
ročník XXX. číslo 06/2020 Zdarma

Př
et

ék
á 

15
 řá

dk
ů

Ukliďme  
Kunčice
27. června

9 OSKAR  
MARATON
28. června

Zajímavý  
rozhovor

9 Otevřené  
chrámy
od 14. 6. do října

10 19

Máme pro Vás i dobrou zprávu. Vý-
bor Státního fondu dopravní infastruk-
tury (dále také jen SFDI) dne 9. 4. 2020 
schválil poskytnutí příspěvků z roz-
počtu SFDI na akce zaměřené na zvý-
šení bezpečnosti dopravy pro rok 2020.

Na zvyšování bezpečnosti bylo 
schváleno 168 akcí, z celkových 326 žá-
dostí. I přes navýšení rozpočtu SFDI 
nemohly být z důvodu nedostatku fi-
nancí podpořeny všechny žádosti, 
které splnily pravidla pro poskytnutí 
příspěvku. 

Mezi schválenými příspěvky je 
také žádost obce Kunčice pod Ond-
řejníkem na akci Bezbariérový chod-
ník v obci Kunčice pod Ondřejníkem 
I. Etapa – I. část (od centra obce smě-
rem k bytovému domu na Frenštát pod 
Radhoštěm). Dotace by dle informace 
ze SFDI měla být poskytnuta ve výši 
3.398.584 Kč. Jedná se o 85 % celko-
vých uznatelných nákladů.

Aktuálně připravujeme zadávací 
dokumentaci pro veřejnou zakázku 

ve zjednodušeném podlimitním řízení, 
kterou bude obec poprvé administro-
vat zcela elektronicky. 

Pod částí chodníku postavíme 
vodovod a kanalizaci pro lokalitu 
Parmovice

Předpokládané náklady realizace 
projektu chodníku jsou 7.800.000 Kč 
bez DPH, 1. část bude dotačně podpo-
řena ze SFDI (mimo lávku), 2. část bu-
deme realizovat zcela na náklady obce, 
včetně všech inženýrských sítí. Před-
pokládaná hodnota části zakázky na 
vodovod Parmovice je 600.000 Kč bez 
DPH. Celkové náklady na stavbu ka-
nalizace Parmovice jsou 4.300.000 Kč 
bez DPH.

Stavba by se měla realizovat od září 
letošního roku, s předpokládaným 
ukončením v srpnu příštího roku. Tuto 
stavbu se nám podaří i přes předpo-
kládaný propad příjmů zafinancovat.

Michaela Šebelová, 
starostka obce

Milí sousedé,
dnešní úvodník věnuji tomu, jak 

jsme nečekaně přišli o zdroj příjmů. 
Jistě víte, že obec jako samosprávný 
celek hospodaří s veřejnými peně-
zi. Podstatnou část příjmů, v našem 
případě okolo 80 %, tvoří podíl na 
daních. Proto musí být hospodaření 
obce zodpovědné a transparentní. 
Protože máme příjem z daní, které 
stát vybírá od občanů. 

Na další straně obecních novin se 
velice podrobně věnuji tomu, že nás 
čeká výrazný propad tohoto zdro-
je příjmů. Ve svém úvodníku se chci 
zamyslet nad tím, co mi na celé věci 
nejvíce vadí. Je to tvrzení, že stát pe-
níze obcím vrátí na dotacích. Protože 
to není pravda. Příjmy klesnou všem. 
Ale dotace dostane jen někdo. Navíc 
jsou jen na něco a je s nimi šíleného 
papírování.

Představte si to asi takto. Ve fir-
mě, kde pracujete, je celkem dvacet 
zaměstnanců. Je krize a firma musí 
šetřit. Sníží proto všem na dva roky 
plat o 20 %. Vedení Vás ale uklidňu-
je, že vše bude kompenzováno mimo-
řádným příspěvkem, o který si bude-
te moci zažádat na osobním oddělení. 
Požádat si můžete buď na nákup po-
travin v hodnotě 5 % svého půlroč-
ního platu, nebo na nákup drobných 
elektrospotřebičů v hodnotě 10 % 
svého půlročního platu nebo Vám fir-
ma přispěje na splátku hypotéky ve 
výši 20 % vašeho půlročního platu. 

Formulář má 10 stran. Budete 
ho vyplňovat 2 dny. Každou dotaci 
může získat jen jeden, celkem tedy 
maximálně 3. 17 nedostane nic. Nebo 
taky všechny dotace dostane Maruš-
ka, protože je nejhezčí. Vaše Míša

Slovo starostkyChodník k DPS konečně bude
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Poslanecká sněmovna 27. května 
schválila novelu zákona o kompen-
začním bonusu, který připraví kraj-
ské a obecní kasy o dalších více než 
15 mld. korun. 

Před hlasováním ve sněmovně 
jsme se připojili k mnoha formám ne-
souhlasu s tímto návrhem. Podepsali 
jsme protestní petici, vyvěsili spolu 
s mnoha dalšími obcemi, městy a kraji 
na obecním úřadě na znamení tichého 
protestu (černý den pro obce a kraje) 
černý smuteční prapor. Poslala jsem 
dopis všem vládním poslancům na-
šeho kraje. 

Svaz měst a obcí ČR vyzývá vládu, 
aby kompenzovala tuto ztrátu jed-
norázovou dotací pro obce v mini-
mální výši 1000 Kč na každého oby-
vatele. Příkladem pro vládu může 
být Rakousko, které připravilo balí-
ček pomoci obcím a městům ve výši 
1 mld. eur, což odpovídá přímé do-
taci 3000 Kč na obyvatele.

„Stát sice kompenzuje podnikate-
lům dopady pandemie, ale připra-
ví je zároveň o práci! V situaci, kdy 
prakticky každý den vláda ukrajuje 
z příjmů obcí, a kdy naprosto netuší-
me, s čím budeme hospodařit, by se 
do velkých investic pustil jen úplný 
blázen. Rovnice je přitom jednodu-

chá: když obce nemohou investovat, 
nemohou dát práci firmám a živnost-
níkům. Výsledkem bude skomírající 
ekonomika a tratit budeme všichni,“ 
říká předseda SMO ČR a starosta Ky-
jova František lukl.

Dalším citelným zásahem do obec-
ních kas bude protikrizový daňový 
balíček, jehož součástí je snížení DPH 
z 15 % na 10 % u ubytovacích služeb 
a vstupného na kulturní a sportovní 
akce, včetně vstupného na sportoviš-
tě. Pokud jej poslanci schválí, přijdou 
obce odhadem o další miliardu v roce 
2020 a 2021.

Obce proto navrhují, aby jim stát 
rychle doplnil chybějící zdroje a ga-
rantoval, že zastaví legislativní chaos.  
Řešením může být jednorázová ná-
roková dotace ve výši minimálně 
1 000 Kč/obyvatele.

Příkladem pro vládu může být 
sousední Rakousko, které 25. květ-
na představilo balíček pomoci ob-
cím a městům ve výši 1 mld. euro 
(27 mld. Kč). Má být k dispozici do 
31.12.2021 a podporuje nejrůznější 
investice, například do škol, školek, 
domovů důchodců, kulturních insti-
tucí nebo dokonce veřejné dopravy. 
Klíčem pro rozdělení mezi jednotlivé 
obce je právě počet obyvatel.

„Naši rakouští sousedé si uvědomují, 
že obce jsou největšími investory v zemi, 
a proto musí být jejich investiční síla 
zachována. Zatímco našim obcím stát 
bere, v Rakousku naopak dává. V dubnu 
nám premiér Babiš i ministryně Schille-
rová slíbili, že nebudou nijak zasahovat 
do daňových příjmů obcí, a zároveň vy-
píšou dotační tituly a zjednoduší admi-
nistrativu žádostí i čerpání. Zatím jsme 
svědky bezprecedentního ukrajování 
obecních peněz a nenaplněných slibů,“ 
dodává Radka Vladyková, ředitelka 
SMOČR.

Svaz měst a obcí České republiky je 
celostátní, dobrovolná, nepolitická a ne-
vládní organizace. Členy Svazu jsou obce 
a města. Je partnerem pro vládní i par-
lamentní politickou reprezentaci. Podílí 
se na přípravě a tvorbě návrhů legisla-
tivních i nelegislativních opatření v ob-
lastech týkajících se kompetencí obcí, 
a to jak na národní, tak evropské úrov-
ni. Činnost Svazu je založena především 
na aktivitě starostů, primátorů a členů 
zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad 
rámec svých povinností věnují i obecným 
problémům samosprávy. Svaz sdružuje 
téměř 2 700 měst a obcí a zastupuje tak 
více než 8,4 milionů obyvatel České re-
publiky. Více na www.smocr.cz a na FB 
svazu. Zdroj. www.smocr.cz

I třetí kompenzační bonus dopadne na obce a kraje. 
Vezměte si příklad v Rakousku, vzkazují starostové

Obce, města a kraje jsou solidární se 
státem v této nelehké době. I naše obec 
zajišťovala na své náklady ochranné 
pomůcky, dezinfekci, odpouští nájmy 
atd. Počítáme s poklesem sdílených 
daní, je jasné, že ekonomická situace 
se promítne do našeho rozpočtu ve 
významném rozsahu. Ovšem nemůže-
me souhlasit, že jsou obcím účtovány 
kompenzace, z nichž normálně nemají 
žádný příjem.

Schválený zákon stanovuje, že kom-
penzace pro OSVČ aj. se mají hradit 
jako vratka daně z příjmu fyzických 
osob ze závislé činnosti. To ve výsled-
ku znamená, že bonusy pro OSvČ aj., 
z nichž samosprávy od r. 2017 ne-

mají v důsledku zákonných změn 
prakticky žádný příjem, se budou 
hradit z příjmů daně za zaměstnan-
ce, z nichž samosprávy naopak mají 
výrazný příjem. Přitom vláda tvrdila, 
že příjmy samospráv nebudou kráce-
ny a paní ministryně nás naopak ote-
vřeným dopisem vyzývá k investicím, 
protože je to důležité pro místní firmy 
a živnostníky k rozpohybování regio-
nální ekonomiky. 

bohužel neprošel senátní návrh 
zákona, který měl zákon upravit 
tak, aby tento dopad byl na vrub 
státního rozpočtu.

