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Milí sousedé,
začíná nám zvolna období dovo-

lených. Dětem pomalu končí další 
školní rok. Těm, které chodí do naší 
základní školy, dokonce začínají le-
tos prázdniny dříve a budou delší. 
Takže děti čeká opravdu dlouhé, 
krásné léto.

Přeji Vám všem, abyste si v letním 
období dokázali odpočinout, abyste 
načerpali energii ze sluníčka a abys-
te se radovali i z obyčejných věcí. 
Není to přece o tom, jaká dovolenko-
vá destinace nás čeká, ale s kým a jak 
dovolenou nebo prázdniny strávíme. 
Dětem přeji, aby si na táborech nebo 
u babičky našly nové kamarády nebo 
upevnily stará přátelství. Těm již od-
rostlejším přeji radost z letních lásek 
a dospělým přeji, aby se dokázali ra-
dovat z maličkostí a dokázali se ale-
spoň někdy chovat bezprostředně  
a přirozeně jako děti.

Vždyť stačí začít den procházkou 
v ranní rose, trávit čas ve společnosti 
opravdových přátel, hodně se smát, 
dostatečně se hýbat, ale i odpočívat, 
dobře jíst a spát. Když máme dob-
rou náladu a jsme takzvaně v poho-
dě, všechno ostatní se vždycky ně-
jak vyřeší. Srdečně zdravím a přeji 
Všem krásné léto! Vaše Míša

Slovo starostky

V pátek 3. května se 
konal v areálu TJ 13. roč-
ník štafetového běhu 
Kunčický ovál, uspořá-
daný k 74. výročí osvo-
bození naší obce, který 

organizovali ve vzájemné spolupráci TJ 
Sokol Kunčice p. O. a ZŠ a MŠ K. Svolin-
ského. Akce se konala za nepříznivého 
počasí, což se podepsalo na účasti, ale 
na hlavní závod nám nepršelo. Závod 
proběhl opět ve velkém sportovním na-
sazení všech závodníků a velkého po-
vzbuzování příznivců této krásné akce. 
Vyhráli všichni závodníci, kteří se v ta-
kovém počasí zúčastnili. 

Děti do 3 let + dospělý
start.
číslo jméno a příjmení čas umís-

tění

100
Alice Slípková

1:16 2
Jaroslav Goj

97
Viktor Majerek

0:25 1
Kristýna Majerková

Děti 3 - 6 let + dospělý

start. 
číslo jméno a příjmení čas umís-

tění

50
Vojtěch Velička

31:08 3
Jana Marková

51
Dominika Křenková

26:24 2
 s doprovodem

52
Kamil Šigut

23:29 1
Renáta Šigutová

53
Beáta Slípková

37:58 5
Jaroslav Goj

54
Václav Majerek

31:47 4
Kristýna Majerková

Velké poděkování patří všem pořa-
datelům, obsluze v bistru, panu učiteli 
Jiřímu Kloudovi za fotografování celé 
akce a v neposlední řadě všem malým 
i velkým závodníkům. 

Těšíme se na Vaši účast v dalším 
ročníku.

(pokračování na str. 6) 

TJ Sokol odbor Sport pro všechny 
informuje – Kunčický ovál

Oznamujeme, že z důvodu výstavby 
v areálu školy je letos dětský den 

ZRUŠEN . 
Přijďte si 
16. června 
zaběhnout 
maraton!
Děkujeme. 

OSKAR
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Obec informuje

Nově jsme začali na začátek jedná-
ní zařazovat bod Prostor pro návrhy 
a připomínky občanů  (pouze netýka-
jí-li  se některého ze schválených bodů 
programu), aby měli občané možnost 
se hned na začátku zasedání ZO vyjá-
dřit k tématům, která je trápí a kte-
rá nejsou předmětem jednání ZO. Na 
květnovém jednání byl tento prostor 
plnohodnotně využit. Dotazy se týkaly 
problematiky ohňostrojů a nakládání 
s bioodpadem v obci. K oběma téma-
tům připravíme články do příštího 
vydání obecních novin.

Přístavba školy
ZO schválilo navýšení finančních 

prostředků z vlastních zdrojů na stav-
bu Navýšení kapacity ZŠ Karla Svo-
linského – přístavba školy - navýšení 
nákladů na stavbu na základě změ-
nových listů 20-34. Změny, které se 
týkají interiéru galerie, obkladů, vý-
tahu a dalších technických řešení si 
vyžádají navýšení nákladů na stavbu 
o 1 089 661 Kč vč. DPH. Výše uvedené 
změny a změna nákladů je předmě-
tem Dodatku č. 3 k uzavřené Smlouvě 
o dílo se společností Kvazar a.s., kte-
rý byl následně schválen Radou obce 
a je již uzavřen. Původní cena díla dle 
smlouvy je ve výši 24.790.927,70 Kč 
vč. DPH. Nová cena díla (SoD + do-
datky) je ve výši 27.300.775,0 Kč  
vč. DPH. Celkové navýšení je ve výši 
2 074 254 Kč bez DPH. Tedy o 10%. 
Požádali jsme pana ředitele ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského o vyhlášení ředi-
telského volna od  25. 6. 2019-28. 6. 
2019 a v termínu od 2. 9. 2019-6. 9. 
2019 s tím, že školní rok 2019/2020 
bude tedy zahájen v pondělí 9. září. 
Důvodem je dokončování přístavby 
školy a galerie a s tím související nut-
né úpravy ve stávající školní budově, 

zejména výstavba nájezdových ramp 
v 1. NP a 2. NP, budování archivu ve 
škole, stavební úpravy chodby ve 2. NP 
a 3. NP školy. Tyto úpravy je potřeba 
zahájit již v červnu. V září potom bude 
potřeba zajistit vybavování nábytkem 
a stěhování do nových prostor. 

Nové centrum obce – 1. etapa 
Obec Kunčice pod Ondřejníkem má 

uzavřenu Smlouvu o dílo (vč. Dodatku 
č. 1 k této smlouvě) s Ing. arch. Mar- 
tinem Maternou, Opava. Předmětem 
této smlouvy je zpracování projekto-
vé dokumentace pro pozemní a kraji-
nářskou stavbu na základě vítězného 
návrhu urbanisticko – architektonic-
ké soutěže "Nové centrum v Kunči-
cích pod Ondřejníkem" – první eta-
pou je revitalizace prostoru před 
obecním úřadem a vybudování par-
koviště. Aktuálně je vypracována 
dokumentace ve stupni DUR, máme 
požádáno o vydání územního rozhod- 
nutí. 

