
Vážení spoluobčané, 
měsíc červen je symbolem ná-

stupu léta. Léto nastoupí přesně 
21. června v 06:24 hodin (den slu-
novratu) – den je nejdelší. Červen 
je vítaným měsícem také pro žáky  
a studenty všeho druhu, neboť větši-
nou všem končí školní rok a začína-
jí prázdniny. Kdo by se netěšil. Žáci  
a studenti, užijte si prázdnin, peda-
govové naberte nové síly do dalšího 
školního roku.

V měsíci červnu se stalo mnoho 
velkých událostí. Dne 1. 6. 1950 – 
poprvé se slavil Mezinárodní den 
dětí – všem dětem přejeme jen to 
nejlepší. Dne 10. 6. 1942 – nacisté 
vypálili českou vesnici Lidice a dne 
24. 6. 1942 vyhladili osadu Ležáky 
– pomsta za atentát na zastupující-
ho říšského protektora Reinharda 
Heydricha. Dne 28. 6. 1919 – v Pa-
říži byla podepsána Versailleská 
smlouva – formální ukončení první 
světové války.

V pondělí 1. května jsme se někte-
ří z nás zúčastnili májového pocho-
du na Skalku na Ondřejníku. Mimo 
jiné tam zazněla ne zcela přesná 
informace předsedy Okrašlovací-
ho spolku Rozhledna MUDr. Milana 
Bajgara o stavu připravenosti stav-
by Rozhledny Skalka. Stavebníkem 
rozhledny je obec Kunčice pod On-
dřejníkem. S obcí Kunčice pod Ond-
řejníkem (podíl 55%) se na stavbě 
finančně podílí obec Čeladná (podíl 
45%). Ověřené informace o přípravě 
stavby bude podávat obec Kunčice 
p. O. Jinak mohou vznikat mylné in-
formace, které přípravě stavby mo-
hou škodit.

Tomáš Hrubiš, starosta obce
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Dne 13. 5. se naše děti zúčastnily 
okresní soutěže Medvědí stezka. Letos 
jsme měli okres společně s okresem 
Nový Jičín, který se uskutečnil v Moš-
nově. Závodů se zúčastnilo 9 našich 
hlídek a 3 rozhodčí. Děti běžely trať 
dlouhou asi 4,5 km při které plnily 
různé úkoly na 11. stanovištích. Počasí 
nám přálo a celý závod nám krásně vy-
šel. Na stupně vítězů dosáhly všechny 
naše hlídky. 1. místa vybojovali: Anna 

Bednárková s Veronikou Cochlarovou, 
Monika Šigutová s Annou Janasovou, 
Adam Křenek s Radanem Šlechtou,  
2. místa obsadili: Karolína Strnadlo-
vá s Michaelou Lorencovou, Markéta 
Heisigová s Eliškou Majerkovou, Dali-
bor Káňa s Romanem Řezníčkem, Leoš  
a Šimon Řezníčkovi, Lucie Chovančíko-
vá s Michalem Majerkem a na 3. místě 
byly Miroslava Káňová s Anetou Řez-
níčkovou.  (pokračování na str. 13)

TJ Sokol odbor Sport pro všechny informuje
– Atletika a medvědí stezka
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Obec informuje

O čem jednalo Zastupitelstvo obce 
v měsíci květnu

Nejen z jednání rady obce v měsíci květnu

Zastupitelstvo obce Kunčice pod 
Ondřejníkem na svém XVI. zasedá-
ní konaném dne 23. 5. 2017

Vzalo na vědomí:
• kontrolu usnesení z XV. zasedá-

ní zastupitelstva obce konaného  
14. 3. 2017

• informace o jednáních rady obce
• předložený záznam o změně čí-

sel položek rozpočtové skladby ve 
schváleném rozpočtu na rok 2017

Schválilo:
• program XVI. zasedání zastupitel-

stva obce
• úpravu rozpočtu obce č. 2/2017  

v rozsahu předloženého návrhu
• Smlouvu o spolupráci při realizaci 

projektu „Kotlíkové dotace v Morav-
skoslezském kraji“ (2. výzva) mezi 
obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Mo-
ravskoslezským krajem, se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava. Před-
mětem této smlouvy je také záva-
zek obce spolufinancování výměny 
kotlů ve výši 5 000,- Kč pro jednoho 
úspěšného žadatele o dotaci

Pověřilo pracovní skupinu ve slo-
žení: Tomáš Hrubiš, Pavel Řezníček, 

Lumír Poledník, Pavel Kahánek, David 
Fojtík a Zdeněk Strnadel k přípravě 
analýzy (technické, ekonomické, per-
sonální) potřebnosti nákupu komu-
nální techniky do 16. 6. 2017.

Vydalo podle ust. § 6 odst. 5 písm. 
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
za použití ust. § 43 odst. 4 ve spojení  
s ust. § 54 stavebního zákona, ust. § 13  
a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkla-
dech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánova-
cí činnosti, ust. § 171 a následujících, 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, Územ-
ní plán Kunčice pod Ondřejníkem 
– opatření obecné povahy.

Usnesení zastupitelstva obce bez 
uvedení osobních údajů jsou ke staže-
ní na webu obce (sekce úřední deska 
nebo levé menu položka usnesení za-
stupitelstva) nebo jsou v plném znění 
k dispozici k nahlédnutí na sekretari-
átu na obecním úřadě.

Občané jsou na každé zasedání ZO 
srdečně zváni. Mohou se tak aktivně 
zapojit do dění v obci a vyjádřit své ná-
zory. Pokud problematika, o kterou se 

občan zajímá, není na programu jed-
nání zastupitelstva obce, může vznést 
dotaz/ podnět v rámci diskuse. Bod 
diskuse je pravidelně zařazen jako 
poslední bod programu zasedání ZO. 
Pokud se nemůžete osobně zúčastnit, 
je možno zasedání ZO sledovat online 
z pohodlí vašeho domova. 

Odkaz najdete v horním horizontál-
ním menu úplně vpravo – „Zastupitel-
stvo online“: http://www.kuncicepo.
cz/zoonline

Všechna schválená rozpočtová 
opatření můžete také nově nalézt na 
úřední desce: http://www.kuncicepo.
cz/uredni-deska

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

Základní škola – financování, 
rozpočet, veřejné zakázky

RO projednala a schválila Doda-
tek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne  
29. 9. 2016 a k Dodatku č. 1 ze dne  
2. 11. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne  
26. 4. 2017 mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a MRK pozemní práce, 
s.r.o., Palkovická 2111, 738 01 Frý-
dek – Místek. Předmětem dodatku je 
navýšení rozsahu díla (obnova škol-
ního areálu – běžecký ovál) o vybu-
dování sběrných drenáží okolo street- 
workoutu a senior fitparku dle změ-
nového listu č. 4. Cena díla se navýší  
o 149 548,96 vč. DPH, celková cena 
za dílo tak bude činit 4 062 528,71 Kč 
vč. DPH. Předmětem tohoto dodatku 
je také posun termínu předání díla na 
14. 7. 2017.

Upozorňujeme všechny případné 
zájemce o návštěvu areálu, že tento 
bude pro veřejnost otevřen nejdří-
ve koncem července, možná v srpnu. 
Asfaltový chodník je již hotov, zemní 
práce jsou již dokončeny, v době pří-
pravy tohoto článku jsou téměř osety 
veškeré travní plochy. Cvičební prvky 
jsou instalovány, včetně dopadových 
ploch. Lavičky a posezení umístěny. 
Koncem měsíce června bude položen 
tartanový povrch na běžecký ovál.  
V červnu a v červenci budeme tedy 
zalévat trávu a čekat až zakoření a 
vzejde. Protože je velmi složité od-
dělit zpevněné plochy od travnatých, 
bude muset nová část areálu z důvodu 
ochrany trávníku uzavřena. Podobně 
jsme si to zažili již po dokončení stav-
by zahrady mateřské školy. A trpěli-

vost se vyplatila, travička v zahradě 
krásně roste. Děkujeme všem za po-
chopení a trpělivost. Odměnou nám 
bude krásný volnočasový areál. V příš-
tích obecních novinách Vás budeme 
informovat podrobněji.

