
Vážení spoluobčané, 
měsíc květen přinesl suché dny 

a nedostatek vláhy, hladina spodní 
vody je dlouhodobě pod normálem. 
Přemnožením kůrovce hynou smr-
kové lesy. Celosvětově ubývá včel-
stev, což někteří vědci hodnotí jako 
postupný zánik života na zemi. A tak 
podobně bychom mohli pokračovat. 
Kdo za to může? Nejvíce asi my, lidé. 
Stále ale máme možnost svůj nebla-
hý vliv na zemi napravit. Chce to jen 
více pokory k životu i k přírodě. 

Jak nicotně vedle toho působí 
zpráva z 30. 5. 2018 o celosvětovém 
výpadku populární služby Messen-
ger společnosti Facebook. Výpadek 
trval zhruba dvě hodiny, než se vrá-
til k normálu a málem způsobil celo-
světové zděšení mezi uživateli této 
služby. Myslím, že bychom měli být 
spíše celosvětově zděšeni ze situace 
uvedené v prvním odstavci tohoto 
článku a urychleně se snažit sjed-
nat nápravu. Snad alespoň budoucí 
generace pochopí skutečné životní 
priority a konečně s tím něco udělají.

A protože je nutné se na život dí-
vat optimisticky, těšme se na pří-
chod léta, které přijde 21. června. 
Slunovrat znamená nejdelší den 
a nejkratší noc. 

Také nesmíme zapomenout na 
to, že většině žáků a studentů kon-
čí školní rok. Úspěšní absolventi 
škol nastupují po prázdninách do 
zaměstnání nebo pokračují ve stu-
diu na vyšších stupních škol. Všem 
přeji, aby si užili prázdnin a s chu-
tí nastoupili do další životní eta-
py. Též učitelům přeji zasloužený 
prázdninový odpočinek.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Mše svatá  
za hasiče
SDH

10 Akce  
pro seniory
TJ Sokol - ASPV

OSKAR  
běží maraton
SRPDŠ

14 Kunčický  
pohár
TJ Sokol - Oddíl kopané

Slovo starosty

ročník XXVIII. číslo 06/2018 Zdarma

15 16

Rada obce svým usnesením číslo 
90/2018/5 ze dne 21.5.2018 po pro-
jednání Protokolu o průběhu urbani-
sticko - architektonické soutěže Nové 
centrum obce v Kunčicích pod Ondřej-
níkem a prohlídce návrhů rozhodla na 
základě doporučení poroty soutěže 
o tomto pořadí a cenách:
1. místo: 

návrh č.  6 podaný Ing. arch. Martinem 
Maternou, Opava; cena 90 000,- Kč.

2. místo: 
návrh č. 1 podaný FAM Architekti 
s.r.o., Praha 7; cena 75 000,- Kč.

3. místo: 
návrh č. 9 podaný Ing. arch. Richar-
dem Ottem, Nová Ves, Frýdlant nad

Ostravicí; Ing. arch. Janem Krautem, 
Baška; Prof. Ing. arch. Janem Kout-
ným CSc., Vyškov, cena 50 000,- Kč.

RO dále pověřila vedení obce jed-
náním s oceněnými účastníky o ná-
sledném uzavření Smlouvy o dílo 
v souladu s článkem 3.2.2 soutěžních 
podmínek, a to okamžitě po marném 
uplynutí lhůty pro podání námitek. 
Prví etapou bude revitalizace prosto-
ru před obecním úřadem a vybudová-
ní parkoviště.

Celý protokol o průběhu soutěže 
naleznete na webu obce. 

(pokračování na str. 4) 

Máme vítěze naší soutěže

02Vítězný návrh Ing. arch. Martina Materny, Opava (více na str. 4)
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Obec informuje

RO schválila Rozpočtová opatření 
číslo 6/2018 a 7/2018 v rozsahu před-
loženého návrhu.

RO projednala potřebu podepření 
mostu číslo MK14c-1 přes Tichávku 
z důvodu únosnosti během výstav-
by kanalizace. Náklady na podepření, 
včetně statického výpočtu a revize bu-
dou ve výši cca 150 000,- Kč.

RO projednala a vzala na vědomí 
Zápis o výsledku kontroly nahrazují-
cí interní audit (kontrolovaný subjekt 
obec Kunčice p. O.). Kontrola byla pro-
vedena společností ON – OK Libina, 
s.r.o. Provedená kontrola neshledala 
žádné závady. 

Dále RO projednala Protokol o vý-
sledku veřejnosprávní kontroly na 
místě u kontrolovaného subjektu – ZŠ 
a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O. 
Kontrola byla provedena společnos-
tí ON – OK Libina, s.r.o.  Doporučení 
kontrolního orgánu – Provést řádnou 
inventuru skladu potravin a napravit 
karty potravin na skutečný stav. 

RO jmenovala na základě uvede-
ného doporučení dva členy inventa-
rizační komise za zřizovatele: pana 
Ing. Miloslava Hrdého, člena finanční-
ho výboru zastupitelstva obce a pana 
Ing. Lumíra Poledníka, člena zastu-
pitelstva obce a člena kontrolního 
výboru zastupitelstva obce. Mimo-
řádná inventura byla provedena dne  
17. 5. 2018. Kontrolou nebyly nalezeny 
přebytky a schodky. Byly tak odstra-
něny nedostatky zjištěné při veřejno-
právní kontrole dne 25. 4. 2018. RO 
vzala Zprávu z mimořádné inventury 
na vědomí.

RO projednala a schválila Kritéria 
pro přijetí dětí do mateřské školy, ZŠ 
a MŠ Karla Svolinského Kunčice pod 
Ondřejníkem, Hlavními kritérii jsou 
dosažení tří let věku (před 1.9.2018), 
trvalé bydliště v obci a při zbývající 

volné kapacitě dále přednostní přijí-
mání dětí zaměstnanců ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského a obce.

RO projednala a schválila uzavře-
ní Smlouvy o umístění zařízení (bez-
úplatné) č. SUZB/2014/2018 mezí 
obcí Kunčice pod Ondřejníkem a spo-
lečností ČEZ Distribuce, a.s., sídlem 
teplická 874/8; 405 02 Děčín IV – 
Podmokly. Předmětem Smlouvy je 
bezúplatné zřízení a provozování ve-
dení nn a instalace zařízení – veřejné 
osvětlení.

 RO schválila zadávací dokumentaci 
k veřejné zakázce č. 2/2018 s názvem 
„Vybavení učeben ZŠ Kunčice pod On-
dřejníkem“, včetně příloh a včetně 
výzvy k podání nabídky. Předmětem 
veřejné zakázky je dodávka vybavení 
v souladu s projektem „Vybavení od-
borných učeben Základní školy v Kun-
čicích pod Ondřejníkem“ IROP/ MAS 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/000679. 
Veřejná zakázka bude dělena na dvě 
části (dodávka vybavení pro odborné 
učebny a kuchyňská linka).

RO schválila zadávací dokumen-
tací k veřejné zakázce č. 3/2018 „Na-
výšení kapacity ZŠ Karla Svolinského 
v Kunčicích pod Ondřejníkem – pří-
stavba školy“ na stavební práce, která 
bude zadána formou zjednodušeného 
podlimitního řízení dle § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v účinném znění. Předmětem 
této podlimitní veřejné zakázky jsou 
stavební práce, které zahrnují navý-
šení kapacity základní školy. Jedná se 
o stavební úpravy a přístavbu stáva-
jícího objektu ZŠ na parc. č. st. 1617 
v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem. Na-
výšení kapacity se týká zejména zajiš-
tění prostor pro školní družinu a ře-
šení bezbariérovosti školy v souladu 
s PD s názvem Navýšení kapacity ZŠ  
K. Svolinského v Kunčicích pod Ond-

řejníkem – stavební úpravy a přístav-
ba ve stupni realizační PD, od Archi-
tráv s.r.o., Nový Jičín. 

RO jako zadavatel veřejné zakázky 
Navýšení kapacity ZŠ Karla Svolinské-
ho v Kunčicích pod Ondřejníkem – pří-
stavba školy v souladu s ustanovením 
§ 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„zákon“) jmenovala komisi pověřenou 
otevíráním obálek, posouzením kva-
lifikace, posouzením a hodnocením 
nabídek pro výše uvedenou veřejnou 
zakázku na stavební práce, zadanou 
formou zjednodušeného podlimitní-
ho řízení.

Člen komise:  Náhradník člena 
 komise:
1. Oldřich Poul  Ivo Domorák
2. Tomáš Hrubiš  Pavel Řezníček
3. Michaela Šebelová David Fojtík
4. Danuše  Daniela
     Svobodová Kociánová
5. Jaroslav Goj Monika Skýpalová

Přizvaným odborníkem komise 
bude Ing. Petr Stuchlík, koordinátor 
BOZP a TDS investora.

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce 

Kunčice pod Ondřejníkem

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

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

O čem jednala rada obce

Obecní noviny vyjdou počátkem 
července jako prázdninové dvoj-
číslo (uzávěrka 7.7.), další noviny 
pak vyjdou až v září – uzávěrka 
25.8.2018. 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?

S předstihem upozorňujeme naše 
čtenáře na uzavření knihovny v mě-
síci srpnu. O prázdninách bude ote-
vřeno pouze v červenci. Nezapo-
meňte si tedy na prázdniny půjčit 

nějakou hezkou knihu. Znovu pro 
Vás otevřeme od 3. září. 

Těšíme se na Vás
knihovnice Radmila Zemanová 

a Marie Starnovská

Knihovna v srpnu uzavřena
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Jarmila Blažková 96 let
Irma Janáčová 92 let
Zdeňka Káňová 89 let
Květoslava Máchová 86 let
Zdeňka Kociánová 85 let
Věra Štefková 82 let
Miluše Lapčíková 82 let
Eduard Krhut 82 let
Jiří Langer 82 let
Štefania Řezníčková 81 let
Bohumír Strnadel 80 let
Mária Kadlecová 80 let

Eva Konvičková 75 let
Jaroslava Bartošová 75 let
Eva Poxon 70 let
Drahomíra Pustková 65 let
Eva Parmová 65 let
Zdeňka Nováková 65 let
Jindra Šilbachová 65 let
Lea Vrožinová 60 let
Dašena Hrubišová 60 let

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

Jubilanti červen 2018
Rozloučení

1. svaté přijímání 
v Kunčicích p.O. 
6. května 2018

Společenská rubrika

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

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

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

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

V měsíci květnu jsme se naposle-
dy rozloučili s panem Lubomírem 
Závodným.

Velké poděkování patří Otci Ma- 
riuszovi a paní katechetce Daně Mál-
kové za přípravu dětí a také děkuje-
me Heleně Chovančíkové a Blance 
Přečkové za výzdobu kostela. 