Součástí navrženého řešení (kte-
ré vychází již z vítězného návrhu) 
je požadavek na přeložení sloupů 
ČEZ. Náklady na realizaci přeložky 
vyčíslila společnost ČEZ Distribuce 
a.s. předběžně na cca 670.000 Kč bez 
DPH. Skutečná výše nákladů bude 
ale upřesněna až dle projektové do-
kumentace ve smlouvě o realizaci 
přeložky.

Časový plán – v letošním roce by-
chom chtěli získat potřebná povolení 
pro stavbu a v roce 2020 realizovat 
výběrové řízení a následně stavbu. 
Předpokládáme také, že realizace 
přeložky distribučního zařízení ČEZ 
by proběhla v roce 2020.

Z diskuze k tomuto bodu vyplynu-
lo, že jiná možnost realizace nového 
centra není možná bez této přeložky. 
Cena společnosti ČEZ je daná a není 
žádná možnost, jak ji snížit, či vysou-
těžit jinou.

ZO schválilo v rámci projektu 
„Nové centrum v Kunčicích pod Ond-
řejníkem – 1. etapa“ uzavření Smlou-
vy o smlouvě budoucí o realizaci pře-
ložky distribučního zařízení určené-
ho k dodávce elektrické energie mezi 

obcí Kunčice pod Ondřejníkem a spo-
lečností ČEZ Distribuce a.s., sídlem 
Děčín – Děčín IV – Podmokly. Smlouva 
byla oboustranně podepsána.

Různé – stručné info 
z jednání Rady obce

Získali jsme dotaci Ministerstva 
kultury na nový software a nákup PC 
do knihovny. Věříme, že nový program 
bude přínosem i pro naše čtenáře. 
Schválili jsme zadávací dokumentaci 
včetně příloh k veřejné zakázce: Vyba-
vení pro multifunkční odbornou učeb-
nu v ZŠ a MŠ Karla Svolinského. U této 
zakázky již také RO rozhodla o vítězi, 
byla uzavřena smlouva o dílo. K této 
smlouvě jsme následně museli uzavřít 
dodatek, protože ve smlouvě byla chy-
ba ve vztahu k DPH a také nepřesnost 
ohledně registru smluv. Nové počítače 
včetně software budou do školy do-
dány do konce května. Uzavřeli jsme 
Dodatek č. 1 k SoD na vodovod Bys-
tré – Pícha (jedná se o méněpráce). 
Schválili jsme rozpočtová opatření 
č. 4-7/2019. Všechna schválená roz-
počtová opatření jsou zveřejněna na 
úřední desce.

RO dále uzavřela smlouvu o dílo na 
opravu příkopy podél MK 3b („zatáč-
ka u Penzéše“), stavba aktuálně pro-
bíhá. Předpoklad ukončení prací byl 
do konce května, s ohledem na počasí 
budeme prodlužovat termín. Uzavřeli 
jsme smlouvy s úřadem práce na vý-
kon VPP do konce června. 

(pokračování na str. 4) 

Stručně ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kunčice p. O. dne 20. 05. 2019

Termín dalšího zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE  

je ve středu 26. června  
v 17:00 hodin v zasedací 

místnosti OÚ.

Obecní noviny vyjdou počátkem 
července jako prázdninové dvoj-
číslo (uzávěrka 7. 7.), další noviny 
pak vyjdou až v září – uzávěrka  
25. 8. 2019. 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?
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Jarmila Blažková 97 let
Zdeňka Káňová 90 let
Květoslava Máchová 87 let
Zdeňka Kociánová 86 let
Věra Štefková 83 let
Eduard Krhut 83 let
Jiří Langer 83 let
Štefania Řezníčková 82 let
Mária Kadlecová 81 let
Ivan Blažek 75 let

Josef Magera 70 let
Věra Vozňáková 65 let
Karel Šimela 65 let
Josef Cviček 65 let
Zdenek Peroutka 60 let
Helena Langrová 60 let

Všem  jubilantům přejeme hodně 
zdraví,  lásky  a  optimismu  do  dal-
ších let.

V měsíci květnu jsme se naposle-
dy rozloučili s panem Jiřím Janá-
čem, panem Miroslavem Bular-
zem, panem Aloisem Ripperem 
a paní Miluší Lapčíkovou.

Jubilanti červen 2019

Pietní akt u obecního úřadu

Rozloučení

Společenská rubrika

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

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

Foto: Jiří Klouda

Vážení cestovatelští nadšenci,
Znáte krásy našeho kraje? V tomto roce si pro Vás Moravskoslezský 

kraj připravil novinku. Jedná se o akci s názvem Seniorské cestování, 
která Vás seznámí se zajímavými místy v našem regionu. O Morav-
skoslezském kraji se naší společnou zásluhou již nemluví jen jako 
o průmyslovém centru, ale jako o místu plném kulturních, technic-
kých i přírodních zajímavostí, kterým bychom Vás chtěli provést.  

Toulky po našem pestrém Moravskoslezském kraji mnohdy kom-
plikuje špatná dopravní dostupnost nebo neznalost zajímavých 
nebo nově vznikajících atraktivit. Kouzlo těchto míst je přitom často 
dechberoucí. Naším cílem je proto dostat Vás pohodlně na půvab-
ná místa našeho kraje, která by Vám jinak zůstala skryta. Na každém 
poznávacím výletu Vás bude provázet školený průvodce a kvalitní 
kuchyně. Jediným produktem, který si z našich výletů odnesete, jsou 
nezapomenutelné zážitky.

Dámy a pánové, dovolte mi Vás tímto pozvat na cestovatelské výlety po našem kraji. Věřím, že si ze 
široké nabídky vyberete právě takový výlet, který Vám bude vyhovovat. Jsem si vědom toho, že náš 
kraj je domovem velmi aktivních a dobrodružných lidí, kteří se nebojí poznávat krásy našeho regionu 
v jakémkoli věku. Doufám, že Vám naše akce umožní rozšířit si Vaše cestovatelské obzory.