Dále na jednání rady obce proběhla 
za účasti ředitele ZŠ a MŠ Karla Svolin-
ského pana Jaroslava Goje a paní zá-
stupkyně Moniky Skýpalové proběhla 
diskuse k rozpočtu základní školy a ke 
způsobu čerpání rezervy rozpočtu ve 
smyslu navýšení neinvestičního pří-
spěvku zřizovatele. Na základě výstu-
pu z jednání byl na zasedání zastupi-
telstva obce předložen návrh úpravy 
rozpočtu č.2/2017, který byl schválen. 

Výše uvedené rozpočtové opatření 
v paragrafu 3113 Základní školy zna-
mená následující:  (pokračování na str. 5)

Obecní noviny vyjdou počátkem 
července jako prázdninové dvoj-
číslo (uzávěrka 7. 7.), další noviny 
pak vyjdou až v září – uzávěrka  
25. 8. 2017. Pokud tedy pořádáte 
akci v srpnu nebo počátkem září, 
pošlete nám vaše pozvánky a in-
formace včas již do červencového 
dvojčísla.  –MŠ–

Jak budou 
obecní noviny 
vycházet v létě?



306/2017

Jarmila Blažková 95 let
Marie Šrubařová 92 let
Irma Janáčová 91 let
Zdeňka Káňová 88 let
Ludmila Valášková 86 let
Květoslava Máchová 85 let
Zdeňka Kociánová 84 let
Věra Štefková 81 let
Miluše Lapčíková 81 let
Eduard Krhut 81 let
Jiří Langer 81 let
Štefania Řezníčková 80 let
Ludmila Polášková 75 let
Jaroslav Juříček 70 let
Josef Chovančík 70 let
Vlasta Džumbová 70 let

Věra Kocincová 65 let
Jaroslav Šigut 65 let
Marie Krpcová 65 let
Pavel Davídek 65 let
Irena Vernerová 60 let
Arnošt Krpec 60 let

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

Jubilanti červen 2017
Vzpomínky

Rozloučení

Pozvánka pro seniory na půldenní výlet  
do Lašského muzea a muzea Fojtství v Kopřivnici

Společenská rubrika

V měsíci květnu jsme se naposledy 
rozloučili s paní Evou Michnovou.

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

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

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

Tvé srdce dávno utichlo,
tělo Tvé je zemí přikryto,

ve vzpomínkách jsi stále s námi,
takového, jakého jsme Tě znali

Dne 22. června 2017  
uplyne 10 let od úmrtí  
pana Pavla Kopřivy.

Vzpomíná manželka  
s celou rodinou

12. 6. s úctou vzpomínáme  
na nedožitých 100 let  
paní Zity Kovalské.  

Za celou rodinu  
dcera Pavla a syn Vašek

Že akce pořádané paní Zdeňkou Křenkovou mají úspěch, dokládají  
i tyto fotografie a komentář paní Jany Mončkové. 

Nádherné toulky přírodou nám připravila paní Zdenka Křenková na 18. 5. 
2017. Všichni účastníci této akce byli nadšeni, jelikož touto cestou - necestou 
z nás nikdo nešel. Vycházku jsme zakončili zaslouženým občerstvením v hos-
půdce. Doufáme, že v červnu nás čeká další akce. 

Pojedeme ve čtvrtek 
15. června 2017 vlakem 
z kunčického nádraží  
v 8.04 hod. s přestupem 
ve Frenštátě a ve Veřo-
vicích. V Kopřivnici bu-

deme v 8.58 hod. a hned poblíž ná-
draží bude naše první zastávka.

V Lašském muzeu si prohlédneme 
bohatě zdobená majoliková kamna 
ve staroměstském stylu a spoustu 

keramických výrobků. Druhá část je 
věnována expozici Zdeňka Buriana. 
Vstupné 20,- Kč. 

Po této prohlídce se vydáme asi  
1,5 km do muzea Fojtství. Tam se do-
zvíme, kdo pobýval na území dnešní-
ho města Kopřivnice, jaké byly tehdej-
ší zvyky a architektura, jak cestovali 
naši předkové. Expozice kočárů je vě-
nována zakladateli kočárové výroby 
Ignáci Šustalovi. K muzeu patří bý-

valý kopřivnický hřbitov s gotickou 
kaplí a pískovcovou hrobkou. Vstup-
né 20,- Kč. 

Podle počasí, času a nálady mů-
žeme pokračovat až k náměstí na 
občerstvení. 

Ze Štramberku pojedeme zpět 
vlakem ve 13.20 hod., z Veřovic  
13.39 hod., z Frenštátu 13.55 hod. 
a v Kunčicích budeme ve 14.04 hod.

Za výbor SPV Vás zve Z.K.

* * *
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Přinášíme fotografie ilustrující tradiční důstojný pietní akt k uctění památky občanů naší obce padlých za 1. a 2. svě-
tové války. Letos jsme si připomněli již 72. výročí konce 2. světové války a vítězství nad nacismem. Žákyně šesté třídy pod 
vedením paní učitelky Marie Kahánkové zazpívaly na úvod státní hymnu, včetně její druhé sloky. Verše přednesl Daniel 
Sebera. Slavnostní řeč tradičně po položení květin měl připravenu starosta obce Tomáš Hrubiš, který v projevu použil  
i citace z dobové kroniky, což mnohé jistě zaujalo. Po celou dobu vzpomínkové akce drželi žáci školy čestnou stráž. Děku-
jeme občanům a žákům školy za účast na této pietní vzpomínce.  Foto: Jiří Klouda

 

OCHRANA ZVÍŘAT PŘI SKLIZNI A SEČÍCH 

 
K ČEMU SLOUŽÍ? Webový portál SENOSEC.CZU.CZ je komunikačním 
nástrojem pro nahlašování sečení ze strany zemědělců a plánování 
preventivní a jiných aktivit ze strany myslivců. Komunikace probíhá 
pomocí SMS zpráv. Spolupráce se také mohou účastnit dobrovolníci, 
vždy ale jen pod dohledem myslivce. JAK JE MOŽNÉ SE PŘIDAT? 
Registrovat se může každý, v roli, která mu přísluší – myslivec při 
registraci vyplňuje svůj myslivecký spolek, zemědělec svůj podnik, 
dobrovolník své okresy zájmu. Před logováním a užíváním portálu je 
nutné registraci ověřit, tzn. zadat kód, který přijde registrovanému 
na email a na telefon. 

JAK SE PORTÁL UŽÍVÁ? Myslivec na nahlášeném místě sečení 
naplánuje preventivní aktivity – vždy si vybírá, zda se akce mohou 
zúčastnit dobrovolníci, jaké aktivity se budou provádět, navrhuje 
přibližné datum a čas. Zemědělec v předstihu plánuje sečení  
– datum a čas jsou orientační, vždy je možné je změnit a upřesnit. 
Při změně termínu sečení nebo preventivních akcí jsou vždy pomocí 

 

SMS zpráv informováni ostatní účastníci, tj. myslivci, případně 
dobrovolníci. Zasílání SMS zpráv o změně termínu a času je 
automatické. PROČ PORTÁL POUŽÍVAT? V portálu do mapy ČR je 
možné zanášet nejen místa a data sečení a preventivních akcí, ale 
také nálezy živé či uhynulé zvěře. 

 
Přínosem portálu je nejen efektivnější komunikace při prevenci  
a ochraně zvěře při jarní senoseči a další sklizni, ale také sběr dat  
o akcích a nálezech, které mohou podpořit hospodaření 
jednotlivých spolků v krajině. V případě zájmu, je možné portál také 
rozšířit o nové funkce, které by myslivecké spolky nebo zemědělské 
podniky uvítaly a rády používaly. Neváhejte a přidejte se. 
Další informace naleznete na webovém portálu: SENOSEC.CZU.CZ 
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(dokončení ze str. 2)
Došlo k navýšení položky 5331 Ne-

investiční příspěvek zřízeným příspěv-
kovým organizacím o 1 100 000,- Kč 
na celkových 5 031 000,- Kč. Z část-
ky 1 100 000 je účelově vázáno na 
opravu výtahu v předpokládané výši  
641 300,- Kč a na vybavení 1. tříd ve 
výši 150 000,- Kč. Zbytek na vybavení 
dle potřeb školy.