Rodiče dětíKde domov můj?
Na to jistě mysleli všichni, kteří – 

ať už z jakýchkoli důvodů – museli 
během válek opustit vlast. V pátek 
4. května jsme si s žáky naší školy, 
několika místními občany a zástup-
ci obce opět připomněli význam-
nou událost v novodobých dějinách, 
ukončení 2. světové války. Paní mís-
tostarostka připomněla nejen obec-
ně události, které napomohly toto 
válečné běsnění skončit, ale věno-
vala se i zápisům z obecní kroniky, 
vzpomněla také jednotlivá jména 
občanů a jejich rodin, které ztratily 
své nejbližší, připomněla osobnost 
pana Řezníčka, který se složitou ces-
tou dostal až do Anglie a stal se čle-
nem paradesantní skupiny Wolfram. 
Vzpomenuto bylo také občanů, kte-
ří zahynuli v koncentračních tábo-
rech, při bombardování, nebo padli 
v 1. světové válce. 

Přestože žijeme v míru, je třeba 
i tyto těžké doby mladé generaci ne-
ustále připomínat, aby se již nikdy 
více neopakovaly. Děkujeme všem 
zúčastněným za důstojný průběh 
vzpomínkového aktu. 

Marie Kahánková
Foto: Jiří Klouda a Eva Humpolcová

Vedení obce se připojuje s poděková-
ním občanům a zaměstnancům i žákům 
školy za aktivní účast na vzpomínkové 
slavnosti.
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Máme vítěze naší soutěže – oceněné návrhy
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Legenda - širší vztahy

současný stav
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návrh
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veřejná prostranství

místní komunikace

nová cyklotrasa

nové pěší trasy

pěší spojky

železniční zastávka

zklidňující prvky

Etapa A
Úprava předprostoru obecního
úřadu, nové parkoviště za úřadem,
včetně úprav navazujících
zpevněných ploch - komunikací

Etapa B
Realizace nového obchodního
objektu při zachování současné
prodejny, úpravy vč. parkovacích
ploch

Etapa C
Vznik nového centrálního vřejného
prostranství, parkové úpravy v
centrální části území, podélné
komunikační propojení

Etapa D
Přímá návaznost na etapu C,
dostavba občanské vybavenosti,
úpravy zpevněných ploch s vazbou
na objekt Huťařství

Etapa E
Výstavba bytových domů, vč.
úpravy navazujících komunikací a
parkových ploch

Etapa F
Vznik zklidňujících ostrůvků na
silnici II. tř, etapu je možné provést
nezávisle

Etapa G
Realizace jižního parku

stávající okolní stavby

významné stavby

návrh - bydlení - bytové domy

návrh - občanská vybavenost

návrh - doplňkové stavby

stávající prodejna potravin

řešené území

Legenda - etapizace

Legenda

Stávající zástavba
s01 obecní úřad - Kunčice p. O.
s02 objekt Huťařství
s03 stávající bytové domy
s04 objekt Českého svazu ochránců přírody
s05 stávající prodejna potravin - obrys

Návrhovaná zástavba
n01 návrh - prodejna potravin cca 700 m²
n02 návrh - komerční objekt vč. veřejného WC cca 250 m²
n03 návrh - bydlení pro seniory a startovací byty,

2-podlažní bytové domy po 8 bytech

Doprava
d01 silnice II/483
d02 zklidnění silnice II. tř. - středové ostrůvky
d03 nově zklidněná ulice podél veřejného prostranství,

zvýšená, zóna 30 - řádková dlažba KK
d04 parkovací plochy - radnice, obchody, bydlení
d05 autobusové zastávky v původní pozici,

nové zastávkové přístřešky jasně vymezující 
prostor zálivu od veřejných pobytoch ploch

d06 stávající přechod pro chodce
d07 okolní místní komunikace, asfalt
d08 chodníky - živičný povrch
d09 nový přechod pro chodce
d10 zklidňující dlážděný práh

Plochy, prvky veřejného prostranství
01 veřejné prostranství - předpolí radnice,

provázání z centrálním prostorem - řádková dlažba, drobná KK
02 plocha obsluhy objektu radnice
03 centrální shromažďovací prostor vymezený ze 

severu OÚ, z jihu obchodními objekty,
ze západu zklidněnou ulicí,
z východu poloprustným prvkem - stromořádím
- provázání s parkem
štětová dlažba z kamenných odseků - žlutá žula

04 prostranství propojující obchody, zastávku,  
vazba na Huťařství - řádková dlažba KK

05 centrální park
06 jižní park podél potoka Tichávka
07 vánoční strom
08 památník obětem světových válek
09 hlavní parková cesta - mlat
10 sad - okrasné slivoně
11 stojany na kola
12 prostor pro odpadní kontejnery
13 clonící výsadby, stromořadí
14 osvětlení vařejného prostratví
15 výtvarný prvek - pítko
16 parkové pěší spojky - štět, štěrkový trávník
17 zatravněná dlažba - KK

Celkové architektonické a urbanistické řešení území
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Schéma etapizace

Schéma využití
- koncert, divadlo, sportovní akce, meeting

Schéma využití
- vánoční, velikonoční trhy

Širší vztahy
M 1:5000 0 250m

zatravněná dlažba

Řezopohled veřejným prostranstvím, A - A'
M 1:250 0 10m

Povrchy, prvky
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1. místo - Martin Materna

(dokončení ze str. 1)

  1. místo
Účastník a autor: 
Ing. arch. Martin Materna, Opava

Spoluautoři: 
Ing. arch. Adam Weczerek
Ing. arch. Adéla Kudlová

  2. místo
Autor/účastník: 
FAM Architekti, s.r.o., Praha 7

Návrh zpracovali:
Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil
Ing. arch. MgA. Jan Horký
Ing. arch. Lucie Černá
Bc. Michael Baroch

  3. místo
Účastník:
Ing. arch. Richard Ott, Frýdlant nad 
Ostravicí (autor)
Ing. arch. Jan Kraut, Baška (autor)
Prof. Ing. arch. Jan Koutný CSc., 
Vyškov (spoluautor)

VŠEM ÚČASTNÍKŮM DĚKUJEME  
A OCENĚNÝM BLAHOPŘEJEME.  

O TERMÍNU VÝSTAVY VÁS  
BUDEME INFORMOVAT!

http://www.kuncicepo.cz/nove-
-centrum-obce
https://www.cka.cz/cs/souteze/
vysledky
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Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem

BU
S

Obchodní dům, veřejné WC komerční prostory, zastávka BUS

Ninna KoszinąrNinna Koszinąr

Bytový dům u silnice II. tř. Pavlačový bytový dům

kavárna obchod

varianty dispozic

3+kk

varianty dispozic

2+kk (invalida) 1+kk

1 Nové centrum v Kunčicích p. O.

SITUACE NÁVRH    M 1:500

VIZUALIZACE  •  AXONOMETRICKÝ NADHLED

ŘEZOPOHLED ÚZEMÍM    M 1:250

AXONOMETRIE NÁVRH

HIERARCHIE PROSTORŮ 

SCHÉMA 1. ETAPY

KONCEPT ZELENĚ 

PĚŠÍ VAZBY

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

CYKLO

II/483

FRENŠTÁT 

POD RADHOŠTĚM

FRÝDLANT 

NAD OSTRAVICÍ

P=35
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P=1
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LEGENDA:
01 OBECNÍ ÚŘAD
02 RESTAURACE HUŤAŘSTVÍ
03 BYTOVÝ DŮM - STÁVAJÍCÍ
04 PRODEJNA - NÁVRH
05 NÁMĚSTÍ
06 PARK
07 KAŠNA
08 PARKING
09 PAMÁTNÍK OBĚTEM VÁLEK
10 PŘÍSTAVBA ZÁDVEŘÍ O.Ú.
11 LAVICE SE STROMEM
12 VÁNOČNÍ STROM 
13 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
14 KOREKCE KŘIŽOVATKY - VÝHLED 
15 PŘECHOD S OSTRŮVKEM
16 NOVÁ OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE
17 ZÁSOBOVÁNÍ PRODEJNY
18 KOMERČNÍ JEDNOTKY
19 BYTOVÝ DŮM - NÁVRH
20 KOMUNÁLNÍ ODPAD
21 ZVÝŠENÁ KOMUNIKACE
22 CHODNÍK - NÁVRH
23 PLÁCEK S POSEZENÍM
24 KOMUNIKACE - ROZŠÍŘENÍ PROFILU
25 ZAHRÁDKY

01

02

03

04

05

06

07

12

08

09

10

11

13

13

14

15

15

16

17

18

19

1920

20

20

21

22

23

23

24

25

25

POHLED OD VÝCHODU

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ    M 1:5000

VIZUALIZACE  •  POHLED NA VSTUPNÍ PROSTOR DO BYTOVÉHO DOMU A NAVAZUJÍCÍ OKOLÍ

VIZUALIZACE  •  PRŮHLED Z PARKU SMĚREM K PRODEJNĚ A OBECNÍMU ÚŘADU

VIZUALIZACE  •  PERSPEKTIVNÍ NADHLED NA PROSTOR NÁMĚSTÍ

2 Nové centrum v Kunčicích p. O.

0m 5m 20m10m

0m 50m 200m100m

0m 2,5m 10m5m

2. místo - FAM Architekti s.r.o.

3. místo - Richard Ott, Jan Kraut, Jan Koutný
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Dne 13. 4. 2018 jsem dostal jménem 
společnosti ASEKOL a.s. a Moravsko-
slezského kraje e-mail s pozváním na 
slavnostní vyhlášení výsledků soutě-
že O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO za rok 
2017 s tím, že nám blahopřeji k umís-
tění mezi finalisty soutěže. Vůbec 
jsem netušil, že taková soutěž existuje. 
Ověřoval jsem si proto, zda se nejed-
ná o nějaký omyl, vždyť jsme do žád-
né podobné soutěže nebyli přihlášeni. 
Byl jsem však ubezpečen, že se nejed-
ná o omyl a že pozvání platí.

Vyhlášení výsledků soutěže v tří-
dění odpadu v rámci Moravskoslez-
ského kraje proběhlo ve čtvrtek 31. 5. 
2018 v restauraci Červeného zámku 
v Hradci nad Moravicí. Vyhlášení vý-
sledku se za obec také zúčastnila paní 
Danuše Svobodová, která v obci vede 
agendu odpadů.

Nejlepší obce Moravskoslezského 
kraje převzaly ocenění za třídění 
odpadu

Obce, jejichž občané nejlépe třídí 
odpad, získávají každoročně prestiž-
ní ocenění „O keramickou popelnici“. 
Za třídění vysloužilých elektrozaří-
zení jsou pak udělovány ceny „O ke-
ramické sluchátko“ a „Elektrooskar“. 
Tyto soutěže jsou součástí krajské in-
formační kampaně zaměřené na pod-
poru sběru separovaného odpadu ve 
městech a obcích.

Ocenění obcím předali 31. května 
2018 na ceremoniálu v Hradci nad 
Moravicí zástupci Moravskoslezského 
kraje a společností EKO-KOM, ASEKOL 
a ELEKTROWIN.