 S úctou
 Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

VÝLETY
SENIORŮ
2019

Jednodenní výlety zahrnují služby průvodce, oběd, vstupné do navštívených míst, pojištění a dopra-
vu. Každý výlet zahrnuje 3 cíle a má 3 nástupní místa, najdete je rozepsány níže v tabulce. Účast-
ník výletu platí pouze 200,- Kč, všechny další náklady akce jsou hrazeny Moravskoslezským krajem. 
Účastí na výletu se nezavazujete k odběru žádných dalších služeb či zboží, smyslem projektu 
je podpora turistických aktivit.

Účastníci:   Senioři s věkem nad 60 let s bydlištěm v Moravskoslezském kraji.
Výlet zahrnuje:  Dopravu, stravování (oběd), služby průvodce, vstupné, pojištění
Cena:    200 Kč / osoba

Organizátor:   Educa24 agency s.r.o..
Kontakty:   www.vyletysenioru.cz
Telefonické objednávky:  774 765 550 (8:00 – 11:00; 13:00 – 15:00)
E-mailové objednávky:  vylety@educa24.cz

Podmínky: 
Do objednávky napište své jméno, datum narození a bydliště. Pokud chcete jet jako skupina přátel, 
rezervujte si místa co nejdříve. Kapacita výletů je omezená. Každý účastník se může přihlásit POUZE 
na jeden z nabízených výletů. Rezervace jsou možné od 15. 5. 2019.
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Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Frýdek-Místek
Obec: Kunčice pod Ondřejníkem

Volby do Evropského parlamentu konané na území 
České republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019

Máme stavební povolení na vodovod v Kolibách  
a opravíme viadukt za benzínovou pumpou
(dokončení článku o ZO ze str. 2)

Schválili jsme zadávací dokumen-
taci k dalším veřejným zakázkám 
malého rozsahu: Zázemí pro mimo-
školní aktivity v Kunčicích pod On-
dřejníkem (předpokládaná hodnota 
1,0 mil. Kč bez DPH), Oprava místní 
komunikace pod viaduktem (předpo-
kládaná hodnota zakázky 2,1 mil. Kč 
bez DPH) – jedná se o opravu hava-
rijního stavu komunikace, Vodovod 
Koliby – Pícha (předpokládaná hod-
nota zakázky 2,2 mil. Kč bez DPH) – 
na tuto akci máme aktuálně vydáno 
stavební povolení. Dále připravujeme 
zadávací dokumentaci na VZMR děle-
nou na dvě části na projekt, u kterého 

máme požádáno o dotaci v rámci prů-
běžné výzvy MŽP (program OPŽP) – 
SC 5., 100. výzva. Jedná se o projekt 
na snížení energetické náročnosti 
tělocvičny ZŠ kombinovaný na dvou 
žádostech. Cílem je snížení energetic-
ké náročnosti veřejného objektu tě-
locvičny školy. 1. část VZMR se bude 
týkat opatření zahrnující výměnu po-
lykarbonátového okna, 2. část VZMR 
se bude týkat opatření zahrnující in-
stalaci nové VZT jednotky s rotačním 
rekuperátorem. Byla podána žádost 
o poskytnutí půjčky na financování 
spoluúčasti. Smlouvy o dílo budou 
podepsány pouze v případě doporu-
čení projektu k financování. 

Podrobnější informace v příštím 
vydání obecních novin. 

Podrobně viz. anonymizovaný vý-
pis usnesení na elektronické úřed-
ní desce: http://www.kuncicepo.cz/
uredni-deska.

Anonymizovaná usnesení ZO nalez-
nete přehledně také zde: 

http://www.kuncicepo.cz/usneseni-
-zastupitelstva-2018-2022

Anonymizovaná usnesení RO nalez-
nete přehledně také zde:

http://www.kuncicepo.cz/zapisy-
-z-ro-2018-2022

Připravila Michaela Šebelová, 
starostka obce

Okrsky Voliči 
v sezna-

mu
Vydané 
obálky

Volební 
účast  
v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

%  
platných 

hlasůcelkem zpr. v %
2 2 100,00 1 904 566 29,73 566 566 100,00

Strana Platné hlasy

číslo název celkem v %

1 Klub angažovaných nestraníků 0 0,00

2 Strana nezávislosti ČR 3 0,53

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 2 0,35

4 Národní socialisté 2 0,35

5 Občanská demokratická strana 83 14,66

6 ANO, vytrollíme europarlament 7 1,23

7 Česká str.sociálně demokrat. 22 3,88

8 Romská demokratická strana 0 0,00

9 Komunistická str.Čech a Moravy 40 7,06

10 Koalice DSSS a NF 0 0,00

11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0,00

12 Koalice Rozumní, ND 5 0,88

13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 2 0,35

14 NE-VOLIM.CZ 1 0,17

15 Pro Česko 0 0,00

16 Vědci pro Českou republiku 14 2,47

17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0,00

18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0,00

19 PRO Zdraví a Sport 1 0,17

21 Moravské zemské hnutí 0 0,00

Strana Platné hlasy

číslo název celkem v %

22 Česká Suverenita 0 0,00

23 TVŮJ KANDIDÁT 1 0,17

24 HLAS 8 1,41

25 Koalice Svobodní, RČ 7 1,23

26 Koalice STAN, TOP 09 34 6,00

27 Česká pirátská strana 69 12,19

28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 67 11,83

29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0,00

30 ANO 2011 113 19,96

31 Agrární demokratická strana 0 0,00

32 Moravané 2 0,35

33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0,00

34 Demokratická strana zelených 4 0,70

35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 0 0,00

36 Koalice Soukromníci, NEZ 7 1,23

37 Evropa společně 4 0,70

38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0,00

39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 64 11,30

40 Alternativa pro Česk. rep.2017 4 0,70

Zdroj: Český statistický úřad, www.volby.cz
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Čas prázdnin a do-
volených bychom si 
rádi všichni užili po-
hodově a naplno, a to 
bez zbytečných sta-
rostí a času strávené-

ho na policii nebo v těch horších pří-
padech dokonce v nemocnici. V této 
souvislosti Vám chceme připomenout 
několik doporučení a rad, abyste si čas 
volna užili opravdu bez starostí.