Pro naši obec bude propad skutečně 
významný. Vypočítat si jej můžete na 

daňové kalkulačce Sdružení místních 
samospráv ČR – https://www.smscr.
cz/kalkulacka/rud/index.html 

Aktuálně připravujeme návrh roz-
počtového opatření, detailní revizi 
příjmů a výdajů obce s ohledem na 
očekávaný propad příjmů. Je navr-
ženo škrtnout investici do první fáze 
výstavby nového centra obce (parko-
vání za obecním úřadem a přeložka 
veřejného osvětlení), které byly v le-
tošním roce plánovány ve výši téměř 
6 milionů korun. Vše bude projedná-
váno na XIII. Zasedání zastupitelstva 
obce koncem června. 

Michaela Šebelová, 
starostka obce

Výstavbu nového centra obce budeme muset odložit 
minimálně o jeden rok
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Jarmila blažková 98 let
Zdeňka Káňová 91 let
Květoslava Máchová 88 let
Zdeňka Kociánová 87 let
věra Štefková 84 let
Mária Kadlecová 82 let
Anna Kupčíková 80 let
Jan Motyka 70 let
Radoslava Hrubišová 70 let

Jana Švajková 70 let
Pavla Majerková 65 let
Jindřich Šrubař 65 let
Petr vrlík 60 let
Miluše Langrová 60 let

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

Jubilanti červen 2020
Společenská rubrika

Rozloučení

75. výročí osvobození naší obce

V měsíci květnu jsme se naposledy rozloučili 
s panem Liborem Oprštěným.

Vzpomínková slavnost u příleži-
tosti 75. výročí osvobození naší obce 
a vítězství nad nacismem proběhla 
letos v úterý 5. května 2020 v ko-

morním duchu. Nejprve zazněla česká 
státní hymna a následně vedení obce 
slavnostně položilo květiny u památ-
níku obětem válek. 

Chtěli jsme i v této složité době 
uctít památku těch, kteří položi-
li svůj život za svobodu. Čest jejich 
památce!

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

Dne 14. června 2020  
by se dožil 90 let  

pan Arnošt Krpec. 

Kdo jste ho znali, věnujte  
mu prosím tichou vzpomínku.

Vzpomíná manželka  
Jarmila s rodinou

Popel ze dřeva obsahuje poměr-
ně dost vápníku, fosforu a hořčíku. 
Všechny tyto prvky jsou důležité pro 
okrasné kvetoucí rostliny, ovocné 
stromy, cibuloviny atd.

existuje několik možností, jak 
popel v zahradě použít:
• přidat popel do kompostu – nej-

lepší je vrstvit jednotlivé surovi-
ny na sebe při zachování zelené 
a hnědé kombinace, tj. popel – trá-
va – listí – tráva – popel – zbytky 
zeleniny atd. Takovýto kompost se 
pak hodí téměř ke všem rostlinám, 
vyjma těch, které mají rády kyse-
lou půdu (rododendrony, azalky, 
borůvky, brusinky),

• rozpustit ve vodě – popel může-
te také rozpustit ve vodě, nejlepší 

poměr je 1:2 (popel:voda), a tímto 
hnojivem potom zalévat zahradu. 
Opět doporučujeme vyhnout se 
rostlinám kyselomilným,

• zarýt do půdy – popel můžeme za-
rýt přímo do půdy na podzim tam, 
kde bude půda odpočívat až do jar-
ního setí a sázení,

• rozhodit přímo na půdu – pokud 
potřebujeme přihnojit rostliny 
během vegetačního období, roz-
hodíme popel přímo na půdu, ale 
tak, aby se nedostal ke kořínkům 
a nespálil je. Vhodné je to přede-
vším u rajčat a paprik, které díky 
vápníku obsaženém v popelu netr-
pí nekrózou plodu rajčete (hněd-
nutím spodních částí plodů).

Zdroj: 
https://sazenicka.cz/popel-hnojivo/

Možné využití popela ze dřeva Jak budou 
vycházet ON  

v létě? 

Obecní noviny vyjdou počátkem 
července jako obvyklé prázdninové 
dvojčíslo (uzávěrka 1. 7.), další novi-
ny pak vyjdou až v září – uzávěrka 
25. 8. 2020. 

Děkujeme, že nám zasíláte pří-
spěvky včas.

Výstup  
na Tanečnici (turisté)
8. září

14 Pouťová  
zábava (SDH)
19. července

Oslavy  
- TJ SOKOL
10. srpna

19 Ladná  
Čeladná
2. a 3. srpna
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 ZAJÍMEJ SE. Informuj se, co se 
děje. Na státní i lokální úrovni. 
Ověřuj si zdroje.

2) NASLOUCHEJ. Jak to vidí druzí. 
Mají pro to své důvody. Respek-
tuj je.

3) VYSVĚTLUJ. Jak to vidíš Ty. Co 
podporuješ. Co ti vadí. Vysvět-
luj, nepřesvědčuj, tlak vyvolává 
protitlak.

4) JEDNEJ. Hledej, co můžeš dělat 
ty. Co ti funguje, podporuj. Co ti 
vadí, měň. Co ti chybí, tvoř. Inspi-
ruj se a inspiruj.

5) PŘIJMI SVOU ODPOVĚDNOST. 
Každý svým dílem rozhodujeme 
o tom, jak náš společný prostor 
vypadá.
Souhlasíte? Šiřte, prosím, myš-

lenku dále. Nesouhlasíte? Zkuste se, 
prosím, k textu ještě vrátit a zkusit 
se na uvedené podívat z jiného úhlu. 

Děkuji a přeji Vám krásné letní 
dny! Vaše Míša

 připo-
mínky Vás občanů (pouze netýkají-li 
se některého ze schválených bodů pro-
gramu). Tuto novinku jsme zavedli na 
základě vašich podnětů, abyste měli 
možnost se hned na začátku zasedání 
zastupitelstva obce (ZO) vyjádřit k té-
matům, která Vás trápí a která nejsou 
předmětem jednání ZO. 

Vodovod v Kolibách se stavět bude
Výše uvedené možnosti využili na 

červnovém zasedání zastupitelstva ob-
čané z lokality Koliby.  Přišli se zeptat, 
zda a v jakém termínu se bude vodo-
vod stavět, jakým způsobem probíhá 
vyhodnocení veřejné zakázky. Všichni 
jsme byli překvapeni, jakými informa-
cemi disponují, přestože dosud probí-
há výběrové řízení a 

 zbytečně tak šíří mezi občany doslova 
paniku, že vodovod se stavět nebude. 
Zájmem obce opravdu není cokoliv zby-
tečně zdržovat. Znovu uvádím, že jsem 
si jako starostka obce vědoma, stejně 
jako celá rada obce a věřím, že i všich-
ni zastupitelé, že bez vody se nedá žít 
a uvedená lokalita vodovod potřebuje. 
Proces projektování a zejména získání 
stavebního povolení se opravdu doslo-
va vlekl, takže věřím, že pohár trpěli-
vost již přetekl a včera bylo pozdě.

Snažili jsme se přítomným občanům 
vysvětlit, jakým způsobem musí být ve-
dena a hodnocena veřejná zakázka ma-
lého rozsahu, jakých zákonných náleži-
tostí se musí komise i zadavatel držet, 
aby bylo vše v mezích zákona a v po-
řádku a že zadávací řízení v tuto chvíli 
ještě probíhá a vyhodnocují se všechny 
možnosti.  

 7.
9.
20

19

16:00 Daflex System – cvičení

16:15 CM Ondřejníček, školní sbor

17:00 Daflex System – cvičení

17:15 Intrikáři (představení cirkus jinak)

17:45 předání ocenění významným občanům

18:00 ŠUBADUBABAND

Taneční
19:00 až do konce  taneční zábava s DJ

Akce se koná za každého počasí. 

Změna programu vyhrazena
Srdečně zvou pořadatelé

 www.kuncicepo.cz

Cirkusové šapitó

„Snag golf“, „Cornhole“
Kunčický víceboj pro děti i dospělé
Radost v písku – kreativní tvoření
Fotokoutek

Volejbalový kurt
15:30 turnaj Beskyďáčku pro děti 
a jejich rodiče (volejbal)

Fotbalové hřiště
Domácí utkání mládeže
Přátelské utkání mezi horní a dolním koncem

obec 
Kunčice pod Ondřejníkem

Pořádá obec Kunčice pod Ondřejníkem ve spolupráci: 

ČSOP Kunčice 

ZŠ a MŠ Karla Svolinského
Kunčice pod Ondřejníkem

I letos pro Vás ve spolupráci se spolky z naší obce připravujeme 
DEN OBCE. Letos se bude konat 7. 9. 2019 od 14:00, v areálu 
TJ Sokol. Podrobnosti během měsíce srpna na plakátech.
 Těšíme se na Vás!
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Jednotka kunčických hasičů zasa-
hovala dne 16. 5. 2020 u nahlášené-
ho požáru osobního automobilu na 
čerpací stanici v Kunčicích pod On-
dřejníkem. 