Položka nespecifikované rezer-
vy byla zrušena a o zbylou část re-
zervy 400 000,- Kč byla navýšena 
položka 6121 Budovy, haly a stavby  
(350 000,- Kč na projektovou dokumen-
taci přístavby školy a 50 000,- Kč na ar-
chitektonickou studii této přístavby).

V rámci jednání rady obce byly také 
otevřeny obálky s návrhy řešení „Navý-
šení kapacity ZŠ – architektonická stu-
die“. Proběhla první diskuse k jednotli-
vým návrhům – zejména z pohledu po-
třeb školy (úskalí, výhody jednotlivých 
návrhů atd.). Návrhy budou dále disku-
továny na pracovním jednání zastupi-
telstva obce, kterého se zúčastní také 
zástupci školy. Návrhy budou hodnoce-
ny anonymně. Jednotlivé návrhy jsou 
označeny pouze čísly, dle času doručení 
návrhu. Obálky s identifikačními údaji 
uchazečů budou otevřeny až po výbě-
ru nejvhodnějšího návrhu. Rozhodnu-
tí o zadání projektu by mělo padnout 
na červnovém jednání ZO. Podrobněji 

Vás tak budeme informovat v příštích 
obecních novinách.

Příprava na zadání architektonické 
soutěže (soutěže o návrh) 
pokračuje

RO dále projednala harmonogram 
průběhu připravované soutěže o ná-
vrh (centrum obce). Dále RO schvaluje 
tyto členy odborné (nezávislé) poroty
• řádný člen - Ing. arch. Michal Fišer
• řádný člen - Ing. arch Kamil Zezula
• řádný člen - Ing. arch Václav Babka
• náhradník – Ing. arch Vladimír Vašut

Dále RO schválila:
• náhradníka závislé části poroty - 

Ing. Pavel Řezníček
• přezkušovatele soutěžních návrhů 

– Ing. Zdeněk Strnadel
• sekretáře soutěže - hlavní koordi-

nátor – Mgr. Michaela Šebelová, po-
mocný koordinátor – Ing. Jan Horký

Různé:
RO schválila/ resp. vzala na vědomí:
• uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě  

o dílo č. 16204/460/2016 mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a spo-
lečností KOFING, a.s., Kirilovova 
628, 739 21 Paskov, IČ: 25826336. 
Předmětem tohoto dodatku je po-
sun termínu dokončení díla (Lávky 
pro pěší) na 14. 7. 2017.

• zveřejnění záměru obce č. 4/2017 
- Záměr pronájmu nemovité věci 
(ordinace lékaře, pracovna sestry, 
čekárna pro pacienty, sociální za-
řízení, denní místnost, včetně spo-
lečně užívaných prostory) o celkové 
výměře 107,75 m2. Předmět nájmu 
se nachází v 1.NP budovy č.p. 569, 
která je součástí pozemku parc.č. 
st. 695 vše v k.ú. Kunčice pod On-
dřejníkem. Záměr se zveřejňuje na 
základě žádosti MUDr. Jana Cho-
vančíka o prodloužení nájmu na 
dobu neurčitou.

• oznámení o průjezdu závodníků 
cyklistického závodu horských kol 
„BIKE ČELADNÁ“ přes obec dne  
15. 07. 2017.

• udělení souhlasu s průjezdem zá-
vodníků silničního cyklomarato-
nu Beskyd Tour 2017 přes obec dne  
15. 07. 2017.

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce 

Kunčice pod Ondřejníkem

Zápisy a usnesení z jednání rady 
obce naleznete také na webu obce: 
http://www.kuncicepo.cz/zapisy-z-
-ro-2014-2018

Všechna schválená rozpočtová 
opatření můžete také nově nalézt na 
úřední desce: http://www.kuncicepo.
cz/uredni-deska

Nejen z jednání rady obce v měsíci květnu

Komise pro cestovní ruch vedená 
paní Markétou Menšíkovou připravi-
la novou turistickou mapu naší obce  
s tipy na šest vycházkových okruhů. 
V nákladů 3 000 ks jsme tuto mapu 
pro návštěvníky naší obce vydali. 
Čtenářům obecních novin ji přiná-
šíme jako dárek a inspiraci pro letní 
vycházky. Vnitřní dvojlist lze z ON 
„vytrhnout“, mapu poskládat a mů-
žete vyrazit na procházku. Děkuji 

Markétě Menšíkové, Rostislavu a Evě 
Hurníkovým a Kristýně Vyroubalo-
vé, kteří se na přípravě tras a mapky 
podíleli, a také členům Turistického 
spolku Kunčice p.O., kteří provedli 
značení v terénu, díky kterému se ur-
čitě při vašich procházkách neztratí-
te! Za vydaným materiálem je spousta 
práce, zejména po komplikacích, kdy 
jsme se těsně před vydáním mapky 
před cca rokem dozvěděli, že všechny 

trasy KČT jsou v naší obci najednou 
zcela jinak. Ale hmatatelný výsledek 
práce je konečně na světě a my z něj 
máme velikou radost.

Mapku s vycházkami včetně popi-
sů jednotlivých tras naleznete také 
na webu obce v sekci informace pro 
turisty (na horní liště, druhý odkaz 
zleva).

Tak hezké toulání naší krásnou 
přírodou! -MŠ-

Uprostřed obecních novin naleznete dárek  
– mapku s tipy na vycházky!

Provozní doba sběrného místa na odpady
KONTEJNERY NA BIOODPAD 
Informujeme občany, že kontejnery 
na bioodpad - zvlášť na trávu a na 
větve jsou umístěny vedle garáží pod 
cestou naproti obecního úřadu (ne-
přetržitě). Děkujeme, že do kontej-
neru na trávu neukládáte větve. Jiný 

odpad (např. velkoobjemový, elektro-
odpad…) můžete odložit pouze v době 
přítomnosti pracovníků.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA
PO: 15 -18    ST: 15 -18    SO: 10-14

Výjimečně mimo tuto dobu pouze po 
předchozí dohodě s pracovníky obce:

pan Pavel Kahánek 
(tel. č. 736 773 945) 

pan Lumír Just 
(tel. č. 734 288 922).
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Kultura a spolkový život

Stručně k hodně diskutovanému té-
matu EET. Po mnoha diskusích na růz-
ných úrovních (i ze strany Svazu měst 
a obcí, Sdružení místních samospráv, 
jednotlivých představitelů obcí) došlo 
ke změně v metodice finanční sprá-
vy týkající se neziskových organizací  
a spolků.

Finanční správa vydala aktualizo-
vanou metodika k EET pro neziskové 

organizace. Aby metodika lépe kore-
spondovala s reálnou situací většiny 
těchto subjektů a eliminovala nega-
tivní dopady na jejich veřejně prospěš-
nou činnost, zvýšila limit pro uplatně-
ní výjimky z povinnosti evidovat tržby 
pro vedlejší podnikatelskou činnost 
na 300 000 Kč. Do tohoto limitu jsou 
zahrnuty výhradně tržby z podnika-
telské činnosti uhrazené v hotovos-

ti, platební kartou, šekem, směnkou 
nebo jinými obdobnými způsoby. Trž-
by hrazené převodem z účtu na účet 
se do limitu nepočítají. Z toho vyplý-
vá, že téměř jistě se žádného spolku  
v obci elektronická evidence tržeb tý-
kat nebude. Musím říci, že se nám ule-
vilo, protože obava z komplikací při 
pořádání zábav, plesů, dne obce atd. 
byla opravdu velká. -MŠ-

Člověku se ani nechce věřit, že uply-
nulo již sedm let od chvíle, kdy jsme 
na jaře 2011 pozvali občany okolních 
obcí Ondřejníka k prvomájovému 
„průvodu“ na Skalku. To prvomájové 
na tom byl především den (1. květen) 
a také to, že by nebylo bývalo na pr-
vomájových průvodech nic špatného, 
kdyby se lidé mohli scházet, jak chtěli.  
A nikoli jít táta s fabrikou, maminka se 
školkou, děti podle škol či práce, a tak 
se nám rodiny tak nějak trhaly. Ani ten 
čaj, do něhož bývával potají přimíchá-
ván rum, ani ten to nemohl zmírnit…

Jít prvního května procházkou na 
nejvyšší vrchol Ondřejníka a potkat se 
zde s mnoha přáteli, ale i s neznámý-
mi lidmi (a také se starosty obcí), se 
ukázalo jako nosný nápad. Každoroč-
ně se od rána do pozdního odpoledne 
na Skalce sejdou stovky turistů, mno-
zí z nich opravdu již posedmé. Díky 
podpoře Beskydského rehabilitačního 
centra v Čeladné a firmy Sectron z Ma-
riánských Hor se zdarma čepuje pivo 
značné kvality a rozdávají se špekáč-
ky na opékání. Mimochodem, letos do-
šlo i pivo (80 litrů) i špekáčky, kterých 
bylo téměř 300 kusů. Bylo to také tím, 
že nám počasí mimořádně přálo. Den 
předtím pršelo a den poté také. Pouze 
1. května 2017 bylo počasí pohádkové. 