Děti v tomto období tráví více času 
venku a mohou nastat chvíle, kdy 
musí doma zůstat samy, bez dozoru 
dospělých. Pro děti je to velký krok 
k samostatnosti, který však sebou 
přináší svá úskalí. Dětem může hro-
zit mnoho různých nebezpečí, kterým 
by měly umět předcházet a v přípa-
dě, že nastanou, tak by je měly umět 
správně řešit. Proto připomeňte dě-
tem základní pravidla bezpečnosti, že 
nesmí otevírat cizím lidem, bavit se 
s nimi nebo si od nich něco brát a už 
vůbec ne s nimi někam chodit či k nim 
nasednout do vozidla. Bez dohledu 
dospělých osob by děti neměly ma-
nipulovat s ohněm a s ostrými před-
měty. Připomeňte dětem, jak se mají 
chovat při sportovních aktivitách, na 
silnicích nebo koupališti, aby nepři-
šly zbytečně k úrazu. Doporučujeme, 
aby dítě mělo k dispozici mobilní te-
lefon, který bude mít pořád u sebe, 
a to i když půjde například ven s ka-
marády. Můžete tak být s dítětem ne-
přetržitě v kontaktu a mít informace 
s kým a kde se momentálně nachází. 
V mobilním telefonu by dítě mělo mít 
uložena i telefonní čísla na policii, zá-
chrannou službu a hasiče, pokud by 

nastala stresové situace, může mít 
problém si na tyto čísla vzpomenout. 
Pokud již děti užívají veřejné sociální 
sítě, měly by vědět, že při komunikaci 
na sociálních sítích musí být ostražité 
a například informaci, že jsou doma 
samy, by neměly nikdy zveřejňovat.

Další informace o bezpečném chová-
ní se děti mohou dozvědět např. z kniž-
ní publikace Policejní pohádky, která je 
dispozici ve všech knihovnách v Mo-
ravskoslezském kraji. Více k projektu 
zde: https://www.policie.cz/clanek/
policejni-pohadky-policejni-pohadky-
-o-projektu.aspx

Odjezd na dovolenou si dobře na-
plánujte, předejdete tak stresovým 
situacím a přemýšlení, zda jste uza-
vřeli všechna okna, vypnuli spotře-
biče a řádně uzamkli vstupní dveře. 
Doporučujeme nestahovat žaluzie, 
rolety, závěsy apod., aby domácnost 
nepůsobila opuštěně. Je dobré ze za-
hrady a okolí rodinných domů uklidit 
žebříky, nářadí nebo jiné předměty, 
které se dají užít k vloupání. K větší-
mu klidu a pohodě přispěje, když si 
domluvíte občasnou kontrolu domo-
va příbuznými nebo dobrým souse-
dem a zároveň je požádejte o vybírá-
ní poštovní schránky. Můžete si po-
řídit elektronické spínací zařízení, 
které podle nastavení rozsvítí svět-
la, televizi apod. Vytváříte tak zdání,  
že jste doma. Před cizími lidmi se 
raději o termínu Vaší dovolené ne-
zmiňujte.

Pokud přesto dojde k vloupání do 
vašeho obydlí, oznamte to na linku 
158 a do příjezdu policie s ničím ne-
manipulujte. Obecně doporučujeme 

mít vyfotografované cenné věci, se-
psaná výrobní čísla cenných předmě-
tů apod. Tyto informace pomohou po-
licii v pátrání a rovněž usnadní vaše 
jednání s pojišťovnou při likvidaci po-
jistné události.

Při svých letních cestách na do-
volenou, za památkami a podobně, 
nenechávejte v zaparkovaném auto-
mobilu žádné cennosti nebo osobní 
doklady. Při odchodu svůj automobil 
řádně uzamkněte a nenechávejte ote-
vřená žádná okna, a to včetně střešní-
ho. Neodkládejte na viditelná místa, 
jako jsou sedadla a odkládací plochy, 
žádné cenné věci jako např. notebook, 
mobilní telefony, fotoaparáty, příruč-
ní tašky či kabelky. Rovněž odložení 
peněženky, či mobilního telefonu na 
stůl v kavárně nebo v zahradní re-
stauraci se nemusí vyplatit, proto 
mějte své věci neustále pod kontrolou 
nebo uschovány u sebe. Buďte ostra-
žití při vybírání hotovosti z banko-
matu. Zloději si své oběti typují čas-
to právě zde.

Doufáme, že tato doporučení při-
spějí k příjemnému strávení Vašich 
volných dnů při prázdninách a dovo-
lených. 

por. Mgr. Petr Směták
komisař

V čase prázdnin a dovolených
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V sobot u 4.  5 .  se 
naši cvičenci zúčastnili 
okresní soutěže Med-
vědí stezka v Mošnově. 

Závodů se zúčastni-
lo 16 našich závodníků  

a 3 rozhodčí. Dvoučlenné hlídky absol-
vovaly trať dlouhou přibližně 5 km, při 
které plnily různé úkoly. Počasí nám 
vyšlo super, celou dobu nepršelo a ob-
čas vykouklo i sluníčko. Kdyby závo-
dy byly v neděli tak by hlídky musely 

běžet i ve sněhu a určitě by to hodně 
klouzalo. 

Na krajskou soutěž nám kromě jed-
né hlídky dorostenek postoupili všich-
ni.  Za SPV Zuzana Majerková

Foto: archiv SPV

Kultura a spolkový život

Medvědí stezka v Mošnově

TJ Sokol odbor Sport pro všechny informuje – Kunčický ovál

Školní mládež + starší 15 let
start. 
číslo jméno a příjmení čas celk. čas umístění

1 Filip Šigut 1:13:11
2:08:21 3

Pavel Šigut 0:55:10
2 Michal Majerek 0:53:10

1:56:20 1
Eliška Majerková 1:03:10

3 Robin Šigut 1:11:89
2:23:90 6

Pavel Šigut 1:12:01
4 Vojtěch Vrlík 1:29:40

2:55:75 11
Martin Vrlík 1:26:35

5 Matyáš Macura 1:17:14
2:16:26 4

Richard Macura 0:59:12
6 Monika Zbořilová 1:16:55

2:18:01 5
Adam Zbořil 1:01:46

7 Pavel Macura 1:13:56
2:03:32 2

Petr Macura 0:49:76
9 Adéla Křenková 1:16:20

2:52:95 10
Olga Křenková 1:36:75

10 Natálie Macurová 1:21:21
2:51:66 9

Marcela Macurová 1:30:45
11 Adéla Skýpalová 1:21:21

2:32:93 7
Libor Skýpala 1:11:72

12 Lucie Vrlíková 1:44:86
2:49:00 8

Eliška Majerková 1:04:14 Za SPV Vít Majerek, foto: Jiří Klouda

(dokončení ze str. 1)
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Další týden v nedě-
li 12. 5. jsme vyrazili 
do Stonavy na atletický 
čtyřboj. Závodů se zú-
častnilo 15 kunčických 
závodníků a dva rozhod-