Poplach byl jednotce vyhlášen 
krátce před polednem a již za tři mi-
nuty jednotka vyjížděla na místo udá-
losti. Po příjezdu na místo bylo prů-
zkumem zjištěno, že hoří motorový 
prostor osobního automobilu znač-
ky Renault, který řidička odstavila 

v prostoru čerpací stanice. K uhaše-
ní automobilu bylo zapotřebí dvou 
proudů vody, přičemž bylo použito 
i smáčedlo, které zvyšuje účinek ha-
šení. Před příjezdem naší jednotky 
se o uhašení pokoušeli policisté z Ob-
vodního oddělení Frýdlant nad Ostra-
vicí, kteří byli na místě události jako 
první a použili celkem tři hasicí pří-
stroje. Po příjezdu jednotky Hasičské-
ho záchranného sboru Moravskoslez-
ského kraje ze stanice Frýdek-Místek, 

byl automobil zkontrolován pomocí 
termokamery, pomocí které lze na-
lézt skrytá ohniska požáru. Následně 
se na místo dostavil vyšetřovatel pří-
čin požárů, který bude dále zkoumat 
příčinu vzniku požáru osobního au-
tomobilu. Jako možná příčina požáru 
byla předběžně stanovena technická 
závada na osobním automobilu. 

kpt. Ing. Marek Cochlar 
MV-generální ředitelství HZS ČR

Požár automobilu u benzínové stanice

v noci z 9. na 10. května vyhoře-
ly 2 kontejnery na komunální od-
pad v lokalitě pod Stolovou. Proto-
že kontejnery byly v dosahu lesního 
pozemku a hrozil požár lesa, zasaho-
valy u požáru 2 jednotky hasičů HZS 
Kunčice pod Ondřejníkem a HZS Frý-
dek-Místek. 

vážení spoluobčané a majitelé 
rekreačních chat, chtěla bych znovu 

požádat, abyste řádně zkontrolova-
li, co do kontejneru odkládáte a ra-
ději popel, který je v dnešní době 
většinou jen ze spalování dřeva, vy-
sypali do kompostéru nebo přímo 
na zahrádku a zamezili tím vzniku 
požárů, který může ohrozit i vaše 
domy a chaty.

Danuše Svobodová, 
odborný referent

Požár kontejnerů v lokalitě „pod Stolovou“
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Prožíváme složitou dobu, pro kte-
rou bychom v našich životech hledali 
jen těžko srovnání. Píše se milník dě-
jin lidstva zvaný pandemie koronavi-
ru. Zvlášť v naší zemi je jejím symbo-
lem pokrývka obličeje všeobecně na-
zývaná rouškou. 

Kousek látky rozličných tvarů, ba-
rev i vzorů. Chrání naše blízké, sou-
sedy, kolegy, všechny kolem a v dů-
sledku i nás samotné. Do našich pa-
mětí se vrylo notoricky známé heslo“ 
„moje rouška chrání tebe, tvoje rouš-
ka chrání mě.“ Kousek látky, který 
stmelil národ a ukázal kolik soli-
darity a ochoty pomoci druhým 
v nás je. Jako symbol doby si zaslouží 
pozornost současníků, ale i příštích 
generací. Rozhodli jsme se proto vy-
tvořit jejich unikátní sbírku a expozi-
ci v Muzeu Policie České republiky 

a zanechat tak historickou stopu. 
Do projektu se může zapojit každý. 
Pošlete nám zajímavou vámi zhoto-
venou roušku, třeba i se vzkazem po-
licistům či konkrétnímu policistovi 
a my z vašich děl vytvoříme histo-
rickou sbírku, odkaz dalším budou-
cím generacím. 

Zapište se i vy sami do historie 
koronavirové krize vlastnoručně 
vyrobenou rouškou pro hrdiny. 

Své výtvory posílejte přímo na ad-
resu: Muzeum Policie České republi-
ky, Ke Karlovu 453/1, 120 00, Praha 
2. Už se na ně moc těšíme. Dle podmí-
nek České pošty je až do odvolání mož-
né zasílat roušky zdarma, pokud jsou 
umístěné v průhledném obalu a jsou 
označeny nápisem „Roušky“.

plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová

Vážení uživatelé hrobových míst, 
velmi Vám děkuji za Vaše rychlé 

reakce na výzvu v minulých obecních 
novinách. Na aktualizaci údajů usi-
lovně pracuji. Prosím, buďte trpěliví, 
když Vám odpověď na Vaše emaily, 
či telefony nepřijde hned. Vše se po-
stupně zpracovává do systému. Ještě 
jednou děkuji za spolupráci, ozvalo se 
Vás opravdu hodně! 

Dovolte mi znovu připomenout, že 
v tuto chvíli probíhá sběr dat a kon-
taktních údajů důležitých pro sjed-

návání nájemních smluv k hrobovým 
místům. Veškeré informace nalezne-
te na webových stránkách obce v sek-
ci „Pohřebnictví“, popř. mě neváhejte 
kontaktovat poštou, emailem, datovou 
schránkou, popř. vhozením formuláře 
do schránky Obecního úřadu, která se 
nachází u hlavního vchodu do úřadu.
Kristýna Majerková
Agenda veřejného pohřebnictví
Tel.: 725 506 901, ID: i8cbdbu
E-mail: 
kristyna.majerkova@kuncicepo.cz

Rouška píše dějiny – zapojte se  
do zajímavé výzvy

Agenda veřejného pohřebiště

Informace 
pro uživatele 

Senior taxi 
Od pondělí 1. 6. 2020 je opět 

v provozu službu Senior Taxi. S prů-
kazem Senior Taxi si můžete opět 
domluvit jízdu na čísle 776 241 220.

Služba bude provozovaná za zvý-
šených hygienických podmínek.  
Těšíme se na Vás.

Foto: Středisko sociálních služeb

Upozornění 
Dne 10.06.2020 bude obecní 

úřad UZAvŘen z důvodu pláno-
vaného přerušení dodávky elek-
třiny ve větší části obce zejména 
kolem obecního úřadu. 

Můžou být i omezeny služby, 
např. pošta, lékaři, obchod HRUŠ-
KA apod.

Společnost ČEZ Distribuce již bo-
hužel neinformuje o přesných loka-
litách odstávek, ani nezveřejňuje 
přehledné mapy, na které jsme byli 
zvyklí. Jedinou možností, jak zjistit, 
zda se odstávka týká i Vás, je vy-
hledat číslo svého domu na webu: 
www.cezdistribuce.cz/odstavky. 
Zde je zveřejněno upřesnění rozsa-
hu plánovaného přerušení dodávky 
elektřiny.

Daniela Kociánová

Upozornění 
Pošta Kunčice pod Ondřej-
níkem má od 1. 6. 2020 nové 
telefonní číslo: 954 273 913.

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás 
dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060695192
a č. 110060695262 ve Vaší obci Kunčice pod Ondřejníkem

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Dne Od Do

10.06.2020 7:30 15:30

16.06.2020 7:30 17:00

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených 
odběrných míst naleznete na našich webových stránkách
https://www.cezdistribuce.cz/odstavky. 
Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit 
k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných
přerušeních dodávky elektřiny. 
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno 
způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to 
z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu 
distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
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Počty živočichů v záchranných stanicích rok od roku narůstají. 
Příčinou je jednoznačně člověk a jeho bezohledné chování 
k přírodě. Člověk ničí životní prostředí zvířat zahušťováním 
dopravních sí� i zvyšováním provozu na nich. Elektrická vedení 
a chemické prostředky zraňují a zabíjejí �síce živočichů. 
Odcizování člověka od přírody a jejích zákonitos� pokračuje. 
Tento trend se snaží zastavit ochránci přírody v záchranných 
stanicích.

Můžeme za to my, lidé!
Potřebují pomoc?

ptáci

ANO

NE

Holátka, ochmýřená ptáčata či mláďata jen málo opeřená 
potřebují lidskou pomoc vždy! Hledejte hnízdo, z kterého ptáče
vypadlo. Pokud ho tam nelze vrá�t, je nutné ptáče zahřát 
a okamžitě volat záchrannou stanici.

Lidskou péči vyžadují i ptáci zranění či nemocní, zesláblí 
či uvěznění v nepřístupných místech. I tam je třeba co nejrychleji 
kontaktovat záchrannou stanici. Pro transport ptáka do stanice 
je vhodná tmavá krabice, neprůhledný látkový či papírový sáček 
či speciální přepravka (bedýnka) na ptáky, nikoli ptačí klec!

Ptačí mláďata, která začínají svou leteckou kariéru, velmi často 
končí na zemi. Pokud nezapadnou do nějaké škvíry, rodiče si je 
i na zemi bezpečně najdou a nakrmí. Pokud opeřené ptáče není 
viditelně zraněné, není třeba si ho všímat!

Pokud se obáváte, že by ptáče bylo ohroženo dopravou nebo 
predátorem (např. kočkou či psem), můžete je vysadit 
na nejbližší keř či větev stromu. U ptáků hnízdících v lidských 
sídlech, např. poštolek, vysaďte mládě do hnízda, na římsu, 
balkon nebo střechu.

Není vám lhostejný osud 
zraněných živočichů  
a opuštěných mláďat?

Podpořte 

Zvíře v nouzi

Každoročně se do rukou lidí dostává velké množství zraněných, 

nemocných nebo jinak handicapovaných volně žijících živočichů. 

O to, aby mohli být vyléčeni a opět navráceni do volné přírody, 

se starají záchranné stanice.

Národní síť záchranných stanic vznikla pod patronací Českého 

svazu ochránců přírody roku 1998. Záchranné stanice 

v ní sdružené působí na celém území ČR.

Záchranné stanice přijmou každým rokem přes 20 000 zvířat 

v nouzi. Mnohá z nich jsou zraněná silniční dopravou nebo 

popálená od vodičů vysokého napě�. Častá jsou také zranění 

od psů a koček či u ptáků po nárazu do skleněných ploch. 

Asi 1/3 všech příjmů tvoří mláďata ptáků a savců. Mnohá z nich 

jsou přitom lidmi z přírody odebrána úplně zbytečně. Díky 

vysoké odbornos� a nezměrnému úsilí pracovníků stanic se více 

jak polovinu přijatých živočichů podaří zachránit a vypus�t zpět 

do přírody.

Neméně důležitým posláním záchranných stanic je výchova 

veřejnos�! Na 200 000 návštěvníků záchranných stanic 

se každoročně seznámí  s důsledky nešetrného, bezohledného 

či naopak přecitlivělého chování člověka k přírodě.

Pošlete svůj dar na účet u České spořitelny, a. s.č.: 33 55 33 22/0800 

Odešlete ve tvaru , dárcovskou SMS  DMS ZVIREVNOUZI 30
DMS ZVIREVNOUZI 60  DMS ZVIREVNOUZI 90  87777nebo na číslo .
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč (pla� pro všechny operátory), příjemce
vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Trvalou podporu zajis�te 
prostřednictvím SMS ve tvaru , DMS TRV ZVIREVNOUZI 30  
DMS TRV ZVIREVNOUZI 60  DMS TRV ZVIREVNOUZI 90nebo .
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč/měsíc. Příjemce vaší podpory obdrží 
29, 59 nebo 89 Kč/měsíc.

www.darcovskasms.cz

Podpořit můžete i konkrétní záchrannou stanici. Návod najdete
na internetových stránkách nebo vám poradí www.zvirevnouzi.cz 
přímo ve stanici.

