
Vážení spoluobčané,
již tradičně vycházejí prázdni-

nové Obecní noviny jako dvojčíslo 
pro měsíce červenec a srpen. Jsou 
to měsíce prázdnin a dovolených. 
Všem přeji, aby si tyto letní měsíce 
užili podle svých představ a také, 
abychom si uměli odpočinout a na-
čerpat nové síly do dalšího běhu 
každodenního života. 

Měsíce červenec a srpen jsou též 
bohaté na slavná výročí. Červenec 
- Dne 1. 7. 1991 – v Praze proběh-
lo rozpuštění Varšavské smlouvy. 
Dne 4. 7. 1776 – Americký kongres 
schválil Deklaraci nezávislosti, 
tím vznikly Spojené státy americ-
ké. Dne 5. 7. 1863 – Příchod slo-
vanských věrozvěstů Cyrila a Me-
toděje na Velkou Moravu. Dne 9. 7.  
1357 – Karel IV. položil v Praze zá-
kladní kámen Karlova mostu. Dne 
21. 7. 1961 – Americký kosmonaut 
Neil Armstrong vystoupil jako prv-
ní člověk na povrch Měsíce. Srpen 
– Dne 4. 8. 1306 – V Olomouci byl 
zavražděn Český král Václav III. 
Přemyslovci tak vymřeli po meči. 
Dne 6. 8. 1945 – Americký bom-
bardér svrhl atomovou bombu 
na japonské město Hirošimu, za-
hynulo více než 90 000 lidí a dne  
9. 8. 1945 svrhl americký bombar-
dér atomovou bombu na další ja-
ponské město Nagasaki, zemřelo 
okolo 70 000 lidí. Dne 12. 8. 1881 
– Došlo k požáru Národního diva-
dla v Praze. Dne 21. 8. 1968 – Voj-
ska pěti států Varšavské smlouvy 
v čele se Sovětským svazem vtrhla 
do Československa, tím bylo násil-
ně potlačeno pražské jaro. 

(pokračování na str. 2) 

Vycházka  
pro seniory
14. září

4 Beskydské hry 
bez hranic
2. září

Den obce 

9. září

1514 Letní akce 

Slovo starosty

ročník XXVII. číslo 07-08/2017 Zdarma

19

Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Karla Svolinského v Kunčicích 
pod Ondřejníkem

Dne 4. 10. 2016 byla doručena žá-
dost ředitele ZŠ a MŠ Karla Svolinské-
ho o navýšení kapacity ZŠ z důvodu 
narůstajícího počtu žáků ZŠ. Celko-
vá kapacita 230 žáků. Předpokláda-
ný stav ve školním roce 2017/2018 
bude 226 žáků. Očekává se překroče-
ní stávající kapacity ve školním roce 
2018/2019. Dále ředitel školy upozor-

nil na nedostatečnou kapacitu školní 
družiny a chybějící samostatné pro-
story pro školní družinu. V současné 
době je pouze jedna třída školní dru-
žiny, ostatní třídy ŠD jsou ve třídách 
po skončení řádné výuky. Kapacita 
školní družiny je 90 dětí, ideální stav 
by byl 120 dětí. 

 (pokračování na str. 10) 

Budeme přistavovat školu  
a vybrali jsme jak

Dospělým přejeme klidnou dovolenou, 
dětem prima prázdniny a všem 
krásné a pohodové léto!
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Obec informuje

(dokončení ze str. 1)
Dne 26. 8. 1992 – Václav Klaus  

a Vladimír Mečiar podepsali v Brně 
dohodu o rozdělení Československa. 

V dubnových Obecních novinách 
jsme informovali o možnosti bez-
platného forenzního značení jízd-
ních kol v obci. Značení proběhlo  
v prvním termínu v sobotu 27. 5. 
2017 v suterénu obecního úřadu (ga-
ráže). Označeno bylo 62 kol. Podzim-
ním termínem forenzního značení 
kol je sobota 30. září 2017 od 9:00 
do 17:00 hodin v suterénu obecního 
úřadu. Prosím, využijte možnosti 
ochránit takto svůj majetek před pří-
padnými zloději. Akce působí i jako 
preventivní opatření. 

Zvlášť bych chtěl vyzvednout 
schválení nového územního plá-
nu obce na XVI. zasedání zastupi-
telstva obce (ZO) dne 23. 5. 2017. 
Obec schválila první územní plán na  
XXII. zasedání ZO dne 24. 10. 2002.  
V průběhu doby byly schváleny  
4 změny územního plánu. Další změ-
ny původního územního plánu již 
nebylo možné provádět, podle plat-
né legislativy musela obec připravit  
a projednat nový územní plán. Záměr 
pořízení nového územního plánu 
obce schválilo ZO na svém XIII. zase-
dání dne 13. 12. 2012. Tedy pořízení 
nového územního plánu obce probí-
halo zhruba čtyři a půl roku, což je 
standardní doba. Některé obce při-
pravují územní plán i 10 let.  

Dále pokračuje příprava stavby 
rozhledny na Ondřejníku. Na staveb-
ní úřad ve Frýdlantu n. O. byla podá-
na žádost o územní a stavební povo-
lení. V současné době probíhá dopl-
ňování potřebných dokladů podle 
požadavku stavebního úřadu. Bylo 
provedeno geodetické zaměření plo-
chy pro stavbu rozhledny, byl prove-
den inženýrskogeologický průzkum 
místa k založení stavby rozhledny. 
Za účasti vlastníka pozemků byl vy-
tipován prostor zařízení staveniště, 
také byly stanoveny přístupové ces-
ty pro dopravu materiálu do prostoru  
staveniště. 

V měsíci červenci budou ukončeny 
některé stavební aktivity obce – bu-
dou připraveny ke kolaudaci 3 lávky 
pro pěší přes vodní toky podél kraj-
ské komunikace od Huťařství směrem 
na Tichou. Zvýší se tím bezpečnost 
chodců. Bude zprovozněna pro veřej-
nost další část areálu u naší základní 
školy – tartanový ovál 240 m s běžec-
kou dráhou a doskočištěm, asfaltový 
chodník s možností in-line bruslení, 
venkovní posilovna. 

Byla zahájena stavba Rozšíření 
parkovacích stání před základní ško-
lou. Vznikne tak 14 podélných par-
kovacích stání před ZŠ, které budou 
sloužit hlavně rodičům k přivezení 
dětí do školy a jejich odvoz z vyučo-
vání. Také by měla být zahájena stav-
ba úpravy ploch u školy – jedná se  
o „točnu“ za rampou u jídelny, která  

bude sloužit k otáčení vozidel mimo 
křižovatku a k bezpečnému vysazení 
dětí při příjezdu ke škole. Obě akce 
budou dokončeny do začátku nového 
školního roku.

Jako úspěch vnímám schválení 
přístavby základní školy - navýše-
ní kapacity ZŠ zastupitelstvem obce 
na XVII. zasedání ZO dne 27. 6. 2017 
– podrobněji je popsáno v samostat-
ném článku Obecních novin. Taktéž 
jsou popsány některé další aktivity 
obce v samostatných článcích těchto 
Obecních novin, proto je nebudu více 
rozepisovat.

Jelikož se blíží kunčická pouť, 
která proběhne v sobotu 22. 7. 2017  
v 15:00 hodin u kapličky sv. Maří 
Magdalény (tzv. malá pouť) a v neděli 
23. 7. 2017 uvádím alespoň stručnou 
informaci o nutné opravě této kap-
ličky. Při velkých větrech ze soboty 
4. března na neděli 5. března 2017 
došlo k vyvrácení dvou vzrostlých 
smrků na uvedenou kapličku, která 
byla pádem stromů značně poško-
zena. Kaplička bude do „malé pouti“ 
opravena. Opravu zajišťují biskupské 
lesy. V příštích Obecních novinách 
uvedeme podrobněji, včetně několi-
ka fotografií.  

Ještě jednou přeji všem krás-
né prožití prázdnin a dovolených. 
Také si užijte tradiční kunčickou  
pouť.

Tomáš Hrubiš, 
starosta obce

Slovo starosty

U příležitosti letních dětských tá-
borů Agentury TAPAZA bude na 
betonovém hřišti nad ubytovna-
mi rekreačního střediska Krkoška 

(Mládí) odpálen ohňostroj. 

Datum konání: 
18. 7., 27. 7., 5. 8., 14. 8.,  

23. 8., 30. 8. 2017  
vždy v čase 21:50-22:00 hod.

Upozorňujeme, že toto vydání obecních novin je letním dvojčíslem. Další  
obecní noviny vyjdou až v září, s uzávěrkou 31. srpna. V srpnu obecní  
noviny ve svých schránkách nenajdete, až v polovině září.

Blíží se termín zálohových plateb na vodné a stočné pro III. čtvrtletí -  
25. července 2017.

Upozornění  
ohňostroje

Další vydání obecních novin

Kunčická s.r.o. – zálohové platby 
za vodné a stočné
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Marie Komínková  89 let
Miloslav Jalůvka  88 let
Jaroslav Čunta  87 let
Božena Závodná  83 let
Lidmila Šipulová  82 let
Bedřiška Dostálková  75 let
Pavel Švajka   70 let

Anna Řezníčková  70 let
Marie Nevřivová  70 let
Zdeněk Jurák   65 let
Karel Křivák   65 let
Marcel Matušák  65 let
Libuše Šablaturová  60 let

Marie Bordovská  88 let
Drahoslav Vybíralík  83 let
Horst Trebuna  75 let
Václav Petr   75 let
Miroslav Jurek  70 let
Ľudmila Mylková  70 let
Václav Krkoška  70 let
Alžběta Krkošková  65 let

Zdeněk Čech   65 let
Zdeněk Gračka   65 let
Slavomíra Hiľovská  60 let
Jarmila Heinzová  60 let

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

Jubilanti červenec 2017

Jubilanti srpen 2017

Poděkování

Nová okrasná jabloň v parku 
rehabilitačního centra se jmenuje 
Maruška

Společenská rubrika

Děkuji MUDr. Chovančíkovi a ses-
třičce Silvě Starečkové za mimořád-
nou péči o manželku paní Mgr. Evu 
Michnovou. 

Michna Jaroslav, manžel.

Pár dnů po Maruščiných nedo-
žitých narozeninách jsme se sešli  
s pracovníky rehabilitačního oddě-
lení a také s její dcerou a vnučkou 
ke společnému zasazení stromu na 
její památku. Maruška Zemanová  
z Kunčic pod Ondřejníkem byla nej-
déle pracující „rehabkou“ (do Ne-
mocnice Čeladná nastoupila v roce 
1969!), byla u zrodu první rehabili-
tační ambulance a poté se podílela 
na vzniku rehabilitačního oddělení. 

Okrasnou jabloň (Malus Rudolph) 
jsme pojmenovali Maruška a společ-
nými silami zasadili v areálu našeho 
parku v místě, které měla obzvláš-
tě ráda. Pokaždé, když jabloň bude 
kvést, nebo jen půjdeme kolem, určitě 
si vzpomeneme, že na nás Maruška tak 
trošku dohlíží... I když z tohoto života 
tak náhle odešla. Měli jsme ji všichni 
moc rádi.

Dobroslava Havránková, 
vedoucí rehabilitace BRC

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

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

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

Vzpomínky

Dne 1. července 2017 
uplynulo 11 let od úmrtí  
paní Marie Adamcové. 

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

Dne 13. července 2017  
uplynulo 10 let od úmrtí  
pana Dušana Valáška  

a 18. července 2017  
vzpomeneme 11. výročí úmrtí  

pana MUDr. Stanislava Dobiáše. 
Věnujte jim prosím tichou  

vzpomínku. 

Vzpomíná rodina

V měsíci červenci  
vzpomeneme 33. výročí  

úmrtí našeho drahého tatínka 
pana Jiřího Poledníka  

a zároveň 7. výročí úmrtí  
naší milované maminky  

paní Ludmily Poledníkové.

Vzpomínají synové Lumír, Jiří  
a dcera Jana s rodinami.

Dne 19. července 2017  
vzpomínáme 11. výročí úmrtí 

pana Jana Šilbacha. 
Kdo jste ho znali,  

vzpomeňte s námi. 

Manželka Jindra, syn Marek  
a dcera Silvie s rodinami. 

Dne 30. července 2017  
vzpomeneme první výročí  

úmrtí pana Emila Cochlara. 

Manželka s rodinou.

* * *

* * *

* * *

* * *

První lopaty zeminy k jabloni vhodila Maruščina dcera a vnučka, další obstarali 
postupně všichni přítomní. Foto: Andrea Adamová
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Poděkování za skvělý zážitek
paní Zdeňce Křenkové za uspo-

řádání zájezdu 8. června 2017. Byli 
jsme na Bouzově, v tvarůžkárně  
v Lošticích a v arboretu v Bílé Lhotě.

Její organizace a připravenost ne-
měly chybu. O každém navštíveném 

místě jsme byli během cesty perfekt-
ně informováni. Byl zajištěn i velmi 
chutný oběd v podhradí Bouzova. 
Cestou domů nás v autobuse čekala 
tombola za asistence paní Jany Mar-
kové a Alenky Pavláskové. O bezpeč-

nou jízdu do všech míst se postaral 
pan řidič Glembek jun. 

Ještě jednou díky!! Za vše a všem! 

