
Vážení spoluobčané.
Tyto Obecní noviny jsou dvojčís-

lem pro měsíce červenec a srpen. 
Jsou to pravé letní měsíce. Skon-
čil školní rok, začínají prázdniny  
a také hlavní období dovolených. 
Ještě jednou přeji žákům, studen-
tům i učitelům odpočínkové prázd-
niny. Dobrých přání není nikdy 
dostatek. Pěknou dovolenou a vy-
datný odpočinek přeji všem pracu-
jícím občanům. Všichni občas po-
třebujeme trochu ubrat na pracov-
ním tempu nebo úplně „vypnout“. 
Je to důležité k načerpání nových 
sil k dalšímu pracovnímu shonu. 
Bohužel někteří to moc neumíme. 

Tak si zase dáme nějakou pra-
nostiku. Na červenec – „Jaký čer-
venec – takový leden. Na svatou 
Magdalénu pohoda – pro včely vý-
hoda, a když psota – to lichota.“ 
Na srpen – „Jsou-li v srpnu hory 
kalný, budou v zimě mrazy valný. 
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude  
v zimě sněhu.“

Ještě uvedu dvě příjemné in-
formace. Podařilo se uzavřít Do-
datek č. 1 ke smlouvě o dotaci na 
kanalizací východní část se Stát-
ním fondem životního prostře-
dí. Dotace byla obci nav ýšena  
o 1 048 129,34 Kč. Obec také žádala 
o dotaci na výměnu svítidel veřej-
ného osvětlení (program EFEKT 
2016). Je příslib dotace v částce 
906 453,- Kč.

A jelikož u některých dalších 
obecních aktivit ještě nemáme po-
třebné výstupy, budeme postupně 
informovat v dalších Obecních no-
vinách.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Akce na „Huťu“
23. července
26. - 27. srpna

11 Memoriál
Jana Zajace, st.
6. srpna

11 Rybářské hody

6. srpna

14 Pouťová zábava
u hasičárny
22. července

Slovo starosty
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Přejeme Vám příjemné 
                       prožití léta

Jsme rádi, že téma nové centrum 
obce veřejnost zajímá. Usuzujeme tak 
z nejrůznějších reakcí, které k tématu 
máme. Zároveň si ale uvědomujeme, že 
okolo této záležitosti vzniká či koluje 
spousta fám, mýtů a polopravd.

Vypsání architektonické soutěže 
bylo schváleno zastupitelstvem obce 
v prosinci roku 2015 při schvalování 
akčního plánu na rok 2016. Pro bylo 
všech 13 přítomných zastupitelů. Zá-
roveň byla schválena položka rozpoč-

tu 500 000,- Kč na přípravu a realizaci 
architektonické soutěže, opět bylo pro 
všech 13 přítomných členů ZO.

Zastupitelstvo obce tedy přistupuje 
koncepčně k návrhu řešení centra obce 
(lépe řečeno jednoho z center obce) 
Kunčice pod Ondřejníkem v lokalitě 
v okolí obecního úřadu a před Huťař-
stvím. Samozřejmě si uvědomujeme, že 
naše obec je velmi rozlehlá a ve skuteč-
nosti má funkčních „center“ několik – je 
tzv. polycentrická.     (pokračování na str. 2)

Zapojení veřejnosti do přípravy zadání 
architektonicko-urbanistické soutěže 
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(dokončení ze str. 1)
Jsme si vědomi, že kvalitu veřejné-

ho prostoru budeme muset brzy ře-
šit také v horní části obce – u nádraží 
a dřevěného kostelíka a v dolní části 
obce okolo kostela. Jako první z těchto 
prostor, jsme se rozhodli řešit lokalitu 
„Huťařství“, kde jsou koncentrovány 
instituce a služby, které aspoň občas 
využívá a navštěvuje téměř každý ob-
čan obce (obecní úřad, lékaři, pošta, 
obchod, v bezprostřední blízkosti je 
škola a volnočasový areál…).  Dalším 
důvodem je, že snaha o přeměnu tohoto 
veřejného prostoru zde již v minulosti 
několikrát byla. Uvedený prostor by-
chom klidně nemuseli nazývat centrem 
obce. Můžeme o prostoru hovořit jako  
o návsi.

Již jsme Vás v uplynulém půlroce 
několikrát informovali, že před pláno-
vaným vyhlášením architektonicko-
-urbanistické soutěže, která přinese 
přehlídku konkrétních návrhů, je tře-
ba společně s Vámi, občany, sestavit za-
dání soutěže. Toto zadání by mělo po-
psat, jaké představy a očekávání máte 
Vy, obyvatelé a uživatelé tohoto místa. 
Kvalitní zadání pro architekty je před-
pokladem pro kvalitní návrh. 

Pro pomoc při získávání názorů ve-
řejnosti jsme se rozhodli oslovit - Part-
nerství, obecně prospěšnou společnost 
založenou Nadací Partnerství. Part-
nerství, o.p.s. zajišťuje poradenství  
v oblasti rozvoje šetrné turistiky a do-
pravy, organizování seminářů a exkur-
zí, plánování veřejných prostranství  
a zapojování veřejnosti. Poskytuje také 
služby týkající se přípravy a adminis-
trace projektů zaměřených na oblast 
udržitelného rozvoje a životního pro-
středí.  Více informací se dozvíte zde: 
www.partnerstvi-ops.cz. 

Partnerství o.p.s. v poslední době re-
alizovalo např. tuto obdobnou zakázku: 
Zapojení veřejnosti do revitalizace vnit-
robloků v Brně (2010)

Způsobů, jak získat názor veřejnosti 
je samozřejmě mnoho. Cílem všech pro-
běhlých aktivit bylo získat od občanů 
názory na tyto základní otázky.
•	 Čeho	si	v	současnosti	v	centru	cení-
te,	co	je	třeba	chránit	a	zachovat?		

•	 Co	Vám	v	tomto	místě	chybí,	co	je	
nefunkční,	nevzhledné	nebo	nebez-
pečné?

•	 Jak	toto	místo	proměnit	 tak,	aby	
lépe	sloužilo	svému	účelu,	abyste	jej	
rádi	navštěvovali	a	byli	na	něj	hrdí?
Partnerství uskutečnilo rozhovory  

v této věci s klíčovými i náhodně vybra-
nými osobnostmi. Další formou zjišťo-
vání vašich názorů byl dotazník, který 
měli všichni možnost vyplnit. Dostali 
jste jistě do schránek mimořádné vy-
dání obecních novin s tímto dotazní-
kem. Dotazník byl navíc po celý měsíc 
červen k dispozici na obecním úřadě 
a bylo jej také možno vyplnit on-line. 

Dne 16. 6. 2016 také proběhla bese-
da s občany, která byla strukturována 
na dvě části – v první přítomní spíše 
obecně diskutovali o vizi obce a jejího 
centra, jaké funkce a využití jsou žá-
dané a reálné. V druhé části se v pra-
covních skupinách nad mapou zabývali 
konkrétně územím a jeho uspořádání.

V řízené diskusi lidé prezentovali 
své názory na otázky „Co Vám v obci 
chybí? Co od nové podoby centra oče-
káváte? atd.“  Podněty byly zaznamená-
vány na flipchart a následně společně 
vyhodnoceny. Společně jsme se zamýš-
leli nad hodnotami, které v současné 
době řešené území (lokalita Huťařství 
nabízí). Společně jsme se snažili pojme-
novat, co nám naopak na současném 

stavu nejvíce vadí, nevyhovuje, je pro-
stě problém. Mezi nejčastěji zmiňova-
né problémy patřily např. nedostatek 
parkovacích míst, intenzita dopravy, 
budova obchodu (špatná přístupnost, 
nevhodná dispozice a velikost, vzhled), 
absence klidové/odpočinkové/setká-
vací zóny (lavičky), aj. Nakonec jsme 
společně vymýšleli, navrhovali pod-
něty, jak by se prostor mohl vylepšit.

Na závěr bychom chtěli připomenout, 
že se nejedná o plány za miliardy, nejde 
ani o totální centralizaci obce, jedná se  
o smysluplné a estetické využití při-
rozeného centra obce, tedy obecních 
ploch v okolí obecního úřadu k maxi-
mální spokojenosti občanů. Chtěli by-
chom tuto lokalitu postupně upravit  
a přetvořit v kvalitní a funkční prostor.  
Jsme si vědomi, že v tuto chvíli neznáme 
rozpočet celé akce. Nemůžeme jej znát. 
Zadání vznikne z požadavků a realiza-
ce pak z následné etapizace. Obec se 
samozřejmě bude snažit získat dotace, 
bude hledat finanční zdroje na realizaci.

Zjednodušeně řečeno – v první fázi 
se třeba reálně dočkáme nového ob-
chodu, lepšího parkování a několika 
laviček… 

Informace o dalším postupu, před-
pokládaný harmonogram 

Červenec / srpen – vyhodnocení 
podnětů veřejnosti a formulace zadání.

Den obce – 10. 9. 2016 – sumariza-
ce názorů, shrnutí a zveřejnění for-
mulace zadání, poslední připomínky 
– interaktivní výstava v galerii Karla 
Svolinského.

Konec září – vyhlášení veřejné ar-
chitektonické soutěže.

O dalších krocích v této záležitosti 
budeme pravidelně informovat.

Rada obce. Foto: Markéta Menšíková

Zdravím Vás pane starosto
Když jsem „dostal“ Obecní noviny s do-

tazníkem, týkajícího se budování centra 
obce, byl jsem upřímně překvapen.

Dotazník je koncipován tak, že se 
nedá odpovědět podle mých představ. 
Chybí tam totiž základní otázka: 1.	Po-
třebuje	obec	nějaké	centrum?	Máš	
občane	obce	tuto	potřebu?	

Moje rodina bydlí v části obce, která je 
tak trochu mimo dosah. Když jsem stavěl 

náš dům a dělal jsem dokončovací terén-
ní úpravy (kolem roku 2000), ptal jsem se 
Vás osobně(!!),jak to bude vypadat s kana-
lizací? Velmi dobře si pamatuji na Vaši od-
pověď. Do roku 2007 to bude vyřešeno!!!

Když jsem viděl, že se daly práce na 
kanalizaci do pohybu, měl jsem radost. 
Říkal jsem si, dost se to opozdilo, ale už 
to začalo.

A teď jsem nabyl dojmu, že kanalizaci 
už máme v obci všude hotovou a tak se 

s elánem můžeme pustit do další, obci 
prospěšné práce.

Velmi často slýchávám, že se nedostá-
vá obci finančních prostředků na „díla“ 
prospěšná pro občany. To prospěšné dílo 
je centrum obce?

Opravdu si pane starosto myslíte, že 
řešit centrum obce na úkor dokončení 
kanalizace je pro občany a pro přírodu 
prospěšnější?

S pozdravem Pavel Švajka

Zapojení veřejnosti do přípravy zadání...

Názory občanů
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Marie Komínková 88 let
Miloslav Jalůvka 87 let
Otilie Martináková 86 let
Jaroslav Čunta 86 let
Ludmila Bartošová 84 let
Božena Závodná 82 let
Lidmila Šipulová 81 let
Alena Glistová 70 let
Libuše Binarová 70 let
Vladislav Frydrych 70 let
Jiří Papiorek 65 let
Jana Mičulková 65 let
Rostislav Pustějovský  60 let
Vilém Střalka  60 let
Vladimír Mrkva 60 let

Eliška Chrudinová 95 let
Marie Bordovská 87 let
Drahoslav Vybíralík 82 let
Jiří Šlachta 75 let
Sylvie Tabášková 75 let
Josef Konvička 70 let
Jiřina Mrnuštíková 65 let
Jiljí Krkoška 65 let
Martin Šimůnek 60 let
Alexander Fajkus 60 let

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

„Stopy v písku na břehu moře 
skryje příliv.

To ale neznamená, že jsme tudy 
nikdy neprošli.