„Všem občanům kraje, kterým není 
lhostejná ochrana životního prostředí, 
patří velké díky,“ uvedla náměstkyně 
hejtmana pro životní prostředí Jar-
mila Uvírová. Moravskoslezský kraj 
kromě každoroční osvětové činnosti 
související s nakládání s odpady také 
financuje nové kontejnery a třídící 
sady do domácností kraje.

Soutěž O keramické sluchátko 
Vítězství v soutěži v třídění elek-

troodpadu „O keramické sluchátko“, 
v kategorii do 1500 obyvatel, obhájila 
obec Tvrdkov. V kategorii nad 1 500, 
dominovala mezi nejlepšími obec Těr-
licko a občané Frýdlantu nad Ostravi-
cí, v kategorii obcí s rozšířenou působ-
ností, obhájili své vítězství již popáté. 
Skokanem roku 2017 se stala obec 
Kunčice pod Ondřejníkem s nárůs-
tem sběru mezi lety 2016 a 2017 
o 3,4 kg na obyvatele.

Soutěž pořádá nezisková společ-
nost ASEKOL ve spolupráci s Morav-
skoslezským krajem. Hodnocena je 
výtěžnost odevzdaných vyslouži-
lých elektrospotřebičů v přepočtu na 
jednoho obyvatele. Mezi odevzdané 
elektrospotřebiče se řadí například 
počítače, televize, rádia, fotoapará-
ty, videokamery nebo telefony. „Lidé 
v našem kraji věnují třídění nepotřeb-
ného elektra stále větší pozornost, což 
se odráží také na celkových výsledcích – 
vždyť za rok 2017 se vytřídilo v Morav-

skoslezském kraji bezmála 2 000 tun. 
Moravskoslezský kraj se tak řadí na 
úžasné 4. místo v mezikrajském srov-
nání ASEKOLu“, uvedl Zdeněk Kovařík, 
regionální manažer ASEKOLu pro Mo-
ravskoslezský kraj.

Tohoto ocenění mohla obec dosáh-
nout jen díky uvědomělým občanům, 
kterým není jedno, jak vypadá životní 
prostředí v obci. Patří jim za to velké 
poděkování. Poděkování patří také 
zaměstnancům na údržbu obce, kteří 
se na zpětném odběru také podílejí. 
V obci samozřejmě také třídíme plas-
ty, papír, sklo, železo a barevné kovy. 
Také je možné na určené místo odklá-
dat pokosenou trávu a ořezané vět-
ve. V celkovém třídění odpadů stále 
máme určité rezervy, přesto jsme se 
v této kategorii umístili na 22. mís-
tě z 233 sledovaných obcí. Také obec 
má snahu systém třídění odpadu vy-
lepšovat. Věřím, že uvedené ocenění 
bude pro nás všechny určitou motivací 
k ještě lepšímu třídění odpadů v obci.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Naše obec se stala skokanem roku 2017

Vítězové soutěže O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO 2017 
(drobné elektrospotřebiče, pc a tv):

Kategorie Obec / město Vytříděné  
elektrospotřebiče 

Obce do  
1 500 obyvatel Tvrdkov 10,3 kg / 1 obyv.

Obce nad  
1 500 obyvatel Těrlicko 7,6 kg / 1 obyv.

Obce  
s rozšířenou 
působností

Frýdlant 
nad Ostravicí 3,8 kg / 1 obyv.
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Při současném tlaku veřejnosti 
a médii na záchranu srnčat při senose-
čích kunčičtí myslivci intenzívně spo-
lupracují s místními zemědělci a dva 
až tři dny před nahlášeným sečením 
jednotlivých ploch umísťují na poze-
mek jednoduché plašiče, které se vy-
robí s lískové tyčky tři metry dlouhé 

a na konec se uváže pruh alobalu, na 
který se aplikuje pachový ohradník.

Tento způsob ochrany zajistí, že 
srna sama v noci v klidu srnče odvede 
a nedojde k posečení.

V kombinaci prohledávání ploch 
loveckými psi se myslivcům jeví tato 
ochrana srnčat jako nejúčinnější.  

Prosíme veřejnost o pochopení a dů-
věru, že myslivci a zemědělci v Kunči-
cích dělají pro záchranu srnčat maxi- 
mum.    

Děkuji. 
Za Honební společenstvo 

Kunčice pod Ondřejníkem 
Řezníček Leoš

Informace k záchraně srnčat při senosečích

 

Máte rádi děti, zbývá Vám čas a energie? Chcete obohatit svůj život o nové vztahy 
 a zážitky? Přemýšlíte, co dělat po odchodu vlastních dětí z „rodného hnízda“?  

Hledáme lidi s velkým srdcem!                            
Jste pár nebo i jednotlivec, rodinný typ, trpělivý a tolerantní, v dobré zdravotní 
kondici a chcete se učit nové věci? Nabízíme poradenství i odbornou přípravu, 

podporu a doprovázení, stabilní finanční podporu státu, pomůžeme s kontaktem 
s biologickou rodinou dítěte i se zpracováním životního příběhu Vašeho dítěte. 

Staňte se součástí týmu, který pomáhá dětem – 

STAŇTE SE PĚSTOUNEM 
Stále je plno dětí, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. 

Můžete pomoci ‐ dejte dětem rodinu. 
Pro bližší informace neváhejte kontaktovat: 

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor sociálních věcí, 
pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, kancelář  

č. 120, sociální pracovnici pro náhradní rodinnou péči  
Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 179, e‐mail: killesova@frydlantno.cz 

Provozní doba 
sběrného místa 

na odpady

Kontejnery  
na bioodpad

UPOZORŇUJEME OBČANY,  
ŽE PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO 
MÍSTA NA ODPADY BYLA OPĚT 

OBNOVENA 
OD 2.5.2018 DO 15.10.2018

vždy v pondělí a středu  
od 15-18 hod.  

a v sobotu od 10-14 hod.

sběrné místo: u garáží pod silnicí 
u obecního úřadu

Kontakt na pracovníky obce
pan Pavel Kahánek 
(tel. č. 736 773 945) 

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

Informujeme občany, že kontejne-
ry na bioodpad - zvlášť na trávu a na 
větve jsou umístěny vedle garáží 
pod cestou naproti obecního úřadu 
(nepřetržitě). Děkujeme, že do kon-
tejneru na trávu neukládáte větve.

Jiný odpad (např. velkoobjemo-
vý, elektroodpad…) můžete odložit 
pouze během oprovozní doby sběr-
ného místa nebo po dohodě s naši-
mi pracovníky.

Dovolujeme si Vás upozornit , 
že NA ZELENÉM TARTANOVÉM 
OVÁLU PLATÍ ZÁKAZ JÍZDY NA 
KOLE, NA KOLEČKOVÝCH BRUS-
LÍCH, NA KOLOBĚŽCE, SK ATE-
BOARDU A JINÝCH ZAŘÍZENÍCH.

DÁLE PLATÍ ZÁKAZ VSTUPU 
V NEVHODNÉ OBUVI, ZEJMÉNA 
S ŽELEZNÝMI HROTY.

Děkujeme, že nám pomáháte udr-
žovat obecní majetek, aby sloužil 
všem. 

Přejeme Vám příjemný pobyt 
v našem areálu. 

Připravujeme pro Vás také novin-
ky – instalaci mobilního WC a lano-
vých herních prvků pro děti.

-MŠ-

Kunčická s.r.o. oznamuje, že 
v měsíci červnu a červenci 2018 
bude probíhat výměna vodoměrů 
v rodinných domech. Výměnu bu-
dou provádět pracovníci pověření 
společností Kunčická s.r.o.

Tímto Vás lask avě žádáme 
o umožnění přístupu k měřícímu 
zařízení. 

Na tartan se nesmí na kole! Vodoměry
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Frýdek-Místek, 11. května 2018 – 
Destinační management turistické ob-
lasti Beskydy-Valašsko, o. p. s. ve čtvr-
tek 10. května 2018 po roce opět bilan-
coval. V příborském Kulturním domě 
se konal již VII. ročník Fóra cestovní-
ho ruchu turistické oblasti Beskydy-
-Valašsko, na kterém se sešlo více než 
70 zástupců měst, obcí a poskytovate-
lů služeb v cestovním ruchu. Záštitu 
nad konferencí převzal primátor sta-
tutárního města Frýdek-Místek, které 
je zakladatelem destinační společnosti.

Po oficiálním zahájení, kterého se 
chopila místostarostka hostujícího 
města Příbor Dana Forišková, přišlo 
na řadu předání Cen cestovního ruchu 
v kategoriích Nejlepší turistický pro-
dukt 2017 a Nejlepší turistický počin 
2017 z rukou primátora statutárního 
města Frýdku-Místku Michala Pobuc-
kého. Cenu za nejlepší turistický pro-
dukt v Beskydech si převzal Rostislav 
Bažanowski za rodinnou akci Štram-
berský Jasoň, který ve II. ročníku do-
kázal oslovit téměř 3000 účastníků. 
Nejlepším turistickým počinem pro 
Beskydy zvolila odborná porota novou 
horní stanici lanovky na Pustevnách, 
kterou si odnesl zástupce provozova-
tele lanové dráhy na Pustevnách Petr 

Chrostek. V neposlední řadě byla vy-
hlášena také veřejná anketa O nejla-
hodnější pivo turistické oblasti Bes-
kydy-Valašsko, v níž si první místo od-
nesl jeden z nejmladších minipivovarů 
v Beskydech – Pivovar Ogar z Kunčic 
pod Ondřejníkem.

 „Jsme rádi, že účastníci konference 
investovali svůj čas, aby se nechali in-
spirovat příklady efektivního využití 
různých nástrojů, které mohou zvýšit 
návštěvnost jejich ubytovací kapacity, 
města či atraktivity. Navíc trend zvy-
šování návštěvnosti Beskyd vidíme i ve 
statistikách z minulého roku, kdy čís-
la stoupla o téměř 7 %, tudíž je kladen 
i důraz na zkvalitňování služeb, kdy se 
zákazník bude rád do Beskyd vracet. 
K tomuto můžeme přispět i již vzniklou 
návštěvnickou kartou Beskydy Card, 
díky níž si mohou turisté užít spous-
tu zážitků mnohem výhodněji,“ shrnu-
je konferenci ředitelka Destinačního 
managementu turistické oblasti Bes-
kydy-Valašsko Monika Konvičná.

Našemu pivovaru velmi BLAHO-
PŘEJEME! JEN TAK DÁLE!!!

Destinační management turistické oblasti Beskydy-
Valašsko zhodnotil aktivity roku 2017, vyhlásil Ceny 
cestovního ruchu a představil příklady dobré praxe

Volně pobíhající 
pejsci

Žádáme majitele psů, aby si hlí-
dali své malé i velké domácí maz-
líčky. Bohužel se nám množí přípa-
dy volně pobíhajících psů, zejména 
v oblasti pod Stolovou. 