Parta bývalých Kunčičanů 
z Čeladné

Pozvánka na vycházku pro seniory

Vítání občánků 17. 6. 2017

Ve čtvrtek 14. září 2017 navštívíme Památník Josefa Kaluse 
na Čeladné. Sraz v 9.30 hod. u ruského kostelíku. Projdeme 
přes golfové hřiště. Prohlídka trvá asi 60 minut. Po prohlídce se 
rozhodneme, kterou cestou se dáma na zpáteční cestu a kam se 
stavíme na občerstvení.  Za výbor SPV Zdeňka Křenková

V sobotu 17. června jsme v obřadní 
síni obecního úřadu přivítali nové ob-
čánky Kunčic pod Ondřejníkem – Ji-
řího Kociána, Barboru Šilbachovou  
a Amálii Šnajdarou. Dětem i rodičům 

přejeme hodně zdraví, štěstí a spoko-
jenosti. Foto: Yvona Masmanidu

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

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

Výlet seniorů SPV – pohyb je život. Že jsou senioři čím dál aktivnější a účastní se výletů v hojném počtu, dokazují foto-
grafie z 15.6.2017. Navštívili jsme Lašské muzeum, poté následovala prohlídka Fojtství a to vše v Kopřivnici. Protože nám 
počasí přálo a nálada byla skvělá, tak jsme došli krásnou přírodou až na Štramberské náměstí. Samozřejmě nechybělo 
občerstvení a odpočinek. Opět, perfektní akce díky paní Zdeňce Křenkové! Foto: Jana Mončková
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XVII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice p. O.
Zastupitelstvo obce Kunčice pod 

Ondřejníkem na svém XVII. zasedání 
konaném dne 27. 6. 2017

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

ní zastupitelstva obce konaného  
23. 5. 2017   

• informace o jednáních rady obce. 
Podrobnosti k tomuto naleznete  
v samostatném článku na straně 6

• zprávu o činnosti kontrolního vý-
boru

• informaci o závěrečném účtu Zá-
jmového sdružení Frýdlantsko – 
Beskydy za rok 2016 včetně příloh

• informaci o závěrečném účtu dob-
rovolného svazku obcí (DSO) Mi-
kroregionu Frenštátsko za rok 
2016 včetně Zprávy o přezkoumá-
ní hospodaření DSO Mikroregionu 
Frenštátsko za rok 2016 a zápisu  
č. 1/2017 z jednání dozorčí rady

Schválilo:
• program XVII. zasedání zastupitel-

stva obce
• celoroční hospodaření obce Kun-

čice p. O. a závěrečný účet obce za 
rok 2016 včetně zprávy kontrolní 
skupiny krajského úřadu o výsled-
ku přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2016 - bez závad 

• účetní závěrku obce Kunčice p. O. 
za rok 2016

• dotaci farnosti Kunčice pod Ondřej-
níkem na opravu majetku farnosti 
ve výši 250 000,- Kč, včetně Veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí do-
tace č. 14/2017 mezi obcí Kunčice 
p. O. a Římskokatolickou farností 
Kunčice pod Ondřejníkem 

• rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Karla Svo-
linského, Kunčice pod Ondřejníkem 
na základě architektonické studie 
zpracované architektonickou kan-
celáří Architráv s.r.o., Nerudova 28, 
741 01 Nový Jičín (nabídka č. 1), zá-
roveň přiděluje veřejnou zakázku 
VZ č. 5/2017 na zpracování projek-
tových prací a inženýrské činnosti 
architektonické kanceláři Architráv 
s.r.o., Nerudova 28, 741 01 Nový Jičín, 
v ceně cca 1 000 000 Kč a pověřuje 
RO přípravou a schválením smlouvy  
o dílo. Podrobnosti k tomuto nalez-
nete v samostatném článku na stra- 
nách 1 a 10-13 a na webu obce: http://
www.kuncicepo.cz/pristavba- 
-zakladni-skoly. 

• aktualizaci Programu rozvoje obce 
Kunčice pod Ondřejníkem - Akční 
plán 2017 - strategická oblast 6) 
Skupina projektů v rámci strategic-

ké oblasti Školství a volný čas. Po-
drobnosti k tomuto naleznete v sa-
mostatném článku na straně 13 a na 
webu obce http://www.kuncicepo.
cz/rozvoj-obce-2016-2020. 

• pořízení nové komunální techniky 
pro obec – terénní užitkové vozidlo 
se sklopnou ložnou plochou včet-
ně přívěsného vozíku, v částce cca  
1 200 000 Kč vč. DPH. ZO pověřuje 
RO prověřením nejvýhodnější for-
my financování a uzavřením kupní 
smlouvy.

• Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce Kunčice pod Ondřejní-
kem mezi obcí Kunčice pod Ondřej-
níkem a Moravskoslezským krajem, 
28. října 117, Ostrava. Předmětem 
této smlouvy je příspěvek obce na 
kotlíkové dotace (55 000,- Kč pro 
celkem 11 žadatelů).

• úpravu rozpočtu obce č. 3/2017  
v rozsahu předloženého návrhu  
s doplněním o následující položku 
FINANCOVÁNÍ 8115: 1 200 000,- Kč 
a VÝDAJE OdPa 3639: komunální 
služby a územní rozvoj 1 200 00,- Kč

Majetkové záležitosti – prodeje, 
odkupy a směny pozemků:
• a) prodej pozemku parc. č. 635/1 

orná půda o v ýměře 6 605 m2  
v k. ú. Kunčice p. O. LŘ a LŘ, Kunči-
ce p. O. za cenu 30 Kč/m2

• prodej pozemku parc. č. 3344/3 
ost. plocha o výměře 445 m2 v k. ú.  
Kunčice p. O. za cenu 50,- Kč/m2,  
a parc. č. 2367/8 trvalý travní po-
rost v k. ú. Kunčice p. O. o výměře  
1 065 m2, za cenu 30 Kč/m2 EU  
a PU, Kunčice p. O.

(pokračování na str. 6) 

Pozemek  
parcelní č.

Vlastník  
pozemku Bydliště LV Stavba

Kunčice p. O.

2958 SD Kunčice p. O. 2051 Chodník a vodovod k DPS 

3007/1
3007/2 RP Rožnov p. R. 2787 Chodník a vodovod k DPS 

258/1 PK, VK Kunčice p. O. 656 Chodník a vodovod k DPS 
– SO vodovod Parmovice

3410/4 BK Prostějov 1908 Splašková kanalizace A 10 
- prodloužení

3410/4 JG, EG Lutín 1908 Splašková kanalizace A 10 
- prodloužení

3412/1 MC Kunčice p. O. 1001 Splašková kanalizace A 10 
- prodloužení

1133/14 
1133/15 PF, JF Kunčice p. O. 2505 Splašková kanalizace A 10 

- prodloužení

2394/9
2394/10 VH Čeladná 2536

2528 Vodovod Pícha

2387
3477/2 LW Ostrava 2611 Vodovod Pícha

3478 RŠ, HŠ Ostrava 1233 Vodovod Pícha

2397 JF, PF Trojanovice 483 Vodovod Pícha

2394/10 JF Trojanovice 2528 Vodovod Pícha

2394/10
2394/8 KS, ZS Kunčice p. O. 2528 Vodovod Pícha

2394/10 MŠ Kunčice p. O. 2528 Vodovod Pícha

2394/10 TM, EM Kunčice p. O. 2528 Vodovod Pícha

2367/1, 3475 
2367/7
2365/1
2365/3

PU, EU Kunčice p. O. 2677 
2748 Vodovod Pícha

2398/1 JV Kopřivnice 1336 Vodovod Pícha

Trojanovice

3374 PU, EU Kunčice p. O. 748 Vodovod Pícha

3301 VP Praha-Nové Město 2746 Vodovod Pícha
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(dokončení ze str. 5)
• d) prodej pozemku parc. č. 2131/10 

ost. plocha, ost. komunikace o vý-
měře 368 m2 v k. ú. Kunčice p. O. 
do spoluvlastnického podílu (rov-
ným dílem): AH, JH, Ostrava – Zá-
břeh; VS, Ostrava – Hrabová; JR, 
Šenov; Ing. BZ, Kopřivnice; OK, Os-
trava 2; PČ, Kunčice p. O.; Ing. JH, 
Ostrava; HR Penzion Jurášek s.r.o., 
28. října 491/66, Ostrava za cenu  
85,28 Kč/m2,

• odkoupení poz. p. č. 3482/2,3,4 ost. 
plocha o celkové výměře 4 186 m2 
v k. ú. Kunčice p. O. od KK, Kunčice 
p. O.  za cenu 50,- Kč/m2,

• odkoupení části poz. p. č. 1664/2 
travní porost - dle GP č. 39/2017  
o výměře 345 m2, v k. ú. Kunčice 
p. O. od VCh, Kunčice p. O. za cenu 
50,- Kč/m2,

• směnu pozemků – část pozemku  
p. č. 2177/21 les (cesta) o výměře 
182 m2, vlastník MUDr. SM, Ostrava 

za pozemek obce Kunčice pod On-
dřejníkem p. č. 2177/7 les (cesta)  
o výměře 182 m2 v k. ú. Kunčice 
p. O., 

• uzavření Smlouvy o právu provést 
stavbu pro stavby: chodník a vodo-
vod k DPS (Parmovice), prodlouže-
ní splaškové kanalizace A 010, vo-
dovod Pícha mezi obcí Kunčice p. O. 
a vlastníky pozemků v k. ú. Kunčice 
p. O. dle tabulky uvedené na před-
cházející straně. 

Zároveň ZO schválilo vzor této 
Smlouvy o právu provést stavbu a po-
věřilo radu obce přípravou a schvále-
ním jednotlivých smluv. 

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

Občané jsou na každé zasedání ZO 
srdečně zváni. Mohou se tak aktivně 
zapojit do dění v obci a vyjádřit své ná-
zory. Pokud problematika, o kterou se 
občan zajímá, není na programu jed-
nání zastupitelstva obce, může vznést 
dotaz/ podnět v rámci diskuse. Bod 
diskuse je pravidelně zařazen jako 
poslední bod programu zasedání ZO. 
Pokud se nemůžete osobně zúčastnit, 
je možno zasedání ZO sledovat online 
z pohodlí vašeho domova. 

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

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

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

XVII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice p. O.

ZŠ a MŠ Karla Svolinského 
RO projednala a schválila žádost 

Základní školy a mateřské školy Kar-
la Svolinského, Kunčice pod Ondřejní-
kem, p. o. o schválení přijetí finančních 
darů ve výši 2 000,- Kč a 5 500,- Kč. 

RO jako zřizovatel ZŠ a MŠ Karla Svo-
linského vzala na vědomí Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace MŠMT na projekt 
„Šablony v Základní škole a mateřské 
škole Karla Svolinského, Kunčice pod 
Ondřejníkem“ ve výši 1 065 216,00 Kč.  
Dotace bude ze strany MŠMT poskyt-
nuta ve dvou zálohových platbách bez-
hotovostním bankovním převodem 
na účet zřizovatele u ČNB v souladu  
s platebními podmínkami uvedený-
mi v rozhodnutí o poskytnutí dotace  
č. 16_022/0003937-01. První záloho-
vou platbu této dotace již škola obdrže-
la. Jsme velmi rádi, že škola byla úspěš-
ným žadatelem této výzvy. 

RO projednala Žádost Beskydského 
leteckého klubu, z.s. o povolení k ob-
časnému parkování vozidel pilotů pa-
dákových kluzáků v areálu základní 
školy. RO uvedenou žádost neschválila. 
Parkování za školou slouží pro rodiče, 
návštěvníky školy a areálu. Zpevněná 
plocha primárně neslouží jako parko-
viště. Areál se navíc zamyká. Provozo-
vatel areálu nemůže řešit vozidla, která 
zůstanou v areálu i po jeho uzavření. 

RO vzala na vědomí zprávu o kon-
trole BOZP ve škole (příkaz ředite-
le školy a záznam z prověrky stavu 
BOZP) včetně plánu ozdravných opat-

ření a úkolů, které z kontroly BOZP pro 
zřizovatele vyplývají.  

RO také vzala na vědomí Protokol  
o provedení veřejnoprávní kontro-
ly formou přizvaných osob v ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského. Zprávu předložil 
Ing. Karel Ondrášek, Libina 95, au-
ditor – vedoucí kontrolní skupiny,  
IČ: 10026339.  Náprava nálezů uvede-
ných v protokolu o kontrole bude pro-
vedena do konce roku 2017.

Rozšíření parkovacích stání 
před základní školou

RO projednala a schválila návrh 
Smlouvy o dílo mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a společností MRK po-
zemní práce, s.r.o., Palkovická 2111, 
73801 Frýdek-Místek. Předmětem 
smlouvy je realizace stavby Rozšíře-
ní parkovacích stání u ZŠ Karla Svo-
linského v termínu červenec – srpen 
2017 za cenu 750 592,- Kč vč. DPH. 
Dílo bude předáno nejpozději do kon-
ce prázdnin (do 31. 8. 2017), aby na 
začátek nového školního roku bylo 
vše připraveno. Dbejte, prosím, zvý-
šené opatrnosti při průchodu v okolí 
stavby. Zejména při vyzvedávání dětí 
ze školky v měsíci červenci. Rodičům 
doporučujeme zajíždět auty za školu. 

Nájmy prostor sloužících k podni-
kání v budově obecního úřadu. 

RO projednala žádost MUDr. Dani-
ely Šablaturové, sídlem Kunčice pod 
Ondřejníkem 569, 739 13, Kunčice pod 

Ondřejníkem, IČ: 75057972 o prodlou-
žení nájemní smlouvy na dobu neurči-
tou. Záměr pronájmu nebytových pro-
stor byl zveřejněn v souladu se záko-
nem č. 128/2000 Sb. na úřední desce 
obecního úřadu v termínu 11. 05. 2017 
– 29. 05. 2017. Zájem o pronájem pro-
stor sloužících k podnikání projevila 
pouze MUDr. Šablaturová.

RO projednala a schválila Smlouvu 
o nájmu prostor sloužících k podni-
kání mezi obcí Kunčice pod Ondřejní-
kem a MUDr. Danielou Šablaturovou, 
sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 569, 
739 13, Kunčice pod Ondřejníkem, 
IČ: 75057972. Předmětem smlouvy 
je pronájem prostor sloužících k pod-
nikání (ordinace lékaře, pracovna 
sestry, čekárna, WC…) o celkové vý-
měře 119m2 v 1.NP budovy obecního 
úřadu, Kunčice p.O. 569. V uvedených 
prostorách bude nadále provozováno 
nestátní zdravotnické zařízení v obo-
ru stomatologie. Nájemní smlouva se 
uzavírá na dobu neurčitou. 

RO projednala žádost MUDr. Jana 
Chovančíka, Kunčice pod Ondřejní-
kem 569, 739 13 Kunčice pod Ondřej-
níkem o prodloužení nájemní smlouvy 
na dobu neurčitou.

Záměr pronájmu nebytových pro-
stor byl zveřejněn v souladu se zákonem  
č. 128/2000 Sb. na úřední desce obec-
ního úřadu v termínu 17. 05. 2017 – 
05. 06. 2017. Zájem o pronájem prostor 
sloužících k podnikání projevil pouze  
MUDr. Jan Chovančík. (pokračování na str. 7) 

O čem jednala rada obce v měsíci červnu
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O čem jednala rada obce v měsíci červnu
(pokračování ze str. 6) 

RO projednala a schválila Smlouvu 
o nájmu prostor sloužících k podniká-
ní mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a MUDr. Janem Chovančíkem, Kunčice 
pod Ondřejníkem 569, 739 13 Kunčice 
pod Ondřejníkem. Předmětem smlou-
vy je pronájem prostor sloužících  
k podnikání (ordinace lékaře, pra-
covna sestry, čekárna, WC…) o cel-
kové výměře 107,75m2 v 1.NP budo-
vy obecního úřadu, Kunčice p.O. 569.  
V uvedených prostorách bude nadále 
provozováno nestátní zdravotnické 
zařízení v oboru praktického lékař-
ství pro dospělé. Nájemní smlouva se 
uzavírá na dobu neurčitou. 