čí. Tam nám pro změnu počasí nepřálo 
(celou dobu pršelo) a tak po dohodě ve-
doucích a rozhodčích byl skok do dálky 
přesunut do haly. Bylo to hlavně kvůli 
bezpečnosti, protože jen málo závod-
níků mělo atletické tretry a odrážet 
se z mokré a kluzké desky bez treter, 
je opravdu hodně nebezpečné. Ostatní 
disciplíny – hod, sprint a vytrvalostní 

běh probíhaly venku. První místa ve 
svých kategoriích vybojovaly Andrea 
Blažková a Eliška Majeková, 2 místa: 
Robin Šigut, Filip Šigut a Šimon Řezní-
ček, 3. místo: Lucie Chovančíková. Na 
medaile nedosáhli: Natálie Macurová, 
Dominika Křenková, Lucie Vrlíková, 
Tereza Davidová, Karolína Strnadlová, 
Miroslava Káňová, Vojtěch Vrlík, Pavel 
Macura a Leoš Řezníček. Všichni byli 
velice šikovní a podali skvělé výkony.

Všem závodníkům děkujeme za 
vzornou reprezentaci.

Za SPV Zuzana Majerková
Foto: archiv SPV

Atletický čtyřboj ve Stonavě

Pozvánka na 17. ročník 

KUNČICKÉHO POHÁRU
TERMÍN A MÍSTO:   22. 6. 2019  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:     250,- Kč na osobu (nárok na jedno pivo, minerálku, zelňačku, guláš)   
     Za poplatek je možné si zapůjčit dresy.

PŘIHLÁŠKY:    do 19. 6. 2018 731 925 081 (p. Zajac), 605 879 953 (p. Rybář)

ONDŘEJNICKÝ MTB závod 2019
Datum konání: neděle 9. 6. 2019  Pořadatel:  MTB Ondřejník Kunčice p.O. 

Místo:  areál ZŠ Kunčice p.O.
Přihlášky: do 7. 6. 2019 + na místě při prezentaci
Prezentace: 9. 6. 2019     8:30 - 9:30 hod. (u dospělých možnost do 10:30 hod.)

Start:  10 hod. předžáci + postupně po kategoriích

KATEGORIE A TRATĚ:
předžáci 2012 a mladší    1 km
ml. žáci 2011-2009    1,6 km
st. žáci  2008-2006    4,7 km
dorost  2005-2003    8,5 km
muži  2002-1980 16,7 km
masters 1979 a starší 16,7 km
ženy  2002 a starší 16,7 km

Vyhodnocení závodu po dokončení poslední kategorie.

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

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

STARTOVNÉ: dobrovolné

INFORMACE a PŘIHLÁŠKY: www.mtbondrejnik.cz



8 06/2019

Stejnou v ychá zk u 
uskutečníme ve čtvr-
tek 20.6.2019. Autobus 
z Frenštátu u škol od-
jíždí 8.55 na zastávku 
Lichnov – obecní úřad. 

Do Frenštátu každý podle svých mož-
ností, nejlépe autobusem č. 651 z Kun-
čic p. O. od Skalky v 8.18 hod. V Lich-
nově navštívíme malé muzeum vy-
stěhovalectví pár kroků od zastávky. 
Další čas a program bude záležet na 
počasí. Za solidního počasí se vydáme 
po červené značce do Frenštátu p. R. 
asi 5 km a dojdeme ke koupališti a re-
stauraci a Rychtě.

Plánovanou květnovou vycházku pro seniory do Lichnova nám překazilo velmi deštivé počasí. Na sraz do Frenštátu pod 
Radhoštěm se nás sešlo opravdu málo a tak jsme si zašli aspoň do místní cukrárny na kafíčko se zákuskem. S úsměvem jsme 
se vraceli domů s představou, že příště (20.6.) to určitě vyjde.!!!  J.M.

Květnovou vycházku pro seniory do Lichnova  
jsme kvůli silnému dešti odložili na 20. června

Volejbal se v Kunčicích hrál, hraje, 
a že i hrát bude, o to se starají nadšené 
trenérky Simona Macurová a Renata 
Strnadlová. Ty trénují mladé volej-
balisty už od první třídy v rámci ba-
revného minivolejbalu každé pondělí 

a úterý v místní základní škole. Z je-
jich „líhně“ již vzešla nejméně desít-
ka dětí, která pokračuje ve volejba-
lových oddílech ve Frenšátě či Frý-
dlantě. Mladší žáci klubu Red Volley 
Frýdlant, kde hrají i mladíci z Kunčic, 

se letos probojovali až na Mistrov-
ství ČR do Hradce Králové. Tam na 
začátku května porazili mj. soupeře 
z Prahy a Brna a umístili se na krás-
ném 7. místě.

-KN-

Volejbalisté z Kunčic na Mistrovství republiky

Mladší žáci Red Volley Frýdlant n. O.

◄ Volejbalisté z Kunčic Matouš Vávra, Jakub Nikel, Jakub Vo-
robel, Ondřej Strnadel

8. ČERVNA
od 14.00 hodin
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V těchto dnech vychází nové CD 
multiinstrumentalisty a etnomuzi-
kologa, držitele hudební ceny Anděl 
2017 Mariana Friedla, Beskydská Ody-
sea. Na disku jsou zachyceny písně 

s tradičními hudebními nástroji Bes-
kyd, které nahráli výrazní beskydští 
zpěváci napříč generacemi. Za dopro-
vodu grumle a píšťaly dvojačky zde 
zpívá písničku o bleše, mravencích 

a okřídleném psovi i nejmladší zpěvač-
ka tohoto projektu Kristýnka Cochla-
rová z Kunčic. Více informací lze najít 
na www.indies.eu.