Dlužno také přiznat, že celá příprava  
a organizace je dílem členů Okrašlo-
vacího spolku Rozhledna. Ale jenom 
kvůli špekáčkům a pivu se na prvo-
májové výstupy na Skalku nechodí. 

Jsou to úžasná setkání mnohých těch, 
kteří se celý rok nepotkají. Bydlí jin-
de, žijí jinde, chodí jinam. Leč v prv-
ním májovém dni nemohou na Skalce 
chybět.  (pokračování na str. 7)

EET a spolky

Májový pochod na Skalku již posedmé
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(dokončení ze str. 6) 
Takže se vlastně scházejí již staří 

známí a do toho přibývají i děti, kte-
ré jsou kupodivu rok od roku starší.

I letos, jako každým rokem, byly 
kolem poledne předneseny zprávy  
o tom, v jakém stavu je příprava stav-
by rozhledny na Skalce. První vystou-
pil předseda Okrašlovacího spolku 
Rozhledna MUDr. Milan Bajgar. Měl 
připravený seznam všech institucí, 
které se ke stavbě rozhledny musejí 
vyjádřit. Je to skoro neuvěřitelné, ten 
seznam čítá bezmála dvě desítky or-
ganizací. Poté se dostali ke slovu oba 
starostové, Ing. Tomáš Hrubiš z Kunčic 
pod Ondřejníkem a Pavol Lukša z Če-
ladné. Zdá se tedy, že se věci pohnuly 

zase blíže k realizaci rozhledny, jak-
koli to bude trvat.  

Doufejme, že jen do konce příštího 
roku. Její symbolický základní kámen 
čeká na rozhlednu již šest let. I tak se 
Skalka, nejvyšší vrchol Ondřejníku, 
stala jakýmsi symbolem soužití lidí 
zpod Ondřejníka. A to je dobře.

Petr Andrle 

Májové setkání na Skalce okomen-
tovala i paní Milena Vaculová, která 
nám zaslala i krásné fotografie a sou-
hlasila s jejich uveřejněním v obecních 
novinách:

Bylo objednáno nádherné poča-
sí, tak tomuto nasvědčovala i účast.  
A v neposlední řadě bylo moc krásné 

setkání neznámých, známých, přátel, 
sousedů zkrátka všech, kteří tradičně 
vyšlapali na Skalku za tímto účelem, 
aby se rozhlédli na nádherný kraj a po-
povídali si třeba u pohárku piva nebo 
opečeného špekáčku o věcech váž-
ných ale i o věcech veselých. A tak to  
má být.

Doufáme, že jako občané se již 
brzy dočkáme rozhledny na Skalce. 
Fotografie jsou z mého soukromo ve-
řejného pohledu. Tak na podívání. :-) 
Přejeme Vám krásné májové dny a tě-
šíme se, až uvidíme nějaký pohyb na 
vrcholu Skalky.

S pozdravem 
Milena a Zdeněk Vaculovi

Foto: Milena Vaculová

Májový pochod na Skalku již posedmé

V pátek 5. května se 
uskutečnil 11. ročník 
Kunčického oválu, kona-
ný na počest osvobození 
obce Kunčice pod Ondřej-
níkem. Tuto akci připra-

vil TJ Sokol ve spolupráci se Základní 
školou Karla Svolinského. I když po-

časí nebylo tak příznivé jako minulý 
rok závodníky to neodradilo. Oválu 
se zúčastnilo 43 dvojic, ve třech věko-
vých kategorií. Přesto, že bylo sluníč-
ko schované pod mrakem a dokonce 
to chvílema vypadalo, že bude i pršet, 
se nakonec počasí umoudřilo a všichni 
účastnici dokončili trať aniž by zmok-

li. Předškolní děti se spolu v doprovo-
du dospělých vydaly na 100 metrovou 
trať. Školáci už běželi štafetu se star-
ším 15. let, kolem fotbalového hřiště. 
Všichni závodnici doběhli statečně do 
cíle. Dokonce jsme se letos obešli i bez 
pádů. Děkujeme všem za účast a bude-
me se zase těšit příští rok.

TJ Sokol odbor Sport pro všechny informuje  
– Kunčický ovál

Vítězné dvojice a nejrychlejší jednotlivci... (pokračování na str. 8)
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Školní mládež + starší 15 let
start. 
číslo Jméno a příjmení čas umístění

1 Pavel Macura 2:09:73 5Petr Macura

2 Anna Bednárková 2:10:71 6Tereza Jalůvková

3 Michal Majerek 1:58:33 1Eliška Majerková

4 Amálie Vojtková 2:26:92 11Šárka Vojtková

5 Filip Šigut 2:42:00 15David Chýlek

6 Jan Macura 2:17:46 10Martin Macura

7 Adam Křenek 2:15:91 9Natálie Kovaříková

8 Veronika Cochlarová 2:02:58 2Pavel Cochlar

9 Tereza Davidová 2:05:19 3Jan David

10 Marie Melicherová 3:17:30 17Jan Melicher

11 Adéla Skýpalová 2:32:03 14Libor Skýpala

12 Johana Kaslová 2:12:10 7Libor Kasl

13 Šimon Kovalčík 2:59:61 16Gabriela Tarabová

14 Markéta Menšíková 2:06:91 4Oldřich Menšík

15 Viktorie Kaděrová 2:29:03 12Jan Kaděra

16 Jonáš Kasl 2:13:07 8Libor Kasl

17 Kryštof Kaděra 2:29:10 13Jiří Kaděra

Děti 3 – 6 let + dospělý
start. 
číslo Jméno a příjmení čas umístění

6 Robin Šigut 0:21:00 1Renata Šigutová

2 František Křenek 0:22:35 2Daniel Křenek

10 Viktorie Mazochová 0:24:50 3Michaela Řezníčková

15 David Kovařík 0:25:90 4Natálie Kovaříková

12 Vojtěch Gola 0:26:30 5Eliška Střálková

3 Petr Gola 0:27:60 6Lenka Glolová

5 Matyáš Macura 0:29:03 7Markéta Macurová

1 Natálie Macurová 0:30:19 8Marcela Macurová

8 Vojtěch Vrlík 0:32:40 9-10Martin Vrlík

13 Petr Píša 0:32:40 9-10Bohumír Čajánek

Děti do 3 let + dospělý
start. 
číslo Jméno a příjmení čas umístění

97 Kamil Šigut 0:29:07 1Renata Šigutová

100 Dominika Křenková 0:35:00 2David Křenek

93 Dominik Gola 0:35:18 3Štěpánka Golová

99 Sebastian Švrček 0:37:80 4Radka Švrčková

98 Tereza Golová 0:39:02 5Vítězslav Gola

91 Beata Slípková 0:44:46 6Jaroslav Goj

96 Nikolas Klímek 0:41:32 7-8Petr Klímek

95 Matyas Klímek 0:41:32 7-8Petr Klímek

92 Matouš Kovalčík 0:47:91 9Tomáš Kavalčík

90 Vojtěch Velička 1:05:00 10Jana Marková

94 Šimon Moškoř 1:07:11 11Martin Moškoř

(dokončení ze str. 7)

TJ Sokol odbor Sport pro všechny informuje  
– Kunčický ovál

11 Sofie Klímková 0:33:09 11-12Petr Klímek

4 Daniel Křenek 0:33:09 11-12Lenka Horáková

14 Alena Melicherová 0:35:23 13-14Adéla Melicherová

7 Lucie Vrlíková 0:35:23 13-14Eliška Majerková

9 Václav Majerek 0:38:01 15Pavel Majerek

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Sklad Trojanovice – Bystré. 