RO projednala žádost MUDr. Milu-
še Adamcové, sídlem Kozlovice 500,  
739 47 Kozlovice, IČ: 60043679 o pro-
dloužení nájemní smlouvy do 31. 8. 
2017.

Záměr pronájmu nebytových pro-
stor byl zveřejněn v souladu se záko-
nem č. 128/2000 Sb. na úřední desce 
obecního úřadu v termínu 11. 05. 2017 
– 29. 05. 2017. Zájem o pronájem pro-
stor sloužících k podnikání projevila 
pouze MUDr. Miluše Adamcová.

RO projednala a schvaluje Smlouvu 
o nájmu prostor sloužících k podniká-
ní mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a MUDr. Miluší Adamcovou, Kozlovice 
500, 739 47 Kozlovice, IČ: 60043679 
Předmětem smlouvy je pronájem pro-
stor sloužících k podnikání (ordinace 
lékaře, pracovna sestry, čekárna, WC, 
izolace) o celkové výměře 82m2 v 1.NP 
budovy obecního úřadu, Kunčice p.O. 
569. V uvedených prostorách bude 
nadále provozováno nestátní zdra-
votnické zařízení v oboru pediatrie. 
Nájemní smlouva se uzavírá na žádost 
MUDr. Adamcové do 31. 8. 2017. 

Oprava zastávky před nádražím  
RO projednala a schválila návrh za-

dání veřejné zakázky malého rozsa-
hu s názvem: VZ č. 6/2017 – Stavební 

úpravy stávající autobusové zastávky 
rozšířené o pohotovostní WC. Před-
mětem zakázky je přestavba stávající 
autobusové zastávky s vybudováním 
nového pohotovostního WC, včetně 
vybavení mobiliářem a zařizovacích 
předmětů; dle projektové dokumen-
tace Ing. arch Martina Jandy, Lomná 
1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
z června 2017. 

V souvislosti s potřebnou navazu-
jící úpravou prostoru před nádražím 
je potřeba zajistit vyjmutí části po-
zemku parc. č. 1748/2 z lesního fondu 
- tedy uvedení dle skutečného stavu.

Kunčická s.r.o. a záležitosti 
vodovodů a kanalizací

RO projednala a schválila Plán fi-
nancování obnovy vodovodu a ka-
nalizace v obci Kunčice pod Ondřej-
níkem. Plán je zpracován pro období 
2017-2027 a vychází ze skutečností  
k 31. 12. 2016. 

Na základě výstupu jednání Valné 
hromady společnosti Kunčická s.r.o. 
se RO rozhodla zadat analýzu výhod 
a nevýhod zachování stávajícího sta-
vu: tedy, že provozovatelem vodovodů 
a kanalizací bude i nadále společnost 
Kunčická, s.r.o. (100% vlastněná obcí). 
Nebo zda dojde k ukončení činnosti 
obchodní společnosti Kunčická s.r.o. 
a převedení jejich aktivit (tedy provo-
zování vodovodů a kanalizací v obci)  
a majetku pod činnost obce (hlavní 
činnost, hospodářská činnost).

RO vzala na vědomí informaci sta-
rosty obce o vybudování Sdružené 
kanalizační přípojky v délce cca 50 m  
k RD 409 a RD 268. Předpokládaná hod-
nota zakázky bude okolo 100 000,- Kč. 
Bude provedeno poptávkové řízení na 
výběr zhotovitele stavby. 

RO projednala a schválila Smlou-
vu o právu provést stavbu mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a panem 
SK, Ostrava – Zábřeh. Předmětem 
smlouvy je založení práva stavebníka 

provést stavbu „Vodovodní přípojka 
k č.ev.0113 v Kunčicích pod Ondřej-
níkem“.

RO projednala a schválila nabídku 
Ing. Blaženy Důjkové, autorizované-
ho projektanta vodohospodářských 
staveb, se sídlem Sklený kopec 1556,  
753 01 Hranice. Předmětem nabíd-
ky je vypracování dokumentace pro 
územní řízení a stavební povolení a re-
alizaci na stavbu prodloužení vodovod-
ního řádu v lokalitě okolo potoku Bys-
trý v délce cca 1 km. Nabídka projekč-
ních prací je ve výši 31 460,- Kč vč. DPH.

Festival Souznění 2017
RO projednala a schválila návrh 

Smlouvy o spolupráci v rámci konání 
19. ročníku Mezinárodního festivalu 
adventních a vánočních zvyků, ko-
led a řemesel SOUZNĚNÍ 2017 mezi 
obcí Kunčice pod Ondřejníkem a pa-
nem Zdeňkem Toflem, Sušilova 919/,  
709 00 Ostrava – Mariánské Hory. 
Předmětem smlouvy je uspořádání 
koncertu v rámci uvedeného festivalu 
v obci Kunčice pod Ondřejníkem dne 
15. 12. 2017 Dohodnutá částka je ve 
výši 45 000,- Kč bez DPH, 54 450,- Kč 
vč. DPH.

Stolní obecní kalendář
RO projednala cenové nabídky na 

grafické zpracování a tisk stolního 
čtrnáctidenního obecního kalendáře 
na rok 2018 od společností Tiskárna 
Kleinwächter holding, s.r.o. a GRAFIA 
NOVA, s.r.o.. Cenová nabídka na grafic-
ké zpracování a tisk 1 200 ks kalendá-
ře společnosti Kleinwächter holding, 
s.r.o. je ve výši 42 834,- Kč (tisk) plus  
5 000,- Kč (grafické zpracování)  
a cenová nabídka společnosti GRAFIA 
NOVA, s.r.o. je ve výši 46 681,- Kč na 
tisk vč. grafického zpracování.

Téma obecního kalendáře bude ten-
tokrát Čtyři roční období v Kunčicích 
pod Ondřejníkem očima dětí. 

(pokračování na str. 8) 

Vizualizace: Ing. arch. Martin Janda
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(dokončení ze str. 7)
Kalendář bude trvale žijícím ob-

čanům rozdáván zdarma (jeden kus 
kalendáře na jednu rodinu žijící ve 
společné domácnosti). Podklady pro 
kalendář byly vybírány z prací dětí 
mateřské a základní školy. O jednom 
obrázku rozhodli návštěvníci výsta-
vy Čtyři roční období v Galerii Karla 
Svolinského a dva obrázky vybrali ná-
vštěvníci dětského dne. 

RO schválila objednání grafického 
zpracování a tisku kalendáře u spo-
lečnosti Kleinwächter holding, s.r.o. 
Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Mís-
tek na základě výše uvedené cenové 
nabídky a pověřila místostarostku 
a kulturní komisi přípravou kalen- 
dáře.

O titulní straně obecního kalendáře 
budete moci rozhodnout hlasováním 
na webu obce o prázdninách. Informa-
ci o spuštění hlasování dostanete přes 
zprávu v mobilní aplikaci. 

Různé
RO projednala a schválila zveřej-

nění záměrů obce č. 5, 6, 7 a 8. Zá-
měry se týkaly záměru obce prodat/ 
směnit pozemky na základě žádosti/ 
návrhu zájemců. Záměry byly projed-
nány na zasedání zastupitelstva obce  
a podrobnosti k nim naleznete na 
straně 5 v článku o usnesení zastupi-
telstva obce. 

RO projednala a schválila přijetí 
daru od Turistického spolku Kunčice 
pod Ondřejníkem 583, 739 13 Kunči-
ce pod Ondřejníkem, IČ: 05824524 ve 
výši 2 560,- Kč (včetně darovací smlou-
vy). Finanční dar ve výši 2 560,- Kč je 
určen pro potřeby obyvatel Domu pro 
seniory, Kunčice pod Ondřejníkem 
311 na nákup slunečníku a lavičky. 
Děkujeme tímto Kunčickému turis-

tickému spolku a účastníkům novo-
ročního pochodu za podporu seniorů  
v obci. 

RO projednala a neschválila Žá-
dosti o finanční podporu Asociace 
rodičů a přátel postižených dětí v ČR, 
Klub Radost Prostějov, Barákova 23,  
796 01 Prostějov a Fondu pro opuště-
né a handicapované děti se sídlem Za 
Sušárnou 391, Mořkov. Aktivity obou 
organizací se přímo netýkají obce ani 
našich občanů. 

RO projednala a schválila záměr 
přijetí tří pracovníků/ pracovnic na 
veřejně prospěšné práce s dotací úřa-
du práce s nástupem nejdříve od 1. 6. 
2017 na jeden rok.

RO vzala na vědomí Návrh železnič-
ního jízdního řádu drážní dopravy na 
období 2017/2018 zaslaný Krajským 
úřadem Moravskoslezského kraje, od-
borem dopravy.

RO projednala a schválila dvě Smlou-
vy o zajištění zpětného odběru elektro-
zařízení mezi obcí Kunčice pod Ondřej-
níkem a společností ASEKOL, a.s., Čes-
koslovenského exilu 2062/8, 143 00, 
Praha 4, IČ 27373231. Předmětem jed-
né smlouvy je umístění mobilního kle-
cového kontejneru na sběrném místě, 
včetně jeho odvozu. Předmětem druhé 
smlouvy je zajištění odvozu veškeré-
ho elektrozařízení sesbíraného v obci. 

RO projednala a schválila opětov-
ného nákupu reklamních předmětů 
obce: 500 ks reflexních přívěsků v cel-
kové hodnotě do 10 000,- Kč.

RO projednala a schválila nabídku 
paní Evy Kohotové z dílny EKARE, Ná-
rodních mučedníků 588, 738 01 Frý-
dek – Místek na výrobu dárkových 
předmětů pro nové prvňáčky (školní 
rok 2017/2018). 

RO projednala a schválila návrh 
Smlouvy o zřízení věcného břemene  

č. IP- 12-8019744 Kunčice p.O., příp.
NNk mezi Obcí Kunčice pod Ondřej-
níkem a firmou ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV 
– Podmokly, zastoupené na základě 
plné moci firmou ARPEX MORAVA, se 
sídlem Teslova 873/2, 702 00 Ostra-
va – Přívoz. 

Předmětem smlouvy je zřízení a vy-
mezení věcného břemene – osobní slu-
žebnosti – zřízení umístění a provozo-
vání zařízení distribuční soustavy na 
pozemku parc.č. 3514/1, ostatní plo-
cha v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem. 
Jednorázová úplata za zřízení věc-
ného břemene byla sjednána ve výši  
1 210,- Kč vč. DPH).

RO projednala žádost Valašského 
folklórního spolku o finanční pod-
poru festivalu Frenštátské slavnosti  
(25. - 27. 8. 2017) a schválila v této 
souvislosti poskytnutí daru ve výši  
1 000, Kč Valašskému folklórnímu 
spolku, se sídlem Bartošky 583, Fren-
štát p. R. (včetně darovací smlouvy).

RO vzala na vědomí informaci 
starosty obce o zadání opravy čás-
ti místních komunikací (trysková 
metoda, asfaltová směs) v rozsa-
hu cca 500 000,- Kč. RO se dohodla, 
že bude vytipován úsek MK, který 
se opraví v plném rozsahu (v částce  
1 000 000,- Kč). 

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce Kunčice  

pod Ondřejníkem

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

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

O čem jednala rada obce v měsíci červnu

MUDr. Michal Hr-
bek oznamuje z per-
sonálních důvodů 
definitivním ukon-
čení činnosti gyne-
kologické ordinace 
v Kunčicích pod On-
dřejníkem od 30. 6. 
2017. Ordinace pana 
doktora ve Frýdlan-
tu nad Ostravicí (Hlavní 271) je  
v provozu každý den. Více informací 
na telefonu: 558 677 885 nebo 778 
444 397.

MUDr. Miluše Adamcová 
oznamuje ukončení činnos-
ti ordinace dětského prak-
tického lékaře v Kunčicích 
pod Ondřejníkem ke dni  
31. 8. 2017. Pacienti mohou 
za paní doktorkou nadále 
dojíždět do Kozlovic. Komu 
dojíždění do Kozlovic nevy-
hovuje, může se přeregistro-

vat k jinému dětskému lékaři. Se všemi 
se rádi uvidíme v naší opravené ordi-
naci v Kozlovicích. Další informace na 
www.kozlovice.cz. 

Vzhledem k tomu, že se dlouho-
době nedaří obsadit ani prostor ur-
čený pro lékárnu, zvažuje vedení 
obce, že by přízemní prostory obec-
ního úřadu, kde byla dříve lékár-
na, dětský lékař a gynekologie byly 
mírně upraveny a použity např. pro 
potřeby obecní knihovny atd. Na vy-
hlášené záměry pronájmu ordinací 
se také nepřihlásil žádný nový ná-
jemce. O dalším vývoji Vás budeme  
informovat. 

Děkujeme za pochopení.

Oznámení lékařů o ukončení činnosti
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Bylo by tu krásně, kdyby mezi námi 
nežili vandalové nejhoršího kalibru. 
Jak by vám bylo, kdybyste po jejich 
nočním řádění našli prokopnuté se-
dáky všech křesel na zahrádce vaší 
restaurace?

Pravda, na některých se ještě sedět 
dá, zpevnili jsme je a zakryli polstry, 
ale na těch na fotografii by měli už na-
trvalo sedět ti, co je zničili. 

Stalo se to v prvních červnových 
dnech v podloubí před restaurací U Se-

střiček v areálu Beskydského rehabili-
tačního centra. Za informace o pacha-
telích tohoto vandalského činu (při tak 
brutálním účinku jich jistě bylo více)  
a jejich identifikaci vypisujeme od-
měnu ve výši 3 000,- Kč. Za uvedenou 
částku si ten, kdo nám takto pomůže, 
bude moci u nás vybrat a absolvovat 
wellness procedury (bazén, koupele, 
masáže apod.) dle vlastního výběru. 
Kamerový systém instalujeme.

Kontakt: Beskydské rehabilitač-
ní centrum, Čeladná 42, 558 616 211; 
info@brc.cz.

