávat překážky, ale 
také zodpovědný a pozitivní přístup 
a víra ve vítězství.

Poděkovat je však třeba i paní uči-
telce Pavle Mynářové, která má na 
úspěchu mladých cyklistů také velký 
podíl, a paní učitelce Evě Sladké, díky 
níž mají děti výborné znalosti z oblas-
ti zdravovědy.

Ivona Hrubišová

Ve dvou dnech minulého měsíce 
proběhla na zahradě naší školky dob-
rovolná akce rodičů pod vedením ta-

tínka, pana architekta Zdeňka Str-
nadla . Šikovné maminky i tatínkové, 
kteří měli zrovna volný čas, přišli po-

moc se sázením indiánské vesnice pro 
všechny děti z naší školky i okolí. Sáze-
ly se z vrbové pruty, každá volná ruka 
se nám hodila, dokonce i ti nejmenší 
přiložili ruku k dílu. Děti odvážely vy-
branou hlínu v malých kolečkách, vel-
cí vrtali díry do země, stříhali, hnojili, 
sázeli, vázali, ohýbali nejen pruty, ale 
i svá záda. Bylo se na co dívat. Práce 
šla všem od ruky a domečky nám vy-
rostly jako houby po dešti. Neodradilo 
nás ani sychravé počasí prvního dne, 
kterému jsme odolali díky bezvadně 
připravenému horkému čaji a vyni-
kající domácí buchtě paní Strnadlové 
Lenky a Simony. Ještě je důležité za-
lévání, o které se nám opět postara-
li naši nejmenší pomocníčci se svými 
konvičkami. Odměnou za dobře vyko-
nanou práci, byl nejen dobrý pocit, ale 
i společné opékání špekáčků, které po 
tak vynaložené práci chutnaly všem 
nejvíce.

Ještě jednou velký dík všem zúčast-
něným rodičům.

Markéta Macurová

Oblastní a okresní kolo dopravní soutěže mladých 
cyklistů aneb naše úžasná květnová jízda

Brigáda v Mateřské škole Dolní
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,,Dne 4. 5. vás všechny srdečně zve-
me na malé posezení a společně osla-
víme Den matek...."

Tak zněla pozvánka dětí z MŠ Dol-
ní na připravovanou besídku pro ma-
minky.

V den „D" a hodinu ,,H" už nebylo 
na parkovišti před školkou snad žád-
né volné parkovací místo.

Maminky, tatínkové, babičky i dě-
dové našli své děti ve třídách. Třída 
Kuřátek začátek v 15:00 hodin. Třída 

Sluníček měla začátek v 15:30 hodin. 
Všichni přišli včas se na nás podívat.

Upřímná radost i obavy těch nej-
menších dětí, že dnes poprvé budou 
předvádět vystoupení pro své nej-
milejší, neskrývalo jedinou jiskřičku 
i malou slzičku v každém oku. A to ne-
jen u dětí... Vystoupení se nám poved-
lo, maminkám se moc líbilo! Nakonec 
dáreček a velká pusa a maminka je 
celá moje!

Velkým dětem ve Sluníčku se také 
vystoupení velice vydařilo a pěkně se 
oslavilo! Hodně dárečků pro mamin-
ky bylo!

Všude jsem byla, kávu i moučník 
ochutnala, a hezký den jako mamin-
ka si užívala...

Všeho bylo dost, a proto se těšíme 
na Vás opět příští rok.

Za celý kolektiv MŠ Dolní 
Markéta Macurová

Sportovní klub Valašského králov-
ství srdečně zve všechny děti na 7.roč-
ník cyklistického závodu MINIBYKE-
KAP. Zázemím závodu bude opět oko-
lí restaurace Rekovice, a termín letos 
padl na 12.června. Pro děti jsou při-
praveny tratě pro všechny věkové ka-
tegorie od 2 do 15 let. Nebude chybět 
maskot Horeček Lvíček Fitty, dětský 

ilustrátor Áda Dudek a další dopro-
vodný program. Každé dítě si odnese 
věcné ceny a pamětní medaili, občer-
stvení zajišťuje restaurace Rekovice. 
Registrace probíhá od 8 do 9:45, start 
závodů je v 10:00.