Stopy v srdci navždy zůstanou.“

Dne 23. července 2016  
uplyne 15 let od úmrtí  

pana Milana Káně.  
Věnujte mu prosím tichou  

vzpomínku.

Vzpomíná manželka Zdeňka,  
dcera Květa a syn Milan  

s rodinami.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Dne 27. července 2016 
uplyne 1 rok od úmrtí  
pana Josefa Řezníčka.

Za vzpomínku děkuje manželka 
Anna Řezníčková, děti Josef, Leoš 

a Helena s rodinami.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Dne 19. července 2016  

vzpomínáme 10. výročí úmrtí  
pana Jana Šilbacha.  

Kdo jste ho znali, vzpomeňte  
s námi.

Manželka Jindra, syn Marek  
a dcera Silvie s rodinami.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Dne 1. července 2016  

uplyne 10. výročí od úmrtí  
paní Marie Adamcové.

Vzpomíná manžel Jan, děti Petr, 
Pavel a Karla s rodinami.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
V měsíci červenci  

vzpomeneme 32. výročí úmrtí 
našeho drahého tatínka  
pana Jiřího Poledníka  

a zároveň 6. výročí úmrtí  
naší milované maminky  

paní Ludmily Poledníkové.

Vzpomínají synové Lumír, Jiří  
a dcera Jana s rodinami.

Jubilanti
červenec 2016

Jubilanti
srpen 2016

Vzpomínky

Poděkování

Vítání občánků

Společenská rubrika

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

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

Chtěli bychom touto cestou podě-
kovat panu MUDr. Janu Chovančíkovi 
za obětavou péči o našeho nemocné-
ho otce pana Jindřicha Chýlka. Záro-
veň děkujeme rodině, přátelům a zná-

mým, kteří se přišli s panem Jindřichem 
Chýlkem rozloučit a za projevenou sou-
strast a slova útěchy v této těžké chvíli.

Za zarmoucenou rodinu  
dcera Jana a syn Jindřich.

V sobotu 25. června jsme v obřadní síni obecního úřadu přivítali nové 
občánky Kunčic pod Ondřejníkem - Lucii Blažkovou, Mikuláše Nevřivu,  
Veroniku Stuchlou a Natálii Závodnou.

Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Foto: Petr Šebela
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Uskutečníme ji ve 
čtvrtek 14. červen-
ce 2016. Sraz bude ve 
Frenštátě p. R. na au-
tobusové zastávce u 
škol v 8.45 hod., tak-

že můžete využít autobus z Kunčic p. 
O. od BRCu v 8.20 hod. Projdeme ko-
lem Vlčiny, prohlédneme si cestu v ko-
runách stromů, dojdeme ke skokan-
skému můstku a vyhledáme si něja-
ké místo na občerstvení. Bude-li vám 

čas a trasa vyhovovat, vydejte se  
s námi.

Na vycházku vás zve výbor Sportu 
pro všechny TJ Kunčice p. O. 

Pohyb je život (Z.K.)

Letní vycházka pro seniory

Výstavba kanalizace v obci
RO projednala a schválila cenovou 

nabídku Ing. Albína Gottwalda, Reality 
MAGNUS, Javorová 8, 783 35 Olomouc 
ve výši 35 000,- Kč na výkon činnosti 
technický dozor stavby „Splašková ka-
nalizace pro rodinné domy u Huťařství“.

RO projednala a schválila Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 3. 2016 mezi 
Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a LXM 
Group, a.s. se sídlem Malostranská 579, 
742 42 Šenov u Nového Jičína. Předmě-
tem smlouvy je navýšení ceny díla „Do-
plnění kanalizace A 30“ o 48 407,17 Kč 
(viz. RO 42/2016/7 ze dne 28. 4. 2016).

RO projednala a schválila Dodatek 
č. 1 ke smlouvě č. 12134011 o poskyt-
nutí podpory ze Státního fondu život-
ního prostředí ČR v rámci Operač-
ního programu životního prostředí 
mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a Státním fondem životního prostředí 
České republiky, se sídlem Kaplanova 
1931/1, 148 00 Praha 11. Předmětem 
výše uvedeného Dodatku č. 1 je na-
výšení způsobilých výdajů a poskyt-
nuté dotace na stavbu Kanalizace – 
východní část. Dotace na tuto stavbu 
nám byla navýšena o 1 048 129,34 Kč.

Majetkové záležitosti
RO schválila zveřejnění záměru 

prodeje
• č. 5/2016 části pozemku parc.  

č. 1209/127, k. ú. Kunčice pod On-
dřejníkem.

• č. 6/2016 části pozemku parc. č. st. 
2308, k. ú. Kunčice pod Ondřejní-
kem o výměře 45 m2. 

• č. 7/2016 pozemku par.č. 1899/2,  
k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem  
o výměře 3 299 m2.

• č. 8/2016 pozemku par. č. 1/21 o vý-
měře 22 m2 a části pozemku parc. 
č. 1/1 o výměře 48 m2, oba v k. ú. 
Kunčice pod Ondřejníkem.

Žádosti o poskytnutí finančního daru
RO projednala a schválila žádost po-

bočného spolku Andělé stromu živo-

ta, se sídlem Msgr. Šrámka 1186/16,  
741 01 Nový Jičín o poskytnutí finanč-
ního daru ve výši 5 000,- Kč na podporu 
jejich neziskové organizace poskytující 
komplex zdravotně – sociálních služeb 
a zároveň schválila darovací smlouvu  
o poskytnutí výše uvedeného daru.

RO projednala další dvě žádosti  
o finanční podporu:
• žádost společnosti ČMELÁČEK 

PARTNERS s.r.o., Dokoupilova 107/3, 
724 00 Ostrava, Stará Bělá o podporu 
organizace Čmeláček - Klub rodičů  
a přátel postižených dětí.

• žádost Asociace rodičů a přátel po-
stižených dětí v ČR, Klub Radost 
Prostějov, Barákova 23, 796 01 Pro-
stějov.

RO uvedené žádosti neschválila. 
Obec Kunčice pod Ondřejníkem podpo-
ruje organizace působící přímo na úze-
mí obce nebo v bezprostředním okolí. 

Místní komunikace – opravy  
a dopravní značení

Starosta seznámil RO s třemi ceno-
vými nabídkami na komplexní opravu 
místní komunikace 66c (od krajské ces-
ty směrem k Sokolovně). RO rozhodla 
o přidělení zakázky firmě ALPINE Bau 
CZ, a.s. Šenovská 463, Ostrava – Bar-
tovice, PSČ 717 00. Nabídková cena  
952 290,10 Kč bez DPH (1 152 271,- Kč 
s DPH). RO dále projednala a schváli-
la uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a ALPINE 
Bau CZ, a.s., Jiráskova 613/13, 757 01 
Valašské Meziříčí na výše uvedenou 
opravu místní komunikace. 

Starosta dále informoval RO o roz-
sahu oprav dopravního značení v růz-
ných částech obce (např. u  základní 
školy, na Maraláku, na Pekliskách,  
v Rakovci atd.). 

Oprava veřejného osvětlení v obci
Starosta informoval RO o skuteč-

nosti, že hodnotitelská komise Mini-
sterstva průmyslu a obchodu (MPO) 

doporučila žádost obce na podporu 
projektu „Snížení energetické nároč-
nosti veřejného osvětlení Obce Kun-
čice pod Ondřejníkem“ k podpoře ze 
státního rozpočtu (státní program na 
podporu úspor energie a využití obno-
vitelných a druhotných zdrojů - Pro-
gram EFEKT 2016). Alokovaná částka 
pro náš projekt je ve výši 906 453,- Kč. 
(50% uznatelných výdajů).

Pojištění a právní služby
RO projednala a schválila přepraco-

vání stávajících smluv pojištění práv-
ní ochrany č. 2122177 a 2122178 mezi 
Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a D. A. S. 
Rechtschutz AG, pobočka pro ČR, se síd-
lem Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 
4 - Michle. Měsíční výše pojistného činí  
2 567,- Kč. Hlavní změny v pojištění 
právní ochrany - v souvislosti s NOZ – 
např. navýšení pojištění právních sporů 
až do výše 5 mil. Kč, navýšení pojistného 
krytí z 500 000,- Kč na 1 mil. Kč, navý-
šení počtů zaměstnanců obce.

RO projednala a schválila Smlouvu 
o poskytování právních služeb mezi 
Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a advo-
kátem Mgr. Jiřím Kubalou, Josefa Vác-
lava Sládka 35, 738 01 Frýdek–Místek. 
Předmětem smlouvy je poskytování 
právních služeb dle požadavků obce.

Přeznačování turistických tras  
v okolí obce

Markéta Menšíková informovala 
RO o skutečnosti, že Klub Českých Tu-
ristů provedl přeznačení turistických 
tras KČT v okolí Ondřejníku. 

(pokračování na str. 5)

Obec informuje

Informace o jednáních rady obce
11. 7.  - 15. 7. 2016
Po - Pá 7:00 - 12:00

18. 7. - 31. 8. 2016
Po 12:00 - 19:00
Út    7:00 - 12:00
St    7:00 - 12:00
Čt    7:00 - 15:00
Pá    7:00 - 12:00

Úprava ordinační doby 
MUDr. Chovančíka  

o prázdninách 
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Informace o jednáních rady obce
(dokončení ze str. 4)

Do doby, než budou dostupné aktu-
alizované mapy, nebude možné dokon-
čit vydání chystaného propagačního 
materiálu obce. 

Kultura
Místostarostka seznámila RO s Na-

bídkou zájezdového představení diva-
dla Semafor Včera dnes a zítra aneb 
Nové scénky Felixe Holzmanna. Cena 
představení 25 000,- Kč a náklady na 
dopravu. RO souhlasila s objednáním 
tohoto divadelního představení. 

Různé
RO projednala a schválila

• úpravu rozpočtu č.4/2016 v rozsa-
hu předloženého návrhu,

• přijetí dvou pracovníků na veřejně 
prospěšné práce (01. 06. 2016-31. 
05. 2017) s dotací úřadu práce,

• na základě NV č. 564/2006 Sb., pří-
loha 8) platový výměr ředitele Zá-
kladní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejní-
kem s účinností od 1. 7. 2016,

• souhlasila s průjezdem závodníků 
silničního cyklomaratonu Beskyd 
Tour 2016 přes obec dne 09. 07. 2016

Starosta také informoval RO o vý-
sledku prověrky kontroly BOZP v ZŠ  
a MŠ Karla Svolinského. RO vzala uve-
dené informace na vědomí.

RO také projednala nabídky na in-
zerci v tiskovinách mediální skupiny 
Mafra - v moravskoslezském vydání 
týdeníku 5plus2, konkrétně v rubrice 
Cestování s 5plus2  a speciální inzerce 
na tematické straně v moravskoslez-
ském vydání deníku MF DNES. RO se 
dohodla, že uvedené nabídky nevyužije.

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

Připravila Michaela Šebelová,  
místostarostka obce

Upozorňujeme občany, že toto 
vydání obecních novin je letním 
dvojčíslem. Další Obecní noviny vy-
jdou až v září, s uzávěrkou 25. srp-
na. V srpnu obecní noviny ve svých 
schránkách nenajdete.

Stáhněte si novou mobilní apli-
kaci Obec Kunčice pod Ondřejní-
kem a získejte díky oznamovacím 
push up zprávám přehled o aktuál- 
ním dění v obci. 

Obecní noviny

Dění v obci

O čem jednalo Zastupitelstvo obce 
Kunčice pod Ondřejníkem na svém  
XII. zasedání, které se konalo ve stře-
du 22. června v zasedací místnosti 
obecního úřadu. 

ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu usnesení z XI. zasedá-

ní zastupitelstva obce konaného  
28. 4. 2016,

• informace o jednáních rady obce,
• informaci o závěrečném účtu Zá-

jmového sdružení Frýdlantsko – 
Beskydy za rok 2015 včetně příloh,

• informaci o závěrečném úč t u  
Mikroregionu Frenštátsko za rok 
2015 včetně Zprávy o přezkoumání 
hospodaření dobrovolného svazku 
obcí za rok 2015 a zápisy č. 1/2015 
a č . 2/2015 z jednání dozorčí  
rady,

• návrh na rozšiřování vodovodní 
sítě z důvodu prohlubujících se pro-
blémů se suchem podané zastupite-
lem Lumírem Poledníkem.
 