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

Telefon: 603 315 738

Nabízíme perspektivní zaměstnání na různých
pozicích (recepční, pokojská, kuchař) v našem

luxusním čtyřhvězdičkovém penzionu Jurášek.
Požadujeme - aktivní znalost AJ, příjemné vystupování, 

středoškolské vzdělání, aktivní a kreativní přístup.
Své životopisy zasílejte na email recepce@penzionjurasek.cz

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 
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(dokončení ze str. 1)
Naši závodníci se taktéž zúčastnili 

atletických závodů, konaných dne 20. 5. 
ve Stonavě. Soutěžili ve 4 disciplínách a 
to: ve skoku dalekém, sprintu, hodu do 
dálky a vytrvalostním běhu. Závodů se 
zúčastnilo 19 kunčických závodníků  
a jedna rozhodčí. Všichni byli velice ši-
kovní a podali co nejlepší výkony. Ně-
kteří se probojovali i na republikovou 
soutěž. První místa ve svých kategori-
ích obsadili: Eliška Majerková, Julie Polá-
chová, Michal Majerek a Robert Polách, 
2. místo obsadila Lucie Chovančíková, 
3. místo obsadili: Magdaléna Klepáčo-
vá a Roman Řezníček. Na medaile nedo-
sáhli: Amálie Strnadlová (6.), Veronika 
Cochlarová (8.), Michaela Lorencová (9.), 
Karolína Stnadlová (10.), Anna Bednár-
ková (11.), Anna Janasová (6.), Miroslava 
Káňová (9.), Vlastimil Káňa (5.), Šimon 
Řezníček (6.), Adam Křenek (9.), Dalibor 
Káňa (10) a Leoš Řezníček (9.). 

Všem závodníkům děkujeme za 
vzornou reprezentaci.

Za SPV Zuzana a Vít Majerkovi
Foto: Kristýna Majerková a archiv SPV

TJ Sokol odbor Sport pro všechny informuje
– Atletika a medvědí stezka

Ve včelařském roce 2016 jsme za-
znamenali podprůměrného medové-
ho výnosu. Byl to rok celkem úspěš-
ný.  Dotace na „rozvoj včelařství“ se 
na tomto určitě významně podepsaly. 
Kunčičtí včelaři, kterých je 41 a ošet-
řují k 1.5.2017  282 včelstev se mohou 
pochlubit dobrým zdravotním sta-
vem. Po kontrolním odběru vzorků  
a následném vyšetřeni jsme nezazna-
menali nic negativního, ale v někte-
rých oblastech našeho kraje „varroá-
za“ vybila až třetinu včelstev, nemo-
ci včelstev se vyskytuji stále častěji.  
V současnosti jsme obdrželi informaci, 
že na Čeladné a v Kozlovicích je regist-
rován „mor včelího plodu“ a to zname-
ná další veterinární opatřeni spojené  
s vyšetřením včelstev a finančními 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 i u včelařů. Vzájemná 
součinnost tří faktorů („příroda, člo-

věk, 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 pracuji se včelstvy po celý 
rok. Včelařský rok začíná od záři, a to 
krmením, (cca 15 kg cukru na včel-
stvo), následuje léčeni ve 3 fázích, lé-
čeni 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 jednáni 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:/kunčicepo.cz/spolky/včelaři). 
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 informaci  
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 finanční podporu. Obča-
nům dopřát dostatek včelích produk-
tů z naší přírody a to v požadovaném 
množství a kvalitě.

20. 5. 2017
Ing. Antonín Žák – předseda

Rok 2016 byl pro včelaře obdobím změn
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ZO 68/01 Českého svazu ochrán-
ců přírody Kunčice p.O., Pozemkový 
spolek Podbeskydí vyhlašuje sou-
těž v likvidaci růstu jmelí.

Ani si neuvědomujeme, co všechno 
nám stromy a veškerá zeleň poskytují, 
a jak je jim mnohdy ubližováno. Dnes 
se zaměříme na velmi agresivní polo-
parazitický keřík dvoudomé rostliny 
jmelí bílé (Viscum album), který hlav-

ně v zimním období vysává stromům 
živiny, vodu a ty postupně hynou. Má  
i léčivé účinky, pokud se sbírá z jablo-
ní, hlohů nebo borovic. Z topolů se sběr 
nedoporučuje, jmelí by se také nemě-
lo vařit, obsahuje termolabilní látky.

V současnosti máme ověřeno, že do-
kážeme napadený strom jmelí zbavit,  
a to bez ořezávání nebo kácení. Řešení 
je následující: Stačí trs jmelí na koster-
ní větvi nebo kmeni vylomit, místo za-
hladit a ovázat fólií. Bez denního světla 
a rostoucího jmelí poloparazit zahy-
ne. Pokud odřežeme vrcholovou část 
stromu obrostlého jmelím, je nutno řez 
ošetřit a zakrýt přibitím pevnější fólie.

I když je tato výšková práce nároč-
ná a to i finančně, odměnou nám bude 
zachování léčebných účinků vzrost-
lých stromů a udržení zdravých eko-
systémů odolných proti nepříznivým 
vlivům z okolí. Tento postup nám 
umožní zachovat krásu a pestrost lá-
zeňského lesoparku BRC pro klid a po-
těšení nejen pacientů.

Miloslav Šrubař
Člen ZO ČSOP 68/01

Kontakt:
ČSOP ZO 68/01 Kunčice p. O. 
Mgr. Petr Lazar, předseda
Tel.: 605503521
Email: csopkuncice@seznam.cz

Podaří se nám zlepšit stav stromů nejen  
v lázeňském lesoparku BRC?

Pozvánka na 15. ročník 

KUNČICKÉHO POHÁRU
MÍSTO:    areál TJ Sokol Kunčice p.O.              TERMÍN: 24. 6. 2017
     8:30 hod. sraz účastníků
     8:45 hod. rozlosování turnaje
     9:00 hod. zahájení 1. utkání skupin

HRACÍ SYSTÉM: - počet hráčů na hřišti: 5+1, bez ofsajdů, libovolné střídání 
   - hrací doba: 2x10 min. (možná úprava podle počtu 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    
      děravou kopačku 

STARTOVNÉ:  200,- Kč na osobu (nárok na jedno pivo, minerálku, zelňačku, guláš)                  
   Za poplatek je možné si zapůjčit dresy.

PŘIHLÁŠKY: do 20. 6. 2017 731 925 081 (p. Zajac)
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Co se děje v okolí

Ostrava 23. května 2017 – Již po-
třetí se Čeladná stane dějištěm fes-
tivalu Ladná Čeladná. Kromě dvou 
hudebních scén areál nabídne dět-
skou zónu s celou řadou aktivit pro 
nejmenší návštěvníky. V programu 
nebudou chybět divadelní předsta-
vení, filmové projekce, čtení pohá-
dek, workshopy, simulátory, stolní 
hry či soutěže. Dvoudenní festival 
v areálu ZŠ Čeladná startuje v pá-
tek 4. srpna. 