-KN-

Kristýnka Cochlarová zpívá na CD Beskydská Odysea

Soutěž ve zpěvu lidových písní 
Zpěváček jsme podrobněji popisovali 
v minulém čísle ON v článku o aktivi-
tách dětské cimbálové muziky Ondřej-
níček. 26. května 2019 se v Rožnově 
pod Radhoštěm konalo celomoravské 
kolo, kde se Veronika Bartošová pro-
zpívala do finále mezi 10 nejlepších 
zpěváčků z celé Moravy a současně do 
dalšího celorepublikového kola, které 
se bude konat v Brně 22. června. 

Gratulujeme a držíme palce!
-KN-

Verča opět 
v TOP 10!Dne 25. 5. 2019 se konal již 20. roč-

ník tradičního kunčického pochodu 
,,Po stopách partyzánů“. Pochodu se 
zúčastnilo celkem 115 příznivců tu-
ristiky. Počasí opět přálo, tak si to 
snad všichni užili. Doufáme, že i příští 
rok bude hojná účast a příznivé poča-
sí, už nyní se na vás těšíme a opět se 

budeme snažit vše dobře připravit. 
Děkujeme všem, kteří pochod orga-
nizovali a pomáhali při jeho průbě-
hu, také bychom rádi vyslovili po-
chvalu Hospůdce Na Kopečku, která 
nám každoročně připravuje výbor-
nou zelňačku.

Výbor turistického spolku

Z činnosti turistického spolku
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V pátek 10. května proběhl již  
12. ročník noční soutěže O KUNČIC-
KÝ POHÁR 2019, tentokráte poprvé 
u hasičské zbojnice, a to z důvodu vý-
stavby u základní školy. Jednou jsme 
již z podobných důvodů soutěž vyne-
chali, ale protože soutěžní družstva 
k nám jezdí rády a podruhé jsme ne-
chtěli tuto situaci opakovat, zkusili 
jsme tuto variantu. A že to bylo dobré 

řešení se projevilo účastí 31 družstev 
a i velmi pozitivní odezvou. Pro sou-
těžící jsme připravili i velmi hodnot-
né ceny (tentokráte bez sponzorských 
darů), samozřejmostí byla i závěrečná 
tombola pro účastníky, kteří zůstali až 
do vyhlášení výsledků a po ukončení 
se ještě dále velice dobře bavili.

Pro závodník y a všechny ná-
vštěvníky a fandy hasičského sportu 

připraveno tradiční bohaté občerstve-
ní, vždyť někteří se už nemohli dočkat 
naší letošní bramborákové sezony, kte-
rou vždy zahajujeme při této soutěži.

Na startu jsme střídavě sledovali  
19 mužských a 12 ženských týmů, nej-
úspěšnější byli chlapi týmu Tošodry 
Fireteam a ženy z Brušperku. Celkové 
výsledky všech naleznete v tabulce.

Věra Kahánková, SDH Kunčice p.O.

Noční soutěž O KUNČICKÝ POHÁR 2019

Pořadí SDH MUŽI L P Výsledný

1 Tošodry Fireteam 15,804 15,785 15,804

2 Kozlovice 15,412 16,166 16,166

3 Lubno 15,991 16,246 16,246

4 Oprechtice 16,256 16,061 16,256

5 Hájov 16,394 15,997 16,394

6 Petřvaldík 16,5 16,247 16,5

7 Trojanovice 16,188 16,654 16,654

8 Metylovice 15,779 16,799 16,799

9 Vyšní Lhoty 17,029 17,456 17,456

10 Markvartovice 16,966 17,503 17,503

11 Příbor 18,822 16,394 18,822

12 Fryčovice 20,363 19,207 20,363

13 Ostravice 21,537 21,653 21,653

14 Kunčice p.O. 21,023 21,885 21,885

15 Staré Hamry 22,481 22,418 22,481

16 Hukvaldy 22,825 24,769 24,769

17 Kojkovice 30,178 32,36 32,36

18 Brušperk N N N

19 Stanislavice N N N

Pořadí SDH ŽENY L P Výsledný

1 Brušperk - ženy 19,338 19,364 19,364

2 Markvartovice - ženy 19,959 19,375 19,959

3 Lhotka - ženy 20,133 20,087 20,133

4 Petřvald - ženy 19,782 21,202 21,202

5 Fryčovice - ženy 21,524 22,558 22,558

6 Kozlovice- ženy 22,692 21,185 22,692

7 Hájov - ženy 22,476 22,985 22,985

8 Metylovice - ženy 24,977 24,05 24,977

9 Hukvaldy - ženy 24,951 25,434 25,434

10 Stanislavice - ženy 35,08 35,111 35,111

11 Příbor - ženy 22,593 47,077 47,077

12 Skalice - ženy N N N

Vás srdečně zve na srpnové odpoledne

Dne 10. 8. 2019 v areálu TJ Sokol Kunčice p. O.

Upřesnění programu bude v dalším čísle ON a na plakátech.
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Letos se někteří žáci naší školy za-
pojili do výtvarné soutěže na téma „Les 
a jeho obyvatelé“, kterou pořádalo Mu-
zeum ve Frenštátě p. R. Dne 14. 5. byly 
výtvarné práce vyhodnoceny. Porota 
pod vedením Pavla Strnadla měla co 
dělat, aby z více než 130 prací ze 12 ma- 
teřských, základních a středních škol 

z Frenštátu i okolí vybrala ty nejlepší. 
Z našich dětí se na prvním místě v kate-
gorii Žáci 1. stupně ZŠ umístila Zuzana 
Vojtovičová a třetí místo obsadila Do-
rota Fajkusová, obě z 2. B třídy. Jejich 
práce budou oceněny v průběhu Fren-
štátské muzejní noci v pátek 17. 5. 2019.

Mgr. Jarmila Mecová

25. 4. 2019 se děvčata zúčastnila 
okrskového kola turnaje v přehazova-
né, které se konalo ve Frýdlantu nad 
Ostravicí. Jejich soupeřkami byla děv-
čata z Frýdlantu ze ZŠ Komenského, 
ZŠ TGM, ZŠ Palkovice a ze ZŠ Kozlovi-
ce. Ve své skupině děvčata skončila na  
3. místě a do dalších bojů o postup do 
okresního kola nezasáhla. Všem děkuji 
za reprezentaci školy. 