ZO schválilo
• investiční dotaci farnosti Kunčice 

pod Ondřejníkem, IČO 45235481, 
na opravu farního kostela ve výši 
150 000 Kč a pověřilo radu obce 
zpracováním smlouvy a starostu 
obce podpisem smlouvy o poskyt-
nutí této dotace,

• úpravu rozpočtu obce č. 5/2016  
v rozsahu předloženého návrhu,

• celoroční hospodaření Obce Kun-
čice p. O. a závěrečný účet obce za 
rok 2015 včetně zprávy kontrolní 
skupiny krajského úřadu o výsled-
ku přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2015 - bez závad ,

• účetní závěrku Obce Kunčice p. O. 
za rok 2015,

• změnu katastrální hranice mezi k. 
ú. Čeladná a k. ú. Kunčice p. O. Jedná 
se o nahrazení hranice mezi obce-
mi Čeladná a Kunčice pod Ondřej-
níkem, která vede uprostřed toku 
dle zákresu v mapě KN, hranicí ve-
doucí po levém a pravém břehu po-
toka Stolovec dle skutečného stavu 
v terénu tak, aby nedošlo ke snížení 
výměry v žádné z dotčených obcí. 
Zároveň schvaluje Dohodu obcí  
o změně hranice obce.

Majetkové záležitosti:
ZO schválilo
• prodej pozemku parc. č. st. 2308  

o výměřě 45 m2 v k. ú. Kunčice p. O.  
LS, Kunčice p. O.  za cenu 300,- Kč/
m2 a pověřilo radu obce přípravou 
kupní smlouvy,

• prodej část i pozemku parc. č . 
1209/127 travní por. ve výměře 
max 80 m2 dle geometrického plá-
nu, který bude vyhotoven v k. ú. 
Kunčice p. O. paní MV, Kunčice p. 
O. za cenu 50,- Kč/m2  a pověřilo 
radu obce přípravou kupní smlou- 
vy,

• pr o dej  č á s t i  p o z em k u p a r c .  
č. 1/21ost. plocha - dle GP část a,  
o výměře 22 m2 a části poz. parc.  
č. 1/1 ost. plocha - dle GP část b,  
o výměře 48 m2, v k. ú. Kunčice p. O.  
RH a EH, Kunčice p. O. za cenu  
50 Kč/m2 a pověřilo radu obce pří-
pravou kupní smlouvy,

• odkoupení části poz. p. č. 1/17 díl c 
travní por. - dle GP p.č. 1/24, o vý-
měře 62 m2, v k. ú. Kunčice p. O. obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem od RH  
a EH, Kunčice p. O. za cenu 50 Kč/m2  
a pověřilo radu obce přípravou kup-
ní smlouvy,

• odkoupení poz. p. č. 3512/5 ost. ko-
munikace o výměře 1 033 m2, v k. 
ú. Kunčice p. O. obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem od VH, Kunčice p. O. 
za cenu 50 Kč/m2 a pověřilo radu 
obce přípravou kupní smlouvy,

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení služebnosti a Smlouvu o právu 
provést stavbu mezi Povodí Odry, 
státní podnik, Varenská 3101/49, 
Moravská Ostrava a Obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem, Kunčice pod On-
dřejníkem 569.

ZO pověřilo radu obce vyjednat s do-
davatelem služby svozu komunálního 
odpadu dodatek ke smlouvě, s cílem 
snížení nákladů na svoz komunálního 
odpadu (zejména s ohledem na změny 
cen PHM) a předložit tento dodatek ZO 
ke schválení. (pokračování na str. 6)

Informace o jednání zastupitelstva obce
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V nedávné době provedl Klub čes-
kých turistů (KČT) několik změn ve 
značení turistických tras v okolí On-
dřejníku a Malé Stolové. Možná jste si 
toho již někteří z Vás při procházkách 
a túrách po okolí všimli.

Jedná se o tyto změny:
1.  Původně žlutá trasa z Kozlovic 

(háj.) směrem na Kubalánky je po 
Ondřejník (sedlo) přeznačena na 
trasu zelenou (místy změnila prů-
běh a vede vhodnějším terénem  
a mimo problémové soukromé po-
zemky).

2. Zelená trasa z Kozlovic (háj.) do 
Kunčic p.O. je úplně zrušena.

3. Žlutá trasa z Metylovic, která pů-
vodně vedla až do Kozlovic (háj.) 
je zkrácena pouze na Kubalánky. 
Zrušená část žluté trasy z Kubalá-
nek směrem na Ondřejník (tur.ch.) 
je nahrazena zelenou trasou jako 
prodloužení stávající trasy od Lhot-
ky a v úseku mezi Ondřejníkem (tur.
ch.) a Ondřejníkem (sedlo) zůstává 
jen modrá trasa.

4. Původní žlutá trasa od Kozlovic 
přes Kunčice p.O. a k Malé Stolové 
je zkrácena a ukončena v Kunčicích 
p.O. na odbočce k železniční sta- 
nici.

5. Úsek z Kunčic k Malé Stolové je až  
k novému rozcestníku Pod Stolo-
vou (chaty) nahrazen modrou tra-
sou, která odtud vede dále do Hor-
ní Čeladné (původní modrá značka 
byla tedy vyvedena mimo golfové 
hřiště)

6. Od Maraláku vede nový úsek žluté 
jako část trasy od Ráztoky po sedlo 
pod Malou Stolovou.

V turistických materiálech a ma-
pách, které byly vydány dříve než le-
tos, nejsou tyto změny pochopitelně 
zachyceny. Vzhledem k tomu, že pat-
říme k turisticky vyhledávaným mís-
tům, a to zejména nyní v době letních 
prázdnin, může se stát, že někteří ná-
vštěvníci naší obce vybavení starší 
mapou budou trochu tápat...

Ke dni uzávěrky tohoto čísla Obec-
ních novin bohužel nebyly všechny 

zmiňované změny v turistickém zna-
čení správně zachyceny ani na inter-
netových mapových serverech. Spo-
lupracujeme v této věci se serverem 
mapy.cz a jakmile se vše podaří správ-
ně zakreslit, vyvěsíme aktuální mapu 
naší oblasti na webové stránky obce 
ke stažení. Zároveň se budeme snažit 
všemi dostupnými způsoby informo-
vat i návštěvníky naší obce (vyvěše-
ním na vhodných místech, informo-
vání restauračních a ubytovacích za-
řízení apod).

Chtěli bychom ale požádat i Vás, 
abyste v případě potřeby byli nápo-
mocni těm, kteří se díky těmto změ-
nám nebudou při túrách po okolí dob-
ře orientovat.

A na závěr pro úplnost - Klub čes-
kých turistů již aktualizovanou mapu 
Moravskoslezských Beskyd vydal a je 
k dostání např. v jejich e-shopu: www.
eshop.kct.cz za cenu 85 Kč.

Děkujeme za spolupráci a přejeme 
Vám všem krásné léto !

Za komisi pro cestovní ruch,
Markéta Menšíková

Znovu si dovoluji vyzvat vlastníky 
objektů, kterým obec vybudovala ve-
řejnou část kanalizační přípojky a vy-
řídila územní souhlas pro soukromou 
kanalizační přípojku a nejsou zatím 
napojeni na kanalizaci, aby tak učini-
li pokud možno v co nejkratší době. 
V rámci stavby kanalizace – východní 
část bylo vybudováno 173 veřejných 
přípojek, v současné době je napoje-
no 101 objektů. Také ještě nejsou na-
pojeni někteří vlastníci objektů, kte-
ří mají vybudované veřejné přípojky  
v oblasti kanalizace - západní část. Zde 
bylo vybudováno 210 veřejných přípo-

jek a dosud je napojeno na kanalizaci 
188 objektů. 

Využijte prosím letních a podzim-
ních měsíců k napojení svých objektů 
na kanalizaci. Pouze připomínám, že 
legislativa je v této věci stále přísnější 
a bylo by zbytečné vystavovat se pří-
padným pokutám za neoprávněné na-
kládání s odpadními vodami. Každý si 
jednoduše může spočítat, zda je výhod-
nější poctivě odvážet všechny odpadní 
vody (dle zákona) např. fekálním vozem 
na čistírnu odpadních vod nebo se na-
pojit na splaškovou kanalizaci obce, za-
platit stočné a mít záležitost vyřešenou.

Dále připomínám, že po položení 
celého potrubí kanalizační přípojky 
a před jeho zasypáním je vždy nut-
no pozvat ke kontrole pana Milana 
Kubína, tel. č. 734 412 707 a je nut-
né nejpozději do 3 dnů od napojení 
se dostavit na obecní úřad za paní 
Danielou Kociánovou, tel. č. 725 506 
902 k sepsání Smlouvy o odvádění 
odpadních vod. 

Do splaškové kanalizace nesmí 
být napojené jiné vody (např. deš-
ťová kanalizace)!

Děkujeme za pochopení.
Tomáš Hrubiš, starosta obce

Změny v turistickém značení v okolí Ondřejníku  
a Malé Stolové

Připojení objektů na kanalizaci

(dokončení ze str. 5) 
ZO na žádost vlastníka neprojed-

nalo odkoupení části poz. p.č. 3581 
ost plocha – dle GP část a, o výměře 
108 m2, v k.ú. Kunčice p.O. (včetně ná-
vrhu kupní smlouvy) (majitelem po-
zemku je spol. U malířů s.r.o., Maltéz-
ské náměstí 291/11, Praha 1 – Malá  
Strana)

ZO neschválilo prodej pozemku 
parc. č. 1899/2 ost. plocha o výměře 
3299 m2 v k. ú. Kunčice p. O. spol. PI-
NETA CZ s.r.o., Nádražní 22, Ostrava 
za cenu 1000,- Kč/m2. Jedním z důvo-

dů byl schválený záměr obce vybudo-
vat na uvedeném pozemku lesopark, 
odpočinkovou zónu s lavičkami a prv-
ky venkovního fitness, která bude 
sloužit obyvatelům horní části obce 
a také návštěvníkům Beskydského 
rehabilitačního centra, restaurace 
Skalka, rehabilitace a fyzioterapie  
BODIZ SPA. 

Usnesení zastupitelstva obce bez 
uvedení osobních údajů je ke staže-
ní na webu obce (sekce úřední des-
ka nebo levé menu položka usnese-
ní zastupitelstva) nebo je k dispozici  

k nahlédnutí na sekretariátu na obec-
ním úřadě.

Občané jsou na každé zasedání ZO 
srdečně zváni. Mohou se tak aktivně 
zapojit do dění v obci a vyjádřit své 
názory. Pokud se nemůžete osobně 
zúčastnit, je možno zasedání ZO sle-
dovat online z pohodlí vašeho domova. 

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

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

Informace o jednání zastupitelstva obce
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Elektronická evidence tržeb

Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby 
v hotovosti.

Začínáme od 1. prosince!

Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například 
i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. 
Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby

1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod a velkoobchod

1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
(např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)

1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí 
na nejčastější dotazy naleznete na:

www.etrzby.cz

www.financnisprava.cz

Elektronická evidence tržeb
v kostce

Elektronická evidence tržeb

	 je	 moderní	 řešení	 evidence	 hotovostních	 tržeb,	 které	 umožnil	 rozvoj	 internetu 
	 a	chytrých	technologií
	 zabezpečí	lepší	výběr	a	významně	omezí	daňové	podvody	s	DPH
	 odstraní	 nekalou	 konkurenci	 -	 daňoví	 podvodníci	 nebudou	 mít	 výhodu	 oproti 
	 férovým	podnikatelům
	 přinese	do	rozpočtu	až	12	mld.	korun	z	šedé	ekonomiky

Kdy bude zavedena a pro koho

	 v	první	čtvrtině	roku	2016
	 evidovat	se	budou	poskytovatelé	pohostinských	a	ubytovacích	služeb,	obchodníci	a	poskytovatelé 
	 dalších	služeb,	kteří	 inkasují	hotovost,	platby	kartou	nebo	podobná	platidla.	A	 to	postupně, 
	 po	jednotlivých	vlnách.	O	zapojení	dalších	profesních	skupin	rozhodne	Vláda	ČR.