„Dětské publikum je pro nás stejně 
důležité jako dospělé, proto věnujeme 
značnou pozornost přípravě aktivit pro 
malé návštěvníky. Chceme, aby se děti 
na Ladné Čeladné bavily a měly přitom 
možnost naučit se novým dovednostem. 
V programu proto pamatujeme na před-
stavení s interaktivními prvky či nej-
různější workshopy zaměřené na ruční 
práce nebo rozvíjení pohybových do-
vedností,“ uvedl za dramaturgický tým 
Jiří Moravčík. Na diva-
delní scéně vystoupí 
například divadélko 
Ententýky nebo usku-
pení Stará bába, které 
odehraje pohádkové 
příběhy plné písniček 
a kouzel. Díky inter-
aktivnímu charakteru 
představení se diváci 
stávají součástí děje  
a mohou jej i dotvá-
řet. Letos se děti do-
čkají také koncertu na 
hlavní scéně. V sobotu  
5 .  s r pn a v y s t oupí 
kapela Bongo Bom-
barďák se svým hu-
debním programem, 
jehož autorem je di-
vadelník Jiří Jelínek. 
Spolu s Michalem Da-
leckým a Filipem Ne-
břensk ým odehrají 
chytlavé písničky oko-
řeněné vtipnými texty. 
Ačkoli další koncer-
ty nejsou prvopláno-
vě určeny pro dětské 
publikum, v progra-
mu najdeme řadu in-
terpretů, které děti 
dobře přijímají. „Mezi 
takové patří například 
Ivan Mládek se svým 
Banjo bandem nebo ka-

pela The Tap Tap. Zajímavý bude také 
koncert písničkáře Pokáče, který kro-
mě vlastního repertoáru odehraje dvě 
skladby s pěveckým sborem ZŠ Čeladná. 
Jednu skladbu vybere on, druhou sbor,“ 
upřesnil Jiří Moravčík. 

Čtení pohádek i tvůrčí a pohybové 
workshopy

Festival letos opět spolupracuje  
s neziskovou organizací Celé Česko čte 
dětem, která již 11. rokem vede celo-
státní kampaň na podporu myšlenky 
o důležitosti předčítání dětem. Stejně 
jako loni bude možné v odpočinkové 
zóně přečíst svým dětem knížku, pole-
žet si na polštářích, namalovat si obrá-
zek nebo si naopak nechat pomalovat 
tvář. „Chtěli bychom děti i dospělé po-
zvat na předčítání hudebníků a divadel-
níků, kteří vystoupí na festivalu. Letos 
připravujeme také soutěžní stanoviš-
tě, na kterých budou děti sbírat body. 

Kartičky s plným počtem bodů budou 
slosovány a děti se dočkají krásných 
odměn,“ uvedla Monika Škanderová  
z Celé Česko čte dětem. V odpočinkové 
zóně se bude dále nacházet dětská fil-
mová scéna, jejímž partnerem je Čes-
ká průmyslová zdravotní pojišťovna.

Čas na festivalu mohou malí ná-
vštěvníci strávit i v tvořivých dílnách 
či hraním postřehových a deskových 
her nebo skládáním stavebnic. K dis-
pozici budou kostky a figurky pro 
volné stavění i stavebnice pro vět-
ší děti. Ve stánku ostravského Světa 
techniky pak zvídavci mohou objevo-
vat zajímavosti ze světa chemie nebo 
si na trenažeru simulujícím přetížení 
3G vyzkoušet pocit, jaký zažívají pi-
loti stihaček. Oba festivalové dny se 
také uskuteční parkourová exhibice 
a dále samostatný workshop, v němž 
si zájemci zacvičí pod dohledem zku-
šených lektorů. Nejrůznější pohybo-

vé aktivity si děti mohou 
vyzkoušet i v cirkusovém 
šapitó. Zvláště malé děti 
pak jistě ocení venkovní 
hrací zónu, v níž nebude 
chybět trampolína, sklu-
zavka a prolézačky. „Jsem 
přesvědčen, že festivalem 
Ladná Čeladná byl před 
dvěma lety položen základ-
ní kámen tradice letního 
festivalu pro rodiny s dětmi 
v naší obci. Ladná Čeladná 
nabízí rozmanitý program, 
který obohacuje kulturní 
a volnočasové vyžití v naší 
obci, a proto jsme rádi, že 
akci tohoto typu můžeme 
podpořit. Předchozí dva 
ročníky se setkaly s  velmi 
kladnou odezvou veřejnos-
ti a věřím, že stejně tomu 
bude letos,“ uvedl starosta 
Čeladné Pavol Lukša.

Michaela Vávrová, 
mluvčí festivalu  
Ladná Čeladná

Více informací o festiva-
lu na: 
www.ladnaceladna.cz  
a https://www.facebook.
com/ladnaceladna

Poř ad at elem a kce je  
SILVER B.C., s.r.o.

Kromě hudební nadílky Ladná Čeladná nabídne 
bohatý program pro děti
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Ze života školy a školky

Co nám dávají knihy? Co se v nich 
můžeme dozvědět? Co by se stalo, 
kdyby všechny knihy zmizely ze svě-
ta? Proč se ke knihám musíme hezky 
chovat? Tyhle otázky a spoustu dalších 
jsme dětem ze třídy Motýlků pokládaly 
během celého měsíce.

Cílem tohoto projektu bylo probu-
dit nebo více podpořit pozitivní vztah 
ke knihám a ke čtení, probouzet touhu 
něco nového se dozvědět a taky si vážit 
práci druhých – vštípit dětem, že není 
jen tak snadné vyrobit knihu a proto 
se ke knihám musíme chovat s úctou.

Celý projekt jsme započaly truhlou 
plnou knih, kdy jsme se snažily, aby si 
děti uvědomily, že opravdový poklad 
pro člověka nemusí být vždy jen peníze, 
šperky nebo diamanty. Dále jsme po-
kračovaly tím, že jsme vytvořily výsta-
vu oblíbených knih dětí z domu, příště 
pak proběhla recitace básní, které se 
děti učily doma s rodiči. Podnikly jsme 
výpravu do Trojanovic do Knihařské 
dílny k paní Kociánové. Tam děti naži-
vo viděly všechny obrovské knihařské 
stroje a taky samotnou ukázku výroby 
obalu na knihu – děti byly fascinované. 
Aby si samy vyzkoušely, že to není nic 
jednoduchého, každý si vyrobil vlastní 
ilustrovanou knížku s příběhem dle své 
vlastní fantazie. Úplné zakončení pro-
jektu proběhlo v Městské knihovně ve 
Frenštátě pod Radhoštěm s připrave-
ným programem pro děti, předčítáním 
a volným půjčováním knížek.

Pevně doufám, že tímto projektem 
jsme opravdu v dětech probudily po-
zitivní vztah ke knihám a že děti se už 
nemůžou dočkat, až se naučí číst.

Za třídu Motýlků 
Mgr. Aranka Barešová

Projekt - Kniha, vzácný přítel

Recitace básní, které se děti naučily doma s rodiči  před všemi dětmi. Některé nás 
velmi mile překvapily.

Návštěva Městské knihovny ve Frenštá-
tě p.R. – na závěr si děti mohly půjčit  
a prohlédnout jakou knížku chtějí.

Exkurze v Knihařské dílně - paní Koci-
ánová názorně ukazuje výrobu a tisk 
obalu na knihu, děti si pak samy mohly 
vytisknout a odnést zlatý ornament na 
kousku kůže.

Dne 23. 5. 2017 byla v Galerii Kar-
la Svolinského slavnostně zahájena 
přehlídka dětské výtvarné tvorby  
s názvem ČTYŘI ROČNÍ DOBY. Výsta-
va prezentuje práce dětí, které se za-
pojily do soutěže, již tradičně vyhla-
šované kunčickými ochránci přírody. 
Vernisáž byla velmi příjemná a zú-
častnili se jí také žáci z okolních škol, 
kteří přijeli převzít ceny za svoji práci. 
Všechny hosty přivítal pan David Foj-
tík, zástupce ČSOP.  Mladé výtvarníky 
přišel pochválit také Jaroslav Goj, ředi-
tel školy. Chválou nešetřil ani starosta 
obce ing. Tomáš Hrubiš. 

Výstava výtvarných prací
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Výstava výtvarných prací

Dne 30.4. se konal v Ostravě krajský 
turnaj v barevném volejbale, kterého 
se zúčastnilo na 300 dětí.

Kunčických dětí jelo 23 a vedli si 
opravdu skvěle. Některým medaile 
utekly opravdu jen o pár míčů....