Sbírka je povolena Magistrátem hlavního města Prahy.

Vydal Český svaz ochránců přírody v roce 2018.

Snažíme se pomáhat 
zvířatům v nouzi

Pokud zajíčci, srnčata, ale i mláďata jelenů, daňků či muflonů zmateně 
pobíhají, vydávají hlasité zvuky či jsou viditelně zraněná nebo bezvládně
leží na boku, či pokud je v jejich blízkos� uhynulá matka, okamžitě 
volejte záchrannou stanici (nebo mysliveckého hospodáře)! Pokud 
s mláďaty těchto druhů manipuloval člověk či pes, je pomoc záchranné 
stanice rovněž nutná. Výjimkou je v tomto případě městské prostředí, 
ve kterém je zřejmě lepší mládě ponechat na místě i v případě, 
že na něm ulpěl pach člověka či psa. 

Mláďata veverek, plchů či kun, která najdete mimo hnízdo, vyžadují 
pomoc záchranné stanice vždy! 

Také dospělci savců, jsou-li zranění či uvěznění v nepřístupných místech, 
vyžadují okamžitý zásah odborníků. 

Ježčí kojenci (do 50 g) nalezení mimo hnízdo potřebují pomoc odborníka 
vždy. U ježčat z pozdních vrhů je to složitější. Traduje se, že ježek aby 
přežil zimu, měl by mít na konci listopadu hmotnost alespoň 0,5 kg. 
Za léta praxe však máme zkušenos�, že bez problémů přežijí i ježci menší. 
Při nálezu opravdu malého jedince během podzimu či zimy je dobré vždy 
kontaktovat záchrannou stanici a řídit se radami jejích pracovníků.

Pokud k vám zabloudil v létě netopýr, nechte večer co nejvíce otevřená 
okna, zhasněte a vyčkejte, až odle�. V zimě nebo je-li zraněný či zesláblý, 
netopýra umístěte do papírové krabice s víkem (na netopýra sahejte vždy 
přes hadr nebo v rukavicích!) a kontaktujte odborníky. 

90 % srnčat a zajíčků se dostává do záchranných stanic úplně zbytečně 
jen proto, že je někdo považoval za opuštěné! Nejsou to�ž schopni ihned 
následovat matku a nehnutě vyčkávají na její příchod někde v trávě či poli. 
Ani při vyrušení se ze svého místa nehnou. Nachází-li se takové mládě 
na pro něj nebezpečném místě (cesta, hřiště apod.), je možné jej 
přesunout max. o cca 3 metry, ale tak, abychom na něm nezanechali 
lidský pach (pomocí nějakého předmětu, lopaty atd.). 

savci

ANO

NE

Choďte do přírody a pokuste se jí naslouchat. Umožněte pobyt 
v přírodě svým dětem! 

Předvídejte v nočních hodinách zvýšený pohyb zvířat na silnicích. 

Hlídejte si své psí miláčky při procházkách v přírodě 
a předcházejte jejich střetu s volně žijícími zvířaty. 

Zabezpečujte místa, do kterých by mohla zvířata spadnout 
(výkopy, šachty, jímky, komíny) či kde si mohou ublížit (skleněné 
stěny, sítě, pohozené provázky či vlasce).

Instalujte jednoduchá pítka. Pozor, i malé vodní rezervoáry však 
mohou být smrtelnou pas�! Zakryjte je nebo do nich umístěte 
předmět (prkno, kámen), po kterém se zvířata budou moci dostat ven. 

Buďte pozorní při sečení trávy. Před začátkem seče na polích 
kontaktujte myslivce, kteří zajis� zaplašení zvěře do bezpečí.

Umožněte zvířatům žít ve vaší blízkos�. Vytvořte si Živou zahradu. 

Držením zvířat z naší přírody porušujete zákon! Na člověka navyklá 
zvířata již nikdy nemohou být puštěna na svobodu. 

Podporujte činnost organizací, které se zabývají záchranou zvířat.
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Záchranné stanice Národní sítě
Zraněná zvířata potřebují vaši pomoc!
Pokud naleznete zvíře v nouzi, kontaktujte
prosím záchrannou stanici.

STŘEDNÍ ČECHY

JIŽNÍ ČECHY

Praha
tel.: 773 772 771

Černošice, Praha 
tel.: 774 155 185 – odchyt 
a transport zvířat, konzultace 
(Pražská zvířecí záchranka) 

Čabárna
tel.: 602 336 014, 723 468 462 

Hrachov u Sedlčan 
tel.: 603 259 902

Huslík 
tel.: 603 864 822 

Vlašim 
tel.: 777 800 460, 317 845 169  

Makov 
tel.: 728 252 821, 728 130 527  

Rozovy u Temelína
tel.: 602 112 143

SEVEROVÝCHODNÍ ČECHY

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO

Libštát 
tel.: 732 228 801, 608 335 112 

Jaroměř 
tel.: 731 658 112, 603 847 189, 

Vrchlabí
tel.: 737 890 559, 737 225 421

Pasíčka 
tel.: 777 678 777, 774 739 595

Vendolí 
tel.: 732 408 030, 605 167 358,  

Pavlov 
tel.: 734 309 798

Stránské 
tel.: 777 256 577, 554 291 000 

Bartošovice 
tel.: 602 271 836, 723 648 759  

ZÁPADNÍ ČECHY

SEVEROZÁPADNÍ ČECHY

Soos
tel.: 731 824 390, 354 542 033

Bublava
tel.: 606 840 500, 773 609 610

Tachov 
tel.: 608 154 180 

Rokycany 
tel.: 604 130 618, 603 239 922,   

Plzeň
tel.: 777 145 960, 777 194 095

Spálené Poříčí 
tel.: 728 117 903, 724 759 455

Klášterec
tel.: 731 530 223, 731 530 325 

Chomutov 
tel.: 778 755 177, 777 110 096,  

Dolní Týnec
tel.: 606 280 121, 721 940 170

Liberec
tel.: 728 040 610, 485 106 412

Generální partner 
ČSOP

(Stav k 1. 7. 2018)

JIŽNÍ A STŘEDNÍ MORAVA

Přerov
tel.: 724 947 543, 724 947 544,

Buchlovice 
tel.: 732 250 240, 732 943 438

Němčice 
tel.: 602 587 638

Brno
tel.: 602 524 228, 543 239 396

Rajhrad
tel.: 606 184 100, 735 825 860

Jinačovice
tel.: 702 137 837

Třeboň 
tel.: 384 722 088, 775 588 932

605 251 434

Najdete-li zraněného či nemocného 
živočicha, ihned kontaktujte stanici, 
která má na staros� danou oblast. 
Její pracovníci se s vámi domluví 
na dalším postupu.

V případě, že se jedná o lovnou zvěř, 
můžete kontaktovat příslušného 
mysliveckého hospodáře (kontakt 
poskytne Policie ČR).

Nevíte, na koho se obrá�t? 
Potřebujete radu? 
Volejte centrální dispečink 

Národní sítě, tel.: 774 155 155 

Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi
a mějte kontakty na záchranné stanice 
vždy po ruce.

Ruda

Ruda 
tel.: 731 663 801, 724 618 060 

Není vám lhostejný osud zraněných živočichů nebo opuštěných mláďat?
Podpořte záchranné stanice prostřednictvím sbírky Zvíře v nouzi.

33 55 33 22/0800 Pošlete svůj dar na účet č.: u České spořitelny, a. s.

Nebo odešlete dárcovskou SMS ve tvaru , DMS ZVIREVNOUZI 30
DMS ZVIREVNOUZI 60  DMS ZVIREVNOUZI 90  87777.nebo  na číslo
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč (pla� pro všechny operátory).
Více o DMS na www.darcovskasms.cz.

371 722 686

474 629 917

604 830 851

581 219 910

www.zvirevnouzi.cz

IOS                        Android

Naši partneři:

Tuto informační kampaň finančně 
podporuje Ministerstvo zemědělství.
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Kniha bude vydána jako veřejný 
příspěvek k mnoha poděkováním lé-
kařům a zdravotnímu personálu naší 
země v této (stále ještě nekončící) době 
koronavirové. Podkladem knihy bude 
120 zajímavých lékařských příběhů, 
které jejich autor, Petr Andrle, otisko-
val pravidelně každou středu v letech 
2017–2020 na webu Neviditelný pes 
lidových novin. Texty, charakterizují-
cí dobu posledních několika staletí, do-
znaly značných úprav. Jejich nadtitul-
ky ponesou jméno lékaře, o němž bude 
řeč, a titulek bude charakterizovat jeho 
hlavní přínos pro lékařskou vědu. Navíc 
kniha bude doplněna jmenným rejstří-
kem a texty a snímky historika archi-
tektury doc. Ing. arch. Zdeňka luke-
še o znamenitých stavbách léčebných 

ústavů z dob Rakouska-Uherska a První 
republiky. Text doprovodí celkem přes 
500 snímků a podobizen. Kniha bude 
mít asi 600 stran formátu B5, obálka 
bude barevná, uvnitř snímky černobílé. 

Protože vydání knihy je zamýšleno 
jako poděkování dnešním lékařkám 
i lékařům, kteří úspěšně kráčejí ve 

stopách svých znamenitých předchůd-
ců, kniha nebude na prodej. Spolek ji 
bezplatně věnuje zdravotnickým zaří-
zením, školám a lékařským fakultám.

Za tím účelem vyhlásil vydavatel 
sbírku, potřebnou k vydání knihy. 
Podporovatelé budou uvedeni v ti-
ráži knihy (pokud budou souhlasit) 
a přispět mohou jakoukoli částkou 
na účet 186 745 03 59/0800. vari-
abilní symbol datum odeslání bez 
interpunkce, příklad: 20052020. 
Děkujeme za pochopení a pomoc. 