Co o EET najdete na webových stránkách Finanční správy

	 odpovědi	na	nejčastější	otázky	a	mýty
	 návrh	zákona
	 jak	funguje	Elektronická	evidence	tržeb
	 stanoviska	komor	a	profesních	svazů

 

Diakonie Broumov,  
sociální družstvo 

 
Více na www: diakoniebroumov.cz 

 

 

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek 
 

 
 

 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici  
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 
 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 
 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti 
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové 
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 
 Knihy, časopisy 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů 
 nábytek 
 znečištěný a vlhký textil 
 

Sbírka se uskuteční: 
dne: 25. 7. až 29. 7. 2016 

 
čas: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 

úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00 
 

místo: zasedací místnost obecního úřadu 
 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 
tel.: 224 316 800, 224 317 203 

 
 

REGIONÁLNÍ 
INVESTIČNÍ POBÍDKA 

Moravskoslezský kraj připravil 
nový produkt pro podniky, 
které budou v Moravskoslezském kraji investovat

Pokud plánujete v Moravskoslezském 
kraji realizovat investici v rámci své 
podnikatelské činnosti a nedosáhnete 
na národní investiční pobídky, máte 
možnost v letošním roce obdržet 
z rozpočtu kraje individuální dotaci.  

Více informací naleznete zde:
 
Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Oddělení regionálního rozvoje
28. října 117, 702 18 Ostrava

e-mail: pobidka@msk.cz
tel.: +420 595 622 523

Nový nástroj je zaměřen jak 
na podnikatelské subjekty, které 
do regionu přichází s novým investičním 
záměrem, tak na stávající podniky 
v regionu, které svou výrobu rozšiřují. 
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Katastrální úřad pro Moravskoslez-
ský kraj, Katastrální pracoviště Frý-
dek – Místek oznamuje, že dokončil 
obnovu katastrálního operátu přepra-
cováním v katastrálním území Kunči-
ce pod Ondřejníkem obce Kunčice pod 
Ondřejníkem dnem 21.6.2016. V sou-
ladu s ustanovením §46 odst. 2 kata-

strálního zákona se dnem vyhlášení 
platnosti obnoveného katastrálního 
operátu dosavadní katastrální operát 
stává neplatným, a nadále se používá 
obnovený katastrální operát.

Ing. Pavel Kazda, 
vedoucí oddělení aktualizace KN, 

tel. č. 558 604 033

Vyhlášení platnosti katastrálního operátu

Blíží se termín zálohových plateb 
na vodné a stočné pro III. čtvrtletí 
do 25. července 2016. Další termín 
pro IV. čtvrtletí do 25. října 2016.

Ing. Tomáš Hrubiš,
jednatel společnosti Kunčická s.r.o.

Zálohové platby za 
vodné a stočné 2016

Požáry, které vznikají v přírodním 
prostředí, jsou spojeny většinou s ne-
dbalostním jednáním člověka, který si 
kolikrát ani neuvědomuje, jak snadno 
se může i malý oheň v otevřeném pro-
storu vymknout kontrole. Jedná se pře-
devším o spalování hořlavých látek na 
volném prostranství, zakládaní ohňů 
v přírodním prostředí či vypalování 
suchých porostů, ale také o kouření.

Málokdo si uvědomuje, že během 
krátké chvíle může dojít například vli-
vem poryvu větru k rozšíření ohně, kte-
ré bude dále nekontrolovatelné a vznik-
lý požár může ohrozit zdraví či život 
člověka a také jeho majetek. I obyčejný 
nedopalek od cigarety může způsobit 
požár, který může mít neblahé následky. 

K požárům v přírodním prostředí do-
chází nejčastěji v jarních měsících, kdy 
každý uklízí po zimě na zahradě a spa-

luje shrabané listí, větve a další přírod-
ní materiály. Dále je velký nárůst těchto 
požárů v letních měsících, kdy v posled-
ních letech převládají horká a suchá léta. 
Vlivem dlouhodobých vysokých teplot 
a minima srážek jsou v přírodním pro-
středí ideální podmínky pro vznik po-
žáru. V letních měsících se k příčinám 
vzniků požárů také připojuje provádění 
žňových prací, při kterých dochází ka-
ždoročně k velkému množství požáru  
a také k vysokým škodám.

Podle zákona č. 133/1985 Sb.,  
O požární ochraně, ve znění pozděj-
ších předpisů je každý povinen po-
čínat si tak, aby nezavdal příčinu ke 
vzniku požáru, neohrozil život a zdra-
ví osob, zvířata a majetek; při zdolává-
ní požárů, živelních pohrom a jiných 
mimořádných událostí je povinen po-
skytovat přiměřenou osobní pomoc, 

nevystaví-li tím vážnému nebezpečí 
nebo ohrožení sebe nebo osoby blíz-
ké anebo nebrání-li mu v tom důležitá 
okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. 
Každý by si měl tedy počínat tak, aby 
jeho jednáním nevznikla příčina ke 
vzniku požáru a nedošlo k ohrožení 
zdraví či života člověka, zvířat a ško-
dám na majetku. V případě porušení 
tohoto ustanovení hrozí podle zákona 
o požární ochraně občanům pokuta ve 
výši až 25 000 Kč, firmám může být 
udělena sankce až do výše 500 000 Kč. 

Při spalování hořlavých látek na 
volném prostranství ukládá zákon 
o požární ochraně povinnost učinit 
odpovídající opatření proti vzniku  
a šíření požáru. Laicky řečeno, udělat 
vše proto, aby se spalování nevymklo 
kontrole a nedošlo ke vzniku požáru. 

(pokračování na str. 9)

Požáry v přírodním prostředí

Máte problémy se vy-
znat v pravidelném vy-
úč t ov á n í  ener g i í ?  Od  
1. července nabude účin-
nosti nová vyhláška Ener-
get ického regulačního 
úřadu upravující vyúčto-
vání elektřiny, plynu, tep-
la a souvisejících služeb. 

Nově tak budou dodavatelé muset  
v některých případech zasílat spolu  
s vyúčtováním i přehled základních 
informací o spotřebě a platbách ve 
vyúčtovacím období. 

Pokud pro vás současná podoba 
vyúčtování energií představuje ne-
proniknutelnou změť čísel a údajů, 
nebojte se obrátit na svého dodavate-
le. „Energetický zákon ukládá doda-
vatelům povinnost veškeré údaje na 
vyúčtování uvádět v přehledné podo-
bě a na požádání je zákazníkovi sro-
zumitelně vysvětlit. Dodavatel také 
musí zajistit, aby se zákazník dostal 
i k údajům, které na svém vyúčtování 
nenajde, protože v minulosti požádal 
o zasílání tzv. zúženého vyúčtování. 

Přístup k údajům neuvedeným na za-
sílaném vyúčtování lze zajistit mnoh-
dy zřízením internetového zákaznic-
kého účtu. Je také možné dodavatele 
požádat o zasílání vyúčtování v plném 
rozsahu,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí 
právního oddělení dTestu.

Zúžené vyúčtování obsahuje zejmé-
na údaje o množství energie dodané 
do odběrného místa, o výši uhraze-
ných plateb, o výši přeplatku či nedo-
platku a o datu jejich splatnosti. Nelze 
z něj však zjistit například EAN kód 
identifikující odběrné místo, sjedna-
ný produkt a distribuční sazbu nebo 
hodnotu proudového jističe před 
elektroměrem, tedy i údaje nutné pro 
porovnání nabídek různých dodava-
telů, uvažuje-li zákazník o změně do-
davatele.

Od 1. července musí všichni do-
davatelé spolu s vyúčtováním zasí-
lat zákazníkům přehled vyúčtování 
elektřiny nebo plynu, které obsahuje 
základní informace o spotřebě a plat-
bách. Cílem je zpřehlednit vyúčtování 
a umožnit zákazníkům srovnat si vý-

hodnost své smlouvy o dodávce ener-
gií s jiným produkty na trhu. 

Bohužel však součástí přehledu ani 
jiných částí vyúčtování není informa-
ce o tom, kdy končí smlouva o dodávce 
energií, tedy zda je uzavřena na dobu 
neurčitou, nebo na dobu určitou, da-
tum ukončení smlouvy v případě, že 
je smlouva uzavřena na dobu určitou, 
a údaj o případném automatickém pro-
dloužení smlouvy, ačkoli tyto informa-
ce Energetický regulační úřad původ-
ně navrhoval do vyúčtování zahrnout.

„Někteří dodavatelé ve svých připo-
mínkám k návrhu vyhlášky namítali, že 
informace o trvání smlouvy nesouvisí 
s vyúčtováním a že nemusí být v době 
zaslání aktuální vzhledem k automa-
tickému prodloužení smlouvy. Zákazníci 
však často nevědí, kdy jim jejich smlouva 
končí. Informace o trvání smlouvy jim 
někteří dodavatelé odmítají na jejich 
žádost sdělit navzdory zákonu. Bylo by 
tedy praktické, kdyby tyto informace 
zákazník získal prostřednictvím vyúč-
tování,“ komentuje situaci na energe-
tickém trhu Zelený.

dTest: Vyúčtování energií - bude od 1. července 2016 
přehlednější?
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Prázdniny jsou za dveřmi, děti už 
se nemohou dočkat a dospělí se těší 
na dovolenou. I toto odpočinkové ob-
dobí však není zcela bez rizik. I v létě 
bychom měli dbát na základní pravi-
dla požární bezpečnosti, aby nám ně-
jaká mimořádná událost nenarušila 
chvíle pohody.

Nezapomeňte, že v období dovole-
ných ponecháváme na delší čas svou 
domácnost bez dozoru. Před odjezdem 
na dovolenou proto všechny spotřebi-
če, které nemusí být nezbytně v cho-
du, vypněte a odpojte z elektrické sítě. 
Ideální je vypnutí celého elektrického 
okruhu na centrálním jističi, spolu se 
zastavením plynu a vody na centrál-
ních uzávěrech.

Během letního období zůstáva-
jí také děti bez dozoru doma častěji, 
než bývá zvykem. V této době se děti 
mohou nudit a zpestřují si chvíle vol-
na různými experimenty. Snaží se na-
příklad překvapit rodiče samostatně 
uvařeným obědem, což nezřídka končí 
vzplanutím oleje na pánvi, vznícením 

chňapky nebo utěrky. Častou příči-
nou požárů v tomto období je již tra-
dičně hra dětí se zápalkami a cigare-
tami v blízkosti hořlavin, nejčastěji 
ve sklepích, senících nebo v lese. Děti 
se v tomto období také rády „baví“ 
telefonováním na tísňová čísla a ne-
uvědomují si, že mohou blokovat vo-
lání jiných, kteří skutečně potřebují  
pomoc.

Při výletech do lesa nezapomínej-
te, že je v lese zakázáno rozdělávat 
ohně. Pokud přece jen chcete rozdě-
lat oheň ve volné přírodě, pak pou-
ze za přítomnosti dospělých na bez-
pečném ohništi vzdáleném nejméně 
50 m od okraje lesa a v dostatečné 
vzdálenosti od hořlavých materiálů. 
Samozřejmostí by měla být dostateč-
ná zásoba vody na případné uhašení 
ohně rozšířeného mimo ohniště a za-
lití ohniště po opékání. Nazapomínej-
te, že také při grilování je třeba dbát 
bezpečnostních opatření a v případě 
silného větru raději negrilovat vůbec. 
Poměrně rozšířeným nešvarem je gri-

lování na balkónech bytových domů. 
Odlétající jiskry mohou zapálit přímo 
vybavení bytu nebo hořlavý materiál 
umístěný na balkónech sousedů a to 
i ve značné vzdálenosti a třeba až za 
několik hodin.