Mgr. Lenka Golová

Ve čtvrtek 9. května 2019 se konalo 
okresní kolo atletické soutěže POHÁR 
ROZHLASU na stadionu TJ Slezan ve 
Frýdku Místku. Naše škola měla za-
stoupení ve třech soutěžních kategori-
ích – mladší děvčata a chlapci a starší 
chlapci. Letos počasí nevyšlo a prše-
lo. Za družstvo jsme nezískali medai-
le, ale i tak si některé děti zlepšily své 
výkony a zažily atmosféru atletických 
závodů. Všem děkuji za reprezenta-
ci školy. 

Mgr. Lenka Golová

Výtvarné úspěchy Přehazovaná

Pohár rozhlasu

Ze života školy a školky
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V pátek 26. 4. 2019 si žáci připo-
mněli Den Země. Společným téma-
tem bylo farmaření v Kunčicích p. O. 
Část programu probíhala v prostorách 
školy, žáci 9. ročníku si připravili pro 
děti prvního stupně aktivity spojené 
s tímto tématem. Všechny třídy si vy-
zkoušely ze šlehačky vyrobit vlastní 
máslo, které následně snědly nama-
zané na chléb. Šlehačky a chleby jsme 
dětem zakoupili z darů od rodičů. 
Starší děti pracovaly s internetem, 
vyhledávaly informace např. o Gre-
tě Thunberg, přemýšlely o zkratkách 
eko, bio, o ochraně přírody a o klima-

tických změnách, které se dotýkají nás 
všech. Hlavním bodem programu byly 
návštěvy farem v Kunčicích p. O. Děti 
první a druhých tříd navštívily farmu 
U Macurů, třeťáci a čtvrťáci vyrazi-
li k Řezníčkům a páťáci až osmáci si 
mohli prohlédnout farmu U Menšíků.

Jaké to tedy bylo na farmě U Ma-
curů? Hned po příchodu na nás če-
kala paní Markéta Macurová, která 
nás provedla celou farmou. Děti měly 
možnost zhlédnout ustájení krav, te-
letník s právě narozeným jednoden-
ním telátkem, dojírnu i výrobnu sýrů. 
Tímto moc děkujeme paní Macurové 

za možnost prohlídky celé farmy a za 
její vřelý přístup k dětem. 

Čtvrťáci o návštěvě farmy U Řez-
níčků napsali: Hned ráno jsme se šli 
podívat na farmu U Řezníčků. Nejdří-
ve jsme šli k přístroji, který dojí krávy. 
Stroj sám očistil krávě vemeno a pak ji 
podojil. Krávy měly speciální matrace, 
které byly měkké jako naše postýlky. 
Ve žlabech měly seno a vodu. Na farmě 
měli hodně zvířat, např. slepice, krávy 
a dva psy. Pan Řezníček nám ukázal, 
jak se dojí krávy. Na dojení používají 
stroj, kterému dali jméno Eda. 

(pokračování na str. 13) 

Den Země
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Stejně jako v předchozích letech se 
i letos podařilo dětem rodiny Hanu-
sových proslavit Kunčice p. O. a naši 
školu a to reprezentací na Mistrov-
ství České republiky v radiotechnice.

Tentokrát to byl nejmladší Marek, 
žák 5. třídy, který získal 1. místo. Jsme 
na něho moc pyšní a s trochou smutku 

musíme konstatovat, že naši základní 
školu navštěvuje tento rok naposledy. 
Přejeme mu mnoho úspěchů i v dalším 
studiu a pyšně budeme vzpomínat na 
to, že byl naším žákem.

Za krásné výsledky a reprezentaci 
školy děkujeme.

Den Země

Úspěch kunčických dětí

(dokončení ze str. 12) 
Ukázali nám také telátko, které jsme 

si mohli pohladit, cestou po hospodář-
ství jsme potkali pejska Huga a mohli 
jsme se také podívat do kabiny traktoru. 
Paní Řezníčková nám ukázala králíky.

Také paní Menšíková byla na ná-
vštěvu dětí připravena. Po příchodu 
na farmu dostaly děti na ochutnávku 
borůvkový jogurtový nápoj a farmář-
ský sýr, pak po skupinkách navštívily 
výrobnu sýrů. Po tomto velmi příjem-

ném začátku hovořila paní Menšíková 
s dětmi na téma ochrana přírody, co 
to znamená eko, bio a o klimatických 
změnách. Přečetla jim článek Martina 
Jaroše, Zpověď ekologického prasete. 

Pro zájemce viz odkaz: http:// 
forum24.cz/martin-jaros-zverejnil-
-zpoved-ekologickeho-prasete-s- 
-teplotou-se-fakt-neco-deje/ 

Seděla jsem tam společně s žáky  
6. třídy, o nichž se dá říct, že jsou velmi 
živí, neustále mluví, či něco komentují. 

A právě tito žáci po dobu četby čtyř-
stránkového textu byli naprosto poti-
chu, poslouchali, přemýšleli….

Moc děkujeme všem zemědělcům, 
farmářům, hospodářům za jejich 
ochotu vpustit děti do svých farem, 
umožnit jim podívat se do jiného svě-
ta, který je tak odlišný od toho, který 
běžně znají. Děkujeme jim za jejich čas, 
který dětem věnovali.

Blanka Zemánková

Ráda bych krátce navázala na člá-
nek paní učitelky Zemánkové, který se 
týkal programu dětí naší základní ško-
ly u příležitosti Dne Země. Program ve 
škole pro většinu ročníků pokračo-
val návštěvou kunčických farem. Nás 
zemědělců je v Kunčicích na obvyklé 
poměry opravdu hodně, takže jsme si 
všechny děti v klidu rozdělili 🙂.

K nám zamířily starší děti - z 5., 6., 7. 
a 8. třídy. Nahlédly do sýrárny, dosta-
ly i něco k ochutnání, ale hlavně jsem 
si s nimi tentokrát chtěla trochu po-
vykládat a taky se jich na leccos zeptat. 
Zajímalo mě např., co si vlastně před-
stavují pod pojmy jako ochrana pří-
rody, bio nebo eko, klimatické změny;  

zajímalo mě, jestli zaslechli jméno Gre-
ta Thunberg - kdo to je a o co jí jde, jest-
li mají pocit, že stav přírody a životní-
ho prostředí je důležité téma a proč, 
co třeba můžeme a měli bychom dě-
lat. Přečetli jsme si společně také text 
"Zpověď ekologického prasete", na 
který ve svém článku upozornila už 
paní učitelka Zemánková, a pak jsme 
o něm debatovali. Musím říct, že mi to 
povídání s dětmi udělalo radost, měly 
spoustu zajímavých postřehů a připo-
mínek a celé setkání bylo velmi inspi-
rativní i pro mě. 