Děkujeme za spolupráci
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Po roční přestávce způsobené re-
konstrukcí areálu se 11. května v pá-
tek večer opět uskutečnila noční soutěž 
„O Kunčický pohár“. Trochu jsme měli 
obavu, zdali se k nám na 11. ročník ješ-
tě družstva vrátí a budou chtít u nás 
závodit, ale byli jsme mile překvapeni. 
Ke startu se přihlásilo nakonec 42 žen-
ských a mužských družstev, což dalo 
tušit, že k nám, do Kunčic jezdí závod-
níci opravdu rádi. Všichni byli překva-
peni krásným prostředím, trošku za-
skočeni kluzkým povrchem zámkové 
dlažby, spokojeni s jídlem a občerstve-
ním, s cenami i závěrečnou tombolou. 
Protože jedině u nás může na závěr 
vyhrát něco i ten, který se neumístil, 
ale měl trošku štěstí. Při dokumentaci 

celé akci a při rozhovorech se závod-
níky jsem nejčastěji slyšela, že to byla 
naprosto pohodová soutěž, a to je pro 
nás velmi podstatné, protože se vždy 
snažíme, aby bylo všem u nás dobře. 

Připravit takovou soutěž totiž není 
nic jednoduchého. Již dlouho dopředu 
musíme zajistit spoustu záležitostí, 
oslovit sponzory, předem připravit 
občerstvení a nachystat všechno pro 
spokojenost účastníků i diváků. V den 
akce navozit vše ke škole, a to myslím 
opravdu vše…od nástřikových terčů 
přes stany a lavičky až k maličkostem, 
jako jsou zápalky. A po soutěži zase 
všechno odvozit zpátky. Ale spokoje-
nost a příslib, že za rok zase, je nám 
tím nejlepším poděkováním. 

A nyní už výsledky.
V kategorii mužů zvítězilo družstvo 

z Oprechtic, 2. místo získala Podvyso-
ká (SK), 3. místo Tošovice. Naše kun-
čické družstvo získalo 12. místo.

V kategorii žen obsadilo nejvyš-
ší příčku družstvo z Markvartovic, 
2. místo ženy z Hukovic a 3. příčku 
Hájov.

Tuto soutěž můžeme pořádat díky 
ochotným rukám našich členů a hlav-
ně díky štědrosti našich sponzorů. 
Všem moc děkujeme.

Za SDH Kunčice p.O. 
Věra Kahánková

ht tp://w w w.ceskatelevize.cz/ 
ireporter/videa/videa/nocni-soutez-
-sdh/

Jedenáctý ročník noční soutěže „O KUNČICKÝ POHÁR“
Kultura a spolkový život

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
Manželé Klepáčovi
Ing. Vladimír Petrovský Hotel a Kafé Silesia
Jakub Němec Palírna u Jakuba
Simona Macurová Hospůdka na Kopečku
Iva Vrlíková Restaurace Skalka
Martin Kotrík Restaurace na Maraláku
Ing. Petr Foltýn 
Marek Zádrapa SOFT COTTON s.r.o
Roman Černoch Autodoprava
Luděk a David  Heinzovi Autodoprava
Tomáš Závodný Instalatérství
Ing. Pavel Řezníček Soukromý zemědělec
Leoš Řezníček Soukromý zemědělec
Macurovi Soukromí zemědělci
Petr Ulčák Soukromý zemědělec
Rostislav Hurník Finanční poradenství
Rodina Běčákova Soukromí zemědělci
Karel Reček Pohřební služba

Martin Kyjanica Pila Kunčice
Rodina Fajkusova Stolařství
Fa Cochlarovi Soukromí zemědělci
Farma Menšík Soukromí zemědělci
Vinařství Čejkovice Vinotéka Huťařství
Kamil Šnyta Střechy
MUDr. Jan Chovančík obvodní lékař
Tichý Koliba pod Stolovou
Verena Holly
Mgr. Michaela Šebelová
Tereza Jalůvková
ELEKTRO ELHA manželé Havlíčkovi
Jakub Třeštík Vinotéka U Kuby
EURO NÁŘADÍ s.r.o. Komořany
SAILY BURGER manželé Kadlecovi
Jiří Boháč STATEK NA KOPCI
Luboš Kocián RANČ NA KONCI SVĚTA
Penzion Jurášek 
Manželé Kaděrovi
Zdeněk Václavík Autodoprava
ELEKTRO Pavlica s.r.o.
Ogar pivovar  Kunčický pivovar
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Mezinárodní mistrovství ČR v si-
lovém trojboji, benchpressu a mrt-
vém tahu proběhlo v Praze ve dnech 
12. a 13. května 2018. Nejdúležitějšího 
mistrovství na území ČR se zúčastnil 
i náš Martin Havlíček a ve velice silně 
obsazené konkurenci si nevedl vůbec  
špatně. Byla to jeho první soutěž a vy-
hrál “co se dalo”. 

Trojboj
V sobotu byly na řadě trojboje  

(dřep, benchpress a mrtvý tah). S ná-
skokem několika stovek bodů se stal 
jasným vítězem ve své kategorii, zís-
kal zlatou a dvakrát dokázal přepsat 
národní rekord, který je díky Marti-
novi na hodnotě 310 kg. 

Díky skvělému výsledku se umís-
til na 3. místě v absolutním hodnoce-
ní kategorie trojboj mezi dorostenci 
a juniory.

Mrtvý tah
Neděle obsahovala dva druhy závo-

dů. Jednoho z nich, mrtvého tahu, se 
Martin zúčastnil také. Každý účastník 
měl 3 pokusy, z čehož ten nejlepší byl 
rozhodující. Martin začal zlehka a na 
čince měl “pouhých” 270 kg. V jeho 
kategorii už nebyl nikdo, kdo by tuto 

váhu překonal. Nicméně Martin při-
jel do Prahy ukázat, co opravdu umí. 
Druhý pokus dokončil Martin s váhou 
300  kg. Při posledním pokusu o poko-
ření svého národního rekordu si Mar-
tin nechal na činku “naložit” 320 kg. 
I tento pokus byl  platný a Martin se 
stal vítězem ve své kategorii, absolut-

ním vítězem kategorií dorostenci a ju-
nioři a vytvořil nový národní rekord.

Na Mistrovství Evropy a Mistrov-
ství světa se Martin nominoval díky 
těmto vítězstvím. 

Tvoje výdrž, síla a odhodlanost je 
obdivuhodná. Jsme na tebe hrdí a gra-
tulujeme. Táta + máma + ségra

Mistr ČR z Kunčic pod Ondřejníkem

17.6.2018 Oskar běží maratón (SRPdŠ)

24.6.2018 slavnostní mše za hasiče  
 a k 120. výročí založení SDH

23.6.2018 Fotbalový turnaj "Kunčický pohár"  
 (TJ SOKOL - oddíl kopané)

2.7.2018 začínají hlavní prázdniny :) (škola)

20.7.2018 Pouťová zábava (SDH)

21.7.2018 Malá pout’ v lesní kaple sv. Maří  
 Magdalény (farnost)

22.7.2018 Velká pout’ ve farním kostele  
 sv. Maří Magdalény (farnost)

25.7.2018 splatnost záloh za III.čtvrtletí  
 - vodné a stočné (Kunčická s.r.o.)

4.8.2018 Rybářský den (Rybářský spolek)

4.8.2018 Memoriál Jana Zajace (TJ SOKOL  
 - oddíl kopané)

11.8.2018 120. výročí založení SDH Kunčice  
 pod Ondřejníkem (SDH)
Podrobnosti ke všem akcím budou postupně zveřejňovány na 
webu obce www.kuncicepo.cz a samozřejmě také na plakátech.

Akce, které nás čekají  
v blízké době:

Vážení spoluobčané, 
dovolte, abychom Vás 

pozvali v neděli 24. června 
do kostela svaté Maří 
Magdalény na slavnostní 
mši svatou a křtění našeho 
nového praporu, a  tím 
oslavili naše významné 
výročí 120 let od založení 
našeho sboru dobrovolných hasičů. Mše svatá bude 
začínat jako obvykle v 9.30 hodin, Vy se však můžete 
přidat k nám a jít s průvodem doprovázeným dechovou 
hudbou od hasičárny v 9 hodin.

Sbor dobrovolných 
hasičů Kunčice 

pod Ondřejníkem
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V pátek 4. k vět na 
2018 se konal v areálu 
Sokolovny tradiční, již 
12. ročník štafetového 
běhu, tzv. Kunčický ovál, 
uspořádaný k 73. výročí 

osvobození naší obce, který organizo-
vali ve vzájemné spolupráci TJ Sokol 
Kunčice p. O. a ZŠ a MŠ K. Svolinského 
v Kunčicích p. O.

Velice vydařené, pohodové sváteční 
odpoledne, plné her, sluníčka a dobré 
nálady si naplno užili všichni účast-
níci, včetně hostů a příznivců této 
krásné akce. Velké poděkování patří 
všem pořadatelům, kteří tuto parád-
ní akci organizovali, našim „cukrář-
kám“ v bistru, kde si mohli všichni 
pochutnat na výborných zákuscích, 
párku v rohlíku, pitíček a jiných dob-
rotek a v neposlední řadě všem ma-
lým i velkým závodníkům, kteří ne-
zapomněli na ten velký den před  
73 lety. 

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

51
Maxim Švrček

0:21 1
Petra Švrčková

53
Dominika Křenková

0:25 2
Kateřina Křenková

54
Alena Melicherová

0:27 3
Adéla Melicherová

52
Matouš Kovalčík

0:36 4
Gabriela Tarabová

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

100
Vojtěch Velička

0:34 1
Jana Marková

97
Václav Majerek

0:39 2
Pavel Majerek

96
Erika Magnusková

0:45 3
Martina Magnusková

98
Viktor Majerek

1:42 4
Viktorie Mazochová

99
Rozárka Kubalová

2:28 5
Jaroslav Goj

TJ Sokol odbor Sport pro všechny informuje  
– Kunčický ovál

Spokojeni byli opravdu všichni a rozcházeli se až navečer v dobré náladě 
s pocitem příjemně prožitým předvíkendovým odpolednem. 

Příští rok se na vás zase těšíme Foto: Alenka Pavlásková.