Adresa vydavatelství: MORAVSKÁ 
EXPEDICE®, Čeladná 711, 739 12 Če-
ladná; tel. +420 558 431 835; +420 724 
100 646, e-mail: ondrejnikrozhledna@
seznam.cz. web spolku: https://www.
ondrejnikrozhledna.cz/

Všechny poplatky je možno uhra-
dit v úředních hodinách pokladny na 
obecním úřadě:
POnDĚLí   8:00–12:00    13:00–16:00
STŘeDA     8:00–12:00    13:00–16:00

nebo převodem na účet obecního 
úřadu – číslo účtu: 1682010349/0800. 
O variabilní symbol (pokud jej ještě 
nemáte) si napište na emailovou adre-
su: ivana.reznickova@kuncicepo.cz,  
mobil: 730 545 779

Místní poplatek ze psů byl 
splatný do 30. dubna 2020.
Sazba poplatku 
na kalendářní 
rok 2020 činí 
za každého psa 
téhož držitele 
180,- Kč.

Sazba poplatku za odpad – pro 
rok 2020 – zůstala nezměněna a činí 
504,- Kč/osobu, splatnost poplatku 
je do 31. 7. 2020.

vyhlášky naleznete ke stažení na 
webu obce 

Hlavní menu vlevo – Obecně závaz-
né vyhlášky – http://www.kuncicepo.
cz/obecne-zavazne-vyhlasky

Děkujeme Vám, že platíte poplat-
ky včas.

Ivana Řezníčková

Místní poplatky 
a upozornění na 
jejich splatnost

Spolky a kultura

„Znamenití lékaři v českých zemích“
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V letošním školním roce si mohly 
děti z oddílu Mladých ochránců pří-
rody lišáci vyzkoušet připevnit na 
strom ptačí budky. Tyto budky byly 
koupeny v Záchranné stanici Barto-
šovice za finančního přispění z mini-
grantu Nadačního fondu Veolia. Část 
budek se pořídila sestavená a část 
v rozloženém stavu. Ve spoluprá-
ci s naší základní školou byly budky 
kompletovány dětmi v hodinách pra-
covní výchovy. Nyní jsou již připra-
vené na další podzimní vyvěšování. 

Vedoucí kroužků 
Mladých ochránců přírody 

Hanka Káňová

Fotbalové tréninky probíhají každé 
pondělí a čtvrtek od 15:30 do 17 ho-
din. O jednotlivých zápasech za pří-
tomnosti diváků vás budeme infor-
movat s ohledem na vývoj aktuální 
koronavirové situace

Za fotbalisty Matěj Rybář

2. KUNČICKÝ
OSKAR MARATON

N E  2 8 . 6 .  O D  1 5  H O D I N

Štafetový maraton všech

generací spojený s opékáním

špekáčků (přineste si s sebou)

PŘ I JĎT E  S I  Z A BĚH N O U T
N A  HŘ I Š TĚ  Z Š
K . S V O L I N S K É H O

2. KUNČICKÝ
OSKAR MARATON

N E  2 8 . 6 .  O D  1 5  H O D I N

Štafetový maraton všech

generací spojený s opékáním

špekáčků (přineste si s sebou)

PŘ I JĎT E  S I  Z A BĚH N O U T
N A  HŘ I Š TĚ  Z Š
K . S V O L I N S K É H O

Český svaz 
ochránců přírody 
„Skalka“

Fotbal Kunčice

„Ukliďme Kunčice“
Komise pro životní prostředí a Komise pro cestovní ruch  

ve spolupráci s obcí a místními spolky pořádá 
v sobotu 27.06.2020 od 9:00 úklidovou akci

Také jste si všimli, jak se nám po zimě nakupily v přírodě odpadky? 
Pojďme společně uklidit Kunčice. 

• 3 stanoviště 
 –  Maralák
 –  Parkoviště u tělocvičny TJ Sokol u fotbalového hřiště
 –  Nádraží ČD

• K dispozici pytle na odpad

• Každý účastník obdrží drobnost a „něco na zub“

• S sebou rukavice, dobrou náladu a chuť udělat pro „naše 
Kunčice“ něco dobrého

Koncept akce

Sraz na jednotlivých stanovištích v sobotu 27. června v 9:00 hodin. 

Na každém stanovišti budou k dispozici pytle na odpadky. 

Společně vybereme, kudy půjdeme a kde se bude sbírat. 

Pytel naplněný odpadky odložíte na trase, o odvoz se postaráme. 

Dál můžete pokračovat v procházce s hezkým pocitem,  
že jste pro naši přírodu udělali, co je ve vašich silách. 

Každý účastník obdrží malý dárek a něco na zub.  
Ideální akce pro rodiče s dětmi. Přidat se může opravdu úplně každý.

HESLO: Každý plný pytel se počítá

2. KUNČICKÝ
OSKAR MARATON

N E  2 8 . 6 .  O D  1 5  H O D I N

Štafetový maraton všech

generací spojený s opékáním

špekáčků (přineste si s sebou)

PŘ I JĎT E  S I  Z A BĚH N O U T
N A  HŘ I Š TĚ  Z Š
K . S V O L I N S K É H O
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Markétu Menšíkovou jistě není potře-
ba dlouze představovat. Sýrařka z míst-
ní biofarmy, členka zastupitelstva obce 
a radní. Jen málokdo z nás nezná „sýr od 
Menšíků“, jogurt a od loňského roku také 
výbornou zmrzlinu. 

Když mi bylo nabídnuto „udělat“ s paní 
Menšíkovou rozhovor o jejím účinkování 
v jednom z řeckých dílů show Master-
Chef, myslela jsem si, že se budeme věno-
vat jídlu, kuchařině, připravovala jsem 
si otázky typu „Co ráda vaříš?“ „Na jaké 
kuchařské pořady v telce koukáš“? apod. 
Velkým překvapením pro mě bylo, že cel-
kový koncept tohoto, dovolte mi napsat, 
prémiového dílu, byl věnován propaga-
ci balíčku opatření Evropské komise za 
udržitelnější, ekologičtější hospodářství. 
Evropský Green Deal. A tak se i náš roz-
hovor točil kolem ekologie, hospodaření, 
biopotravin a v současnosti velmi palči-
vého tématu sucha. 

KM: Markéto, jak se „to“ tak člově-
ku stane, že se objeví v řeckém vydání 
soutěže MasterChef? Zúčastnila ses 
nějakého „výběrového řízení“, soutěže 
výrobků, poslala jsi přihlášku?

MM: Ne, ne. Jednoho dne, z ničeho nic 
prostě přišel email z Řecka. Konkrétně 
z řeckého zastoupení Evropské komise 
v Athenách, jestli bychom byli ochot-
ni se něčeho takového zúčastnit. Měli 
zájem o suroviny/potraviny z různých 
evropských zemí, pokud možno z eko-
logického zemědělství, což je právě to, 
co my děláme. 

Nejdříve jsem si myslela, že je to buď 
omyl nebo něčí žert.

KM: Jak si vás našli?
MM: Nevím. To byla taky první otáz-

ka, kterou jsem si kladla. Nejdřív jsem 
zamířila na stránky Evropské komise, 
jestli ti lidé, od kterých email přišel, 
vůbec existují. A potom  jsem zjišťova-
la, kde přišli zrovna na nás. Jsme malá 
firma, naše působení je regionální. Ni-
kam neexpandujeme a ani to nemáme 
v plánu. Odpověď byla, že tip na nás 
přišel od kolegů z pražského zastoupe-
ní Evropské komise. Samozřejmě nás to 
potěšilo a vnímali jsme to vlastně jako 
kompliment. Opatrně jsem odpovědě-
la, že pokud jim skutečně pasujeme do 
jejich konceptu, tak se rádi zúčastníme 
a přijedeme.

KM: Takže jste jeli reprezentovat 
Českou republiku do Athén se svými 
výrobky?

MM: Ano, přesně tak. Nevím, jestli 
k účasti byly přizvány všechny země 
EU nebo jen některé, ale zúčastnilly 
se např. Kypr, Portugalsko, Španělsko, 
Chorvatsko, Itálie, Francie, ze střední 
Evropy  pouze my za Česko.

KM: Jak to celé probíhalo?
MM: Naším úkolem bylo zúčastnit se 

samotného natáčení a stručně soutěží-
cím představit naše výrobky. A oni už 
si pak sami vybírali a rozhodovali se, 
co a z jakých surovin budou vařit. Ale 
u samotného vaření a ochutnávání už 
jsme nebyli. Takže vlastně ani nevím, co 
přesně z našeho tvarohu a sýra vznik-
lo. Jednalo se o speciální díl řecké řady 
MasterChef, který byl věnován propa-
gaci Nové dohody o udržitelnosti hos-
podaření (Pozn. red. Tzv. Zelená dohoda 
pro Evropu, angl. European Green Deal). 
a představení její hlavní myšlenky, že je 
potřeba hospodařit a fungovat dlouho-
době udržitelným způsobem. Proto tam 
chtěli mít bio potraviny/suroviny z růz-
ných evropských zemí.

KM: A co to tedy ten Green Deal, 
nebo česky, Zelená dohoda pro Evropu 
vlastně je? A jak jí rozumíš ty?

MM: Zelená dohoda je soubor opat-
ření, pomocí kterých by se měl zajistit 
přechod na udržitelnější, ekologičtější 
hospodářství. Já ji vnímám jako vizi – 
směr, kterým by se mělo naše uvažování 
ubírat a kudy bychom se měli vydat, pro-
tože přírodní zdroje planety nejsou ne-
vyčerpatelné, narušené ekosystémy se 
mohou zhroutit a my prostě jinou plane-
tu k životu k dispozici nemáme... Klima-
tické změny a jejich projevy, které teď 
sami zažíváme, např. sucho, způsobují 
problémy, které se prohlubují a začínají 
se našich životů přímo dotýkat. Můžeme 
se přít o to, do jaké míry jsou klimatické 
změny vlastně přirozeným procesem 
a nakolik jsou tyto způsobeny lidskou 
činností. Zatímco ale ty přirozené/pří-
rodní procesy asi ovlivnit nemůžeme, 
tak naše lidské chování a zacházení se 
zdroji ano – tedy pokud budeme chtít…

KM: Co si myslíš, že je podle tebe ta 
správná cesta?