BYLO BY TU KRÁSNĚ, KDYBY...
Vypisujeme odměnu za informace o vandalech

Po období, kdy v areálu školy probí-
hala stavba a zadní část areálu nemohla 
být využívána, můžeme konečně areál 
otevřít pro veřejnost. Nyní je možné vy-
užívat dětské hřiště, lavičky, asfaltový 
chodník, běžeckou dráhu a venkovní 
fitness. Prosíme Vás o omezení pohybu 
po trávníku, na podzim bude ještě pro-
bíhat dosev trávníku a plné využívání 
travnatých ploch tak bude možné až v 
příštím roce. Respektujte také, prosím, 
provozní řád celého areálu. Především 
zákaz kouření a zákaz vjezdu motoro-
vých vozidel na dolní asfaltové a vydláž-
děné plochy.  Děkujeme za pochopení.

Znovuotevření celého areálu školy pro veřejnost

Vyzýváme vlastníky objektů, kte-
rým obec vybudovala veřejnou část 
kanalizační přípojky a vyřídila územ-
ní souhlas pro soukromou kanalizač-
ní přípojku a nejsou zatím napojeni 
na kanalizaci, aby tak učinili pokud 
možno v co nejkratší době. Platnost 
Územního souhlasu je 2 roky ode 
dne jeho vydání. 

Povinnosti při zacházení s odpad-
ními vodami jsou upraveny zejména 
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách  
o změně některých zákonů (vodní zá-
kon), zákonem č. 274/2001 Sb., o vo-
dovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), 
a v jejich prováděcích předpisech (na-
řízení vlády a vyhlášky).

Odpadní vody nesmějí být vypouště-
ny do vod povrchových a podzemních 
bez náležitého předčištění a bez povo-
lení vodoprávního úřadu. Do splaško-
vé kanalizace nesmí být napojené jiné 
vody (např. dešťová kanalizace)!

Znovu připomínáme, že po polože-
ní celého potrubí kanalizační přípojky 
a před jeho zasypáním musí být po-
zván ke kontrole pracovník Kun-
čické s.r.o. pan Milan Kubín, tel. č. 

734 412 707 a nejpozději do 3 dnů 
od napojení je nutné dostavit se na 
obecní úřad za paní Danielou Kociá-
novou, tel. č. 725 506 902 k sepsání 
Smlouvy o odvádění odpadních vod. 

Obec vynaložila velké úsilí a finanč-
ní prostředky na vybudování splaško-
vé kanalizace, aby tak občanům umož-
nila moderním způsobem likvidovat 
splaškové vody. Prosím, využijte plně 
této možnosti. Chráníme tím životní 
prostředí v obci nejen pro sebe, ale  
i pro naše potomky.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Připojení objektů na kanalizaci

Více fotografií na straně 29
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(pokračování ze str. 1)
RO projednala a schválila dne 

20.2.2017 v rámci svého jednání ná-
vrh Zadání architektonické studie Na-
výšení kapacity ZŠ a MŠ Karla Svolin-
ského v Kunčicích pod Ondřejníkem. 
Předmětem navýšení bude přístavba 
4-5 učeben, které bude možno vyu-
žít buď jako prostory pro školní dru-
žinu nebo jako zázemí pro odborné 
učebny (učebny přírodních věd, jazy-
ková učebna atd.), včetně sociálního 
zázemí a bezbariérového přístupu. 
Bylo dohodnuto, že budou získány 
minimálně tři různé návrhy. Navr-
hovaná odměna za zpracování jedné  
studie je 50 000,- Kč, celkové náklady 
do 200 000,- Kč.

Byli osloveni 4 architekti / 4 ar-
chitektonické kanceláře:
• henkai architekti (Ing. arch Dan Ba-

roš a Ing. arch Marcel Šípka)
• Ing. arch Martin Janda
• Architráv, s.r.o. (Ing. arch Ivo Do-

morák, Ing. arch Oldřich Poul)
• Ing. arch Boris Petrov

Obálky s návrhy řešení „Navýšení 
kapacity ZŠ – architektonická studie“ 
byly otevřeny za přítomnosti ředitele 
ZŠ a zástupkyně ředitele ZŠ na jedná-
ní RO dne 15.5.2017. Návrhy byly na 
tomto jednání i na pracovním jedná-
ní ZO hodnoceny anonymně. Jednotli-
vé návrhy byly označeny pouze čísly, 
dle času doručení návrhu. Uzavřené 
obálky s identifikačními údaji ucha-
zeče zůstaly uzavřeny. Proběhla první 
diskuse k jednotlivým návrhům – ze-
jména z pohledu potřeb školy (úska-
lí, výhody jednotlivých návrhů atd.).

Návrhy byly dále diskutovány na 
pracovním jednání zastupitelstva 
obce dne 30.5.2017. Tohoto jednání se 
zúčastnilo 10 zastupitelů obce (Tomáš 
Hrubiš, Michaela Šebelová, David Foj-
tík, Markéta Menšíková, Pavel Řezní-
ček, Jan Chovančík, Vít Majerek, Lumír 
Poledník, Zdeněk Strnadel a Antonín 
Žák). Za školu se zúčastnilo 6 zástup-
ců (Jaroslav Goj – ředitel školy, Moni-
ka Skýpalová – zástupkyně ředitele 
ZŠ, Ivana Myslikovjanová – vedoucí 
vychovatelka školní družiny, Renata 
Klimešová – vedoucí učitelka mateř-
ské školy, Jarmila Mecová a Markéta 
Jurková – učitelky 1. stupně). I zde 
proběhla širší diskuse k jednotlivým 
návrhům – zejména z pohledu potřeb 
školy (úskalí, výhody jednotlivých 
návrhů atd.). Z diskuse vyplynulo, že 
realizovatelné jsou pouze dva návr-
hy. Jeden z návrhů byl zástupci školy 
označen jako nejvhodnější (návrh č. 1). 

Bylo dohodnuto, že na příštím jedná-
ní RO budou již obálky s identifikační-
mi údaji otevřeny a že na červnovém 
jednání ZO byl navržen bod Výběr 
architektonické studie na rozšíře-
ní ZŠ a zadání zpracování projektu 
(VZ 5/2017).

V rámci jednání RO dne 12.6.2017 
proběhlo otevírání obálek s identifi-
kačními údaji uchazečů. Kontaktní 
údaje tak byly přiřazeny k již dříve 
otevřeným nabídkám takto:
• Návrh č. 1 ARCHITR ÁV, s.r.o. , 

Nerudova 28, 741 01 Nový Jičín,  
IČ: 25382951

• Návrh č. 2 Ing. arch Marcel Šíp-
ka, henkai architekti, Baranova 
1802/21, 130 00 Praha 3

• Návrh č. 3 Ing. arch Martin Janda, 
Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod 
Radhoštěm, IČ: 60766859

• Návrh č. 4 Ing. arch Boris Petrov, 
Mánesova 480, provozovna Řez-
nická 33, 738 01 Frýdek – Místek,  
IČ: 8981518

Zastupitelstvo obce pak na svém 
XVII. zasedání usnesením číslo XVII/12 
schválilo rozšíření kapacity ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského, Kunčice pod Ond-
řejníkem na základě architektonické 
studie zpracované architektonickou 
kanceláří Architráv s.r.o., Nerudova 
28, 741 01 Nový Jičín (nabídka č. 1), zá-
roveň přiděluje veřejnou zakázku VZ  
č. 5/2017 na zpracování projektových 
prací a inženýrské činnosti architekto-
nické kanceláři Architráv s.r.o., Neru-
dova 28, 741 01 Nový Jičín, v ceně cca 
1 000 000 Kč a pověřilo RO přípravou 
a schválením smlouvy o dílo.

(pokračování na str. 11) 

Budeme přistavovat školu a vybrali jsme jak
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(pokračování ze str. 10)

Vítězný návrh
Autoři: Ing. arch Ivo Domorák, 
Ing. arch Oldřich Poul
ARCHITRÁV, s.r.o.
Nerudova 28, 741 01 Nový Jičín
www.architrav.cz

Tento návrh v sobě snoubí navýše-
ní kapacity základní školy, společně  
s řešením bezbariérového přístu-
pu do školy (vybudováním výtahu)  
a propojením s areálem školy. Vý-
stavní Galerie Karla Svolinského je 
řešena jako objekt s možností sa-
mostatného vstupu. Může tak být 
otevřena nezávisle na budově školy. 
Řešení umožňuje vstup do školy pří-
mo z areálu, včetně vybudování zá-
zemí pro multifunkční hřiště (šatny, 
sociální zařízení, sklady). Prostor, na 
kterém bude přístavba, se zčásti vy-
užívá během akcí. Věříme, že i při na-
vrhovaném řešení se podaří v rám-
ci rozhlehlého areálu školy nalézt 
vhodné místo pro umístění stánků 
s občerstvením. Propojení na areál 
školy tak bude naopak při pořádání 
akcí výhodou. Navrhovaná přístav-
ba se jeví jako ideální využití jak pro 
nové učebny, tak pro zázemí školní  
družiny.  (pokračování na str. 12) 

Budeme přistavovat školu a vybrali jsme jak
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(pokračování ze str. 11)

Návrh č. 2 
Autor: Ing. arch Marcel Šípka, 
henkai architekti
Baranova 1802/21
130 00 Praha 3
www.henkai.cz

Tento návrh řešil navýšení kapa-
city ZŠ přebudování stávajících pro-
stor ZŠ zpět pouze pro potřeby školy. 
Prostory pro mateřskou školu "škol-
ní" pak řešil vybudování samostat-
ného objektu školky v prostoru stá-
vající školkové zahrady. 

Návrh č. 3 
Autor: Ing. arch Martin Janda 
Lomná 1895 
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
www.jzarchitekti.cz

Tento návrh řešil navýšení kapacity základní školy 
formou přístavby samostatného objektu před budovou 
základní školy.  

(pokračování na str. 13) 

8Nadhledová perspektiva

Budeme přistavovat školu a vybrali jsme jak

41:200
Půdorys přízemí základní školy
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Budeme přistavovat školu a vybrali jsme jak
(dokončení ze str. 12)

Návrh č. 4 
Autor: Ing. arch Boris Petrov
Mánesova 480
provozovna Řeznická 33
738 01 Frýdek – Místek

Tento architekt řešil navýšení kapacity základní ško-
ly dvěma způsoby - formou přístavby samostatného ob-
jektu za budovou základní školy (u vjezdu na parkoviště)  
a formou nadstavby části budovy základní školy (křídlo 
nad stávající školkou, galerií, sborovnou).

Připravila Michaela Šebelová, místostarostka obce

1. projekt Vybavení odborných 
učeben základní školy v Kunči-
cích pod Ondřejníkem

2. projekt Přístavba budovy zá-
kladní školy v Kunčicích pod 
Ondřejníkem

Oba projekty jsou zároveň zařa-
zeny do MAP (místního akčního plá-
nu) rozvoje vzdělávání v ORP Frý-
dlant nad Ostravicí, což je podmín-
ka nutná pro možnost čerpání dotací  
z fondů EU.

Vybavení odborných učeben 
základní školy v Kunčicích 
pod Ondřejníkem

Budova základní školy v Kunčicích 
pod Ondřejníkem je více než 30 let 
stará. Postupně prochází moderniza-
cí, ale prostory pro výuku odborných 
předmětů včetně jejich vybavení jsou 
zastaralé a nevyhovující. Cílem pro-
jektu je modernizace vybavení těchto 
odborných učeben 2. stupně základ-

ní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem: 
počítačová učebna, chemicko – fyzikál-
ní učebna, jazyková učebna, kreslírna 
(používaná též jako keramická dílna), 
pracovní dílna pro výuku předmětu 
práce s technickými materiály, učeb-
na cvičné kuchyně. Realizací projektu 
bude také zajištěn bezbariérový pří-
stup pro hendikepované žáky.

 U tohoto projektu plánujeme podat 
žádost o dotaci v rámci výzvy MAS 
Frýdlantsko – Beskydy, v rámci dotač-
ního programu IROP, oblast podpory 
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti in-
frastruktury a pro vzdělávání a celo-
životní učení. Studii proveditelnosti 
k tomuto projektu bude zpracovávat 
společnost ProFaktum, s.r.o., Hlavní 
třída 87/2, 737 01 Český Těšín.

Přístavba budovy základní školy 
v Kunčicích pod Ondřejníkem

ZŠ a MŠ Karla Svolinského v Kunči-
cích pod Ondřejníkem má v posledních 
letech trvalý vzestup počtu žáků. Před 

dvěma lety byly poprvé v historii ote-
vřeny dvě první třídy a ve školním 
roce 2017/2018 budou opět otevřeny 
dvě první třídy. Přestávají stačit pro-
story pro kmenové třídy, ale zejména 
pro školní družinu a mimoškolní ak-
tivity dětí. Kapacita školní družiny je 
malá a prostory pro školní družinu 
jsou nedostatečné. Program družiny 
probíhá ve třídách 1. stupně po skon-
čení výuky, což činí provozní obtíže. 
Přístavbou budovy základní školy 
dojde k rozšíření budovy školy o 4 - 
6 tříd. Dvě z nich by byly využívány 
jako kmenové třídy a 2-4 pro potře-
by školní družiny a zájmovou činnost. 
Projekt přístavby školy zahrnuje také 
zajištění bezbariérovosti a navýšení 
kapacity WC a šaten. Základní škola 
je dvoustupňová, je dimenzována na  
9 kmenových tříd, s celkovou kapa-
citou 230 žáků. Předpokládáme, že 
realizací projektu dojde k navýšení 
kapacity základní školy o 30-60 žáků.

Michaela Šebelová

Rozšíření Akčního plánu na rok 2017 o dva projekty 
týkající se školy
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Dne 5. až 8. 7. 2017 se uskutečnil zá-
jezd do CHKO Poľana na Slovensku. Ve 
středu 5. července nás autobus dopra-
vil do Lomu nad Rimavicou, kde jsme 
měli nástup na první túru, která byla 
velmi pozvolná a nenáročná. V cíli nás 
čekal autobus, který nás zavezl do mís-
ta ubytování v Hriňovském penziónu 
,,Anka“, kde již bylo vše přichystáno pro 
náš odpočinek a taky chutná večeře.

Ráno 6. července jsme měli naplá-
novanou trasu na hezký vodopád Bys-
trého potoka, horský hotel Poľana a ti 
zdatnější došli na nejvyšší bod pohoří 
Zadní Poľana, s výškou 1458 m. n. m., na-
víc zde byly dvě krásné vyhlídky, které 
poskytly úchvatný výhled do širokého 
okolí, včetně Vysokých a Nízkých Tater. 