Výsledková listina

(pokračování na str. 12) 
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Školní mládež + starší 15 let
start. 
číslo Jméno a příjmení čas čas umís-

tění

1
Pavel Macura 1:14:78

2:06:29 6
Petr Macura 0:51:51

2
Adam Křenek 1:03:97

2:19:36 13
Kateřina Křenková 1:15:39

3
Matyáš Macura 1:22:58

2:25:91 16
Richard Macura 1:03:33

4
Tereza Davidová 1:06:27

2:02:27 5
Jan David 0:56:00

5
Jan Cochlar 1:00:00

1:42:45 1
Ondřej Cochlar 0:42:45

6
Michal Majerek 0:50:25

1:47:68 2
Eliška Majerková 0:57:43

7
Šimon Kovalčík 1:19:98

2:32:15 17
Pavlína Pálová 1:12:17

8
Ondřej David 1:19:98

2:18:96 12
Jan David 0:58:68

9
Vanesa Píšová 1:23:39

2:14:61 9
Martin Píša 0:51:22

10
Natálie Gudbierová 1:16:28

2:24:50 14
Tereza Palánová 1:08:22

11
Kryštof Menšík 0:54:66

1:48:44 3
Oldřich Menšík 0:53:78

12
Dervan Tryščuk 1:04:92

2:13:24 8
Karla Tryščuková 1:08:32

13
Adéla Křenková 1:19:54

2:08:95 7
Martin Křenek 0:49:41

14
Marie Melicherová 1:43:25

3:19:46 19
Adéla Melicherová 1:36:21

15
Markéta Menšíková 1:08:81

2:00:02 4
Oldřich Menšík 0:51:21

16
Adéla Skýpalová 1:13:69

2:15:24 10
Libor Skýpala 1:01:55

17
Vesna Tryščuková 1:11:24

2:23:38 15
Karla Tryščuková 1:12:14

18
Vojtěch Lorenc 1:19:91

2:38:17 18
Martina Lorencová 1:18:26

19
Michaela Lorencová 1:06:23

2:17:16 11
Petra Švrčková 1:10:93

TJ Sokol odbor Sport pro všechny informuje  
– Kunčický ovál
(dokončení ze str. 11)

Dne 26. 5. 2018 se konal již 19. roč-
ník tradičního kunčického pochodu 
,,Po stopách partyzánů “.

Za přispění nádherného počasí při-
šlo 139 lidí, kteří si měli možnost vy-

brat trasy 7,15 a 30 km. Tímto podpo-
řili naši snahu v uspořádání kunčické-
ho pochodu. Těšíme se opět na příští 
rok, který snad vyjde stejně, včetně 
dobré přípravy.

Chtěli bychom poděkovat všem, 
kteří se podíleli na organizaci a zdár-
ném průběhu pochodu.

Výbor turistického spolku

Z činnosti turistického spolku
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V neděli 15. 4. se 3 na- 
še závodnice a 1 roz-
hodčí zúčastnily okres-
ní soutěže ve sportovní 
gymnastice, která se ko-
nala na 11. ZŠ ve Frýd-

ku-Místku. Naše děvčata si vyzkou-
šela závod v silné konkurenci a i přes 
velkou bojovnost se na stupně vítězů 
nedostala. Této soutěže se zúčastni-
ly: Anna Pargáčová, Kateřina Lišková 
a Helena Charbuláková. 

V sobotu 5. 5. se naše děti zúčast-
nily okresní soutěže Medvědí stezka. 
Stejně jako loni jsme měli okres spo-
lečně s okresem Nový Jičín, který se 
uskutečnil v Mošnově. Závodů se zú-
častnilo 9 našich hlídek a 3 rozhodčí. 
Dvoučlenné hlídky běžely trať dlou-
hou asi 5,5 km, při které plnily růz-
né úkoly. Na krajskou soutěž, která se 
konala 19. 5. také v Mošnově, nám po-
stoupilo 8 hlídek a 1 hlídka byla slože-
ná s okresem Ostrava. Tentokrát byla 
pro závodníky přichystaná trochu jiná 
trať a s jinými úkoly. 

Na stupně vítězů dosáhly tyto naše 
hlídky. 1. místa vybojovali: Adam 
Křenek s Radanem Šlechtou, Marké-
ta Heisigová s Eliškou Majerkovou, 
Jan Cochlar s Michalem Majerkem, 
2. místa obsadili: Anna Bednárková 
s Terezou Davidovou, Monika Šiguto-
vá s Annou Janasovou, na 3. místě byla 
hlídka Dalibor Káňa s Romanem Řez-
níčkem. Na medailové pozice nedo-
sáhly tyto hlídky, i když podaly skvělý 
výkon ve velké konkurenci: Miroslava 
Káňová s Andreou Blažkovou, Karolí-
na Strnadlová s Veronikou Cochlaro-
vou a Helena Charbuláková s Eliškou 
Těhanovou.

Naši závodníci se také pravidelně 
zúčastňují krajských atletických zá-
vodů, které se letos konaly 12. 5. ve 
Stonavě. Soutěžilo se ve 4 disciplí-

nách a to: ve skoku dalekém, sprintu, 
hodu do dálky a vytrvalostním běhu.  
Závodů se zúčastnilo 20 kunčických 
závodníků a dva rozhodčí. Všichni se 
snažili o co nejlepší výkony. 12 našich 
soutěžících se probojovalo na republi-
kovou soutěž. První místa ve svých ka-
tegoriích vybojovali Filip Šigut, Adam 
Křenek a Eliška Majerková, 2 místa: 
Veronika Cochlarová, Pavel Macura 
a Michal Majerek, 3. místa: Amálie Str-
nadlová, Robin Šigut a Radan Šlechta. 
Na medailové umístění nedosáhli tito 
mladí sportovci, i se skvělým výkonem 
a časem, konkurence krajské soutěže 
byla opravdu velká: Anna Pargáčová, 
Natálie Macurová, Karolína Strnadlo-
vá, Andrea Blažková, Miroslava Káňo-
vá, Lucie Chovančíková, Monika Šigu-
tová, Petr Lichnovský, Mikuláš Macu-
ra, Roman Řezníček a Leoš Řezníček.

Všem závodníkům děkujeme za 
vzornou reprezentaci.

Za SPV Zuzana Majerková

TJ Sokol odbor Sport pro všechny informuje
– Okresní a krajské soutěže SPV
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Dne 24.5.2018 proběhla plánováná 
vycházka nejen pro seniory. Sraz byl 
u ruského kostelíka a pak jsme šlapali 
do kopce ke kolibě pod Stolovou. Tam 
byla první zastávka, abychom nabra-
li sílu na další cestu přes les po žlu-

té značce. Závěr a občerstvení, který 
si každý zasloužil, byl v hospůdce na 
Maraláku. Všichni účastníci byli v po-
hodě což je při společných akcí důle- 
žité. 

Za ASPV Jana Mončková

Čtvrtek 31.5.2018 patřil seniorům, 
protože výbor ASPV zorganizoval jed-
nodenní autobusový zájezd. Program 
byl bohatý. Navštívili jsme zámek Tova-
čov, který se nám velmi líbil. Po obědě 
nás autobus odvezl do Brodku u Přero-
va. Tam proběhla exkurze ve zvonařské 
dílně paní Dytrychové a poté jsme na 
náměstí měli možnost poslechnout  si 
zvonkohru 22 zvonů. Při zpáteční cestě 
nám to ještě vyšlo pokochat se i nakou-
pit v zahradním centru ve Valašském 
Meziříčí. Dále netřeba nic dodávat. 
Snad pár slov poděkování paní Zde-
ničce Křenkové za obětavost a přípra-
vu těchto akcí. Tak zase někdy příště!!! 

Za ASPV Jana Mončková

Stále jsou aktivní i naši senioři – Májová vycházka

Zájezd seniorů nejen do Tovačova
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Ve včelařském roce 2017 jsme do-
sáhli podprůměrného medového vý-
nosu. Byl to rok celkem špatný a kom-
plikovaný. Kunčičtí chovatele včel, 
kterých je 45 a ošetřují k 1.5.2018 - 
279 včelstev se musí letos vyrovná-
vat s jarními výkyvy počasí a vetari-
narními opatřeními. Po kontrolním 
odběru vzorků v lednu 2018 na „vo-
roázu“ a následném vyšetřeni jsme 
nezaznamenali nic negativního, ale 
v současnosti čekáme na výsledky vy-
šetřeni na „mor včelího plodu“, který je 
v našem kraji velmi rozšířen – ohnis-
ka jsou zaznamenána na 8mi místech 
a nejbliž v Kozlovicích - doufám, že se 
nám tento problém vyhne a zůstane-
me jen v ochranném pásmu.

Počasí nám letos opravdu připra-
vilo překvapivé teploty a tím prudký 
rozvoj přírody, ale včelstva byla ještě 

slabá – uvidíme, co udělají následující 
týdny - je jasné, že jarního medu bude 
o mnoho méně. Jak to dopadne s les-
ním medem, teprve uvidíme.

Letošní přírodní podmínky dávají 
tušit nižší výnos, ale doufám, že naši 
spotřebitelé najdou náš domácí med 
a nebudou muset kupovat med do-
vozový z ciziny, o kterém málo víme 
a kvalita těchto medových směsí je 
v mnoha případech špatná - kontrolní 
vzorky to často potvrzují.

V každé lidské 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 chorobám 

nákazám, ale to už je dost známy fakt 
o dnešním stavu přírody a společ-
nosti. Nákupem nových ochranných 
pomůcek a zařízení zlepšujeme naši 
činnost a současně vytváříme hygi-
eničtější podmínky včelám – už je to 
každoroční rituál.

Včelaři pracuji se včelstvy po celý 
rok. Včelařský rok začíná od září, a to 
- krmením, (cca 15 až 18 kg cukru na 
včelstvo), následuje léčení a to ve 3 fá-
zích, pokračuji zimní odběry vzorků 
pro veterinární vyšetřeni, pokračuje 
jarní rozšiřování včelstev, vytáčení 
medu a organizační aktivity spojené 
s povinnostmi pro součinnost s okre-
sem a centrem v Praze. Dnes už veške-
rá korespondence a žádosti probíhají 
elektronický – což vyžaduje počítačo-
vou znalost a školeni.

V ZO ČSV Kunčice p. O. se snažíme 
nové poznatky řešit širokým dialo-
gem, tak aby všech 45 včelařů mělo po-
cit a možnost ovlivňovat její činnost. 
Přijali jsme usnesení, že veškerá naše 
jednání výboru a schůzí jsou otevře-
na všem členům a občanům, kteří pro-
jeví o tuto problematiku zájem. ZO je 
zprostředkovatelem mezi veterinární 
správou a chovatelem – provádí vče-
lařům bezúplatný servis ve svém vol-
ném čase.

Je možno chovat včely i individuál-
ně – mimo ZO ČSV, a to přímo v součin-
nosti veterinární správou – tuto mož-
nost v Kunčicích dosud nikdo nevyu-
žil, ale v okrese už takoví jedinci jsou.

Včelaři dostávají informace o čin-
nosti ostatních organizací v okrese 
FM a to prostřednictvím internetu. 
Začínajícím jsme schopni poradit, zís-
kat včelstva, seznámit s organizační 
strukturou, včelař je registrován pod 
číslem chovatele a stanoviště s přímou 
vazbou na okresní veterinu

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.