MM: Budu mluvit jen za oblast země-
dělství, kde se pohybuji. Tak například: 
omezit intenzivní hospodaření, starat 
se lépe o půdu, zmenšit výměry polí 
a zamezovat tak nadměrné erozi, mo-
nokultury nahradit mnohem pestřejší 
skladbou různých plodin, obnovovat 

krajinné prvky (meze, remízky, výsad-
ba stromů), aby krajina byla schopná 
zadržet více vody, celkově ekologičtěji 
hospodařit, a to nejen v zemědělství, 
ale napříč odvětvími, využívat moderní 
šetrnější technologie.  Prostě snažit se 
o to, aby naše hospodaření bylo dlouho-
době udržitelné, tzn. aby bylo co předat 
těm, kteří přijdou po nás.

KM: Dá se říct, že ty jsi „přímo 
u zdroje“. Jako podnikatel v oblasti ze-
mědělské výroby vnímáš sucho a dal-
ší problémy spojené s neekologickým 
nešetrným hospodařením úplně jinak, 
možná citlivěji než my, běžní spotře-
bitelé. Myslíš, že projekty, jakého ses 
zrovna zúčastnila, tomu pomůžou? 

MM: Myslím, že by mohly, protože 
tyto pořady běží v různých zemích, zná 
a sleduje je spousta lidí.  Takže je tady 
určitá šance, že i laik se po shlédnutí to-
hoto programu třeba začne o některé 
věci více zajímat.

KM: Teď mě napadá otázka, mys-
líš si, že eko-hospodaření je schopné 
„nasytit všechny“? Takhle: vezměme si 
utopický svět, všichni ekologicky, malá 
políčka, krávy se pasou venku. Nasytí-
me tímto způsobem svět? Při takovém 
množství lidí?

MM: Dost často mám dojem, že s poj-
my „bio“ nebo „eko“ má spousta lidí vy-
tvořenou nesprávnou asociaci a že je 
to vnímáno jako něco zbytečného, ex-
trémního nebo jako švindl… Ekologický  

Rozhovor

Evropský New Green Deal v MasterChef a tak dál…
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způsob hospodaření rozhodně nezna-
mená návrat na stromy. Na jednu stra-
nu je to návrat k přirozenosti (krávy se 
pasou, slepice se volně pohybují ve vý-
běhu, nepoužívají se umělá hnojiva atd.) 
na druhou stranu je to ale i využívání 
nových poznatků a technologií, které 
jsou šetrné a neškodí.

Je asi opravdu utopie si myslet, že by 
zemědělství bylo ze sta procent ekolo-
gické. Zároveň si rozhodně nemyslím, 
že všichni ti, co hospodaří konvenčním 
způsobem, to dělají špatně, a obzvlášť to 
neplatí u malých rodinných farem.  Ti, co 
dělají na svém, k těm svým polím a zví-
řatům mají úplně jiný vztah než velké 
„průmyslové“ agrokomplexy. Mnoho ze-
jména menších a rodinných farem vlast-
ně hospodaří ekologicky, ale do oficiální 
certifikace „bio“ nejdou jen proto, že je 
to další administrativa, další kontroly.

Problém intenzivního průmyslového 
zemědělství je ten, že tento způsob pro-
stě není možné praktikovat do nekoneč-
na, není ohleduplný a šetrný ke krajině, 
zvířatům ani lidem. 

KM: Jenže pojďme si říct, cena hýbe 
trhem. Když pomineme bezesporu lep-
ší kvalitu produktů. Troufnu si říct 
většina stejně sáhne po sýru bez chu-
ti, který je levnější.

MM: No jo no. Všichni máme prostě 
nějaké finanční možnosti, to já chápu. 
A „bio“ je opravdu dražší. Je to podle mě 
otázka informovanosti a pak taky pri-
orit – překvapuje mě, že zatímco u po-
travin spousta lidí tu kvalitu vlastně 
vůbec neřeší a zajímá je jen cena, při-
tom kvalita potravin má zásadní vliv na 
naše zdraví, tak třeba za značkové ob-
lečení, telefony a další věci jsou ochotní 
vydat tisíce.

KM: Myslíš, že stát ekologické hos-
podaření dostatečně podporuje?

MM: Ne, nemyslím. Občas se tak sice 
snaží tvářit, ale ve skutečnosti ta pod-
pora velká není. Vládu vedou a sedí v ní 
lidé, jejichž agrozájmy jsou úplně jiné 
a které jsou právě opakem toho, o čem 
se tady celou dobu bavíme…

A nemluvím tady o finanční podpoře. 
Mám na mysli podporu samotné myš-
lenky ekologického hospodaření.

KM: Takže na jednu stranu se děla-
jí hurá akce a do MasterChefa se zvou 
lokální výrobci a propaguje se New 
Deal a na druhou stranu ta podpora 
není zas až taková.

MM: Nás kontaktovala řecká strana. 
To byla iniciativa Řecka. 

KM: Takže česká strana s tím vlast-
ně neměla nic společného? 

MM: Když ta nabídka přišla, cítila 
jsem se jako vyslanec České republiky. 
Měla jsem pocit, že jedu vlastně repre-
zentovat naši zemi. Kontaktovala jsem 
české zastoupení Evropské komise 
v Praze, které  podle toho, co říkali Ře-
kové, předalo kontakt na nás. Tam se ale 
tvářili, že o ničem takovém neví. Slíbili, 
že se ozvou, ale neozvali. Já už jsem je 
pak taky nekontaktovala.

Z toho jsem tedy zůstala trochu roz-
pačitá. Jak to, že to tady vůbec nikoho 
nezajímalo?

Já tedy netvrdím, že je to byla kdo-
víjaká bomba, ale opravdu jsem měla 
pocit, že nejedu jenom za naši farmu, 
ale vlastně za Českou republiku a že by 
to třeba někoho zajímat mohlo. Nebo ta 
ignorace třeba byla záměrná? O Zelené 
dohodě se totiž naši čelní představite-
lé moc rádi a příznivě nevyjadřují, širší 
veřejná debata se o ní u nás nevede vů-
bec. Většina lidí o něčem takovém podle 
mě vůbec neslyšela – není to tady prostě 
téma… Takže z toho mám takové trochu 
rozporuplné pocity.

KM: Je opravdu zajímavé, že nám 
předkládají koncepty staveb nových 
přehrad, kdy se opět jedná o násil-
ný zásah do krajiny, kdy zase někdo 
vydělá na následné distribuci vody 
z přehrad dál. Ale o Green New Deal 
a závazkům, které z této dohody ply-
nou, není prakticky ani vidu ani slechu 
a informací se musí člověk „dopátrat“.

MM: Já za sebe to nechápu. Podle mě 
bychom se všichni vlastně měli zamys-
let, co znamená třeba to sucho. Co pod-
porujeme nákupem různých produktů, 
jakým způsobem se plýtvá potravina-
mi? Chtěla bych, aby se Česká republika 
stavěla k těmto otázkám zodpovědně. 
Jsme členy Evropské unie, máme společ-
ný životní a hospodářský prostor a mu-
síme postupovat a dělat kroky společ-
ně. Nemůžeme neustále jen kritizovat 
a klást si nároky, když na druhou stranu 
nepředložíme nic, co by mohlo přispět 
k řešení. Skleníkové plyny, emisní povo-
lenky, fosilní paliva. Pořád pokračuje-
me v tom, co do nekonečna není možné 
a udržitelné. Co pak předáme našim dě-
tem? Je řada věcí, které můžeme udělat 
sami jako jednotlivci (třeba sadit stro-
my), ale k systémovým změnám je po-
třeba politická vůle a rozhodnutí.

KM: Možná bychom to tímto moh-
ly uzavřít? Pojďme se zamyslet nad 
tím, co každý z nás může udělat pro 
to, aby na Zemi bylo lépe! Pojďme více 
hledat informace, zajímat se o cesty, 
jak to jde. 

MM: Ano, opravdu bych byla ráda, 
kdyby třeba i tento náš rozhovor při-
spěl k tomu, že se alespoň pár dalších 
lidi začne více zajímat a snažit se poro-
zumět tomu, co se děje. Doporučila bych 
třeba navštívit webovou stránku  www.
intersucho.cz a přečíst si pár článků  
a rozhovorů.

KM: Děkuji za rozhovor
Rozhovor připravila Kristýna Majerková

Zelená dohoda pro Evropu je balí-
ček opatření Evropské komise, kte-
rý byl představen 11. prosince 2019 
a který by měl občanům a společnos-
tem v Evropské unii zajistit přechod na 
udržitelnější, ekologičtější hospodář-
ství. Mezi navrhovaná opatření patří 
snížení emisí, investice do špičkového 
výzkumu a inovací a ochranu přírod-
ního prostředí evropského kontinentu. 
Druhým cílem dohody je transforma-
ce evropské ekonomiky tak, aby byla 
dlouhodobě udržitelná, tedy aby byl 
možný její růst bez současného zvyšo-
vání využívání přírodních zdrojů. Do-
hoda si klade za cíl začlenit do právních 

předpisů, aby se Evropa do roku 2050 
stala prvním klimaticky neutrálním 
kontinentem na světě. Za tímto účelem 
Komise předložila návrh evropského 
zákona o klimatu, čímž tento politický 
závazek získá právní závaznost a pod-
nítí investice.

Dosažení tohoto cíle bude vyžadovat 
přijetí opatření ve všech odvětvích na-
šeho hospodářství:
•  investovat do technologií šetrných 

k životnímu prostředí
•  podporovat průmysl ve vývoji inovací
•  zavádět čistší, levnější a zdravější for-

my soukromé a veřejné dopravy
•  dekarbonizovat odvětví energetiky

•  zajistit vyšší energetickou účinnost 
budov

•  spolupracovat s mezinárodními 
partnery na zlepšení celosvětových 
norem v oblasti životního prostředí.