Doufám, že ani děti se ten den u nás 
nenudily a odnesly si i pár nových infor-
mací, podnětů k přemýšlení a ideálně 

také zvýšený zájem o dění kolem nás. 
Lhostejnost, bezohlednost a neschop-
nost vidět trochu "dál" je totiž podle 
mě opravdu nebezpečné.

Takže děkuji za setkání a budu se 
těšit na příště!

Markéta Menšíková, Farma Menšík

PS: Udělejte si taky chvilku a přečtěte 
si kromě již zmíněné zpovědi ekologic-
kého prasete také rozhovor s Danielem 
Pitkem,  zemědělcem, kterému se daří 
hospodařit s respektem ke krajině:
https://ekolist .cz/cz/publicisti-

ka/rozhovory/jak-se-zije-zemedelci- 
-ktery-se-o-krajinu-stara-rozhovor-s-
-danielem-pitkem
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Aktuálně

Během měsíce května se uskutečni-
ly soutěže, které prověřily, jak teore-
tické, tak i praktické dovednosti žáků 
v oblasti dopravy. Po školním kole, 
které proběhlo ve třídách metodou 
testů, byly utvořeny dva týmy mlad-
ších (I. stupeň) a starších (II. stupeň) 
žáků, kteří dosáhli nejvyššího počtu 
bodů. Tyto čtyřčlenné týmy se účast-
nily oblastního kola na dopravním 
hřišti a poté i na městském úřadě ve 
Frýdlantu nad Ostravicí. V okrskové 
kole si vedly děti velmi dobře. Mladší 
žáci získali první místo a postoupili do 
okresního kola. Starší žáci se umístili 
také skvěle, na druhém místě. 

O týden později se konalo okresní 
kolo Ve Frýdku-Místku, kde žákům 
vůbec nepřálo počasí. Ti se toho ale 
nebáli a za hustého deště se pustili do 
křižovatek místního dopravního hři-
ště, projeli jízdu zručnosti a mnozí se 
nakonec až zapotili u testů. V okres-
ním kole žáci obdrželi sedmé místo, 
s čímž byli spokojeni a jako odměnu 
všichni na závěr dostali pizzu, kterou 
si podle plných pus a prázdných kra-
bic opravdu vychutnali. 

Žákům děkujeme za reprezentaci 
školy a vyučujícím za jejich přípravu. 

Mgr. Tereza Jalůvková

V letošním školním roce proběhly dva sběrové týdny v říjnu a na přelomu 
dubna a května. Do sběru se zapojily všechny třídy i zaměstnanci školy. Celkem 
se podařilo nasbírat 6 310 kg papíru. A jak dopadly jednotlivé třídy? 

Výsledky sběru papíru za školní rok 2018/2019
Třída ŘÍJEN DUBEN CELKEM
1. 241 273,5 514,5
2. A 225 236 461
2. B 207 190 397
3. 133 441 574
4. A 337 264 601 3. 
4. B 182 454 636 2.
5. 154 152 306
6. 346 348 694 1.
7. 260 230 490
8. 205 65 270
9.    97 119 216

Celkem 2387 2772,5 5159,5

Jednotlivé třídy takto získaly finanční příspěvek na školní výlet. Za každý 
odevzdaný kilogram papíru je 1,80 Kč.

Děkujeme všem, kteří se na sběru papíru podíleli.  Mgr. Blanka Zemánková

Dne 7. května 2019 se žáci 8. roční-
ku zúčastnili workshopu ve Frýdlan-
tu nad Ostravicí. Děti se v dílnách SOŠ 
Lískovecká seznamovaly s praktický-

mi dovednostmi v rámci elektrického 
měření, zpracování kovů a oprav mo-
torových vozidel.

Mgr. Petra Švrčková

Dopravní 
soutěže

Sběr papíru

Workshop

Velká voda ve středu 22. května 
napáchala škody na místních komu-
nikacích. Budeme je postupně opra-
vovat. Děkuji členům jednotky sboru 
dobrovolných hasičů za pomoc při ře-
šení akutních stavů, dále jednatelům 
společnosti Kunčická s.r.o., panu mís-
tostarostovi, panu Milanovi Kubíno-
vi a panu Petrovi Niklovi za pomoc. 
Otestovali jsme poprvé nový varov-
ný protipovodňový systém. Díky tes-
tu se podaří ještě lépe optimalizovat 
funkčnost celého systému. Děkujeme 

Vám za trpělivost při realizaci oprav 
následků škod. 
Foto: Michaela Šebelová a David Fojtík
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PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

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

Telefon: 603 315 738

NABÍDKA PRÁCE
ZŠ a MŠ Karla Svolinského Kunčice

H L E D Á:

Kuchařku do školní jídelny:
•  nástup od září 2019
•  8 hodinový pracovní úvazek
•  dlouhodobý zástup za nemoc
•  výuční list podmínkou
•  praxe ve ŠJ výhodou
•  požadujeme pozitvní a zodpovědný přístup k prá-
ci, spolupráci v kolektivu

•  nabízíme stabilní platové podmínky dle tarifu ve 
školství, odměny, příspvěky z FKSP

Bližsí informace u vedoucí školní jídelny,  
telefon: 703 145 899, e-mail: jidelna@zskuncice.cz

 
Uklízečku na zkrácený úvazek:
•  nástup od září 2019
•  zkrácený úvazek 4 hodiny denně

Bližší informace na tel.:556 850 184 nebo  
na e-mailu: zs@zskuncice.cz

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

více informací na tel.: +420 725 506 902
a e-mail: noviny@kuncicepo.cz

ZDE MŮŽE BÝT  
VAŠE REKLAMA

Chcete být informováni o tom, 
co se děje v obci?

Stáhněte si naši 
OBECNÍ APLIKACI!
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