28.5.2018
ing. Antonín Žák - předseda

Chovatele včelstev v roce 2018

Oběhněme SpOlu 
KOlem AReálu

Aneb OSKAR běží mARAtOn

Spolek SRpDŠ při ZŠ a mŠ Karla Svolinského, Kunčice p.O.
pořádá

přijďte se společně pobavit a pomoct nám uběhnout maraton!
potřebujeme k tomu 176 x oběhnout tartanový ovál (štafetovým způsobem).
Svoláváme proto všechny malé i velké běžce nebo chodce.
nebudeme spolu závodit, ale plnit společný cíl!

během akce bude celý areál volně k dispozici.
přichystáno bude také ohniště a dřevo na opékání buřtů.

S sebou vlastní občerstvení (vhodné jsou zejména buřty, buchty, 
pečivo a nápoje) a piknikovou deku.

Akce se koná za každého počasí, běžet se dá přece i v dešti a my
nejsme z cukru, akorát s tím piknikem a opékáním by to bylo horší .....

pořádá spolek SRpDŠ (budoucí OSKAR :-))          p.S. I cesta může být cíl!

 neděle 17. 6. 2018 
 od 16.00 hodin

na hřišti 
za školou
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V sobotu 19. května se družstvo 
starších žáků zapojilo do posledních 
pěti soutěží okresního kola hry Pla-
men na stadionu TJ Slezan ve Frýd-
ku-Místku. Byly připraveny tři druhy 
štafet a dva útoky, a to: Štafeta dvojic, 
Štafeta CTIF, Štafeta 4x60 m, Požár-
ní útok s vodou a Požární útok s pře-
kážkami CTIF. Každé družstvo tvoří 
10 mladých hasičů, podle věku jsou 
zařazeni do kategorie mladší nebo 
starší. V našem družstvu máme 4 ha-
siče starší 11 let, 6 mladších, a tím 
jsme zařazeni do kategorie starších 
žáků.  V porovnání s některými druž-
stvy, kde soutěží 14letí, jsme trošku 
v nevýhodě, ale i naše děti dorostou 
a soutěžení bude rovnější. Ale jejich 
sportovní úsilí a nasazení bylo vy-
soké, na všech disciplínách se snažili 
a bojovali ze všech sil, a tak nakonec 
v celoročním hodnocení, kde k těmto 
sobotním výsledkům se připočetly 
výsledky z minulých tří soutěží, zís-
kali celkové 5. místo (ze 30 družstev)  
v okrese. 

V neděli 20. května se stejné kolo 
konalo pro kategorii dorostenců. Na 
této soutěži získal bronzovou medaili 
Marcel Fabiánek.

Všem závodníkům moc děkuji 
a jsem na ně opravdu hrdá.

Náš sbor a obec reprezentovali: Te-
reza Pytlová, Petr Vykrut, Albert 
Baran, Sára Vykrutová, Magdaléna 

Klepáčová, Adam Zbořil, Jan Pytel, 
Viktorie Kaděrová, Lukáš Polda, 
Ondřej Strnadel.

Věra Kahánková, 
vedoucí mládeže

Závěrečné kolo hry Plamen mladých hasičů

Pozvánka na 16. ročník 

KUNČICKÉHO POHÁRU
TERMÍN:    23. 6. 2018
MÍSTO:       areál TJ Sokol Kunčice p.O.              

     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. 2018 731 925 081 (p. Zajac)
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Ostrava 28. května 
2018 – Již počtvrté se 
Čeladná stane dějiš-
těm festivalu Ladná 
Čeladná. Kromě hu-
debního programu 

na dvou scénách nebude v areálu 
chybět herní zóna s celou řadou 
aktivit pro mladší i starší děti. Ná-
vštěvnici se mohou těšit na diva-
delní představení, promítání popu-
lárních večerníčků, čtení pohádek, 
workshopy, simulátory, stolní hry 
a soutěže. Dvoudenní festival v are-
álu Základní školy Čeladná začíná 
v pátek 3. srpna. 

Letošní ročník uvede mimo jiné 
Davida Kollera a Anetu Langerovou, 
na hudební scéně nicméně nebudou 
scházet koncerty, které ocení přede-
vším rodiny s dětmi. „Za pozornost 
určitě stojí hudebně-divadelní projekt 
kapely Už jsme doma, jež odehraje 
představení inspirované večerníčkov-
ským loutkovým seriálem Krysáci. Na 
pódiu jim budou asistovat členové diva-
dla Buchty a loutky, kteří celý příběh 
vyprávějí a ilustrují. To vše za použití 
živé projekce a spousty loutek, rekvi-
zit a masek,“ podotkl člen dramatur-
gického týmu Jiří Moravčík. Dětem 
a jejich rodičům jsou pak dále urče-
na vystoupení Pěveckého sboru ZŠ 
Čeladná, mládežnické kapely Docela 
nebo gospelovského souboru Fusion 
Frýdlant nad Ostravicí.  

Pokud máte rádi dobré divadlo, pak 
si nenechte ujít vystoupení herců ze 
Staré arény Ostrava. 

(pokračování na str. 18) 

Výsledky fotbalu
Den Datum čas Domácí – Hosté Výsledky

sobota 12. 5. 16:30 Lískovec – Tichá B 5 : 0
sobota 19. 5. 17:00 Tichá B – Janovice 0 : 5 
neděle 27. 5. 10:00 Smilovice B – Tichá B 2 : 0

Okénko fotbalové mládeže…

Tréninky mládeže probáhají kaž-
dý čtvrtek.

Od 14:30 do 15:30 trénink školky 
od 4 do 6 let.

Od 15:30 do 17:00 trénink žáků od 
7 do 11 let.

Těší se Vás trenéři: Richard Macu-
ra, Pavel Šigut, Jan Zajac, Matěj Rybář, 
Jan David

Plán akcí pro žáky

Červen: 5.6. proběhlo přátelské 
utkání s SK Tichá na fotbalovém hřiš-
ti TJ sokol Kunčice.

Druhé přátelské utkání v jedná-
ní během měsíce června na hřišti SK 
Tichá.

Přihlášení do okresního přeboru 
6 + 1

Červenec: Volno

Srpen: Zahájení letní přípravy pře-
lom prázdnin – upřesnění v e - mailu

Tréninky pondělí a čtvrtek

Časy tréninků upřesníme

Přátelská utkání

Září - Říjen: Mistrovská utkání 
okresního přeboru žactva

Hrací den nejspíš bude sobota do-
poledne – upřesníme

Zdroj: http://www.kuncicepo.cz/oddil-
-kopane

Matěj Rybář

Co se děje v okolí

Na festivalu Ladná Čeladná se děti nudit nebudou

DAVID KOLLER / ANETA LANGEROVÁ
THE CARNY VILLAINS

Hvězdy Colours of Ostrava 2017 z Velké Británie

KORBEN DALLAS / MARTIN HARICH 
UŽ JSME DOMA & BUCHTY A LOUTKY

PĚVECKÝ SBOR ZŠ ČELADNÁ / CIMBÁLOVÁ MUZIKA ÚSMĚV 
FUSION FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ / DR. ZEPPELIN
BAD JOKER‘S CREAM / VADIM & CO. / DOWNBELOW / DOCELA 

NEO CHESS SUNNY ROCK‘N‘ROLL BAND
NEJOBLÍBENĚJŠÍ VEČERNÍČKY ČESKÉ TELEVIZE  
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI / CIRKUSOVÉ ŠAPITÓ

PROJEKT CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM / STOLNÍ HRY 
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ / DÍLNIČKY A ATRAKCE PRO DĚTI 

KLIDOVÁ ZÓNA SE ZÁZEMÍM PRO KOJÍCÍ MAMINKY
DVOUDENNÍ VSTUPNÉ: v předprodeji 300 Kč / na místě 350 Kč / děti do 15 let 150 Kč (děti do 140 cm zdarma) / ZTP, ZTP/P 150 Kč. JEDNODENNÍ VSTUPNÉ: v předprodeji 200 Kč / na místě 250 Kč / ZTP, ZTP/P 100 Kč.  

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: www.ticketpro.cz / Knihovna a informační centrum Čeladná / Prodejna Oriental, Ostrava-Zábřeh.  
Klienti ČPZP můžou po předložení průkazu zdravotní pojišťovny uplatnit 20% slevu na vstupném (v prodejně Oriental nebo přímo na místě).  

KONTAKTNÍ ADRESY NAJDETE NA: www.ladnaceladna.cz

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: PRODUKTOVÍ PARTNEŘI: ZA PODPORY: PARTNEŘI:

ZA PODPORY OBCE ČELADNÁ

3.–4. 
SRPNA
2018

ČELADNÁ
AREÁL
ZÁKLADNÍ

ŠKOLY

pořadatel akce

PARTNER:

OTEVÍRACÍ DOBA AREÁLU 

pá 13–24 / so 12–24 ladnaceladna
www.ladnaceladna.cz
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(dokončení ze str. 17)
Ti na Ladné Čeladné uvedou svá 

populární představení Bílá velryba 
a Vincent a Bóďa.  „Věřím, že tyto dob-
rodružné příběhy nadchnou děti i je-
jich rodiče. V Bílé velrybě se diváci ocit-
nou ve vlnách světových oceánů, díky 
představení Vincent a Bóďa budou pro 
změnu cestovat do Benátek, kde hlavní 
hrdinka zažije největší dobrodružství 
svého života,“ přiblížil Jiří Moravčík. 

Čtení pohádek, tvůrčí dílny 
a soutěže pro děti

Součástí dětské scény, jejímž part-
nerem je Česká průmyslová zdravot-
ní pojišťovna, je vnitřní zóna pro děti, 
která vznikne v místní tělocvičně. Zde 
se budou číst pohádky v podání vy-
stupujících umělců, kteří se zapojí do 
projektu Celé Česko čte dětem, s nímž 
festival dlouhodobě spolupracuje. V tě-
locvičně se budou rovněž promítat ve-
černíčky z dílny České televize, a tak na 
filmovém plátně ožije kupříkladu víla 
Amálka, maková panenka, loupežník 
Rumcajs, kluk z plakátu, Mach a Šebes-

tová a další oblíbené kreslené postavič-
ky. „Pro letošní ročník jsme se rozhodli 
promítat tradiční večerníčky, které znají 
naši prarodiče, rodiče a oslovují i dnešní 
děti. Tyto příběhy jsou schopné propojit 
lidi napříč generacemi, což parádně za-
padá do konceptu našeho festivalu,“ řekl 
Jiří Moravčík.

Čas na festivalu mohou malí návštěv-
níci strávit také v tvořivých dílnách či 
hraním postřehových a deskových her 
nebo skládáním stavebnic. K dispozici 
budou kostky a figurky pro volné sta-
vění i stavebnice pro větší děti. V herní 
zóně nebudou chybět pokusy a atrakce 
z ostravského Světa techniky, soutěžní 
stanoviště, trampolíny, malování na ob-
ličej a další oblíbené atrakce. Nejrůzněj-
ší pohybové aktivity si děti mohou vy-
zkoušet v cirkusovém šapitó.