Zdroj: Wikipedia a https://ec.europa.eu/

Více informací naleznete: https:// 
e c . e u r o p a . e u / i n f o/s t r a t e g y/ 
priorities-2019-2024/european-
-green-deal_cs

Díl MasterChef s Markétou Menší-
kovou je volně k dispozici na youtube, 
Markéta v čase 22:50: https://www.
youtube.com/watch?v=w7QJ0yZS1zQ

Zelená dohoda pro Evropu
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Škola a školka: Mimořádně zaměřeno na předškoláky

Milí rodiče,
v minulých obecních novinách jsme 

se zaměřili na zrakové vnímání, slu-
chovou paměť a řeč. V tomto čísle se 
můžete těšit na základy prvotního poj-
mového a logického myšlení, předškol-
ní znalosti a orientace v čase, početní 
představa, předmatematické doved-
nosti a orientaci.

ZÁKLADy prvotního 
POJMOvÉHO a LOGicKÉHO 
MyŠLení 
• trénujte souhrnné pojmenování 

věcí a činností podle společných 
podstatných znaků (tzv. nadřaze-
né pojmy – kategorie) – od jedno-
dušších k náročnějším kategoriím 
– např. ptáme se dítěte: „Rohlík, 
sýr, rýže, maso. – To všechno je?“ 
(správná odpověď v tomto věku 
může být: jídlo). Nejprve dáme dí-
těti jednoduchý příklad se správ-
ným řešením. Pak zadáváme po-
dobné příklady pro jiné nadřazené 
pojmy, jako jsou například: zvířa-
ta, domácí zvířata, ovoce, zeleni-
na, rostliny, stromy, keře, nářadí, 
sport, apod. 

• určování shod a rozdílů u dvojic 
slov – například: „Řekni, v čem se 
podobá švestka a hruška.“ (rostou 
na stromě, jsou k jídlu, … správ-
ných odpovědí je obvykle je více). 
„A teď řekni, v čem se od sebe liší 
– v čem jsou rozdílné.“ (opět lze vy-
jmenovat řadu odlišných vlastnos-
tí). „A teď zkus uhodnout, co je to 
obojí“ (ovoce; viz již výše nadřaze-
né pojmy)

• zařazování různých obrázků pod 
nadřazené pojmy (viz první odráž-
ka)

• hádání předmětů podle vyjmenova-
ných podstatných znaků – „Myslím 
si věc. Má kola a zvonek a  šlape se 
na ní.“ S dítětem se střídáme v roli 
popisujícího a hádajícího – učí se 
tak také samo vystihnout podstat-
né znaky a popisovat předměty (či 
osoby, zvířata, činnosti, …)

• tvoření definic slov – například koč-
ka: „Jak by jsi někomu vysvětlila, co 
je to vlastně kočka? – Někomu, kdo 
ji nikdy neviděl.“ (domácí zvíře, má 
čtyři nohy, je chlupatá, má fousky, 
chytá myši, pije mléko, apod.)

• vymýšlení slov opačného významu 
(antonyma) – např. velký – malý, 
těžký – lehký, tvrdý – měkký, … po-
stupně zkoušet těžší (bohatý – chu-
dý, veselý – smutný, obtížný – snad-
ný …)

• vymýšlení slov stejného významu 
(synonyma) – je to pro předškoláky 
ještě obvykle dosti náročné – volte 
proto jednoduchá slova a dávejte 
předem srozumitelné příklady! – 
například: velký – vysoký, obrov-
ský, mohutný

• přiřazování předmětů do dvojic 
nebo skupinek, které patří podle 
nějaké jejich vlastnosti k sobě – žá-
dejte současně od dítěte vysvětlení, 
proč je takto přiřadilo

• řešení běžných situací, které by dítě 
v tomto věku už mohlo zvládnout 
(„Co uděláš, když …?“)

• třídění předmětů podle určitého 
hlediska (předměty třídíme podle 
barvy, velikosti, tvaru, materiálu 
atp. (můžou to být kostky, knoflí-
ky, nitě geometrické tvary, perličky 
atd.) – různé varianty: „Najdi mně 
z těchto předmětů ty, které jsou ze 
dřeva a současně jsou kulaté“ (po-
stupně můžeme zkoušet přidávat 
více výběrových vlastností – na-
příklad: hranaté, modré a ze dřeva 
atp. 

Osvědčená literatura – pracovní 
sešity:
• Žvanda a Melivo – Stará Ester
• Šimonovy pracovní listy č. 4 – roz-

voj myšlení a řeči

PŘeDŠKOLní ZnALOSTi 
A ORienTAce v ČASe

Rozvíjejte chápání sledu událostí – 
logického řazení děje v čase – využí-
vejte vypravování, obrázkové příběhy 
můžete rozstříhat a nechat dítě správ-
ně seřadit apod.
• rozvíjení oblasti obecné informova-

nosti – práce s obrázkovými slovní-
ky, dětskými encyklopediemi

• rozpoznávání a pojmenovávání 
předmětů, barev, geometrických 
tvarů, zvířat, rostlin, běžných ná-
strojů, činností atp.

• užití pojmů: dnes, zítra, hned, jindy, 
pozítří; orientace v týdnu, měsících, 
ročních obdobích

• zaměření se na znalost relativního 
trvání časových úseků (co je delší 
– jeden týden nebo sedm dní)

POČeTní PŘeDSTAvA, 
PŘeDMATeMATicKÉ 
DOveDnOSTi

Do značné míry se na přípravě pro 
zvládání matematiky podílí také cviče-
ní pro zrakovou percepci, prostorovou 
orientaci, rozvoj pojmového a logické-
ho myšlení. Využívejte tedy také námě-
ty, které zde uvádíme pro tyto oblasti.
• budování pojmů vedoucí k porov-

návání, srovnávání a následně vy-
tvoření představy množství (malý 
– velký; málo – hodně; krátký – 
dlouhý; široký – úzký; menší – vět-
ší; kratší – delší…)

• vedení dítěte k tzv. párovému při-
řazování (k řadě kostek přidat dal-
ší řadu o stejném počtu; k hrneč-
kům přiřadit lžičky apod.)

• vedení dítěte ke třídění (podle bar-
vy, podle velikosti, podle účelu...)

• vedení dítěte k řazení předmětů 
podle velikosti, pojmenování toho, 
který prvek je nejmenší, největší

• při hře s kostkami, kuličkami, 
kamínky a podobně (vždycky za 
pomoci manipulace s předmě-
ty) upřesňování operace „přidej“ 
a „uber“, případně „kolik jich pak 
bude?“; u předškoláka úplně stačí, 
pohybuje-li se v počtu kolem pěti

• postřehování počtu: „Kolik ukazu-
ji prstů?“ – cílem je, aby je dítě ne-
počítalo stále po jedné, ale aby na 
první pohled označilo počet

• Postupně vedeme k počítání prv-
ků ve skupině a k vytváření sku-
pin s daným počtem prvků (– spo-
čítej mi, kolik je tady kostek; udělej 
mi hromádku, na které budeš mít 
4 kostky

• Využití her: Domino, Člověče ne-
zlob

Osvědčená literatura – pracovní 
sešity:
• Počítání soba Boba‚ 1.–3. díl), Bed-

nářová Jiřina
• Brzy budu počtářem, Věra Kárová
• Rozvíjíme početní představy I., II., 

Michalová Zdena
• Šimonovy pracovní listy č. 8 – roz-

voj logického myšlení

Jak rozvíjet předškoláky
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PROSTOROvÁ ORienTAce
Nacvičování základních pojmů (naho-

ře, dole, uprostřed, před, za, hned před, 
hned za, mezi, pod, vedle, u) za využití 
názorných pomůcek, pomocí uvedených 
předložek vést dítě k popisu polohy ob-
jektů vzhledem k vlastní osobě
• určování vzájemné polohy dvou růz-

ných objektů (např. pod stolem je 
židlička); rozhodování o vzájemné 
poloze dvou objektů (je – není něco 
v tašce)

• vyhledání věcí na obrázku s pojmy 
dole/nahoře, vpravo/vlevo

• popisování cesty do obchodu, parku 
apod. s pojmy vpravo/vlevo.

• zakreslování jednoduchých obrázků 
podle diktátu (zakresli na výkres do 
pravého rohu nahoru míček…)

Osvědčená literatura – pracovní 
sešity:
• Orientace v prostoru a v čase pro 

děti od 5 do 7 let, Bednářová Jiřina

GRAFOMOTORiKA 
A viZUOMOTORicKÁ 
KOORDinAce
• uvolňování ruky a rozvíjení elemen-

tárních grafomotorických doved-
ností

• při uvolňování postupujte od velkých 
tahů na velké ploše, kdy pohyb vychá-
zí z ramene, bude-li cvik zvládnut ve 
velkém, pokračujte v psacím pohy-
bu vycházejícím z lokte, nakonec po 
zvládnutí vycházejte z pohybu v zá-
pěstí a z pohybu vycházejících z prstů

• práce na papíru velkého formátu, nej-
méně A3, kreslit kruhy, rovné čáry 
ovály, oblouky s vratným tahem.

• nacvičování špetkovitého držení 
tužky pomocí „ špetění”, tzn. jako-
by solit mouku, písek pomocí palce, 
ukazováčku a prostředníčku; kreslit 
tak např. obrazce na tácek, pískovi-
ště apod.; možno využít trojhranné 
pastelky/ o větším průměru/ tužky 
Stabilo

• obkreslování podle předloh, dokres-
lovačky

• skládání kostek / lega / puzzle / mo-
zaiky podle vzoru

• kreslení přes průsvitný papír, přes 
fólii

• vyhledání obrázku ve změti čar 
a jeho obtažení

• sledování čáry prstem, pastelkou
• modelování, práce s hlínou, plaste-

línou
• využívání omalovánek / domalová-

nek

Osvědčená literatura – pracovní 
sešity:
• Rozvoj grafomotoriky, Bednářová 

Jiřina
• Mezi námi pastelkami (3–5 let, 

1. díl), Bednářová Jiřina
• Co si tužky povídaly (4–6 let, 2. díl), 

Bednářová Jiřina
• Na návštěvě u malíře (5–7 let, 3. díl), 

Bednářová Jiřina
• Kreslení před psaním, Bednářová 

Jiřina
• Jedním tahem – uvolňovací grafo-

motorické cviky, Bednářová Jiřina, 
Šmarda Richard

• Šimonovy pracovní listy č. 5, 9 – gra-
fomotorická cvičení

• Náměty na uvolnění rukou – http://
www.jak-spravne-psat.cz/

• Čáry, máry I., Michalová Zdeňka

JeMnÁ A HRUbÁ MOTORiKA
K procvičování jemné motoriky je 

vhodné: modelování, vytrhávání z pa-
píru, vystřihování, sestavování řetězu 
z kancelářských sponek, navlékaní ko-
rálků, zapínání knoflíků, zipů, háčků, 
zavazování tkaniček, oblékání se, oblé-
kání panenek.