V modré kategorii, kde bylo přes 
30 týmu, naše holky Stela Baranová, 
Markéta Strnadlová, Nikol Stašicová 
a Klárka Mrázová dopadly úžasně!!! 
Vybojovaly ZLATOU MEDAILI :-).....na 
to není co dodat ......holky děkujeme;-)

trenéři Simča a Renča

,,ZLATÁ“ je doma

Ve středu 17. 5. se žáci, kteří byli 
úspěšní  ve školním kole této soutěže,  
utkali v dalším kole, které se konalo ve 
Frýdku–Místku na 7. ZŠ. Ve velké kon-
kurenci uspěl Ondřej Sebera z 8. třídy, 
když dosáhl ze všech osmáků třetího 
nejlepšího výsledku a skončil tak na 
krásném 4. místě. Gratulujeme! 

A. Charbuláková

Matematická 
pytagoriáda

V pátek 12. 5. 2017 nás navštívil  
profesionální kuchař Pavel Knedla  
z firmy I-Klasa, která se specializuje na 
zdravou výživu. Sympatický Pavel nám 
uvařil indickou kuřecí směs s česneko-
vým kuskusem. Pochvaloval si dobrou 
spolupráci s našimi kuchařkami, pro 
které bylo příležitostí popovídat si  
o vaření a vyměnit si  názory a zku-
šenosti. Kuchař ve svém kuchařském 
rondonu a velké kuchařské čepici byl 
také  při  výdeji  jídla dětem, u kterých 
budil obdiv a zájem. Žáci byli mile pře-
kvapeni a i špatní jedlíci téměř vše 
snědli. Děkujeme panu kuchaři za zpes-
tření denního vaření, motivaci k no-
vým pokrmům, za příjemný rozruch  
v kuchyni i v jídelně a těšíme se na další 
setkání.  Eva Rampáčková, ved. šk.

Vaření s kuchařem

O slavnostní atmosféru se posta-
raly děti školního pěveckého sboru, 
které pod vedením paní učitelky Ma-
rie Kahánkové vystoupily s krátkým 
programem. 

Z krásných cen se letos radovaly 
tyto děti:

I. kategorie MŠ 
1.  místo Klárka Kempná, MŠ Janáčko-

va, Frýdlant n. O. 
2.  místo Kristýna Cochlarová, ZŠ a MŠ 

Karla Svolinského, Kunčice p. O. 
2.  místo Klárka Kotrbová, MŠ Janáč-

kova, Frýdlant n. O. 
3.  místo společná práce - Hvězdička, 

MŠ Janáčkova, Frýdlant n. O. 

II. kategorie 1. a 2. třída 
1.  místo Sára Vykrutová, ZŠ a MŠ Kar-

la Svolinského, Kunčice p. O. 
2.  místo Johana Kaslová, ZŠ a MŠ Karla 

Svolinského, Kunčice p. O. 

3.  místo Marek Ručka, ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského, Kunčice p. O. 

4.  místo Zuzana Uherková, ZŠ Čeladná 

III. kategorie 3. až 5. třída 
1.  místo Patrik Hanousek, ZŠ a MŠ 

Karla Svolinského, Kunčice p. O. 
2.  místo Ondřej Strnadel, ZŠ a MŠ Kar-

la Svolinského, Kunčice p. O. 
3.  místo Tereza Pavlíčková, ZŠ a MŠ 

Karla Svolinského, Kunčice p. O. 
3.  místo Kristýna Konvičková, ZŠ a MŠ 

Karla Svolinského, Kunčice p. O. 

IV. kategorie – ceny neuděleny 
Oceněny byly kolektivní práce: 
1.  místo 7. třída praktická, ZŠ a MŠ 

Náměstí, Frýdlant n. O. 
2.  místo třída pomocná a třída praktic-

ká, ZŠ a MŠ Náměstí, Frýdlant n. O. 
3.  ŠD, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kun-

čice p. O. 
Všem gratulujeme a děkujeme za 

výtvarné práce.  M. Jurková
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Dne 5. května navštívili žáci 4. a 5. 
třídy Archeopark Chotěbuz, který se 
nachází v archeologické lokalitě, která 
je součástí obce Chotěbuz-Podobora  
v Moravskoslezském kraji. Prostřednic-
tvím interaktivních expozic se děti blí-
že seznámily se životem našich předků 
v době halštatské a slovanské. Za dopro-
vodu muzejního pedagoga objevovaly 
informace o historii chotěbuzské loka-
lity a jejím prostřednictvím se naučily 
více o zemědělství, potravě, oblečení, 
keramice a struktuře dobové společ-
nosti. Čekala na ně otevřená archeo-
logická expozice, exponáty doplněné 
replikami dobových předmětů včetně 
zbroje, které si mohly osahat a vyzkou-
šet. Prohlédly si věrnou repliku slovan-
ského hradiska, které ukrývá rozsáh-
lou palisádu, ukázky dobových obydlí, 
kultovní objekt i železářskou pec. Žáci 
si zde mohli také vyzkoušet namlít obi-
lí na žernovech, také lukostřelbu a do 
voskových tabulek si napsali své jméno.  
Děti vše sledovaly s pozorností a veli-
kým zájmem a zároveň si tím prohlou-
bily vlastivědné znalosti 4. ročníku.

Jarmila Mecová, tř. uč. 4. tř.

28. 4. se žáci 7. a  8. třídy zúčastnili 
programu „protidrogový vlak“. Pro-
gram obsahoval film ze života feťáků 
a taky jsme mohli vidět, jak vypadá 
„bydliště“ těch, kteří jsou na drogách 
závislí. Třídy se rozdělily na dvě sku-
piny. Postupně jsme vyplňovali i ano-
nymní dotazník  navazující na příběh. 

Lucie Chovančíková, 7. tř. 

…Protidrogový vlak byl moc zajíma-
vý. Pustili nám film, byl to skutečný pří-
běh ze života drogově závislých. V jed-
notlivých vagónech jsme viděli místo, 
kde žili, celu, místo výslechu ad. Myslím, 
že to splnilo účel a určitě mě to odradilo 
od drog. Jsem rád, že jsme tam jeli. 

Michal Majerek, 7. tř. 

...Na první pohled vlak vypadal 
strašidelně. Skládal se celkem z 8 va-
gónů, které měřily 150 metrů. Uvnitř 
jsme získali informace o tzv. legálních i 
nelegálních drogách. Bylo to zajímavé, 
odstrašující a poučné. Zajímala by mne 
i jiná témata, podobně zpracovaná. 

Monika Šigutová, 7. tř.

Exkurze  
– Archeopark 
Chotěbuz

Protidrogový 
vlak

Odpoledne 17. 5. 2017 zavládla v naší 
Mateřské škole Dolní slavnostní atmo-
sféra a nejen maminky, babičky, tatín-
ci, ale i dědečkové přišli oslavit svátek 
matek a podívat se na milé vystoupení, 
které si pro ně děti připravily.

Děti z obou tříd MŠ Dolní se pilně 
připravovaly na slavnostní vystoupe-
ní. Veselé písničky, básničky, tanečky, 
pohádky, ale také snaha a šikovnost 
dětí potěšila nejedno maminčino sr-

díčko. Vlastnoručně vyrobený dáre-
ček byl krásným poděkováním všem 
maminkám za jejich lásku a každo-
denní starost. 

Na závěr nás čekalo příjemné pose-
zení u kávy s muffinem. 

A tak jsme si všichni užili hezké od-
poledne, vždyť právě chvíle se svou 
rodinou je ten nejlépe strávený čas.

Za kolektiv MŠ Dolní 
Markéta Macurová

V dubnu jsme se v ŠD II. zabýva-
li dopravní tématikou.  Každý žák se 
mohl zapojit do projektu různým způ-
sobem. Někteří vyráběli maketu měs-
ta, ve kterém by chtěli žít. Jiní tvořili 
dopravní značky, budovy, zeleň. Ma-
ketu města podle dětské fantazie si 
ostatní děti a návštěvníci školy mohou 
prohlédnout v mezipatře schodiště ke 
školní jídelně. Děti si připomněly, na 
jaká telefonní čísla volat lékaře, hasi-
če a policisty. Podle seznamu zkon-

trolovaly naši lékárničku a zjistily, 
zda je správně vybavena. V průběhu 
tohoto projektu jsme v programu na 
nové interaktivní tabuli navštívili  
s Hurvínkem lékaře. Společně s ním 
jsme si zopakovali, jak máme ošetřit 
různé druhy poranění. Děti se nauči-
ly mnoha důležitým pravidlům, která 
mohou použít v každodenním životě 
např. jak se chovat na silnici, na hřišti 
a na chodníku. 