„Každý z dosavadních ročníků byl 
jedinečný a věřím, že i ten letošní ná-
vštěvníkům nabídne příležitost potkat 
se se svými přáteli a společně si vychut-
nat nevšední kulturní zážitky. Je skvělé, 
že se v naší obci koná festival, který si 
mohou užít děti, rodiče i prarodiče a těší 

nás, že tuto akci můžeme podpořit,“ 
uvedl starosta Čeladné Pavol Lukša.

Informace ke vstupenkám
• Dvoudenní vstupné: v předprodeji 

300 Kč / na místě 350 Kč
• Jednodenní vstupné: v předprodeji 

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

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

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

• Klienti ČPZP můžou po předlože-
ní průkazu zdravotní pojišťovny 
uplatnit 20% slevu na vstupné (v 
prodejně Oriental v Ostravě-Zábře-
hu nebo přímo na místě)

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

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

Na festivalu Ladná Čeladná se děti nudit nebudou

Ladná Čeladná – simulátor

Ladná Čeladná – deskové hry
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Ze života školy a školky

V měsíci dubnu si žáci naší školy 
měli opět možnost ověřit své znalosti 
z oblasti dopravní výchovy prostřed-
nictvím testu. V květnu zase vyzkou-
šet praktickou jízdu zručnosti na škol-

ním hřišti, kde se mohli i sebevědomí 
mladí cyklisté přesvědčit, zda umí 
bezpečně ovládat své kolo.  

Na základě výsledků z obou disci-
plín byla vybrána dvě smíšená druž-

stva, která zastupovala naši školu 
v oblastním kole Dopravní soutěže 
mladých cyklistů, které proběhlo v pá-
tek 4. května 2018 ve Frýdlantu nad 
Ostravicí.  (pokračování na str. 20) 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 2018

XIX. „Setkání
cimbálových muzik

Valašského království“

Frenštát pod Radhoštěm

s mezinárodní účastí                   lidových hudeb valašské kultury Karpatského oblouku trojmezí Polska, Slovenska a České republiky

Čtvrtek 14. 6. 2018 
15.30 h. Otevření soutěžní výstavy kre-
seb žáků frenštátských škol v hale Domu 
kultury

Pátek 15. 6. 2018 – náměstí
15.00 h. Vystoupení dětí mateřských 
škol: Trojanovjánek z Trojanovic, Valášek 
z Frenštátu p. R., Dolňánek z Kunčic p. O.

15.00 h. Tvořivá dílna – kreslení na keramiku 
pro děti i dospělé

15.45 h. Setkání dětských lidových 
hudeb: Ondřejníček, Jaloveček. Mladosť 
(SK), Malý Radhošť, Strunečka, Lachovček 
(SK), Strunka, Valášek, Mala Jetelinka (PL), 
Malá Jasénka

18.35 h. Maďarské a cikánské 
melodie v podání hudební skupiny 
Hazafele z Brna
18.35 h. Odborný seminář pro primáše 
a vedoucí dětských hudeb

19.45 h. Stylizovaný folklor v podání hudební 
skupiny Veselá bída ze Vsetína

14.–16. června 2018
ve Frenštátě p. R.

Město Frenštát p. R., VSPT Radhošť Trojanovice
a Městské kulturní středisko ve Frenštátě p. R. 

ve spolupráci s Valašským královstvím,
CVČ Astra a ValFS pořádají

CM Strunečka Zlín

12.30 h. Koncert dechové hudby Javořinka 
z Lichnova

13.40 h. Vyhrávají orchestry ZUŠ: S-Band, M-Band 

14.45 h. Tvořivá dílna – kreslení na keramiku pro 
děti i dospělé

14.45 h. Slavnostní zahájení hudebního fes-
tivalu za účasti pořadatelů, záštit, sponzorů 
a hostů s následným pořadem „Setkání cimbá-
lových muzik Valašského království“
CM Jana Rokyty, CM Jasénka, CM Štverák, CM Kotci

16.15 h. Pořad CM Jana Rokyty a pěvecké skupiny 
BlaŽENKY „Pocta Janu Rokytovi z Jasenné“ k jeho 
nedožitým 80. narozeninám

16.45 h. Pořad muzik spřátelených zemí: CM 
Šafrán (ČR), ĹH Kopaničiar (SK), Kapela 
Zwyrtni (PL)

17.55 h. Písně Hukvaldských Beskyd v podání 
hudební skupiny Ruky na dudy
19.00 h. Pořad exkluzivního slovenského 
folklorního souboru Kopaničiar a jeho só-
listů z Myjavy 

20.20 h. Program hudební skupiny Docuku 
z Valašského Meziříčí

Za nepříznivého počasí se páteční a sobotní pořady přesouvají do Domu kultury. Změna programu vyhrazena.
Všechny pořady jsou zdarma. Více na: www.cimbalovemuziky.cz

Sobota 16. 6. 2018 – náměstí

Mediální partneři:

Sponzoři:

OBEC VEŘOVICEOBEC TROJANOVICE OBEC TICHÁOBEC KUNČICE P. O.

Partneři festivalu:

OBEC BORDOVICE
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V pondělí 30. dubna se v naší škole 
uskutečnil pro žáky 5.– 9. třídy Den 
s výtvarnem. Letošní výtvarný den 
byl věnován regionálním umělcům, 
bratřím Strnadlovým a sochaři Janu 
Kneblovi z Trojanovic. V rámci dne 
jsme nejen malovali v trojanovickém 
muzeu, ale také jsme fotografovali, se-
známili se s životem a dílem bratří Str-
nadlových a Jana Knebla, zjistili jsme, 
kam a proč se lidé z Trojanovic stěho-

vali a kde v Americe jejich potomci žijí. 
Ve škole jsme pak dělali koláže podle 
námětů děl Antonína Strnadla, zjistili 
jsme, co psal jeho bratr Bohumír Če-
tyna a žáci 9. třídy si vyzkoušeli tvor-
bu soch z tvárnic. Nejlepší práce dětí, 
včetně soch a fotografií, by měly být 
v roce 2019 vystaveny v Trojanovic-
kém památníku bratří Strnadlů. Bude-
me se těšit i na vaši účast a včas o akci 
dáme vědět. Moc děkuji panu Janisu 

Masmanidisovi za pomoc při tvorbě 
soch, panu Danielu Macurovi za za-
půjčení vlečky na sochařskou tvorbu 
a panu Petru Niklovi za možnost tvo-
řit sochy na rovné ploše na příjezdové 
cestě do lomu. 

Dana Heryánová

Den s výtvarnem

Ve středu 23. 5. 2018 se v MŠ dolní 
opět slavilo. Hlavním důvodem osla-
vy byl svátek všech maminek. Pozvá-
ní platilo také pro tatínky a ostatní 
členy rodiny.

Přípravy probíhaly s velkým pra-
covním nasazením dětí obou tříd, vel-
kých ze třídy Sluníček i malých Kuřá-
tek. Vyrobit dárečky, nacvičit nové 

písničky a básničky,  zatancovat taneč-
ky, byla pro nás zábava. Hlavně, aby se 
maminkám odpoledne líbilo. A líbilo?

Z výrazu tváří našich maminek 
bylo zřejmé, že jsme jim udělali veli-
kou radost. Jejich úsměvné pohledy 
byly důkazem toho, že nás mají rády, 
že je vše v pořádku a některé vystou-
pení i dojalo.

Maminkám jsme předali dárečky 
a pro utvrzení naší vzájemné lásky 
dali velikou pusu. Následovalo malé 
přátelské posezení s ostatními rodiči 
u kávy a sladkým moučníkem.

Děkujeme všem za účast a velmi 
hezky prožité odpoledne.

Za paní učitelky a děti z MŠ dolní 
Markéta Macurová

Besídky v MŠ dolní

(dokončení ze str. 19)
Mladší kategorie: Tereza D. (5. roč.), 

Markéta M. (5. roč.), Jakub N. (5. roč.) 
a Václav C. (6. roč.). 

Starší kategorie: Gabriela Š. (9. roč.), 
Anna Z. (9. roč.), Jan C. (8. roč.) a Ma-
tyáš K. (7. roč.). 

DSMC je soutěž náročná nejen na 
prokázání znalostí pravidel provozu 
na pozemních komunikacích a zásad 
poskytování první pomoci, ale také 
na zručnost a na orientaci při řeše-
ní dopravních situací na dětském do-
pravním hřišti. 

Přesto se i v letošním roce mladším 
žákům podařilo získat krásné 2. mís-
to a starším žákům dokonce 1. místo 
a postoupit tak do okresního kola! ☺ 

Okresní kolo Dopravní soutěže mla-
dých cyklistů se uskutečnilo v pondělí 
14. května 2018 ve Frýdku – Místku. 
Utkalo se zde 13 vítězných družstev 
oblastních kol ve dvou kategoriích. 
Mladší i starší žáci absolvovali čtyři 
soutěžní disciplíny.  

Gábina, Anička, Matyáš a Honza vý-
borně zvládli jízdu zručnosti na kole 
a za jízdu po dopravním hřišti sklidili 

pochvalu i od městské policie. Bohu-
žel stejná jistota jim následně chybě-
la při písemných testech z oblasti do-
pravy a zdravovědy. Za každou chybu 
během všech disciplín se jednotlivým 
soutěžícím přičítaly trestné body, což 
v celkovém bodování stačilo našemu 
týmu na 5. místo.   

Oběma družstvům, která naši ško-
lu vzorně reprezentovala, bych chtěla 
poděkovat a popřát jim na kole ujetých 
ještě mnoho šťastných kilometrů! 

Ivona Hrubišová

Dopravní soutěž mladých cyklistů 2018
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V září 2017 jsme byli osloveni paní 
starostkou městského obvodu Prosko-
vice Mgr. Marií Matějovou k účasti Dol-
ňánku na XV. ročníku festivalu Poodří 
Františka Lýska. Tento festival probí-
há ve třech obcích – Ostravě – Prosko-
vicích (rodišti Fr. Lýska), Staré Vsi nad 
Ondřejnicí a v Jistebníku.

František Lýsek (2. 5. 1904 – 16. 1. 
1977) byl sbormistr, učitel, vysoko-
školský pedagog a vědec, propagátor 
dětského sborového zpěvu a hudební 
výchovy. Tento festival dává prostor 
k prezentaci pěveckým sborům a ná-
rodopisným souborům regionu Laš-
ska, Valašska a Slezska.

V pátek 27. dubna 2018 jel Dolňá-
nek do ZŠ Ostrava – Proskovice na 
zahájení tohoto festivalu. Paní sta-
rostka, která je zároveň i předsed-
kyní vedení festivalu nás i naše děti 
velmi mile přivítala a spolu s ní i dal-
ší organizátoři. Atmosféra byla úžas-
ná. Před školou všechny přicházející 
vítala dechová hudba Proskovjanka 
a všude panovala milá a radostná at-
mosféra. V 9.30 hodin před základní 
školou paní Mgr. Matějová festival za-
hájila a poté se všichni odebrali do tě-
locvičny shlédnout krátké programy 
dětí. Vystoupil pohybově dramatic-
ký soubor Klineček (ZŠ Proskovice), 
dětský pěvecký sbor Proskovjáček 
(ZŠ Proskovice), dětský pěvecký sbor 
Bambule (ZŠ J. Valčíka, Ostrava – Po-

ruba), dětský folklorní soubor Malý 
Grunik (Ostravice), a náš Dolňánek 
z Kunčic pod Ondřejníkem s pásmem 
„Vařila sem trnku“. Děti opět předved-
ly pásmo na jedničku, za což jim patřil 
nejen potlesk, ale i zasloužený obdiv 
přítomných.