Přesto, že nevěříme, že by se ještě 
našel někdo, kdo by v současné době 
vypaloval trávu nebo pálil jiný odpad, 
upozorňujeme na přísný zákaz těchto 
činností.

Velké obezřetnosti by měli také 
dbát lidé, kteří musí manipulovat  
s hořlavými kapalinami. Vlivem tep-
lého počasí dochází k intenzivnější-
mu odpařování a rychlejšímu vzniku 
výbušné koncentrace. 

V horkých letních dnech se teplo-
ta v motorovém vozidle může rychle 
vyšplhat k vysokým hodnotám. Ne-
vyplatí se spoléhat na to, že je vozidlo 
zaparkováno ve stínu pod stromy, po-
stupem času se slunce otočí a sluneč-
ní paprsky mohou dopadat přímo na 
vozidlo. Ponechání zvířete nebo do-
konce dítěte v takové sauně je vylo-
ženě hazard s jejich zdravím. Častým 
zlozvykem kuřáků je také ponechání 
plynových zapalovačů volně za čel-
ním sklem vozidla. Na přímém slunci 
pak dochází k přehřátí plynové náplně  
a k výbuchu zapalovače, který je v uza-
vřeném prostoru vozidla často dopro-
vázen požárem.

Bezpečné a bezstarostné prožití 
léta přeje Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje!

Bezpečné prožití léta

Požáry v přírodním prostředí
(dokončení ze str. 8)

Firmy jsou navíc povinny každé 
spalování hořlavých látek na volném 
prostranství předem oznámit pří-
slušnému Hasičskému záchrannému 
sboru kraje (HZS kraje). Toto hlášení 
lze provést pomocí formuláře „Pále-
ní klestí“ na internetových stránkách 
HZS Moravskoslezského kraje nebo na 
příslušných telefonních číslech, které 
jsou taktéž zveřejněny na zmíněných 
internetových stránkách. Nahlásit 
pálení může i každý občan a měl by 
tak učinit, pokud se chystá spalovat 
větší množství přírodních materiá-
lů nebo bude místo pálení umístěno 
v zastavěné oblasti, v blízkosti lesa 
nebo například v chatové oblasti. Po-
kud takové pálení neohlásí, vystavu-
je se riziku, že si někdo z okolí bude 
myslet, že se jedná o požár a ohlásí to 
na příslušné operační a informační 
středisko HZS kraje. Operační stře-
disko pak bude dále postupovat stan-

dardním postupem a vyšle na místo 
příslušné jednotky požární ochrany. 
Po příjezdu jednotek na místo udá-
losti pak dojde ke zjištění, že se jed-
ná o neohlášené kontrolované pálení  
a událost bude překvalifikována na 
planý poplach. Pro občana, který je 
odpovědný za prováděné pálení to 
pak v lepším případě znamená po-
učení od velitele zásahu či vyšetřo-
vatele příčin požáru, v horším pří-
padě může dojít i na udělení pokuty.  
V případě, že by občan předem na-
hlásil pálení na příslušné operační 
středisko a následně někdo z okolí 
nahlásil požár v udané lokalitě, ope-
rační středisko nejprve kontaktuje 
občana, který provádí pálení. Operač-
ní středisko si tak ověří, zda se jedná 
o požár nebo jde o pálení, které bylo 
předem občanem nahlášeno. Tím se 
předejde případnému výjezdu jedno-
tek k neohlášenému pálení. V případě, 
že by občan, který provádí pálení, na-

příklad nezvedl telefon při ověřování 
události operačním střediskem, bude 
operační středisko postupovat stan-
dardním způsobem a vyšle na místo 
ohlášené události příslušné jednotky 
požární ochrany.   

Hasiči na základě posledních zjiš-
tění z požárů v přírodním prostředí 
vyzývají všechny občany, aby dbali 
při jakémkoliv rozdělávání otevřené-
ho ohně v přírodním prostředí vše- 
obecných zásad pro rozdělávání ohně. 
Dále vyzývají všechny občany, aby na 
svých procházkách po lukách a lesích 
neodhazovali nedopalky cigaret, jeli-
kož každoročně vznikají stovky po-
žárů právě od odhozených nedopal-
ků cigaret. Postupujte při rozdělávání 
každého ohně tak, aby z Vámi rozdě-
laného ohně nemohl vzniknout požár  
a nemohlo dojít k újmě na zdraví osob, 
zvířat či škodám na majetku.

Ing. Marek Cochlar
Velitel družstva JSDH Kunčice p. O.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK. 
Sklad Trojanovice – Bystré. 

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

Telefon: 603 315 738.

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 
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Den obce se blíží – 10. září 2016 od 14:00 v areálu školy
Co Vás letos čeká?

Skvělé jídlo a pití
Tradičně v ýborné občerst vení 

místních spolků a sdružení. Brambo-
rové placky, kýta, žebra, pečené ryby, 
palačinky, domácí burgery, grilované 
speciality, medovník, pivo, limo, káva 
a další.

Zábava a adrenalin
5 velkých nafukovacích atrakcí – 3x 

venku (skluzavka - novinka, fight are-
na, funcity), z toho dvě atrakce budou 
umístěny tradičně v tělocvičně (vojna 
a tunel). Pokud nám bude přát počasí, 
tak budou nafouknuty a naplněny ba-
zény na aquazorby a lodičky. 2 velké 
atrakce budou umístěny v tělocvič-
ně. Provoz venkovních atrakcí 14:00-
19:30. Provoz 2 velkých atrakcí uvnitř 
14:00 – 21:00. A u včelařů si zase bu-
dete moci roztočit kolo štěstí.

Kulturní program
Tradičně nás čeká vystoupení (ne-

jen) Kunčických dětí. Novinkou je le-
tos odpolední program Městské de-
chové hudby z Nového Jičína, vpod-
večer zahraje folková kapela Galerie. 
SANTHIPPA zahraje progresivní rock  
a večer nás čeká rock and roll díky 
koncertu Neo Chess Sunny Rock ´n´ 
Roll bandu.

Sport 
„Kunčický víceboj“ – sportovní úko-

ly pro děti a dospělé připraví ASPV. 

Podvečerní utkání mezi horním  
a dolním konce ve fotbale.  

„Cornhole“ - jednoduchá zahradní 
a venkovní hra pro všechny věkové 
kategorie.

A jistě mnoho dalšího…….

Podrobnosti na plakátech a na 
webu obce koncem srpna. Nezapo-
meňte, že akce se koná za každé-
ho počasí. Změna programu vyhra- 
zena. 

Srdečně zveme.

Kultura a spolkový život

Farní přívesnický tábor se základnou na kunčické faře

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

Program bude zajištěn od 8 do 16 hod.

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

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

Římskokatolická farnost Kunčice pod Ondřejníkem

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

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

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

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

Ne 10.45 hod.
Více zde: 

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

Bohoslužby
v letním období

Pouť 2016
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Restaurace Huťařství vás srdečně zve 

Kunčice p. O. na 

Těší se na vás spolek Tradice v Kunčicích p. O.

RESTAURACE HUTARSTVI Rezervace na tel.: 556 311 521
Kapacita sálu je omezena.

VEČERNÍ
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 

s populárně-odborným výkladem určená široké veřejnosti

Večerní pozorování 
přeloženo na 16. 7. 2016

Večerní astronomické pozorování 
s Hvězdárnou Valašské Meziříčí je 
přesunuto na 16.7., od 21:00 u školy.
Snad nám tentokrát bude přát počasí 
a bude jasno. Akce se koná pouze 
za jasného počasí. 
Opět bude upřesněno v 16:00 na webu 
obce a bude rozeslána zpráva uživatelům 
obecní aplikace.

www.kuncicepo.cz

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Místo:          areál TJ Sokol Kunčice p.O. 
 

 
Termín: 
 
   
      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  
    - poražení semifinalisté o 3. místo, vítězové o 1. místo 
   
Startovné:   200,- Kč na osobu 
      (nárok na jedno pivo, minerálku, zelňačku, guláš)  
 

  Za poplatek je možné si zapůjčit dresy. 
 

Přihlášky:  do 3.8.2016 
                               
      731 925 081 (p. Zajac) 
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Již 10. ročník Ondřejnického MTB 
závodu uspořádal náš oddíl první 
červnovou neděli v areálu ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského v Kunčicích pod On-
dřejníkem.  Závod proběhl bez jakých-
koliv problémů v pohodové atmosféře 
za ideálního počasí.

Počasí nám opět přálo, polojasný 
teplý jarní den. Proti loňsku se sice se-
šlo méně účastníků, hlavně v dětských 
kategoriích, přesto se na start postavilo 
86 závodníků a 3 odrážedla. Všichni si 
pochvalují především nekomerční ráz 
našeho závodu a přátelskou atmosféru.

V 10 hod. odstartovaly první dět-
ské kategorie, které měly tratě  v are-
álu školy, starší žáci si již užili terénu v 
přilehlém lesíku a lomu nad školou. Do-
rost a dospělí pak vyrazili společně na 
náročnější trať do Ondřejníka, směrem 
na Kozlovice, kolem Máří Magdaleny „po 
valašce“ zpátky ke škole, dorost 1x, do-
spělí 2x. Nejrychlejším mezi dospělý-
mi byl Viktor Klos z SK Bikbike Rubing, 
24sec. před loňským vítězem Tomášem 
Kalitou z Mike Bike. Z reakcí závodníků 
bylo zřejmé, že závod byl dobře orga-
nizačně i technicky zabezpečen. Chtěli 
bychom poděkovat škole za poskytnutí 
prostor, SRPdŠ za zajištění občerstvení, 
všem sponzorům, kteří přispěli na ceny 
nejlepším závodníkům, a také všem zá-
vodníkům a pořadatelům. Ceny nejlep-
ším  letos předával pan starosta Kunčic 
p.O., za což také děkujeme. Za foto patří 
poděkování Lubomíru Mazochovi.

Jiří Mynář, MTB Ondřejník

Na září 2016 opět připravujeme On-
dřejnický MTB duatlon – sledujte naše 
webové stránky http://www.mtbon-
drejnik.cz/

Ondřejnický MTB závod

Dětský den se i letos mimořádně vydařil. Více fotografií nejen z této akce si můžete prohlédnout na webu obce – www.
kuncicepo.cz horní horizontální menu: Fotogalerie.  Foto: Stanislava Byrtusová.
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Velmi struč-
ně o počátcích 
organizované 
turistiky v ob-
la s t i  Besk yd  
a na Valašsku.

V roce 1884 
byla založena 

prvá česká organizace Pohorská jed-
nota Radhošť s ústředím ve Frenštá-
tě p.R. a odbory např. v Brně, Frýdku, 
Kroměříži, Lipníku nad Bečvou,Mo-
ravské Ostravě, Opavě, Valašském 
Meziříčí. Pohorská jednota Radhošt‘ 
/PJR/ měla ve svém programu bu-
dování turistických cest, značení 
a výstavbu horských chat. Dodnes 
můžeme na Pustevnách obdivovat 
jejich architekturu, malby i um a do-
vednost kamenických a řezbářských 
mistrů. Zásluhou PJR bylo zde dobře 
vybavené jediné lyžařské středisko  
v českých zemích. To vše nebylo jed-
noduché hlavně s hlediska finanční-
ho. PJR ukončila svou činnost při slu-
čování všech tělovýchovných organi-
zací v roce 1948.

V roce 1888 vznikl v Praze Klub 
českých turistů. Jeho prvním před-
sedou byl Vojta Náprstek. Odbory 
KČT byly organizačně řízeny ústře-
dím v Praze a zakládaly se v místech 
pro turistiku příznivých nebo histo-
ricky zajímavých. Po první světové 
válce rozšířil KČT svou působnost 
na celé území státu a tak vznikl Klub 
Československých turistů. Nastává 
rozmach turistiky a jsou zakládány 
nové odbory.