Přijďte strávit příjemnou neděli ve 
sportovním duchu!!! Těšíme se na Vás!!! 
více na www.skvk.cz

Oslava v Mateřské škole Dolní

Cyklistický závod MINIBYKEKAP

Co se děje v okolí

V úterý 3. května se chlapci z 1. roč-
níku - Filip Šigut, Šimon Šnyta, Štěpán 
Šnyta, Daniel Mikulka, Jan Macura, 

Mikuláš Nikel, a chlapci 3. ročníku - 
Jakub Nikel, Filip Látal, Dalibor Káňa, 
Martin Hrubiš, zúčastnili okrskového 

kola fotbalové soutěže školních druž-
stev McDonald's Cup v Metylovicích. 
Naši kluci sehráli tři náročná utká-
ní v chladném počasí. Statečně bojo-
vali s fotbalovými týmy z Metylovic, 
Pržna a Pstruží. Z turnaje si sice ne-
odnesli žádnou medaili, ale zkusili si 
zahrát proti silnému soupeři, poznali 
na vlastní kůži, jak je při fotbale dů-
ležitá dobrá fyzická kondice, kázeň, 
koncentrace, spolupráce a týmový 
duch. 

Děkujeme tímto panu Oldřichu 
Menšíkovi a panu Pavlu Šigutovi za 
obětavé každotýdenní trénování na-
šich žáků a jejich podporu v průběhu 
turnaje a přejeme jim trpělivost a chuť 
do další práce s dětmi. 

A chlapcům přejeme, ať je tato je-
jich fotbalová premiéra povzbudí 
a to nadšení do fotbalu jim ještě dlou-
ho vydrží!  

Mgr. Ivona Hrubišová

McDonald's CUP
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Ostrava 31. května 2016 – Dru-
hý ročník festivalu Ladná Čeladná 
významně posiluje program dětské 
scény. Kromě divadelních předsta-
vení a filmových projekcí se malí 
návštěvníci mohu těšit na čtení 
pohádek v podání hudebníků a di-
vadelníků, tvořivé dílny, pokusy 
a atrakce z ostravského Světa tech-
niky nebo dětskou zónu s trampo-
línou, stolními hrami či malováním 
na obličej. Chybět nebude ani kli-
dová zóna, kde si budou moci děti 
odpočinout od festivalového ru-
chu. Dvoudenní akce v areálu Zá-
kladní školy Čeladná začíná v pátek 
29. července.

„Naším cílem je dělat hudební festi-
val, na němž se budou bavit jak dospělí, 
tak děti. Proto také Ladná Čeladná stojí 
na dvou rovnocenných pilířích. Tím prv-
ním je kvalitní hudební program, který 
místo komerční muziky nabízí nápadité 
hudebníky a kapely, často se pohybující 

mimo hlavní proud. Druhým pilířem je 
dětská scéna s divadlem, filmem a další-
mi doprovodnými aktivitami. Program 
pro nejmenší návštěvníky tedy není pou-
hým doplňkem festivalu pro dospělé, ale 
je koncipován jako plnohodnotná scé-
na,“ uvedl dramaturg Ladné Čeladné 
Jiří Moravčík. 

Jednou z novinek letošního roční-
ku je zapojení do projektu Celé Česko 
čte dětem, v rámci něhož budou ma-
lým návštěvníkům předčítat napří-
klad zpěvák Jan Unger ze skupiny Zrní 
a Albert Černý z Lake Malawi, herec 
Zdeněk Pavlíček z Divadla Pavlenka 
či Vlaďka Krakovková z Divadla lou-
tek Ostrava. Na Ladné Čeladné také 
proběhne například tvořivá dílna 
s látkami a vůněmi Zanzibaru pod 
vedením Radky Ondráčkové, autorky 
knížky pro děti a rodiče s názvem Za-
nzibar jak vyšitý. Ondráčková (píšící 
pod pseudonymem Dráčková) v Če-
ladné představí ručně šité ilustrace ke 

své knížce, z níž bude také dětem číst. 
Výtvarný program pro děti i dospělé 
s názvem Veselé tvoření dále připra-
vuje sociální podnik Krabičky, který 
účastníkům workshopu ukáže, co vše 
se dá vytvořit z papírových kartonů.

Populární pohádky i animované 
filmy

Pestrý program pro děti přináší 
i divadelní scéna. „Chybět nebude na-
příklad představení inspirované pohád-
kami Františka Hrubína, které ztvární 
herečka z Divadla loutek Ostrava Vla-
dimíra Krakovková. Divadlo KUFR pro 
změnu vystoupí se svou žonglérskou 
klauniádou, zatímco Divadlo Pavlenka 
za asistence diváků odehraje loutkové 
představení a nadto zájemce naučí, jak 
si loutky můžou vyrobit i doma. Před-
stavení opavského uskupení Děsně fajn 
je pak určeno pro odrostlejší publikum 
a zaujme především příznivce nekon-
venčního inteligentního humoru,“ do-
plnil Jiří Moravčík. 