Tato akce patřila k těm organizač-
ně náročnějším, ale vše se nakonec 
zvládlo. Poděkování patří určitě dě-
tem a také rodičům, kteří museli do-
vést tentokrát děti už na 6 hodinu ran-
ní. Panu řediteli, který dětem osobně 
popřál, ať se jim vystoupení podaří 
a našemu panu starostovi Ing. Tomá-

ši Hrubišovi, který se přijel na festival 
a děti podívat. Dolňánek tak svým vy-
stoupením přispěl k zahájení festivalu, 
který dál pokračuje. 18. a 19. května 
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, 26. května 
2018 v Jistebníku a 15. června 2018 ve 
Staré Vsi nad Ondřejnicí.

Festival Poodří Františka Lýska se 
svým pojetím vyznačuje jedinečností 
– spojuje hudebně – pěvecký a folklor-
ní odkaz Fr. Lýska. Má za úkol probu-
dit zejména u dětí a mladých lidí zá-
jem o hudbu, zpěv a folklorní tradice.

Za Dolňánek Naďa Svobodová 
a Věra Kahánková

Dolňánek na Festivalu Poodří Františka Lýska

Znát alespoň základy poskytování 
první pomoci je morální povinností 
každého z nás. První pomoc je pomoc, 
kterou poskytujeme člověku v případě 
náhlého ohrožení zdraví nebo života. 
V některých chvílích mohou rozhodo-
vat minuty a nestačí jen přivolat zá-
chrannou službu. Učit se znát správné 
postupy první pomoci v případě život 
ohrožujících stavů je nejlepší prevencí 
a cestou k tomu, abychom v kritické si-
tuaci nezmatkovali a postiženému do-
kázali doopravdy pomoci a zachránit 

jeho zdraví, možná i život. ČČK ve Frýd-
ku – Místku pořádá každoročně pro 
děti Oblastní soutěž hlídek mladých 
zdravotníků. Z naší školy se jí zúčast-
ňují žáci, kteří pracují v kroužku Mla-
dý zdravotník. Letos naší školu v této 
soutěži reprezentovaly dvě hlídky mla-
dých zdravotníků. Hlídka A soutěži-
la ve složení: velitel - Markéta M., čle-
nové – Tereza D., Karolína S., Viktorie 
K. a Valentýna M., hlídka B ve složení: 
velitel – Lenka M., členové – Jolana M., 
Karolína M., Veronika C. a Ondřej S. Obě 

hlídky podaly vynikající výkon, hlídka 
A ztratila jen 10 bodů z celkových 430 
a zvítězila, hlídka B skončila s 380 body 
na třetím místě. Kromě zasloužených 
pohárů a diplomů získaly děti vítězné-
ho týmu možnost zúčastnit se regionál-
ní soutěže Hlídek mladých zdravotní-
ků Moravskoslezského a Olomoucké-
ho kraje, která se uskuteční 2. června 
v Olomouci. Děkuji dětem za vzornou 
reprezentaci naší školy a přeji hodně 
úspěchů i v další soutěži. 

Eva Sladká

Úspěch mladých zdravotníků
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Každoročně kunčická škola ve spo-
lupráci s ČSOP Kunčice p. O. vyhlašuje 
výtvarnou soutěž.

Letošní téma, Příroda v pohádkách, 
bylo velmi úzce svázané s přírodou a zá-
roveň dopřálo dětem široké pole působ-
nosti. Vždyť v každé pohádce se motivy 
přírody vyskytují. Prací, které vznikaly 
v naší škole i ve školách okolních, bylo 
přihlášeno opravdu mnoho a porota to 
neměla s výběrem těch nejlepších vůbec 
jednoduché.

18. května mohla být v Galerii Kar-
la Svolinského výstava slavnostně za-
hájena a nejúspěšnější mladí výtvar-
níci si převzali za svá díla krásné ceny. 
Příjemnou atmosféru pomohl vytvořit 
svým vystoupením školní pěvecký sbor, 
který vede p. učitelka Marie Kahánková.

Výstavu uvedl p. David Fojtík. Děti jis-
tě potěšila slova Jaroslava Goje, řed. ško-
ly i Tomáše Hrubiše, starosty obce, kte-
ří ve svých projevech nešetřili chválou. 

Blahopřejeme všem vystavujícím 
mladým výtvarníkům a přejeme jim, 
aby je kreslení i vztah k přírodě bavil 
i nadále. Výstava potrvá do 10. 6. 2018.

Markéta Jurková

Soutěž dětských výtvarných prací
Výsledková listina výtvarné soutěže 2018

I. kategorie MŠ
1. místo  Karin Špačková, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O.
2. místo  Lucie Vrlíková, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O.
3. místo  Kryštof Palarčík, Kristýna Cochlarová, ZŠ a MŠ Karla Svolin-

ského, Kunčice p. O.

II. kategorie 1. a 2. třída
1. místo  Vít Zajac, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O.
2. místo  Tereza Čajánková, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O.
3. místo  Julie Hajdová, ZŠ Čeladná

III. kategorie 3. až 5. třída
1. místo  Sára Vykrutová, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O.
2. místo  Linda Fejtková, ZŠ a MŠ Záhuní, Frenštát p.R.
3. místo  Johana Kaslová, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O.
4. místo  Jakub Stanečka a Markéta Boková, ZŠ Tichá

IV. kategorie 6. až 9. třída
1. místo  Monika Fojtíková, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O.
2. místo  Anna Pustějovská, ZŠ a MŠ Záhuní, Frenštát p.R. 
3. místo  Andrea Červenková, ZŠ a MŠ Záhuní, Frenštát p.R.

Všem gratulujeme a děkujeme za výtvarné práce

Ve dnech 25. dubna a 2. května se 
žáci 5. a 6. ročníku zúčastnili na bazé-
ně ve Frenštátě pod Radhoštěm kurzu 
branného plavání. Cílem tohoto kurzu 
je seznámit každého s vlastními mož-
nostmi při záchraně lidského života. 
V kurzu se žáci učí, jak zachraňovat 

tonoucího, aby sami neohrozili svůj 
život a co nejvíce pomohli při krizové 
situaci. Zkouší plavat v oblečení, ská-
kat do vody tak, aby neztratili přehled 
o topícím se, pomáhat unavenému 
plavci, doplavat s tonoucím ke břehu 
a vytáhnout ho pak z vody, pracovat se 

záchranářskými pomůckami, resusci-
tovat a také prověřují své vlastní síly 
při všech těchto činnostech. V závěru 
popřáli učitelé plavání žákům, aby ni-
kdy tyto vědomosti nemuseli použít 
a pokud ano, tak aby záchrana života 
byla úspěšná. Petra Švrčková

Branné plavání

Na začátku května v naší základní 
škole proběhla akce „vážení aktovek“. 
Tato akce se koná každý školní rok 
a letos ji dostali na starost žáci 5. tří-
dy pod vedením třídní učitelky Petry 
Švrčkové. Vážení aktovek probíhalo 
tak, že každému žáku, který ten den 
přišel do školy, byla v šatnách před 
vyučováním zvážena aktovka na me-

chanické váze či mincíři a výsledek byl 
zapsán do tabulky. Páťáci si tak mohli 
v praxi vyzkoušet co to je aritmetický 
průměr, který nedávno probírali v ma-
tematice. Celkově se podařilo zvážit 
169 aktovek žáků všech tříd školy. 
Rekordmanem v nejlehčí aktovce byl 
žák 2. třídy s váhou 1,2 kg. Naopak re-
kordmanem v nejtěžší aktovce byl žák 

7. třídy s váhou 12,9 kg, což je absolut-
ně nejtěžší aktovka v historii vážení 
v naší školy. Aritmetickým průměrem 
jsme vypočetli, že průměrná aktovka 
přinesená do naší školy dne 4. 5. 2018 
vážila 5,09 kg.

Za kolektiv žáků 5. třídy 
vypracoval Adam Křenek

Naše aktovky
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Dne 17. května proběhlo v Galerii 
Karla Svolinského slavnostní vyhod-
nocení a zároveň vernisáž výtvarné 
soutěže na téma - Příroda v pohád-
kách. Soutěž již tradičně pořádá ČSOP 
Skalka ve spolupráci se ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského. Letošního ročníku se kro-
mě žáků z Kunčic, zúčastnili také děti 
z Frenštátu, Čeladné a Tiché, které jsme 
na vernisáži rovněž přivítali a ocenili.

Velký dík za zorganizování celé 
akce patří p.uč. Evě Halatové a p.uč.  
Markétě Jurkové. Rád bych také po-
děkoval p.uč. Marušce Kahánkové za 

kulturní vložku se školním pěveckým 
sborem.

Za ČSOP Skalka 
David Fojtík

V úterý 15. května 2018 se konalo 
okresní kolo atletické soutěže POHÁR 
ROZHLASU ve Frýdku Místku. Naše 
škola měla zastoupení ve všech sou-
těžních kategoriích – mladší děvčata 
a chlapci a starší děvčata a chlapci. 
Soutěž probíhala na zrekonstruova-

ném stadionu Slezan Frýdek-Místek. 
Počasí vyšlo na jedničku a i přes špat-
nou předpověď, celý závod nepršelo. 
V družstvech jsme neobsadili medai-
lová umístění, ale některé děti si vý-
razně zlepšily své výkony a udělaly 
osobní rekordy. Myslím, že všichni si 

užili atmosféru opravdových atletic-
kých závodů a poznali spoustu nových 
přátel sportu. Všem děkujeme za re-
prezentaci školy a doufáme, že příš-
tí školní rok se opět v hojném počtu 
zúčastníme.

Petra Švrčková

Výstava výtvarných prací

Pohár rozhlasu
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více informací na tel.: +420 736 773 930
a e-mail: noviny@kuncicepo.cz

ZDE MŮŽE BÝT VAŠE REKLAMA

VETERINÁRNÍ OŠETŘENÍ PSŮ A KOČEK 
U VÁS DOMA 

Na základě telefonické nebo 
emailové objednávky nabízím 
veterinární služby: 
- preventivní vyšetření,
vakcinace

- základní vyšetření, řešení
nekomplikovaných případů

- aplikace mikročipu, vystavení pasu

- zajištění kastrace koček a kocourů

- eutanázie

- vakcinace králíků

MVDr. Anna Machovičová 
Telefon: 724 190 146 
Email: mvdr.machovicova@gmail.com 

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

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

Telefon: 603 315 738

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 