V roce 1924 byl založen KČST mj. 
také v Kunčicích p. O. I ve stejném 
roce jako např. v Jablunkově, Novém 
Jičíně, Ostravě - Přívozu, Vsetíně.../ 
Odbor v Kunčicích p. Ondř. provo-
zoval pěší  a lyžařskou turistiku. Ve 
svých řadách měl také zkušené znač-
kaře, kteří pomáhali vytvořit síť zna-
čených cest v Beskydách a okolí. I jako 
důkaz kovová litá tabulka z r. 1924  
umístěna na lípě u pohostinst ví  
v Kozlovicích – Hukvaldy - časový 
údaj v hod, odbor KČST Kunčice p.O.

V roce 1935 dosáhl KČST nejvyš-
ší organizovanost. Měl 380 odborů  
a 111 440 členů, z toho 13.602 do-
rostu. I v Kunčickém odboru bylo  
v té době kolem 130 členů.

Za okupace v okleštěném protek-
torátu se značně omezila, nebo úplně 
zastavila činnost odboru KČST, byla 
to „Černá léta pro turistiku“. Pod-
statně se snížil počet odborů a s tím 
i stav členstva. Značení cest nebylo 
udržováno, stavební činnost klubu 

byla zastavena, proběhlo rozsáhlé 
pronásledování funkcionářů - do-
konce bylo nařízeno i odevzdání lyží 
německé správě. Po osvobození naší 
vlasti v květnu 1945 bylo potřebné  
v prvé řadě opravit poničené želez-
niční tratě, mosty, obnovit výrobu, 
zajistit zásobování, školní výuku, ře-
šit nejnutnější úkoly ve zdravotnictví  
apod.

V roce 1948 došlo k začlenění 
KČST do Sokola a později v r. 1956 do 
sjednocené tělovýchovy ČSTV.

K rozhodujícímu oživení práce  
v turistice dochází teprve po roce 
1970. Lidé přicházejí na to, že pobyt 
v přírodě je ideální způsob jak trávit 
volný čas, jak si zlepšovat svou fy-
zickou kondici a navazovat nová přá-
telství. Formy turistiky se rozšířily, 
takže každý kdo měl zájem, mohl si 
vybrat např. pěší turistiku, rekreač-
ní rodinnou turistiku s dětmi za po-
znáním, turistické a dálkové pochody, 
etapové pochody, lyžařskou, vodác-
kou, vysokohorskou nebo turistiku 
na kole – cykloturistiku.

Výstupem na Smrk dne 21. dub-
na 1974, kterého se zúčastnilo 28 
turistů z naší obce, došlo k obnove-
ní organizované turistiky v Kunči-
cích p. O. Vedením byl pověřen Alois 
Molata a organizací Jaroslav Bílek. 
Ostatní členové výboru byli doplňo-
vání postupně. Další akce, vycházka 
na Hukvaldy, předčila všechna očeká-
vání. Za krásného počasí se ji zúčast-
nilo 47 turistů, toto byl první krok  
k vytvoření stabilní členské základny. 
Z nejaktivnějších turistů a všestran-
ných sportovců musím vzpomenout 
Vladimíra Krkošku, Lubomíra Mrkvu 
a hlavního značkaře našeho odboru 
Josefa Kupčíka.

Při příležitosti Bezručova výpla-
zu na Lysou horu byl dne 8. září 1974 
ustaven turisticky oddíl mládeže 
TOM, který si pod vedením Vojtěcha 
Kaděry a Stanislava Řezníčka poz-
ději zvolil název Tuláci a postupným 
rozšiřováním čítal uvedený oddíl  
v roce 1975 - 19 členů, všechno mlá-
dež z Kunčic p.O. Tomíci se mimo 
vlastní činnosti zúčastňovali okres-
ních, krajských i celostátních soutě-
ží, na kterých dosahovali velmi kva-
litních výsledků.

Určitou stagnaci zaznamenal od-
bor v období od roku 1994, kdy ze 
zdravotních důvodů ukončil čin-
nost předseda odboru Alois Molata,  
a později byl na jeho místo zvolen  
Ing. Aleš Molata. Od roku 1999 vedl 
odbor Radomír Martiňák a v této 

době se činnost opět obnovila naplno 
a začaly probíhat akce i mimo beskyd-
ské vrcholy, které začaly v roce 1983 
a skončily v roce 2009. V roce 2001 se 
podařilo obnovit tradiční pochod „Po 
stopách partyzánů“. Od roku 2002 
pracoval do roku 2009 při KČT Kunči-
ce p. O. i oddíl TOM. Do vedení oddílu 
byly za odbor zvoleny Eva Hurníková 
a Božena Martiňáková, od roku 2004 
z řad Tomíků Jirka Cochlar a Radek 
Martiňák ml. V současné době Tomí-
ci v našich řadách nejsou, ale poma-
lu se k nám přidávají mladší ročníky, 
tak se to snad někdy změní.

Od roku 2010 převzala předsed-
nictví od svého manžela Božena Mar-
tiňáková. V současné době má KČT 
Kunčice p. O. 29 základních členů,  
z toho 8 členů tvoří výbor.
Předseda: Božena Martiňáková
Místopředseda: Rostislav Hurník
Členové výboru: Eva Hurníková

  Ilona Stanečková
  Lenka Havlíčková
  Jiří Cochlar ml.
  Oldřich Lhotský
  Jan Mazal
Výbor se schází většinou jednou za 

měsíc, a pokud je něco důležitého, tak 
řešíme vše operativně. V roce 2005 
jsme přidali k pořádání celostát-
ní charitativní akci „Čtyřlístek“, ze 
které je výtěžek použit na výstavbu 
stezek pro naše handicapované spo-
luobčany (vozíčkáře), po celé naší re-
publice, aby se i oni mohli kochat pří-
rodou. Taky jsme v roce 2006 přidali 
do celostátního kalendáře akcí „Hvěz-
dicový výstup na vrchol Tanečnice“ 
(Pustevny).

Každý rok náš odbor pořádá zájezd 
na některé pohoří, jak  v České repub-
lice, tak na Slovensku. Jsou to vždy 
čtyři opravdu super strávené dny, 
protkané nejen potem při výstupech 
na vrcholy, ale i zábavou u táboráku 
a zpěvu při kytaře. Také se zúčast-
ňujeme akcí jiných odborů, nebo po-
řádáme vycházky i mimo plán akcí.

Všechny naše akce jsou prezen-
továny v našich skříňkách (u nádra-
ží ČD a u Huťařství), na webových 
stránkách naší obce v sekci „ turisti 
“. Našich akcí se mohou zúčastňovat 
všichni zájemci o turistiku, i když 
nejsou členové našeho odboru. Tím-
to zveme všechny, kdo chtějí navázat 
nová přátelství a poznat kus přírody, 
která je tu pro nás a nabízí nám ak-
tivní odpočinek a spoustu krásných 
zážitků, aby se k nám přidali.

Výbor KČT Kunčice 
pod Ondřejníkem

Historie a současnost KČT
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Rybáři od Žabáka zvou na tradič-
ní Rybářské hody, které se budou 
konat 6.srpna 2016 od 12. hodin. 
Budou podávány tradiční rybářské 
dobroty za příznivé ceny.

Sortiment tradiční výrobky z udír-
ny a z pánve.

Rybolov od 6.00 do 18.00 hod. Pra-
vidla budou na vývěsce. Těšíme se na 

návštěvu domácích i lufťáků. Rybářské 
štěstí můžete vyzkoušet v lovu na udi-
ci, proto nezapomeňte doma svoje ná-
řadí. Rybáři svoje nářadíčko nepůjčují!

Těšíme se na návštěvu starých přá-
tel, dobré počasí a nové návštěvníky 
areálu vodních nádrží.

Bližší informace na plakátech. Dě-
kujeme za vaši přízeň.

Pozvánka na Rybářské hody

14.7.2016 letní vycházka pro seniory (ASPV)
16.7.2016 Večerní astronomické pozorování (u školy, od 21:00)
22.7.2016 Pouťová zábava - HASIČÁRNA (SDH)
23.7.2016 Pouťová zábava – HUŤO (Spolek Tradice)
23.7.2016 Malá pout’ v lesní kaple sv. Maří Magdalény (farnost)
24.7.2016 Velká pout’ ve farním kostele sv. Maří Magdalény (farnost)
6.8.2016 Memoriál Jana Zajace st. (TJ SOKOL – oddíl kopané)
6.8.2016 Rybářský den (Rybářské sdružení)
20.8.2016 Prázdninová diskotéka (SDH)
22.-26.8.2016 Přívesnický farní tábor Cesta kolem světa (Farnost)
26.-27.8.2016 Pivní slavnosti (Huťo)
10.9.2016 Den obce (obec a spolky)

Akce, které nás čekají:

Hasiči z Kunčic p. O.  
pořádají

Pouťovou zábavu  
s kapelou

OKRESNÍ  
PŘEBOR

Pátek 22. července 2016 
u hasičárny

Začátek akce v 19:00 hodin
Občerstvení:  

Bramborové placky,  
grilované maso…

V ý b or  o dd í lu 
Sport pro všechny 
při TJ Sokol Kun-
čice p. O. děkuje 
všem svým cviči-
telům žactva a i do-
spělých za čas, kte-

rý věnují přípravě a vlastním cvi-
čebním hodinám svým cvičencům 
každý týden pro celé cvičební ob-
dobí od září 2015 do června 2016.

Jsou to Zuzana a Vít Majerkovi, 
Martin Krkoška, Jarmila Polední-
ková, Eva Šigutová, Krista Černá, 
Marie Majerková, Božena Marti-
ňáková, Zdeňka Šlachtová, Věra 
Daníčková, Jiří Majerek a man-
želé Petr a Marcela Macurovi. Za 
velmi nápaditou náplň hodin pro 
děti s rodiči ve středečním cvi-
čení výbor oceňuje a děkuje Mar-
kétě Janasové a Haně Pargáčo-
vé. A také všem mladým spor-
tovcům, kteří nás reprezentují 
na krajské a republikové soutěži  
v atletice na Medvědí stezce, či 
vystupují jako rozhodčí na těchto 
soutěžích za naši tělovýchovnou 
jednotu.

Pohyb je život a sportu zdar 
(Z.K.)

Koncem května se v kostele sv. Máří Magdalény uskutečnil koncert Komorní-
ho sboru Věry Kičmerové. Koncert zorganizoval Radek Řezníček, který v tomto 
uskupení hraje. Již nyní se domlouváme na adventním nebo Vánočním koncertu. 
Máme před sebou sice ještě prázdniny a mnoho jiných akcí, ale na druhou stra-
nu, Vánoce tady budou opět dříve než loni J. Již nyní se tedy můžete na další 
koncert Komorního sboru Věry Kičmerové těšit.
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Ze života školy a školky

Určitě všichni tuhle písničku dobře 
znáte, a my, všichni z mateřské školy 
školní ji ke konci roku dodržujeme dů-
sledně. Ale popořádku….

Na konci měsíci května nám skřít-
kové poslali pohádku o tom, jak všech-
ny včelky tak zlenivěly, že místo nich 
začali květiny opylovat medvědi, na 
skleničkách od medu se místo včelky 
objevil obrázek medvěda a dokonce 
lidé začali říkat „je pilný jako med-
věd a líný jako včelka“. Protože ale 
svět musí být v pořádku, vydaly se 
naše děti na celodenní výlet s úmys-
lem všechno napravit. Větší děti při 
výpravě na Maralák, menší po okolí 
školky ukázaly včelkám, že ony líné 
nejsou, dokáží splnit všechny úkoly  
a dokonce i umí opylovat květy. Včelky 
se po tomto zjištění zastyděly a vrátily 
se ke své práci. Pokud tomu nevěříte, 
zajděte na zahradu nebo do lesa a po-
znáte, že máme pravdu.