Stašicová Andrea, vychovatelka

Besídka ke Dni matek

Dopravní výchova v ŠD
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O tom, že děti z mateřské školy 
školní se v březnu zúčastnily „Prostě-
jovské mateřinky“,  jste si přečetli již  
v minulém čísle Obecních novin. Od té 
doby jsme napjatě očekávali, jak vše 
dopadne. A pak přišla zpráva, že z to-
hoto oblastního kola byly vybrány dvě 
mateřské školy, které se porotcům nej-
více líbily, a jednou z nich byla právě 
naše mateřská škola. Byli jsme pozvá-
ni ukázat své vystoupení na celostátní 
mateřince v Nymburku, kde se každo-
ročně tento festival koná.

Ve dvou dnech se veřejnosti před-
stavilo dvacetpět mateřských škol. 
Naše děti s letošním pásmem „Na kun-
čicků puť“ byly pozvány na sobotu  
6. května. Přípravy byly opravdu velké 
a děti si každý den odpočítávaly dobu 
do odjezdu a zakreslovaly kousek po 
kousku cestu na mapě z Kunčic pod 
Ondřejníkem do Nymburku. Opět jsme 
dětem na pobyt ve sportovním cent-
ru Nymburk nechali natisknout tričko  
s logem „Dolňánek“, a to nejen aby-
chom se neztratili mezi tou spoustou 
dětí, ale také proto, abychom repre-
zentovali naši obec a byli vidět. A že 
jsme vidět a slyšet byli, svědčil nejen 
obrovský aplaus, který děti za své vy-
stoupení sklidily, ale i několik komen-
tářů k nám - dospělým. Je to nádherný 

pocit, když slyšíte, jak si nás pamatují 
a vždy se těší na naše vystoupení, kte-
ré je naprosto odlišné od vystoupení 
ostatních mateřských škol. Dokon-
ce nás prosí, abychom nepřestávali  
a folklórní poklad v dětech dál pěsto-
vali a rozvíjeli.

A které děti v Nymburku tančily  
a zpívaly?  Tomáš Válek, František Řez-
níček, Vítek Zajac, Vlastimil Káňa, Jan 
Bojko, Petr Horák, Kristýna Cochlaro-
vá, Aneta Pavlíčková, Evelína Poloho-
vá, Lenka Pavlisková, Hana Macurová, 
Klára Balcarová, Nela Stašicová a Nikola 
Konvičková. Atmosféra na mateřince je 
vždy skvělá, ale zážitek z té letošní je o 
hodně hlubší. Vše, co jsme dětem daly 
a teď nemyslím jen při nácviku samot-
ného pásma,  nám děti vrátily. A to tak, 
že za všechny dospěláky můžu říct, že 
jsme na ně byli pyšní. Po celou dobu 
cesty byly děti ukázněné, kamarád-
ské, uměly se chovat na veřejnosti, byly 
nebojácné a své vystoupení předvedly 
téměř s dokonalostí. Chtěly bychom po-
děkovat rodičům, kteří se nebáli pustit 
své malé děti s námi na docela dalekou 
cestu, i těm, kteří přijeli své děti až do 
Nymburku podpořit. Od rodičů vím, 
že dětem se pobyt v Nymburku líbil a 
od dětí zase, že by klidně jely znovu. A 
protože si myslím a není to jen můj ná-

zor, je potřeba dát lidem vědět a ukázat, 
co je nám všem blízké nejen v naší obci  
a okolí, ale prezentovat naši obec i jinde. 
Za těch několik let jsme si vybudovali  
v Nymburku dobré jméno. Vždy jsme 
velmi mile přivítáni, vždy se na nás těší 
a přejí si, abychom přijeli znovu. Pro nás 
všechny, co s dětmi dnes a denně pra-
cujeme, je to výzvou, ale i závazkem.

Na závěr mám povinnost Vám ješ-
tě sdělit, že tato akce není levnou zá-
ležitostí a vše je v režii obecního úřa-
du. Není obvyklé, že starostové obcí 
doprovázejí děti na různé akce. Pan 
starosta ing. Tomáš Hrubiš je velkou 
výjimkou. Práce učitelek i dětí si nejen 
váží, ale už několik let nás do Nymbur-
ku doprovází. Z jeho úst mnohokrát 
zaznělo, že je potřeba svou práci a ta-
lent dětí ukazovat na veřejnosti, pre-
zentovat obec a udržovat dobré vzta-
hy, které byly navázány. A stejně tak 
jako Kunčice nemohou být bez hory 
Ondřejník, tak mateřská škola školní 
nemůže být bez „Dolňánku“. Písničkou 
se dá vyjádřit hodně. Pojďme se proto 
pokusit tuto tradici zachovat.

Za „Dolňánek“ Naďa  Svobodová

Fotografie nejen z této akce na-
leznete zde: http://kuncicaci.rajce.
idnes.cz/

Naše děti v Nymburku!

Pomáhat ostatním je jednou ze zá-
kladních hodnot a principů lidské spo-
lečnosti. První pomoc je bezprostřed-
ní pomoc zraněnému či nemocnému  
v situaci, která může v životě po-
tkat kohokoliv a která často vzbuzu-
je strach a obavy. Žáci naší základní 
školy mají možnost získat znalosti  
a dovednosti pro poskytování první 
pomoci v kroužku Mladý zdravotník. 
Hlavním cílem výuky první pomoci  
v kroužku Mladý zdravotník je moti-
vace dětí, podpora jejich ochoty pomo-

ci a jejich sebedůvěry. Získané vědo-
mosti a dovednosti pak mohou zúro-
čit v oblastní soutěži hlídek mladých 
zdravotníků, kterou pro ně každoroč-
ně pořádá Český červený kříž. Hlídky 
soutěží v praktickém provedení prv-
ní pomoci s použitím standardního 
zdravotnického materiálu i improvi-
zovaných prostředků, dopravě posti-
žených a obvazové technice. Letos se 
soutěže ve Frýdku – Místku zúčast-
nily dvě hlídky žáků 4. třídy. Hlídka A 
ve složení: velitel - Markéta Menšíko-

vá, členové - Tereza Davidová, Jolana 
Madryová, Karolína Macečková a Va-
lentýna Macečková, hlídka B ve slože-
ní: velitel - Lenka Madryová, členové – 
Karolína Strnadlová, Ondřej Strnadel, 
Filip Látal a Jakub Vorobeĺ. Hlídka B se 
v soutěži umístila na 3. místě, hlídka 
A obsadila 4. místo. Blahopřeji dětem 
k úspěchu a těším se na další přislíbe-
nou spolupráci v následujícím školním 
roce s přáním, aby je neopustilo jejich 
nadšení a elán. 

Eva Sladká, ved. kroužku MZ

Soutěž hlídek mladých zdravotníků
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· KAVÁRNA
· KOSMETIKA
· PRIVÁTNÍ SPA
· SAUNA

· FYZIOTERAPIE
· REHABILITACE
· JÓGA
www.bodiz.cz

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

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

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

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

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

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

FYZIOTERAPIE
V BODIZ

www.bodiz.cz
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Kunčice pod Ondřejníkem 627

KOVOVÝROBA ‐ ZÁMEČNICTVÍ 
STAVBY PLOTŮ NA KLÍČ 

 KOVOVÝROBA + montáž:
o ZÁBRADLÍ, SCHODIŠTĚ, MŘÍŽE, apod.
o Branky, brány, sloupy, plotové dílce na

míru – různé druhy výplní
 PLOTY NA KLÍČ – PRODEJ MATERIÁLU

o Stavíme různé druhy oplocení
o Prodej materiálu s možností dopravy
o Pěstujeme THUJE Smaragd na živý plot

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