Počasí nám přálo. V 17:30 hodin nás au-
tobus opět zavezl do místa ubytování  
a na večeři, která všem opět chutnala. Po 
večeři jsme měli připravenou bohatou a 
veselou tombolu, která všechny potěšila 
a hlavně pobavila. Večer plynul při vín-
ku, štamprličce a dobré náladě. 

7. července byla naplánována nej-
delší trasa zájezdu, ale díky bouřce 
a dešti, který se přes nás přehnal, se 
všichni sjednotili na trase kratší. Bylo 
to dobrodružnější a alespoň všichni 
vyzkoušeli své pláštěnky. Všichni byli 
rádi, když v cíli cesty uviděli autobus, 
který opět vzorně čekal a přepravil 
nás do penziónu.

8. července jsme se ráno sbalili, je-
likož nastal čas odjezdu a taky na nás 

čekala poslední túra. Ráno bylo zataže-
no a než jsme dojeli na začátek trasy, již 
svítilo sluníčko. Trasa začala pozvolně 
a šlo se parádně. Po čase se ovšem uká-
zalo, že trasa bude náročnější a nako-
nec se nám značka začala schovávat, 
přesto jsme dorazili do cíle plní dojmů 
a dobrodružství. Občerstvili jsme se  
a autobus nás v pořádku odvážel směr 
domov. Přesto, že v této oblasti je mo-
nitorováno 24 medvědů, nikdo z nás 
neměl to štěstí nějakého spatřit.   

Doufáme, že se zájezd všem líbil  
a příští rok opět vyrazíme do krásné-
ho místa naší vlasti.

Výbor turistického spolku

Termín konání:  2.9. 2017 
Místo konání:  Pržno, fotbalové hřiště SK Pržno
Pořadatel:  Mikroregion Frýdlantsko – Beskydy
Účastníci:   Baška, Bílá, Frýdlant n.O., Janovice, Kunčice p.O., 
   Lhotka, Malenovice, Staré Hamry, Pržno

Předběžný program:
1. Slavnostní zahájení, nástup a před-

stavení týmů
2. Souboje v jednotlivých disciplínách
3. Slavnostní vyhlášení výsledků a pře-

dání cen. Samostatně budou vyhláše-
ni vítězové týmů dětí a týmů dospě-
lých, kteří budou odměněni medai-
lemi a poháry. Celkový vítěz (budou 
se započítávat výsledky obou týmů) 
převezme putovní trofej.

4. Volná zábava – zábavová kapela

Občerstvení pro soutěžní týmy  
a dva asistenty zajišťuje pořadatel: 
nealko + něco k zakousnutí + klobása.

Soutěžní týmy mají být 
složeny takto:

Dětský tým – 7 členů, ročník 2003 
- 2009, vždy jedno dítě v ročníku, min 
3 dívky. Každý ročník může být za-
stoupen nejvýše jedním dítětem na-
rozeným v daném ročníku. 

Příklad: 2003 – 1 dítě, 2004 – žád-
né dítě, 2005 – 2 děti (jedno za ročník 
2004 a jedno za ročník 2005), 2006 – 
žádné dítě, 2007 – žádné dítě, 2008 – 
3 děti (jedno za ročník 2006, jedno za 
ročník 2007 a jedno za ročník 2008), 
2009 – 1 dítě. 

Dospělácký tým – 7 členů, ročník 
2001 a starší, min. 1 člen ročník 1957 
a starší, min 3 ženy.

Všichni soutěžící se účastní sou-
těží na vlastní nebezpečí!

Každou disciplínu absolvují oba 
týmy (buď všichni členové, nebo ale-
spoň zástupci). Pořadí stanovišť či 
startu v jednotlivých se bude vždy na 
začátku losovat. 

Disciplíny budou hodnoceny body 
sestupně za pořadí. 

Disciplíny, které nás například 
čekají: LETNÍ BIATLON, POŽÁRNÍ 
ÚTOK, Labyrint, AGILITY 

Máte-li zájem se zúčastnit, kon-
taktujte místostarostku obce – 736 
773 930.

Zájezd na Slovensko

Beskydské hry bez hranic

Kultura a spolkový život
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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
NOVINKA Cirkusové šapitó spo-

lečnosti CIRKUS JINAK se stanovišti 
pro děti.

Dále nafukovací atrakce – 2x ven-
ku (skákací hrad se skluzavkou kom-

bo a mini ZOO skákací hrad)a 2x v tě-
locvičně (jungle dráha a U skluzavka 
skákací hrad)

Provoz venkovních atrakcí 14:00-
19:30. Provoz 2 velkých atrakcí uvnitř 
14:00 – 21:00. 

Kreativní tvoření: Radost v písku

Kulturní program
Tradičně nás čeká vystoupení (ne-

jen) Kunčických dětí. Novinkou budou 
letos pohádky dětí ze školky a ze škol-
ní družiny. Odpolední program zpest-
ří pěvecký sbor Nyklband, vpodvečer 
zahraje SANTHIPPA progresivní rock  
a večer nás čeká zábava s MANET 
ROCK BAND a DJ. (včetně večerní mi-
nidiskotéky pro děti).

Sport 
Agility – ukázka výcviku ovladatel-

nosti psa (Kynologický klub Sibérie)
„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 (včetně místa konání) 
na plakátech a na webu obce koncem 
srpna. Nezapomeňte, že akce se koná 
za každého počasí. Změna programu 
vyhrazena. Srdečně zveme.

Dne 27. 5. 2017 se konal již 18. roč-
ník tradičního kunčického pochodu 
,,Po stopách partyzánů“.

Pochodu se zúčastnilo celkem 131 
příznivců turistiky. Tentokrát nám po-

časí přálo, tak si to snad všichni uži-
li. Doufáme, že příští rok bude účast 
ještě hojnější a už nyní se na vás těší-
me a opět se budeme snažit vše dob-
ře připravit.

Také bychom rádi vyslovili po-
chvalu Hospůdce Na Kopečku, která 
nám každoročně připravuje výbor-
nou zelňačku.

Výbor turistického spolku

DEN OBCE SE BLÍŽÍ – 9. září 2017 od 14:00 hodin
Co Vás letos čeká?

Z činnosti turistického spolku

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
+420 608 257 694 www.cirkusjinak.cz produkce@cirkusjinak.cz  

Kulisy a atrakce 
 
Přijel k nám cirkus  
 
Cena za jedno stanoviště 3 000 Kč 
Počet možných stanovišť 8 
 
Zábavná výuka cirkusových dovedností. Za 
asistence kvalifikované obsluhy si děti i rodiče 
mohou vyzkoušet oblíbené cirkusové 
dovednosti až na 8 různých stanovištích.  Naši 
kostýmovaní animátoři vše názorně předvedou a 
také naučí. Atmosféru dozdobí ručně malované 
kulisy. 
Chůze po laně, žonglování s míči, roztáčení hula 
hoop, rola bola, roztáčení talířů, chůze na 
chůdách, házení do klaunské hlavy, jízda na 
jednokole, házení kruhem na cíl a další cirkusové 
disciplíny.   
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Cyklistický klub MTB Ondřejník 
uspořádal 13. května 2017 třetí roč-
ník Ondřejnického kros runu. Závod se 
konal za krásného počasí v areálu TJ 
Sokol Kunčice pod Ondřejníkem. Děti 
závodily pouze v areálu, dospělí se po-
tom vydali na čtyřkilometrový okruh 
přes Maralův kopec, který muži absol-
vovali dvakrát. I když v dětských kate-
goriích byla účast bídná, mezi dospě-
lými se objevila velmi zvučná jména. 
Roli favorita závodu potvrdil výborný 
běžec a cyklista Martin Holiš z Běžec-
kého areálu Pustevny. Mezi ženami 
zvítězila jeho svěřenkyně a závodni-
ce našeho oddílu Naty Mynářová, kte-
rá se tak pomalu navrací do tréninku 
po více než půlroční zdravotní pauze. 

Z dalších našich svěřenců se na start 
postavil Martin Žáček, který zvítězil 
v kategorii mužů do 40 let, přičemž 
ho na stupních vítězů doplnil třetí 
Michal Simu. Mezi dorostenci závodil 
Vojta Mráz, který si doběhl pro druhé 
místo. Na závěr bychom chtěli podě-
kovat TJ Sokol Kunčice za propůjčení 
areálu a našim sponzorům, jmenovitě 
pak firmě Remoska za věnování ceny 
pro absolutního vítěze závodu. Velký 
dík patří také pořadatelům za pěkně 
zvládnutou organizaci a našim pekař-
kám za výrobu originálních medailí 
pro každého závodníka. Doufáme, že 
příští rok budeme moci závod uspo-
řádat pro více sportovců, a to i z řad  
dětí.

Ondřejnický kros run 2017

Pozvánka na VI. ročník 

Memoriálu Jana Zajace st.
MÍSTO:    areál TJ Sokol Kunčice p.O.              TERMÍN: 5. 8. 2017
     8:30 hod. sraz účastníků
     8:45 hod. rozlosování turnaje
     9:00 hod. zahájení 1. utkání skupin

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

HLAVNÍ TURNAJ: - ve dvou skupinách každý s každým, první dva týmy ze skupin   
     postupují do semifinále (1.A-2.B, 1.B-2.A)

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

PŘIHLÁŠKY: do 31. 7. 2017 731 925 081 (p. Zajac)
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Dne 27. května proběhla v Třebí-
či republiková soutěž v atletickém 
čtyřboji. Této soutěže se zúčastni-
ly 4 kunčické děti, které postoupi-
ly z krajského kola. Třebíč je daleko,  
a proto jsme museli z Kunčic vyrazit 
ve 4 hodiny ráno. Někteří se ještě troš-
ku dospali v autobuse a potom hurá 
na závod. Na třebíčském stadiónu se 
dětem líbilo i když je sužovalo hrozné 
horko. Všichni se moc snažili, aby po-
dali co nejlepší výkony. Jenže konku-
rence byla silná a početná. I přesto se 
však našim závodníkům dařilo dobře. 
3. místo - bronzovou medaili vybo-
joval Michal Majerek. Ostatní sice na 
stupně vítězů nedosáhli, ale i tak se 
umístili na krásných místech. Eliška 
Majerková na 8. místě, Lucie Chovan-
číková na 16. místě a Roman Řezníček 
na 24.místě.

V sobotu 3. června se uskutečnilo 
v Kunčicích pod Ondřejníkem kraj-
ské kolo Medvědí stezky. V Kunčicích 
si zaběhly nejen naše děti, ale i děti  
z ostatních okresů. Závodů se zúčast-
nilo celkem 38 hlídek a z toho 8 na-
šich hlídek. Tato soutěž je náročná 
nejen na přípravu ale i počty rozhod-
čích. Vše se nám společně s krajskou 
asociací sportu pro všechny podařilo 
zvládnout. Dvoučlenné hlídky na čtyř 
kilometrové trati se 14ti stanovištěmi 
plnily vědomostní i dovednostní úkoly 
z oblasti táborových dovedností, pří-
rody a vlastivědy. Sluníčko po celou 
dobu svítilo a závod nám krásně vy-
šel. Celá medvědí stezka se vydařila 
nejen organizačně, ale byla úspěšná i 
pro naše závodníky. 1. místa ve svých 
kategoriích obsadily hlídky ve slo-
žení: Anna Bednárková s Veronikou 
Cochlarovou, Monika Šigutová s An-
nou Janasovou, Dalibor Káňa s Ro-
manem Řezníčkem, Markéta Heisi-
gová s Eliškou Majerkovou, 2. místa 

obsadili: Adam Křenek s Radanem 
Šlechtou, Leoš a Šimon Řezníčkovi. 
Na stupně vítězů nedosáhly hlídky ve 
složení: Lucie Chovančíková s Micha-
lem Majerkem (4.) a Miroslava Káňová 
s Eliškou Těhanovou (7.).

V pátek 16. června jsme se vydali 
na republikovou soutěž medvědí stez-
kou do Kletečné u Humpolce. Tohoto 
závodu se zúčastnilo 13 kunčických 
závodníků, 3 rozhodčí: Zuzana Majer-
ková, Markéta a Kristýna Vyroubalo-
vy a 2 vedoucí Martin Krkoška a Vít 
Majerek. Po dlouhé cestě, během kte-
ré se nám pokazil autobus a my jsme 
měli asi hodinovou nevynucenou pře-
stávku jsme dorazili na místo určení. 
Hned jsme se vydali do jídelny na ve-
čeři a po ní jsme se ubytovali. V sobo-
tu ráno začal hlavní závod – Medvě-
dí stezkou, na který se prezentovalo 
asi 140 dvoučlenných hlídek od žáků 
pro dorost. Závodníci absolvovali trať 
dlouhou cca 6 km s deseti stanovišti, 
kde ukázali nejen své vědomosti, ale 
také schopnost spolupráce. Na výko-
ny a správnost plnění úkolů dohlíže-
lo 37 rozhodčích. Pro starší katego-
rie byl večer připraven noční orien-
tační běh. Bylo to nádherné, protože 
závodníci s baterkami vypadali jako 

by po okolí lítaly svatojanské mušky.  
V neděli dopoledne se vyhlásily vý-
sledky. V silné konkurenci dopad-
li naši reprezentanti takto: 1. místo  
a mistryněmi republiky se stala 
hlídka ve složení Markéta Heisigo-
vá a Eliška Majerková, 3. místo ob-
sadila hlídka ve složení Radan Šlech-
ta a Adam Křenek, bez medailí, ale  
s dobrou náladou odjížděly domů tyto 
hlídky: Anna Janasová a Ondřej Šna-
jder (5.), Lucie Chovančíková a Alena 
Mikešová (7.), Dalibor Káňa a Roman 
Řezníček (9.), Michal Majerek a Matěj 
Huďa (9.), Anna Bednárková a Karolína 
Strnadlová (11.), Leoš a Šimon Řezníč-
kovi (15.). Některá jména asi neznáte, 
protože jsme měli 3 hlídky kombino-
vané s Palkovicemi. Moravskoslezské-
mu kraji se opět povedlo obhájit po-
hár pro nejlepší kraj. Největší podíl na 
této obhajobě měli závodníci našeho  
okresu.

Poděkování patří všem našim zá-
vodníkům, cvičitelům a organizá-
torům všech soutěží. Přejeme všem 
krásné prázdniny a v září se těšíme na 
nový cvičební rok nejen s nynějšími, 
ale i s novými členy ať můžeme opět 
bojovat o medaile. 