Jednoho dne jsme také dostali chuť 
pořádně si zařádit a nemuset přitom 
dávat a poslouchat příkazy jako… „ne-
běhej, nebo někde narazíš……nelez 
tam, nebo spadneš...“ apod. Proto jsme 
se vypravili do Frenštátu p.R. do dět-
ského centra Bublinka, kde je všech-
no přizpůsobeno zájmům, potřebám 
a bezpečnosti dětí. Za hodinu děti ze 
sebe vydaly tolik energie, že jsme ji 
museli nakonec doplnit na náměstí 
výbornou zmrzlinou.

A co takhle zahrát si na indiány? 
Měli jsme štěstí, protože v blízkém 
okolí, v Trojanovicích v Liščím mlýně 
se zrovna indiánská vesnice nachází. 
Na návštěvu jsme se dobře připravili, 
Třída Ptáčků si vyrobila jednotné in-
diánské oblečení, Motýlci zase pravé 
indiánské šperky. V pátek 17. června, 
zrovna v den návštěvy foukal velký 
indiánský vítr, ale naše děti se ničeho 
nebojí. Po příjezdu do vesnice na nás 
čekaly dvě Velké Lišky, které nás celý 

den provázely. Ukázaly nám celou ves-
nici, povídaly si s námi v týpí, ukázaly 
nám vigvam, tančící arénu i indiánské 
pohřebiště. Zahráli jsme si indiánskou 
hru „bambelák“, stříleli jsme z luku  
a mohli se projet na indiánském koni. 
K obědu nám tam paní kuchařka uva-
řila pravý „bizoní vývar a bizoní rizo-
to“ a protože indiánské jídlo bylo moc 
dobré, nenechali jsme na  talíři nic. Ná-
vštěva v Liščím mlýně byla moc hezká 
a určitě se tam někdy vrátíme. 

Děti z naší školky dobře ví, co je to 
integrovaný záchranný systém, znají 
i čísla na jednotlivé složky. Moc rády 
si hrají na hasiče, policisty i záchra-
náře. Proto jsme jim společně s dob-
rovolnými hasiči připravili Zážitkový 
den u hasičárny. Ve středu 22.6. se to 
kolem hasičské zbrojnice v Kunčicích 

pod Ondřejníkem doslova hemžilo ma-
lými dětmi. Nebyl to však nábor ma-
lých hasičů. To děti z mateřské ško-
ly školní se šly podívat na hasičskou 
techniku a dozvědět se od p. Pavla 
Kahánka, proč jsou hasiči pro nás dů-
ležití. Nejen chlapci, ale i děvčátka se 
nebála zkusit nehořlavý oblek, helmu, 
zkusit si jak je těžký dýchací přístroj 
apod. Také projížďka hasičským au-
tem byla pro všechny zážitkem. Ale 
co děti nejvíce dostalo,  bylo stříkání 
hadicí, přeběh pod tryskajícím prou-
dem vody a všechny soutěže, při nichž 
voda hrála prim. A tak se děti v tento 
téměř tropický den nejen vodou osvě-
žovaly, ale hlavně získaly spoustu no-
vých informací o tom, jak fungují dob-
rovolní hasiči. 

(pokračování na str. 15)

Sláva, nazdar výletu…
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Teplo v červnu láká všechny ven - 
do přírody. Tak i třídy Sluníček a Ku-
řátek využily pěkného počasí a 9. 6. 

2016 společně vyjely na školní výlet 
na Bílou do „Obůrky“. 

(pokračování na str. 17)Výtvarný ateliér Malování kreslení 
v Praze 2 vyhlásil výtvarnou soutěž – 
Namaluj svůj vysněný den. V kategorii 
dětí do 9 let obsadila nádherné 2. mís-
to žákyně I. B třídy Eliška Peroutková 
a získala krásnou cenu – semestrální 
kurz – Kresba malba pro děti v hod-
notě 4 750,- Kč. 

Eliško, gratulujeme.
Eva Halatová

V I v červnovém čísle časopisu Pas-
telka najdeme obrázek z naší školy – 
byl vybrán od Sáry Vykrutové z I. B 
třídy.

Blahopřejeme. Eva Halatová

Červen v MŠ dolníMalí výtvarníci 
opět úspěšní

Časopis Pastelka 

(dokončení ze str. 15)
Pro děti jsou tyto informace dale-

ko cennější, když vše vidí na vlastní 
oči, když si věci mohou osahat zblíz-
ka. U hasičárny jsme prožili celý den. 
Jen na chvíli jsme si odskočili na oběd 
do restaurace Ondřejník. A protože u 
vody je hlad, odpoledne jsme si ještě 
opekli špekáčky. Tento zážitkový den 
si všichni užili, a i když téměř nikomu 
nezbylo žádné suché oblečení, rodiče 
to chápali. Možná, že někteří se sku-
tečně jednou hasiči stanou a k těm pře-
ce voda neodmyslitelně patří.

Poslední větší akcí v letošním škol-
ním roce bylo Rozloučení s předško-

láky, a protože máme rádi nové věci  
a nové výzvy, připravili jsme toto 
společné odpoledne pro všechny děti  
a rodiče z naší školky netradičně. Po-
zvali jsme našeho milého klauna „Pe-
pina Prcka“, který celé rozloučení oz-
vláštnil. Společně jsme pak poseděli  
u dětského rautu, který připravily 
naše maminky. Moc jim děkujeme. 

A to už je tady úplný závěr školní-
ho roku, kdy se loučíme s předškolá-
ky, kteří po prázdninách nastoupí do 
1. třídy. Do školy posíláme tyto děti:

Balcárková Eliška, David Ondřej, 
Fojtíková Veronika, Grohman Voj-
těch, Lorenc Vojtěch, Macura Matyáš, 
Pargačová Anna, Pavlíčková Adriana, 
Píšová Vanesa, Pytel Jan, Strnadlová 
Barbora, Šrámek Ondřej, Vávra Adam, 
Vávra Šimon.

Novým školáčkům přejeme úspěš-
ný start ve škole a všem ostatním 
krásné, pohodové a hlavně sluníčko-
vé prázdniny.

za MŠ školní
Věra Kahánková, Naďa Svobodová

Sláva, nazdar výletu…

Indiáni kmene Vycházejícího Slunce
Žáci třetí třídy prožili dva červnové 

dny mezi indiány na táborové základ-
ně DDM Kopřivnice v Kletné v rámci 
zážitkového školního výletu (viz foto 
na str. 18). Náplň výletu byla zaměře-
na především na rozvoj pohybových 
dovedností, týmovou spolupráci, ko-
operaci, rozvíjení komunikace a zodpo-

vědnosti. Hned po příjezdu je náčelník 
kmene Vycházejícího Slunce Bílý tesák 
poprosil o pomoc při záchraně velkého 
náčelníka Okana, který byl unesen zlý-
mi duchy lesa. Mladí indiáni se vydali 
na stezku Světla a Stínu a na cestě plné 
dobrodružství a nebezpečí společnými 
silami získali mocné artefakty a náčel-

níka Okana zachránili ze spárů zlých 
duchů. Žáci na Kletné prožili dva dny 
plné her a zábavy, aniž by si uvědomili, 
jakým důležitým dovednostem se nau-
čili. Zároveň měli možnost se vzájemně 
seznámit s paní učitelkou J. Mecovou, 
která je povede od září ve 4. třídě. 

Eva Sladká, třídní učitelka 
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(dokončení ze str. 16)
V krásném lesním prostředí děti 

pozorovaly rodinku divočáků, muf-
lony, srnky i jeleny. Pak si prošly zboj-
nickou stezku, kde se mnohé dozvě-
děly o zvířatech žijících volně v lesích.  
O týden později tj. 16. 6. 2016 se starší 
děti vydaly pěšky na Maralův kopec. Po 
cestě si děti prohlédly dřevěný kostel 
sv. Prokopa a sv. Barbory, poobědvaly  
v Hospůdce na Maraláku a za pilné 
plnění úkolů byly všechny odměně-
ny sladkým překvapenímJ! Nakonec 
jsme se společně i s rodiči rozloučili 
se školním rokem po indiánsku. Ráno 
jsme si vyrobili pravé indiánské čelen-
ky, nastříhali a ozdobili trička a ma-
minky upekly indiánské dobroty. Od-
poledne na zahradě nám předškoláci 
na rozloučenou zazpívali. A pak jsme 
společně s rodiči krotili mustangy, po 

laně přecházeli hluboký kanón, prošli 
stezku odvahy a po velkých kamenech 
přešli divokou řeku. Cíl byl jasný – ulo-

vit si na večeři špekáček z bizona. A mo-
hou začít ty pravé indiánské prázdniny.

Učitelky MŠ dolní

Dne 31. 5. a 1. 6. 2016, k příležitos-
ti Dne dětí, uspořádala ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského, Kunčice p. O. pro žáky 
školy dětský den, který se uskutečnil 
v areálu golfového hřiště na Čeladné. 

Žáci se pěší túrou přemístili do 
areálu golfového hřiště a první den, 
kdy program absolvovala 1. – 3. tří-
da, pak byli přivezeni autobusy zpět. 
Program, který žáci absolvovali, nebyl 
zdaleka jen o golfovém tréninku. Žáci 
zhlédli exhibiční ukázku mistra světa 
v rychlosti odpalování, dále byli roz-
děleni do skupinek, kde si na drivingu 

odpalování mohli zkusit a druhá sku-
pinka se snažila trefit do jamky na hři-
šti pro patování. Zájemci si vychutnali 
jízdu na koni, s ostatními si prohléd-
li prostory jízdárny a konírny, kde si 
mohly děti koně i pohladit. Největší 
odměnou, podle reakcí dětí, byla pro 
ně jízda na golfovém vozíku, který si 
mohly vyzkoušet a samy řídit. 

Vedení školy děkuje sponzorům, 
kteří zafinancovali občerstvení a do-
pravu (párek v rohlíku + nápoj, dopra-

vu nejmladších žáků zpět z golfového 
hřiště) a vedoucí školní jídelny, která 
pro děti zajistila nápoj, müsli tyčinku 
na cestu a nanuk jako sladkou tečku. 

Závěrem bychom chtěli poděko-
vat vedení golfového klubu v Čeladné, 
zejména paní Marii Šebestové, která 
nejen zajistila celý program na hřišti, 
ale i trenéry, golfové vybavení a hři-
ště v rámci spolupráce ZŠ a golfové-
ho klubu. 

Jaroslav Goj, ředitel školy

Den dětí na golfu v Čeladné 

Červen v MŠ dolní

Jimmy dostává PALEC NAHORU.
Stejně jako v minulém roce i letos 

(22. 6. 2016) děti z místní základní 
školy navštívily naši chovatelskou sta-
nici.  Loni se přišly podívat na štěňát-
ka a tentokrát jsme si pro ně připravili 
ukázku z výcviku psů. V hlavní roli byl 
náš Jimmy, který nadšeně předváděl 
stopování, dohledávku, aport po vý-
střelu, přinášení dummy z vody, stej-

ně tak jako zábavnější formou pojaté 
hledání a přinášení běžných předmě-
tů, např. jeho misku na žrádlo, pošťá-
kem zahozené noviny či dlouhou ply-
šovou stonožku. Třeťáčkům jsme také 
představili naši nejmladší fenečku 
Kiss, která s lehkou nesmělostí a hra-
vostí taktéž předvedla pár základních 
povelů. Děti jsme zapojili do pohybo-
vé logické hry - samozřejmě se "psí 

tématikou". Měly dostatek prostoru  
a času, aby si poskotačily na zahradě 
a abychom nezapomněli, dostatečně 
"uhladily" celý zbytek naší psí smeč-
ky. Doufáme, že jsme jim v období, kdy 
jsou již uzavřeny známky, zpříjemnili 
čekání na tolik vytoužené prázdniny.