K procvičování hrubé motoriky je 
vhodné: překonávání určité vzdálenosti 
či překážky přeskokem, výskokem, sko-
kem (přes lavičku, polštář apod.), udržo-
vání rovnováhy (přecházení po provaze 
položeném na zemi, hra na sochy), skáká-
ní po jedné noze, chytání a házení míče, 
skákání přes švihadlo, zvládání jedno-
duchého rytmického pohybu (vhodné je 
spojení určitého pohybu s říkankou nebo 
písničkou, s hudebním doprovodem)

lEVÁCI:
Snažte se pořídit a využívat psací po-

třeby / pomůcky pro leváky (např. z řady 
Yoropen, Stabilo)

Osvědčená literatur
• Kuliferda a jeho svět – Nechte leváky 

drápat; Pracujeme s levákem v před-
školním věku a další; Vodička Ivo

SOUSTŘeDĚní, PRAcOvní 
vÝDRŽ, PRAcOvní nÁvyKy

Pro rozvoj soustředění, pracovní vý-
drže u jedné úkolové činnosti, schopnosti 
vyrovnat se s drobným neúspěchem po-
užívejte materiály, které jsou uvedeny 
jako vhodné pro další zde uváděné oblas-
ti. Účelem při tom je aby si dítě postupně 
zvykalo na takovéto úkolové situace a uči-
lo se v nich neodbíhat k jiným činnostem 
a snažit se pracovat až do ukončení úkolu.
• Do konce dovedený krátký úkol má 

mnohem vyšší hodnotu než del-
ší čas věnovaný procvičování, ale 
s různým přerušováním, odbíháním 
a případně i nedokončením započaté 
práce.

• Snažte se vždy dítěti předem avizo-
vat, kolik toho chcete procvičit. Ně-
kdy je to možné ukázat názorně na 
počtu příkladů (třeba jedna stránka 
s obrázky na hledání rozdílů apod.

• Schopnost soustředění na jednu 
činnost a vůle k dokončování zapo-
čatých úkolů jsou také do značné 
míry dovednosti, které lze tréno-
vat, i když jsou značně závislé také 
na neuropsychické vyzrálosti dítěte, 
kterou je potřeba respektovat (viz 
třetí odrážka)

• Učte také dítě rozlišovat postupně 
mezi zcela volnou hrou a úkolovou 
činností 

• Trénujte dítě v samostatnosti – uklá-
dání si svých věcí a hraček, příprava 
baťůžku do školky, oblékání se apod.

SOciÁLní DOveDnOSTi 
A eMOČní ZRALOST
• trénujte dítě ke zvládnutí odloučení 

se od rodičů
• trénujte dítě k sebekontrole a schop-

nosti odložit bezprostřední splnění 
svých přání

• posilujte schopnost dítěte zvládat 
vlastní emoce 

• veďte dítě k respektování jiné „ne-
rodičovské“ autority

• umožněte dítěti dostatečný pobyt 
v kolektivu vrstevníků a veďte jej 
ke spolupráci s ostatními dětmi

• trénujte dítě v dodržování stano-
vených pravidel chování; pravidel 
hry apod.

Připravila Aranka Barešová 
a Kristýna Majerková 

(zdroj internet a metodické pokyny)
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Viděl/a jsi někdy, jak traktor orá pole?
Vezmi si pastelku a zkus pomoci traktoru 
pole zorat.
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Inzerce

JANEK LEDECKÝ / ČECHOMOR
VYPSANÁ FIXA / VLTAVA / NEDIVOČ
PAVEL DOBEŠ / BATIAR GANG / KACZI
NATY HRYCHOVÁ / WHERE ARE WE NOW / a další
DIVADLO STARÁ ARÉNA / CESTOVADÉLKO / CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
DĚTSKÁ SCÉNA / WORKSHOPY / SOUTĚŽE / ATRAKCE PRO DĚTI

…tohle je festival pro celou rodinu!
DVOUDENNÍ VSTUPNÉ (v předprodeji / na místě): dospělý 440 Kč / 490 Kč • děti od 4 do 15 let 220 Kč / 250 Kč • ZTP, ZTP/P 250 Kč (pouze na místě) • VIP 1100 Kč / VIP 1100 Kč. 
DVOUDENNÍ RODINNÉ VSTUPNÉ (v předprodeji / na místě): 2 dospělí a 1 dítě 860 Kč / 1030 Kč • 2 dospělí a 2 děti 1090 Kč / 1290 Kč • 2 dospělí a 3 děti 1300 Kč / 1500 Kč • děti do 4 let zdarma.
JEDNODENNÍ VSTUPNÉ (v předprodeji / na místě): dospělý 330 Kč / 380 Kč • děti od 4 do 15 let 165 Kč / 200 Kč • ZTP, ZTP/P 200 Kč (pouze na místě) • dospělý nad 65 let 200 Kč (pouze na místě).
Předprodej vstupenek na www.ladnaceladna.cz, od června Knihovna a informační centrum Čeladná. Klienti ČPZP mohou po předložení průkazu zdravotní pojišťovny uplatnit 20% slevu na vstupném na místě.

ladnaceladna.cz      ladnaceladna

ZA PODPORY OBCE ČELADNÁ

7.–8. 8. 2020

MEDIÁLNÍ 
PARTNEŘI:

PRODUKTOVÍ 
PARTNEŘI:

ZA PODPORY:

PARTNEŘI: POŘADATEL 
FESTIVALU:

HLAVNÍ PARTNER

plakát A2 - 5.indd   1 25. 3. 2020   15:22:31

Díky doposud příznivému vý-
voji epidemie koronaviru se život 
v Česku pomalu vrací do normálu. 
Postupné rozvolňování pravidel 
bedlivě sledují i organizátoři festi-
valu Ladná Čeladná s odhodláním 
pořádat šestý ročník festivalu v pů-
vodním termínu 7. a 8. srpna 2020, 
pokud to situace umožní. Ačkoli to-
tiž česká vláda zakázala hromadné 
akce s tisícihlavou účastí s datem 
konání do 31. října 2020, o akcích 
menšího formátu, mezi něž Ladná 
Čeladná patří, dosud nerozhodla. 

„Připojili jsme náš podpis k výzvě 
#zazivouhudbu, v rámci níž pořadate-
lé menších festivalů apelují na vládu, 
aby vydala stanovisko, zda a za jakých 

podmínek se budou moci akce našeho 
typu konat,“ uvedl ředitel ladné Če-
ladné Jindřich Vaněk. Na konci dubna 
vláda povolila akce s účastí do 100 lidí 
s tím, že další rozvolňování bude ná-
sledovat a mohlo by dojít k navýšení 
počtu návštěvníků předběžně na 2 až 
5 tisíc. „Jsme v kontaktu s našimi part-
nery a všichni mají zájem na letošním 
ročníku nadále spolupracovat, za což 
jim patří velké díky. Ač je tato nejistota 
pro všechny tíživá, jsme připraveni fes-
tival připravit tak, aby si ho návštěvní-
ci mohli naplno užít a zároveň abychom 
vyhověli bezpečnostním opatřením,“ 
řekl Jindřich Vaněk. 

V letošní hudební nabídce nechy-
bí známé tváře české hudební scény:  

Janek ledecký, Čechomor, Vypsaná 
fixa, Vltava či Pavel Dobeš. Těšit se 
můžete také na písničkářku Kaczi, 
Naty Hrychovou nebo kapely Nedivoč 
a where Are we Now. Kromě koncertů 
festival uvede také divadelní předsta-
vení pro děti v podání herců ze Staré 
arény Ostrava či divadelní společnosti 
Cestovadélko. Malí návštěvníci se bu-
dou moci rovněž zapojit do kreativ-
ních dílen, workshopů a dalších do-
provodných aktivit.

Ladná Čeladná: Ještě se nevzdáváme
Co se děje v okolí
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OTEVŘENÉ CHRÁMY
OBEC  
KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Kostel sv. Prokopa a Barbory

OTEVŘENO:  
od 14. 6. 2020 
do 31. 10. 2020

Neděle 
13:00–17:00
www.doo.cz/otevrenechramy
Kostelík bude o prázdninách také otevřen  
každou středu od 15:00 do 18:00 v rámci  
projektu Mikroregionu FRENŠTÁTSKO  
SEDM OBCÍ – SEDM DNÍ V TÝDNU. 

http://www.kuncicepo.cz/rusky-kostelik

ReSTAURAce 
SKALKA

v Kunčicích pod Ondřejníkem
zahajuje prodej

POcTivÉ TOČenÉ 
ZMRZLiny

Nabízíme denně  
za příznivého 
počasí.

Srdečně zveme  
a těšíme se  
na Vaši návštěvu!
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„Do našeho týmu MiURA hotelu****  
přijmeme kolegu/kolegyni na pozici pokojská. 

Pro více informací kontaktujte  
paní Šnytovou na tel.: 

775 136 240“
*  *  *

Prodám 2 zánovní skládací  
silniční kola zn. Favorit. 

Jsem senior.

Tel.: 603 399 120
*  *  *

Hledám spolehlivou a pečlivou osobu  
na úklid rodinného domu v KpO, jednou týdně. 

Děkuji za kontakt na tel.:  
+420 724 164 564.

*  *  *

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 