Za SPV Zuzana Majerková

Závodníci z Kunčického Sokola bodovali v soutěžích 
atletického čtyřboje a Medvědí stezkou
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V sezóně 2016/2017 jsme se spojili 
s družstvem Tichá B a přihlásili jsme 
se do Novojičínské soutěže IV. třídu 
skupiny "A". 

V této soutěži na nás čekalo pár no-
vinek. První novinka pro nás byla ho-
kejové střídání, které bylo převzato 

ze žákovských soutěží. Druhá novin-
ka zápas nesměl skončit nerozhod-
ně, pokud po 90 minutách byl zápas 
nerozhodně musely o vítězi rozhod-
nout penalty. Po skončení základní 
části obou skupin se hrálo o celkové 
umístění. Konečné 5. místo nás zařa-

dilo do bojů o celkové 9. - 12. místo,  
v této skupině jsme se utkali s družstvy  
z 5. a 6. místo IV. třídy skupiny B. 

Výsledky 
Sobota 13. 5. 2017 16:30   
Tichá B - Lubojaty 4:3 (1:1) Pen: 1:0

Sobota 20. 5. 2017 17:00   
Tichá B - Skotnice B - Mošnov 3:2 (2:1)

Neděle 28. 5. 2017 17:00  
Bravinné - Tichá B 4:3 (0:1) Pen: 1:0

Sobota 3. 6. 2017 17:00  
Lubojaty - Tichá B 1:3 (0:0)

Sobota 10. 6. 2017 17:00  
Tichá B - Bravinné 2:0 (1:0)

Neděle 18. 6. 2017 17:00   
Skotnice B - Mošnov - Tichá B 2:3 (1:1) 
Pen: 0:1

Spolupráce s Tichou bude pokračo-
vat i v další sezóně, kde budeme hrát 
okresní soutěž Frýdku – Místku.

Fotbal Kunčice p. O.

„Dětský den“

Tabulka soutěže IV. třídy mužů skupiny A
Klub Z V R P Skóre B P+ P-

1. Ženklava 14 10 0 4 35:24 31 1 2
2. Mořkov B 14 9 0 5 38:17 29 0 2
3. Bludovice 14 9 0 5 40:14 28 0 1
4. Nová Horka 14 8 0 6 16:25 21 4 1
5. Tichá B 14 7 0 7 22:23 20 4 3
6. Skotnice B - Mošnov 14 7 0 7 30:36 20 1 0
7. Straník 14 3 0 11 29:39 11 0 2
8. Bernartice 14 3 0 11 13:45 8 1 0

Tabulka soutěže IV. třídy o 9. - 12. místo
Klub Z V R P Skóre B P+ P-

9. Tichá B 6 5 0 1 16:11 14 2 1
10. Skotnice B - Mošnov 6 3 0 3 14:13 10 0 1
11. Lubojaty 6 2 0 4 13:15 7 0 1
12. Bravinné 6 2 0 4 10:14 5 1 0

Rybáři od Žabáka zvou na tradiční 

RYBÁŘSKÉ HODY,
které se budou konat 5. srpna 2017 od 12. hodin.

Budou podávány tradiční rybářské dobroty za příznivé ceny.

Sortiment tradiční výrobky z udírny a z pánve.

Rybolov od 6.00 do 18.00 hod. Pravidla budou na vývěsce.  
Těšíme se na návštěvu domácích i lufťáků.  

Rybářské štěstí můžete vyzkoušet v lovu na udici, proto nezapomeňte 
doma svoje nářadí. Rybáři svoje nářadíčko nepůjčují!

Těšíme se na návštěvu starých přátel, dobré počasí  
a nové návštěvníky areálu vodních nádrží.

Bližší informace na plakátech. Děkujeme za vaši přízeň.

Foto z brigády rybářů: Ivo Musial

„Dětský den“ SRPDŠ byl letos ob-
zvláště zdařilý. Do přípravy a organi-
zace dětského dne se zapojily i ostat-
ní spolky a organizace působící v obci. 
Lanovou dráhu připravilo ČSOP Skal-
ka, hasiči tradičně připravili zajímavé 
úkoly. Děti mohly zdolat překážkovou 
dráhu na odrážedlech, malovat na as-
faltovou plochu, skákat na nafukova-
cích hradech, zahrát „cornhole“ a vy-
užít oblíbený aquazorbing. Kreativitě 
se meze nekladly u malování do písku 
a malování na obličej a při dalších akti-
vitách. Děkujeme všem za pomoc.  –MŠ-

Foto: Monika Skýpalová
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21.07.2017 Pouťová zábava (SDH)
22.07.2017 Malá pout’ v lesní kaple  
 sv. Maří Magdalény (15:00)
23.07.2017 Velká pout’ ve farním kostele  
 sv. Maří Magdalény (9:30)
05.08.2017 Rybářské hody (Rybářský spolek)
05.08.2017 Memoriál Jana Zajace staršího  
 (TJ Sokol - oddíl kopané)
12.08.2017 Prázdninová diskotéka (SDH)
02.09.2017 Hry bez hranic v Pržně  
 (Mikroregion Frýdlantsko - Beskydy)
09.09.2017 DEN OBCE (areál školy)
14.09.2017 Vycházka pro seniory (SPV)
Podrobnosti ke všem akcím budou postupně zveřejňo-
vány na webu obce www.kuncicepo.cz a samozřejmě 
také na plakátech.

Termíny bohoslužeb o prázdninách:
Farní kostel: pátek v 18.00 hod., neděle v 9.30 hod.

„Ruský” kostelík: neděle v 10.45 hod.

Pouť ke cti sv. Maří Magdalény:
Malá pouť (lesní kaple) – sobota 22.7. v 15.00 hod.
Velká pouť (farní kostel) – neděle 23.7. v 9.30 hod.

Otec Mariusz

Akce, které nás čekají

Farnost Kunčice p. O. 
informuje a zve

Hasiči z Kunčic zvou všechny na

PRÁZDNINOVOU DISKOTÉKU

v sobotu 12. srpna 2017 od 19 hod.  
u hasičárny

Hraje DJ Zdena • Vstupné 40 korun
Bramborové placky, grilované maso, žebro v pepři

Hasiči z Kunčic p. O. pořádají
Pouťovou zábavu s kapelou

MANET ROCK BAND
v pátek 21. července 2017  

u hasičárny
Začátek akce v 19:00 hodin • Vstupné 50 korun

Bramborové placky, grilované maso, žebra v pepři…

Promítání letního kina na Huťařství se uskuteční v ter-
mínech: 28.7., 11.8. a 25.8. a 1.9. V případě nepříznivého 
počasí se bude promítat uvnitř. Podrobnosti na facebooku 
a na plakátech. 

https://cs-cz.facebook.com/hutarstvikpo/

Co se děje v okolí

Třináct kapel uvede festival Ladná 
Čeladná na letošním třetím ročníku, 
který se koná 4. a 5. srpna v areálu 
Základní školy Čeladná. Z hudebního 
programu se návštěvníci mohou těšit 
na Ivana Mládka a jeho Banjo Band, 
The Tap Tap, Emmu Smetanu, Pekaře 
či Jananas. Dvoudenní kulturně-zá-
bavní program vyvrcholí koncertem 
britských Skinny Lister, jejichž vy-
stoupení bývají hodně živelná.

Hudbu Skinny Lister lze popsat jako 
směsici anglického folku, irské divoči-
ny a punkrockové anarchie. Tato lon-
dýnský šestice vznikla před osmi lety 
a dnes má zaslouženou pověst jedné  
z nejvíc energických a oblíbených ka-
pel na Britských ostrovech.  

(pokračování na str. 20) 

Hvězdou letošní Ladné Čeladné jsou rebelové  
z Londýna Skinny Lister
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(dokončení ze str. 19) 
Na jejich turné se o tom 

mohli přesvědčit fanouš-
ci ve Spojených státech, Ja-
ponsku i po celé Evropě, 
včetně davů na festivalu  
v Glastonbury. „Skinny Lister 
o sobě s oblibou říkají, že jsou 
nejdivočejší kapela, s níž se 
kdy opijete. Neodmyslitelnou 
součástí jejich koncertů je po 
okraj naplněný džbán rumu, 
který během koncertu koluje 
mezi lidmi. Na pódiu i v kotli 
se zpívá, tancuje a pije, čímž 
mezi fanoušky a kapelou vzni-
ká jedinečná pospolitost,“ líčí 
atmosféru koncertů Jiří Mo-
ravčík, jeden z dramaturgů 
Ladné Čeladné. 

Žánrové zastoupení na 
festivalu bude již tradičně 
bohaté. Kromě zmiňované-
ho punkrocku se návštěv-
níci mohou těšit na folk, ska, 
nápaditý pop, ale i electro 
swing či tropical house. „Při 
sestavování programu jsme 
mysleli na různé skupiny ná-
vštěvníků, kteří na Ladnou 
Čeladnou chodívají. Skinny 
Lister ocení zejména hudeb-
ní fajnšmekři a ti, kteří rádi poznáva-
jí nové kapely. Písničky Ivana Mládka  
a jeho Banjo Bandu si s oblibou zanotují 
lidé napříč generacemi, stejně jako The 
Tap Tap, jejichž hudbu a humorné tex-

ty mají rádi fanoušci bez ohledu na věk. 
Písničkáři Pekař a Pokáč jsou pak popu-
lární především mezi mladšími ročníky, 
zatímco nápaditý pop Emmy Smetany 
boduje u široké cílové skupiny. 

A ve výčtu nemohu zapomenout na 
DJ sety, které ocení především příznivci 
taneční muziky,“ říká na adresu kapel 
Jiří Moravčík.  

Kromě hudební scény si Ladná Če-
ladná zakládá na kvalitním programu 
pro děti, festival proto připravuje ce-
lou řadu aktivit pro malé návštěvníky. 

Chybět nebudou divadelní 
představení, filmové projek-
ce, čtení pohádek, pohybové 
a tvůrčí workshopy, cirkuso-
vé šapitó, simulátory, stolní 
hry a soutěže. V areálu bude 
i venkovní hrací zóna s pro-
lézačkami, sk luzavkami  
a trampolínou. 

Letos poprvé mají ná-
vštěvníci možnost využít 
fest ivalov ý kemp, k ter ý 
vznikne hned vedle areálu 
u řeky Čeladenka. K dispozi-
ci bude pitná voda a mobilní 
WC.  Cena činí 30 Kč za oso-
bu a 100 Kč za stan. Vstup 
do kempu si bude možné za-
koupit na pokladně u hlavní 
brány od 13 do 24:00 hod. 
Kapacita kempu je nicmé-
ně omezená (40 stanů, resp. 
100 osob).

Informace ke vstupen-
kám
• Dvoudenní vst upné:  

v předprodeji 200 Kč / na 
místě 290 Kč

• Jednodenní vstupné:  
v předprodeji 150 Kč / na 
místě 200 Kč

• Děti do 15 let (pouze na 
místě): 100 Kč, děti do 140 cm 
zdarma

• Držitelé ZTP, ZTP/P: dvouden-
ní vstupné 100 Kč / jednodenní 
vstupné 75 Kč (Vstupenky k zakou-
pení na místě po předložení průkazu 
ZTP, ZTP/P. Doprovod držitele ZTP/P 
vstup zdarma.)

• Klienti ČPZP můžou po předlo-
žení průkazu zdravotní pojišťov-
ny uplatnit 20% slevu na vstupné  
(v prodejně Oriental v Ostravě-Zá-
břehu nebo přímo na místě)

Hvězdou letošní Ladné Čeladné jsou rebelové  
z Londýna Skinny Lister
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Ze života školy a školky

V dětském letním a lanovém par-
ku Bílá v Beskydech bylo poslední 
květnový den pořádně veselo. Děti  
z MŠ Dolní tady s předstihem oslavi-
ly svůj Den dětí. Zkušení instruktoři 
si pro ně připravili zábavný program 
inspirovaný známou pohádkou, Ať 
žijí duchové! 

Zprávou z kouzelného pergamenu 
byly děti informovány o prosbě rytíře 
Viléma Brtníka z Brtníku a jeho dcery 
Leontýnky, aby jim pomohly zachrá-
nit jejich hrad. Písnička a taneček ná-
hle všechny děti proměnila ve skřít-
ky. Hlavním úkolem bylo najít cestu 
k hradu, překonat mnoho nelehkých 
překážek, postavit střechu na hradě. 
Díky vydatné pomoci malých a vel-
kých skřítků se podařilo dosáhnout 
cíle. Hrad byl opraven. Na louce plné 
krásných květin čekal na děti poslední 
úkol. Nasbírat kopretiny, uplést věne-
ček a věnovat ho Leontýnce. Nakonec 
se dětem skutečná Leontýnka ukázala 
a darovala jim svůj poklad. 

Nezapomeneme se také poohléd-
nout za Dnem dětí, který proběhl ná-
sledující den na naší školní zahradě. 
Ze všech skřítků se stali malí spor-
tovci, kteří se s nadšením pustili do 

sportovních disciplín, které pro ně 
paní učitelky připravily. A tak ská-
kali v pytlích, jezdili na odrážedlech, 
přeskakovali kameny, běhali a házeli 
míče do koše. Po celou dobu panovala 
úžasná atmosféra a všichni si tak do-
syta mohli užít spousty pestré zábavy. 
Malí sportovci podali výborné výkony 

a byli odměněni pochvalou a nechybě-
la výborná zmrzlina, po které se oli-
zovali až za ušima.

Věříme, že si děti oba dny náležitě 
užily a všem, kteří se podíleli na orga-
nizaci, moc děkujeme.

Za celý kolektiv MŠ Dolní 
Markéta Macurová

Den dětí v MŠ dolní

Školní rok utekl jako voda, prázd-
niny už klepou na dveře a v MŠ dolní 
nastal čas loučení. A s kým? No přece 
s našimi předškoláky. K této příleži-
tosti jsme pozvali rodiče, sourozen-
ce a mladší kamarády ze třídy Kuřá-
tek. Sešli jsme se odpoledne na škol-
ní zahradě, kde nám naši předškoláci 
předvedli malé vystoupení s flétnič-
kami, písničkami a básničkou. Na roz-
loučenou dostali pamětní list, knihu  
a deštník, aby na ně cestou do školy 

pršelo jen samé štěstí. A kteří budoucí 
školáci to jsou?: Cochlarová Barbora, 
Fajkusová Dorota, Křenek František, 
Kubečka Jakub, Macura Matyáš, Mazo-
chová Viktorie, Mičulek Viktor, Michna 
Dominik, Mynářová Sofie, Šigut Robin, 
Valštýnová Nikol, Vojtovičová Zuzana 
a Zátopek Filip. 