Po oba festivalové dny se budou 
promítat oblíbené animované filmy 
Pejsci z vesmíru, Pírkovo dobrodruž-
ství a dva díly Pasti na žraloka. Zají-
mavý program připravuje i ostravský 
Svět techniky, který zvídavcům uká-
že, co vše se dá vyrobit z běžných do-
mácích surovin, jako je ocet, olej nebo 
jedlá soda. Za pozornost rovněž stojí 
gyroskop simulující přetížení 3G, na 
němž si odvážlivci mohou vyzkoušet 
pocit, který zažívají piloti stihaček. 
Ačkoli hudební scéna není prvoplá-
nově zaměřena na dětské publikum, 
kapely vystupující na Ladné Čelad-
né, jako například Zrní, Lake Malawi, 
Čankišou, Bára Hrzánová s kapelou 
či hlavní hvězdy CC Smugglers, hrají 
pohodovou melodickou hudbu, na niž 
si jistě rádi zatancují nejen rodiče, ale 
také jejich ratolesti. 

Klidová zóna pro děti
Speciálně pro děti vznikne v tělo-

cvičně klidová zóna, kde si budou moci 
odpočinout na sedacích vacích či ží-
něnkách. Kromě toho zde bude zázemí 
pro rodiče nejmenších dětí s přebalo-
vacím pultem a kojícím koutkem. K od-
počinku mohou návštěvníci festivalu 
využít také rozlehlé travnaté plochy 
v areálu, které přímo vybízí k tomu 
rozložit si deku a strávit zde přestávky 
mezi koncerty a dalším programem. 

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

Festival Ladná Čeladná letos rozšiřuje program 
dětské scény
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PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK. 
Sklad Trojanovice – Bystré. 

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

Telefon: 603 315 738.

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

I N Z E R C E 

STAVÍME PLOTY
www.ploty ostrava.cz

Stavíme ploty na klí
 Pletivové ploty, sva ované sít
 Betonové ploty
 Kované ploty
 Živé ploty – túje na živý plot
 Brány, branky, GARÁŽOVÁ VRATA

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

!!CHOVATELSKÉ POT EBY PRO DR BEŽ!!
WWW.KREPELKAJAPONSKA.CZ

ZDE MŮŽE BÝT VAŠE REKLAMA
více informací na tel.: +420 736 773 930

a e-mail: noviny@kuncicepo.cz

Místo:       areál TJ Sokol Kun ice p. O.            Termín: 
       8:30 hod. sraz ú astník  
       8:45 hod. rozlosování turnaje 
       9:00 hod. zahájení 1. utkání skupin 

Hrací systém: - po et hrá  na h išti: 5+1, bez ofsajd , libovolné st ídání  
     - hrací doba: 2x10 min. (možná úprava podle po tu mužstev) 
       Hlavní turnaj: - ve dvou skupinách každý s každým, první dva týmy ze skupin postupují  

  do semifinále (1.A-2.B, 1.B-2.A),  
     - týmy z posledních míst ve skupinách si zahrají o putovní d ravou kopa ku  
 

Startovné:   200,- K  na osobu 
     (nárok na jedno pivo, minerálku, zel a ku, guláš)      Za poplatek je možné si zap j it dresy. 

P ihlášky:   do 19. 6. 2015               731 925 081 (p. Zajac) 
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· KAVÁRNA
· KOSMETIKA
· PRIVÁTNÍ SPA
· SAUNA

· FYZIOTERAPIE
· REHABILITACE
· JÓGA
www.bodiz.cz

SPA
Fyzioterapie a rehabilitace

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

SPA  KAVÁRNA
Pondělí - Středa   10.00 - 18.00 Čtvrtek - Neděle   10.00 - 21.00
PRIVÁTNÍ SPA  SAUNA  KOSMETIKA  JÓGA
DĚTSKÝ KOUTEK  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ  VENKOVNÍ TERASA

KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR  MAGNETOTERAPIE
LÉČEBNÁ TELĚSNÁ VÝCHOVA  ELEKTROLÉČBA 
MĚKKÉ TECHNIKY  REFLEXNÍ A VAZIVOVÁ MASÁŽ
PODVODNÍ MASÁŽ  LÉČEBNÝ ULTRAZVUK
MOBILIZACE PÁTEŘE, KLOUBŮ A ŽEBER  ULTRAZVUK
BIOPTRONOVÁ LAMPA  MEDICAL TAPING CONCEPT

Ordinační doba - Lékař
Čtvrtek 08.00 - 13.00
   13.30 - 16.30
Tel.: 595 172 837

NOVINKA
FYZIOTERAPIE
REHABILITACE

www.bodiz.cz