G. Hallová, chovatelská stanice 
labradorských retrívrů 

Golden Vitality

Návštěva dětí v naší chovatelské stanici
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Ve dnech 16. 6. – 17. 6. se 5. třída 
zúčastnila třídního zážitkového vý-
letu v Kletné. Pod vedením vedoucích: 

Marcely, Johany, Lindy, Dana, René-
ho a našich skvělých paní učitelek se 
výlet vydařil podle našich představ. 

V programu nechyběla zábava jako 
například hry: Barevná strategie, 
vybíjená, hra o totemy, říkání bás-
niček a další úžasné aktivity. O naše 
hladová bříška se postarala skvělá 
paní kuchařka Kačka. Našim spolu-
žákům se moc líbila stezka odvahy, 
která byla dobrodružná. Táborovou 
základnu jsme neradi opustili. Bu-
deme se těšit na další výlet do Klet-
né. Byl to skutečně nezapomenutelný  
zážitek. 

Za 5. třídu napsaly: 
Veronika Bartošová, Lucie Poláško-

vá, Stela Baranová a Nikola Stašicová.

A do Kletné vyrazili také sedmáci...

ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunči-
ce pod Ondřejníkem a ČSOP Skalka  
v Kunčicích pod Ondřejníkem každo-
ročně spolupracují na pořádání vý-
tvarné soutěže s tématikou přírody. 
Stalo se již tradicí, že se účastní žáci 
školy kunčické i škol okolních obcí.

Letošní téma výtvarných prací,  
s názvem v ZOO, bylo dětem školního 
i předškolního věku velmi blízké a ze 
zaslané tvorby bylo znát, že všech-
ny pracovaly s velkou radostí. Bylo 
opravdu těžké vybrat vítěze jednotli-

vých kategorií. Z nejlepších dílek tak 
mohla vzniknout milá výstava, která 
byla slavnostně otevřena 2. června.  
Na vernisáži pozdravil hosty Jaroslav 
Goj, ředitel školy, který ve svém proje-
vu děti pochválil za jejich snažení a po-
přál jim další tvůrčí nápady. Chválou 
nešetřil ani David Fojtík, který malým 
výtvarníků předal jménem ochránců 
přírody krásné ceny. Všem hostům 
návštěvu galerie zpříjemnil svým pro-
gramem školní pěvecký sbor, vedený 
paní učitelkou Marií Kahánkovou.

Největší radost tento den měly 
tyto děti:
I. kategorie MATEŘSKÉ ŠKOLY 
1. místo Annika Fabiánová, MŠ TGM, 

třída Pastelka, Frýdlant n. O. 
2. místo Viktor Mičulek, třída Sluníč-

ka, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kun-
čice p. O. 

3. místo Veronika Fojtíková, třída Mo-
týlci, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, 
Kunčice p. O. 

4. místo Anna Pargačová, třída Motýl-
ci, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kun-
čice p. O. 

II. kategorie 1. a 2. třída 
1. místo Kristýna Janečková, ZŠ Če-

ladná  
2. místo Sára Vykrutová, Zuzana Kon-

vičková, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, 
Kunčice p. O.  

3. místo Johana Kaslová, ZŠ a MŠ Kar-
la Svolinského, Kunčice p. O.

III. kategorie 3. až 5. třída 
1. místo Monika Fojtíková, ZŠ a MŠ 

Karla Svolinského, Kunčice p. O. 
2. místo Markéta Fedičová, ZŠ Čeladná 
3. místo Stela Baranová, ZŠ a MŠ Karla 

Svolinského, Kunčice p. O.  
(pokračování na str. 19)

Výtvarná soutěž

Výlety do Kletné (3., 5. a 7. třída)

Výlet žáků 7. tř. do Kletné v Oderských vrších se konal ve dnech 
14.-15.6.2016 pod heslem: KDO SI HRAJE NEZLOBÍ.

Výlet žáků 3. tř. do Kletné v Oderských vrších.
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Letošní pásmo Dolňánku s názvem 
Dráteníček bylo zaměřeno na různá 
řemesla a povolání. Abychom dětem 
co nejvíce přiblížily toto téma, vyda-
li jsme se s Dolňánkem do Kozlovic, 
kde jsme jim mohly ukázat všechny 
nástroje, pomůcky a nářadí, které lidé 
používali před mnoha lety. Autobu-
sem jsme dojeli do Kozlovského mlý-
na, kde zrovna klapalo mlýnské kolo, 
poháněné vodou z mlýnského náhonu. 
Pak jsme si prohlédli mlýnské kame-
ny, mlátičky, nádoby na tlučení másla, 
valchy na praní, kovářské a bednářské 

nářadí a spoustu jiných. Velice nás po-
těšilo, že děti mnohé z toho poznaly a 
věděly, jak se s nimi pracovalo.

Pak už nás čekala návštěva Obecné 
školy, kde děti mohly psát na tabulky, 
vyzkoušely si staré lavice a také si za-
zpívaly naše valašské písničky, za něž 
získaly uznání přítomných návštěvní-
ků. Trochu strachu zažily při vstupu 
do vězení, kde už mnoho let sedí při-
kovaný zloděj.

Naše děti zaujala výstava sakrál-
ního umění a zejména obrazy Křížo-
vé cesty. Toto vše  je k vidění v pod-

kroví Fojství a Obecné školy. V malé 
světničce, kde kdysi pobýval Leoš Ja-
náček, poznaly naše kroje, krpce a hu-
dební nástroje, které jsou nám blízké. 
Po dobrém obědě v místním pivovaru 
a procházce po Kozlovicích jsme se vy-
dali zpátky do školky.  

za soubor Dolňánek
Věra Kahánková, Šárka Fialová

Co se děje v okolí

Ostrava 23. června 2016 – Desítku 
kapel uvede festival Ladná Čeladná 
na svém druhém ročníku, který se 
koná 29. a 30. července v areálu Zá-
kladní školy Čeladná. Návštěvníci se 
mohou těšit na pestrou paletu žánrů 
od rocku, přes folk, jazz, world music 
až po electro swing. Hvězdou první-
ho dne je kapela Zrní, která vyprodá-
vá kluby po celém Česku a na kontě 
má několik hudebních ocenění. Dru-
hý večer pak bude patřit britské šes-
tici CC Smugglers, jež platí za jednu 
z nejlepších naživo hrajících kapel 
současnosti. 

Program Ladné Čeladné sestavuje 
dramaturgický tým festivalu Colours 

of Ostrava s cílem představit publi-
ku kapely, které stojí mimo komerč-
ní proud a ve svých žánrech patří ke 
špičce. „CC Smugglers začínali hrát na 
ulici, přitom v současnosti vyprodáva-
jí koncerty napříč Evropou. Stejně tak 
kapela Zrní se z undergroundu vypraco-
vala na výsluní české klubové scény a na 
kontě má dvě zlaté desky. Čankišou pro 
změnu patří k esům české world music  
a úspěchy slaví i v zahraničí,“ říká na 
adresu hlavních hvězd dramaturg 
Ladné Čeladné Jiří Moravčík. 

Zastoupení žánrů na Ladné Čeladné 
je bohaté – na své si přijdou i milovníci 
taneční muziky, a to především druhý 
festivalový den, kdy zahrají hned tři ka-

pely tohoto ražení. „Sobotní program 
zahajuje trio Noisy pots, jež tvoří svěží 
a zcela originální hudbu, kterou sami 
nazývají kuchyňské elektro a rozhod-
ně stojí za to vidět je naživo. Za pozor-
nost dále stojí kapela Circus Problem, 
kombinující balkánskou dechovku  
s diskotékovým beatem, z čehož vzniká 
neuvěřitelně energická muzika, která 
nenechává publikum chladným. Na jis-
tě nezapomenutelnou show se pak ná-
vštěvníci mohou těšit v podání pioný-
ra českého electro swingu Dj Mackieho 
Messera, jenž v Čeladné představí směs 
latinského jazzu, electro blues a electro 
swingu,“ doplnil Jiří Moravčík. 

(pokračování na str. 20)

Festival Ladná Čeladná láká na kvalitní kapely  
mimo hlavní proud

Výtvarná soutěž 

Dolňánek v Kozlovicích

(dokončení ze str. 18)
IV. kategorie 6. a 7. třída 
1.  místo Lucie Chovančíková, ZŠ a MŠ 

Karla Svolinského, Kunčice p. O. 
2.  místo Tereza Janotová, ZŠ a MŠ Kar-

la Svolinského, Kunčice p. O. 
3.  místo Monika Šigutová, ZŠ a MŠ 

Karla Svolinského, Kunčice p. O. 

V. kategorie 8. a 9. třída 
1.  místo Jana Mikulková, ZŠ a MŠ Kar-

la Svolinského, Kunčice p. O. 
2. místo Eliška Chovančíková, ZŠ a MŠ 

Karla Svolinského, Kunčice p. O. 
3. místo Lada Struziaková, ZŠ a MŠ 

Karla Svolinského, Kunčice p. O. 

Kolektivní práce MŠ 
1.  místo třída Hvězdička, MŠ Janáčko-

va, Frýdlant n. O. 

Kolektivní práce ŠD 
1. místo ŠD, oddělení Žabky, ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského, Kunčice p. O. 

Všem gratulujeme. M. Jurková

Poděkování
Pro paní uči-

telk u Zdeňk u 
Zelovou byl ten-
to školní rok po-
slední pracovní. 
Za její dlouhole-
tou práci ji moc 
děkujeme a po-
síláme vzkaz:

Přejeme Ti v důchodu jenom 
samou pohodu.

Vnoučátek si užívej, lékařům 
se vyhýbej.

Hodně dlouhá léta si ve zdra-
ví užívej.

všechny holky z kunčické školky
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           DRAŽBA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY  
  elektronická dražba na dražebním portálu www.exdrazby.cz 
 
                                                                          
 
 
 
 Pro příští zemědělské období volné pro zemědělské využití 

 DRAŽBA PROBĚHNE JIŽ 15. 09. 2016 
Nejnižší podání 176 000,- Kč 

  Oceněno částkou 220 000,- Kč 
více na tel. 734 730 178 a adrese ek@kocinec.eu 

     

(dokončení ze str. 19)

Dětská scéna i hlídání dětí
Kromě hudební scény si Ladná Če-

ladná zakládá na kvalitním programu 
pro děti, festival proto připravuje dět-
skou zónu s mnoha aktivitami. Chybět 
proto nebudou divadelní představení  
a animované filmy. Díky zapojení do 
projektu Celé Česko čte dětem na le-
tošním ročníku zazní i pohádky v po-
dání hudebníků a divadelníků – svou 
účast přislíbil například zpěvák Jan 

Unger ze skupiny Zrní a Albert Černý z 
Lake Malawi, herečka a zpěvačka Bára 
Hrzánová či Vlaďka Krakovková z Di-
vadla loutek Ostrava. 

Kdo rád tvoří, může s dětmi navští-
vit workshop pod vedením Radky On-
dráčkové, autorky knížky pro děti a 
rodiče s názvem Zanzibar jak vyšitý.

Výtvarnou dílnou připravuje i soci-
ální podnik Krabičky, jehož instrukto-
ři zájemcům ukáží, jak si mohou z pa-
pírových kartonů vyrobit například 
hudební nástroje. Součástí areálu je 

klidová zóna, kde si budou moci malí 
návštěvníci odpočinout, zatímco ro-
diče nejmenších dětí zde najdou zá-
zemí s přebalovacím stanem či kojí-
cím koutkem. 

Návštěvníci mohou dále využít slu-
žeb místní Mateřské školy Čeladenská 
beruška, která po dobu konání festi-
valu vždy od 13 do 21 hodin zajistí 
hlídání dětí ve věku od 3 do 8 let. Ve 
školce mohou děti zůstat tři hodiny, 
přičemž kapacita je 24 dětí a cena za 
hlídání činí 30 Kč za hodinu. 

Festival Ladná Čeladná láká na kvalitní kapely...

I N Z E R C E 

Hudební skupina Zrní.