Na zahradě přišla řada i na vese-
lé soutěže pro děti v podobě: zaléva-
ní domečku, přenášení mravenčích 
vajec, žabích skoků a prolézání myší 

díry. Nejlepší odměnou pro všechny 
v tomto horkém odpoledni byly osvě-
žující vafle se šlehačkou a čerstvými 
jahodami. Nechyběl ani velký raut  
z domácích dobrot, které nám připra-
vily naše maminky. Moc jim děkujeme.

Budoucím prvňáčkům přejeme 
hodně úspěchu v nastávajícím škol-
ním roce a všem ostatním krásné slu-
nečné prázdniny.

Za celý kolektiv MŠ dolní 
Markéta Macurová

Loučení v MŠ dolní
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Stejně jako každý rok, tak i letos 
jsme se chtíc nechtíc musely rozlou-
čit s dětmi, které odchází do školy  
a do naší Mš v září již nepřijdou.

Ale rozlučka to byla veliká. Posta-
vily jsme rovnou celý cirkus na dvo-
rek před naší MŠ. Daly jsme mu jmé-
no Legrando, aby na první pohled bylo 
znát, o čem náš cirkus hlavně bude.  
A program nebyl malý. Nejdřív nás 

krásně přivítal samotný ,,ředitel“ cir-
kusu a pak už své umění předvedli 
klauni, rozkošné provazochodkyně, 
krotitel s opičkami, půvabné břišní ta-
nečnice, cvičitel s krasojezdci, medvě-
di a žirafy na koloběžkách, krotitelka 
a její šelmy, svalovci, akrobati, turek 
a jeho kobry, zpívající mořská panna, 
železný muž a úžasný kouzelník Juraj 
se svou asistentkou.

A aby toho nebylo málo, pro zpest-
ření jsme do naší show zařadily ještě 
módní přehlídku s nadčasovými mo-
dely. Kdo přišel, jistě nelitoval.

Za celý náš cirkus děkuji všem ná-
vštěvníkům (rodičům) za úžasné ob-
čerstvení a originální dary pro orga-
nizátory cirkusu Legrando.

Za MŠ školní 
Mgr. Aranka Barešová

Možná jste už slyšeli, že snad v kaž-
dé rodině žijí skřítkové. Těmi nejzná-
mějšími domácími druhy jsou skřítci 
Bulánkové a Ponožkožrouti. Jsou to mí 
bratranci, kteří lidem provádí ledaja-
ké lumpárny, ale proti mým nápadům 
to není nic. 

Mé jméno je skřítek Naschvální-
ček a bydlím v mateřské škole školní,  
v malém domečku ve třídě Ptáčat. Celou 
zimu spím, ale jakmile se objeví první 
jarní paprsky, probouzím se a přichází 
můj čas. Začnu dělat naschvály dospě-
lákům, dětem a někdy se mi povede ně-
jaký kousek provést i rodičům.

Nedávno jsem vyslechl, jak si děti 
povídají s paní učitelkou, že půjdou 
hledat poklad. Pochopil jsem, že mám 
tu pravou šanci něco vymyslet a dob-

ře se přitom pobavit.  Přece jim nedo-
volím najít poklad jen tak lehce, a při-
pravím se tím o radost!

Děti se ráno vydaly na očekávaný 
výlet za pokladem, a tak jsem jim hned 
před školkou naschvál podstrčil svůj 
dopis, kde jsem jim všechno vysvětlil 
a doufal jsem, že se zaleknou. Ze psaní 
zjistily, že jsem jim zkazil jejich oblí-
bené pohádky a ony mají jedinečnou 
možnost tyto pohádky zachránit. Ale 
děti se naštěstí nezalekly a vydaly se 
dále.  Neustále jsem je z úkrytu sledo-
val a musel jsem uznat, že si se všemi 
úkoly poradily velice dobře, všechno 
splnily a získaly i indicie k hledání po-
kladu. Schválně dlouhou trasou jsem 
je dovedl až do Hospůdky Na Kopečku, 
kde si pochutnaly na výborném obědě, 

a pak jely autobusem k hasičárně, kde 
jsem jim připravil další schválnosti. 
Poklad jsem ukryl do staré vojenské 
dřevěné bedny a tu jsem schoval do 
hromady dřeva. Ale děti při chystání 
dřeva na táborák tuto moji skrýš ob-
jevily. Tak jsem pochopil, že mám ko-
lem sebe samé šikovné děti a už mě 
pro tento den nebaví další schválnos-
ti dělat. V klidu jsem pozoroval, jak si 
děti hrají, opékají špekáčky na ohni  
a výborně se baví. Když pro ně přijeli 
rodiče, z úkrytu jsem slyšel vyprávě-
ní o tom, co jim skřítek Naschvální-
ček prováděl a jak se s ním na výletě 
měli dobře. Tak teď si odpočinu a zase  
za rok …

Od skřítka Naschválníčka vyslechla 
a zapsala Věra Kahánková

Loučení s předškoláky

Jak děti z Ptáčat a skřítek Naschválníček  
hledali poklad
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Koncem června si připravila škol-
ní družina pro svoje spolužáky a děti  
z mateřské školy divadelní představe-
ní. V pondělí 26. 6. hrály děti z I. oddě-
lení ŠD pohádku Dva tovaryši, v úterý 
ŠD III. Předvedla pohádku Mrazík a po-
slední, středeční vystoupení patřilo ŠD 
II. S hudební pohádkou Království zlo-
zvyků. Jak si mohly děti vyzkoušet, hrát 
divadlo není vůbec jednoduché a vyža-
duje těžkou práci. Poznaly, co je to scé-
nář, jak se s ním pracuje a jaké profese 
kromě herců patří k divadlu. Po obsa-
zení rolí následovalo pečlivé zkoušení, 
které děti velmi bavilo, a samy přichá-
zely s nápady na vylepšení. V hodinách 
pracovních činností si vyrobily kulisy, 
ve výtvarných činnostech je malova-
ly. Literárně dramatické činnosti pa-
třily správnému přednesu, používání  
i jiných výrazových prostředků jako je 
pohyb či mimika, důležité bylo zapama-
tování si textu. V hudebních činnostech 
se děti učily zpěvu a krokovým varia-
cím. Všechna tři přestavení dopadla 
výborně, divákům se líbila a nadšeně 
tleskali. Šikovným hercům patří podě-
kování za jejich snahu a úsilí. 

A. Stašicová, vych.

Divadelní 
představení ŠD

„Milí školáci i dospěláci, přejeme 
vám, aby o prázdninách a dovolené 

nebyly vaše dny prázdné, ale aby se 
naplnily dobrodružstvím, poznává-
ním nových míst, dováděním, legrací, 
smíchem, táboráky, sluníčkem, koupá-
ním, hrami, pohodou…

Dětem ať prázdninový čas běží po-
maleji než čas školní,  a ať se i dospělá-
ci stanou o prázdninách dětmi!“

To vše vám přejí všichni zaměstnan-
ci Mateřské školy školní v Kunčicích pod 
Ondřejníkem.

V letošním školním roce si děti ZŠ 
přály prožít dětský den formou turis-
tického výletu.  

Za krásného počasí se dne 1. 6. 2017  
vydali žáci I. stupně pěšky na Opále-
nou, kde na ně čekalo občerstvení za-
jištěné školou – hranolky a kofola,  no 
velká spokojenost. Na cestu jim škol-
ní jídelna zajistila vydatnou svačinu. 
Zpět se vraceli vlakem z Čeladné do 
Kunčic pod Ondřejníkem a odtud pěš-
ky ke škole. Opravdu vydařený výlet. 
Dne 2. 6. 2017 se uskutečnil dětský 
den II. st. za  ideálního počasí. Žáci 

vybaveni velkou svačinou zajištěnou 
opět školní jídelnou se vydali úbočím 
Ondřejníku také směrem na ski Opá-
lenou. Na rozdíl od  I. stupně šli zpět 
po Valašské cestě kolem Beskydské-
ho rehabilitačního centra posilněni 
hranolky, kofolou, které jim zajistila 
na Opálené škola z peněz příspěvků 
rodičů. 8. třída si 2. června vyšlápla 
z Frýdlantu na Solárku. Na vrcholu 
je čekal zasloužený odpočinek, ob-
čerstvení a pak už sestup směrem  
na Kunčice.

Jaroslav Goj, ředitel školy

V měsíci květnu proběhlo v ZŠ tře-
tí setkání se skupinami rodičů a dětí 
z MŠ školní a MŠ dolní. Paní učitelka 
Markéta Jurková připravila pro děti  
v rámci projektu „My se školy nebojí-
me“ velice zábavnou prohlídku někte-
rých prostor a učeben, při níž předško-
láci plnili mnoho zajímavých úkolů, za 
které byli odměněni razítky a nálepka-
mi. V šatně školy děti ukázaly na papí-

rové předloze, jak si umí hezky zavá-
zat tkaničky, u tělocvičny si zacvičily 
na připravené opičí dráze, v hudebně 
si zazpívaly písničky s klavírním do-
provodem Lady Struziakové, žákyně  
9. třídy, při návštěvě jídelny si vyzkou-
šely odnést tácek s jídlem a pitím ke 
stolu, kde si pochutnaly na výborném 
muffinu. Nakonec si prohlédly prosto-
ry družiny, kde hledaly a samozřejmě 

našly poklad.  V době, kdy předškoláci 
úspěšně plnili zadané úkoly, jejich ro-
diče měli  ve 4. třídě  v  rámci projektu 
„Spolupráce s rodiči žáků ZŠ“ připra-
venou besedu na téma Zdravé škol-
ní klima, kterou vedla psycholožka  
Mgr. Kristýna Babincová Jurková. 

Mgr. Jarmila Mecová 
a Mgr. Markéta Jurková, 

org. projektu

Přání na prázdniny

Den dětí

Projekty pro budoucí školáky a jejich rodiče v ZŠ

D n e  1 3 .  6 . 
2017 proběhla  
v ŠD soutěž v lo-
gických hrách – 
piškvorky. Hra 
podporuje u dětí 
rozvoj strategic-
kého a logického myšlení a motivuje ke 
smysluplnému trávení volného času. 
Po celý měsíc květen děti měřily své 
síly v herní systému každý s každým. 
Vyhrál ten, kdo v součtu všech utkání 
byl nejúspěšnější. Do finálového kola 
postoupili 3 nejlepší chytrolíni z kaž-
dé družiny. Vítězem se nakonec stal 
Lukáš Macho ze 4. tř. Blahopřejeme.

A. Stašicová, vych.

Chytrolín
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I v druhé polovině školního roku 
měli žáci IV. třídy dopravní výchovu 
vedenou panem Ing. Miroslavem Zbe-

rovským. Dne 22. května se konala te-
oretická část ve třídě, kdy si žáci pro-
cvičovali znalosti přednosti v jízdě na 

křižovatkách. Na konci hodiny je čekal 
důležitý test pro získání průkazu cyk-
listy, který jim pan Zberovský hned 
obodoval. Na to navazovala hodinová, 
praktická část jízdy na kolech, která 
se konala dne 6. června na dětském 
dopravním hřišti ve Frýdlantu nad 
Ostravicí. Všichni žáci si nejprve pro-
šli s panem Zberovským celé hřiště, 
kdy prakticky řešili přednosti v jízdě 
na křižovatkách. Pak nasedli na kola 
a rozjeli se po hřišti. Kdo udělal pře-
stupek, dostal pokutu formou bodu. 
Na základě hodnocení testu a jízdy na 
kole obdržely šikovné děti zasloužený 
průkaz cyklisty. 

Jarmila Mecová, 
uč. 4. tř.

Dne 8. 6. 2017 jsme za krásného 
počasí navštívili v rámci školního 
výletu Liščí mlýn ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. Vyjeli jsme autobusem  
v 8:26 hod. od zastávky Huťařství 
směrem k nádraží Frenštát p. R., od-
kud jsme šli zhruba 1km pěšky do Liš-
čího mlýna. Hned po uvítání jsme si 
vyrobili indiánské čelenky, vymysleli 
indiánská jména a pomalovali si obli-
čeje. Následovala prohlídka indiánské 
vesničky, kde jsme viděli např. potní 
chýši, týpí, taneční arénu, pohřebiště 
a zahráli jsme si spoustu indiánských 
her. Poté se každý z nás mohl projet na 
koni Jurášovi, což využili skoro všich-
ni. Mnoho her jsme zažili i v týmech 
nazvaných např. Statečné indiánky, či 
Ohniví vlci. Nejvíce se nám líbila „Les-
ní hra“, kdy jsme běhali do lesa a lušti-

li indiánské symboly. O půl dvanácté 
byl dobrý oběd, po kterém jsme měli 
pauzu a pak ještě lukostřelbu, luštění 
indiánské křížovky a nakonec stavění 
domečků v lese. Za splnění úkolů jsme 

dostali odměny, rozloučili se a vyrazi-
li zpět na vlak a ke škole. Vše se nám 
moc líbilo.  

Adam Křenek, Karolína Strnadlová, 
žáci 4. tř.

Dne 12. 6. jsme s dětmi z páté tří-
dy vyrazili na Pustevny. Ráno to vy-
padalo, že ani nepojedeme, protože 
bude pršet, přesto jsme se nezalekli  
a vyjeli vlakem z kunčického nádraží. 
Po cestě nám nastaly komplikace, neje-
la nám lanovka, jelikož se opravovala, 
a proto jsme museli jít tam i zpět pěšky.  
V původním plánu bylo vyjít až na 
Radhošť, ten jsme museli změnit kvůli 
pracím v lese. Nakonec jsme došli na 
Pustevny, kde jsme si dali i rozchod. 
Někteří si během rozchodu koupili 
něco dobrého k zakousnutí, jiní zase 
dárky domů. Na cestě zpátky jsme na-
vštívili lanové centrum Tarzanie a vy-
zkoušeli jsme si, jak jsme obratní a od-
vážní.  S dětmi jsme si výlet užili a ani 
nastalé komplikace nás nerozladily. 

Vendula Matúšová, tř. uč.

Dopravní výchova ve čtvrtém ročníku ZŠ

Školní výlet 4. třídy

Výlet 5. třídy na Pustevny
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Dne 15. 6. jsme vyjeli do Ostravy na 
školní výlet. Navštívili jsme Planetári-
um, kde děti získaly znalosti o vesmí-
ru a planetách. Po svačince a občerst-
vení jsme pokračovali v cestě do dět-
ského zábavného parku Žirafa. Tam 

si to děti užily se vším všudy. Různé 
druhy prolézaček, skákadel, koloto-
čů, skluzavek, autíček,…. To bylo něco 
pro ně. Dětem se výlet moc líbil, byly  
nadšené! 

Eva Halatová

Ve dnech 14. - 16. 6. 2017 se usku-
tečnil náš dlouho plánovaný výlet 
do Liberce a okolí. Cesta vlakem sice 
byla dlouhá, ale věřím, že to stálo za 
to. První den jsme se „vydrápali“ na 
Ještěd, šťastlivci se vyvezli lanovkou,  
a protože nám počasí přálo, užili jsme si 
krásný výhled. Další den ve čtvrtek to 
byla hlavně „makačka na bednu“, pro-
tože jsme půlden strávili v IQ parku,  
v planetáriu jsme se prolítli galaxiemi, 
prošli si úžasnou interaktivní expozi-
ci všech možných odvětví vědy a tech-

niky a na závěr se zúčastnili chemické, 
spíše pyrotechnické, show. Odpoledne 
jsme pak vyrazili do zoo podívat se mj. 
na krásného, ale líného bílého tygra.  
V pátek se počasí trochu pokazilo, a tak 
jsme místo botanické zahrady bloudili 
labyrintem. Ale nakonec jsme se všich-
ni našli. Vrátili jsme se trochu uondaní, 
ale doufám, že snad spokojení. Moc dě-
kuji manželům Foltýnovým, kteří nám 
sponzorským darem na výlet přispěli. 

Hlášení z výletu podávají:  
A. Charbuláková, M. Skýpalová

V letošním roce se žáci třetí tří-
dy také dočkali vytouženého výletu, 
kdy bylo potřeba sbalit do batohu ne-
jen svačinu, ale také úbor na spaní. 
Dvoudenní výlet, který proběhl ve 
dnech 19. a 20. června, byl pro děti 
odměnou za velmi dobré chování po 
celé tři roky školní docházky. Krásné 
dva dny strávily v Kletné, kde je tá-
borová základna DDM z Kopřivnice. 
Program, vytvořený mladým týmem 
vysokoškolských studentek, které se 
zabývají studiem volnočasových akti-
vit, děvčata a chlapce doslova nadchl. 
Oba dny byly plné her, zábavy, soutě-
ží a legrace. A když nám při sportu  
a pobytu v přírodě vyhládlo, bylo o nás 
dobře postaráno. Děti měly možnost 
poznat se i mimo školní lavice, upev-
nit vztahy a posílit v sobě soutěživé-
ho ducha. Snad jim hezká kamarádství 
vydrží i do dalších let.  

M. Jurková, tř. uč.

Ve středu 21. 6. 2017 proběhla pod 
vedením p. Lorence ve školní tělocvič-
ně ukázka ovládání leteckých modelů. 
Děti byly nadšené a sledovaly vše s ob-
divem. Zajímavě jim vyprávěl i o jejich 
výrobě a odpovídal na otázky zvída-

vých žáčků. Akce se zdařila a některé 
děti odcházely s přáním - vyrobit si 
své letadlo a vyzkoušet s ním také lé-
tat. Děkujeme panu Lorencovi za jeho 
čas i leteckou přehlídku.

Školní výlet 1. a 2. třídy 

Výlet osmáků Školní výlet 
třeťáků

Přehlídka modelů letadel

Dne 7. 6. 2017 se žáci osmé a devá-
té třídy zúčastnili workshopu na SOŠ 
Lískovecké ve Frýdlantu n. O. Žáci byli 
rozděleni do tří skupin a rozmístění na 
tři stanoviště. Na prvním stanovišti si 
mohli vyzkoušet práci na soustruhu  
a vyrobit si svou vlastní olovničku. Na 
druhém stanovišti si zkoušeli vymě-
nit pneumatiky na autě, také soutěži-
li v poznávání kapalin a automobilo-
vých součástek. Na prvním místě se 
umístili M. Adamec a O. Nikl. A na po-
sledním stanovišti si žáci vyzkoušeli 
zapojit jednoduchý elektrický obvod 
a nahlédli do motoru auta. Celý pro-
gram provázeli mistři odborného vý-
cviku se studenty II. ročníku SOŠ Lís-
kovecká, kteří pomáhali žákům plnit 
úkoly. Všichni si program hodně užili 
a něco nového se naučili.  

žákyně: Nytrová, Janotová

Workshop 
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Tak tento den jsme se vydali na 
školní výlet. Náš cíl – Kroměříž a jeho 
prohlídka. 

Ráno jsme se vcelku bez potíží 
všichni sešli před šestou hodinou ran-
ní na vlakové stanici v Kunčicích p. O. 
a po deváté jsme již byli v Kroměříži. 
Nejdříve jsme si prohlédli zámecké za-
hrady, kde bylo velké množství všeli-
jakého zvířectva (kachny, králíci, pávi 

…) a na desátou hodinu jsme měli za-
jištěnu prohlídku zámku. Bohužel, ne 
vždy byl výklad pro děti tohoto věku 
dostatečně atraktivní, ale je zapotře-
bí napsat, že přesto se všichni chovali 
dobře a bezproblémově. Pak byl roz-
chod a ve 13 hodin jsme odešli do Květ-
né zahrady. Myslím, že děti byly docela 
spokojeny a také při cestě zpět vlakem 
nenastaly žádné potíže. 

V 18 hodin jsme se objevili na vlako-
vé stanici v Kunčicích, kde si některé 
děti vyzvedli  rodiče. 

Uff, všechny děti to přežily ve zdra-
ví tělesném a třídní učitel a jeho asi-
stentka dokonce i ve zdraví psychic-
kém. 

Ing. Jiří Klouda, tř. uč. 
Tereza Volavková, asist.

Ve školním roce 2016/2017 měli 
chlapci a děvčata opět možnost zdo-
konalovat své rukodělné a výtvarné 
schopnosti při práci s keramickou hlí-
nou. Do kroužku se přihlásilo 17 dětí, 
které se scházely vždy ve středu, aby 
mohly rozvíjet svoji fantazii a zruč-
nost při modelování, na tuto činnost 
se všechny těšily nejvíce, ale také při 
práci s plátem. Většina z nich navště-
vovala kroužek opakovaně, a proto se 
mohla pouštět i do náročnější tvorby  
a pojmy šlikr, glazury a práce s nimi 
jim již byly dobře známé. Děti pracova-
ly s hlínou rády, často jim tato činnost 
přináší i určitý druh psychohygieny,  
a navíc se vždy těšily, že si své výrobky 
mohou odnést domů. Opakovaně bylo 
slyšet, že keramika je super, protože 
si tam mohou vyrobit i pěkné dárky 
pro své blízké. Také v letošním roce 
mezi nás přicházela paní Marcela Se-
berová, které velmi děkuji za výbor-
nou spolupráci.      M. Jurková, ved. kroužku

2. A měla na pátek 16. 6. již od břez-
na naplánovaný výlet na hrad Helfštýn 
a do Lanového bludiště. Přestože ješ-
tě ve čtvrtek byl krásný slunečný den,  
v noci přišla bouřka a v pátek ráno bylo 
počasí na prohlídku hradu či náhradní 
program ve Zbrašovských jeskyních, 
bohužel, zcela nevhodné. Z lanového 
bludiště nám volali nemilou zprávu, 
že terén je podmočený a lana nasáklá 
vodou, navíc očekávali další přívalové 
deště. Co teď? Na hradě by děti pro-
mokly a v jeskyních pak prochladly. 
Vyhlídky pro náš výlet na motivy zná-
mé písničky „Na Okoř je cesta“ se na-
jednou rozplynuly.

Proto bylo nutné během několi-
ka málo minut vymyslet náhradní 
školní výlet, aby děti, které již nedo-
čkavě postávaly ve vestibulu školy, 
mohly odjet někam, kde bude nejen 
sucho, ale i nějaká zajímavost a hlav-
ně zábava jako na správném školním  
výletě.  

Skutečně s neskutečnou dávkou 
štěstí se nám podařilo zajistit náhrad-
ní program inspirovaný školním výle-
tem 2. B a prvňáčků. Tedy Planetárium 
Ostrava a FUNPARK Žirafa. 

V Ostravském Planetáriu bylo po-
sledních několik málo míst na dětský 
sférický film Krtci, kde krtek Platón 
objevuje vesmír a zábavnou formou 
s ním seznamuje i děti. Navíc byla 
součástí projekce i živě komentova-
ná prohlídka hvězdné oblohy a vol-
ná prohlídka interaktivní expozice  
v Experimentáriu, která děti zaujala 
na překvapivě dlouhou dobu. 

Po návštěvě Planetária, kde jsme 
načerpali i nějaké vědomosti, bylo 
ale nutné si také výlet pořádně užít. 
FUNPARK Žirafa v Ostravě, který pa-
tří mezi největší zábavní parky v Čes-
ké republice, byl tedy pro děti jasnou 
volbou. A přestože školní výlety se do 
něj musí objednávat dostatečně do-
předu, opět se na nás usmálo štěstí 

a celé dvě hodiny si na těch 2 330 m²  
zábavy užívaly děti nejmodernější 
atrakce jako např. prolézačky, tobogá-
ny nebo kolotoče. Největším lákadlem 
ale byla rozhodně elektrická autíčka  
a zvířátka. No, řekněte, už jste se ně-
kdy projeli na velkém plyšákovi? 

Děkuji paní učitelce Halatové a paní 
učitelce Sladké za skvělou inspiraci 
a panu řidiči Čajánkovi, jak se skvě-
le dokázal nečekané situaci bleskově 
přizpůsobit a že byl schopný a ochot-
ný celou trasu našeho výletu během 
krátké chvilky přeplánovat. 

Nejen já, ale věřím, že také všichni 
moji druháci, jsme ten den měli nej-
větší radost z toho, že na školní výlet 
s námi mohla jet i naše spolužačka 
Marika Fajkusová, která, jak všichni 
pevně věříme a doufáme, již překonala  
a zvítězila nad těžkou nemocí. A od 
září s námi nastoupí do třetí třídy! 
Mariko, fandíme Ti, drž se!! Jsi prostě 
skvělá!!!  Y. Hrubišová, tř. uč.

Výlet 7. třídy ZŠ Kunčice p. O. 16. 5. 2017

Keramický kroužek

Jak jsme místo na Helfštýn jeli na výlet do Ostravy…
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Blíží se konec školního roku, písem-
ky jsou už napsány a známky uzavře-
ny. Část pátečního vyučování jsme 
proto vyplnili dalším, již 4. ročníkem 
SOUTĚŽE V PŘEDČÍTÁNÍ Z KRÁSNÉ 
LITERATURY.

Aby byly čtenářské výkony oprav-
du na pěkné úrovni, museli se soutě-
žící připravovat předem. Rozhodnutí 
poroty ovlivnil i výběr a to, zda byla 
kniha vybrána úměrně věku soutěžící-

ho. Porota se sešla ve stejném složení 
jako loni: p. M. Starnovská, knihovni-
ce, p. Mgr. M. Šebelová, místostarostka 
obce, a p. Mgr. M. Skýpalová, zástup-
kyně ředitele školy.

Z 8 soutěžících z 1. třídy se Patricie 
Ema Kaduchová umístila na 3. miístě, 
Eliška Balcárková na 2. a Veronika Foj-
tíková na 1. místě.

2. kategorii zastupovali čtenáři ze 
2. a 3. třídy, dopadli takto: 3. místo 

Ondřej Vojtovič, 2. místo Zuzana Kon-
vičková a nejlepší čtenářkou byla Jana 
Pavelková.

Ve 3. kategorii se utkali čtvrťá-
ci s páťáky. 3. místo obsadil Martin 
Hrubiš, na 2. příčce skončila Markéta 
Menšíková a 1. místo obsadila Lenka 
Madryová.

Protože šesťáci odjeli do IQ parku, 
nemohli se do soutěže zapojit. 

(pokračování na str. 28) 

Dne 7. 6. 2017 jsme se sportovně 
nadanými žáky prvního stupně vyjeli 
na atletické závody na Čeladnou. Naši 
ZŠ reprezentovalo celkem 10 žáků  
(5 chlapců a 5 dívek). 

Děti soutěžily ve 3 disciplínách: 
skok daleký, sprint na 50m a hod 
kriketovým míčkem. Žáci všech tříd 
se snažili a bojovali až do samotné-
ho konce. Nakonec jsme vybojovali  
6. místo z devíti zúčastněných škol. 
Medaile vybojovaly tyto děti: Sára 
Vykrutová (3. místo) a Kristýna Kon-
vičková (2. místo). Všem žákům dě-
kuji za jejich odvahu, nadšení a chuť 
soutěžit a přeji, aby je jejich sportovní 
nadšení drželo i nadále a měli radost  
z pohybu. 

Mgr. Tereza Volavková

S dětmi z výtvarného kroužku jsme 
se i v letošním školním roce zapojili 
do výtvarné soutěže DDM Lanškroun.  
V této soutěži získala ocenění Amálka 
Strnadlová. 

Výtvarná soutěž Kreativní sešit 
Ve velké konkurenci výtvarných 

návrhů na vlastní sešit získala nád-
herné 2. místo Laura Macurová  
z 2. B třídy. Byla odměněna výtvarný-
mi potřebami. 

Malovaná písnička 
Letos proběhl již 14. ročník vý-

tvarné soutěže DDM v Ostravě – Po-
rubě Malovaná písnička. Ve své věko-
vé kategorii obsadila Johana Kaslová  
z 2. B se svou výtvarně ztvárněnou ko-
ledou Půjdem spolu do Betléma krásné 
3. místo. Johanka si byla převzít cenu 
na slavnostní vernisáži. 

Časopis Pastelka 
V letošním ročníku jsme posílali 

výtvarné práce do časopisu Pastelka. 

Byla vybrána a otištěna práce Lucie 
Strnadlové z 1. třídy. 

Památník Terezín 
Letos proběhl již XXI. ročník vý-

tvarné soutěže v Terezíně. Téma zně-
lo – Je minulost stále živá? Z naší ško-

ly získala dvě děvčata krásná ocenění. 
V 1. kategorii 3. místo Sára Vykruto-
vá a 5. místo Amálie Strnadlová, žá-
kyně II. B. 

Všem dětem gratuluji, 
Eva Halatová

Krásná literatura je vyjadřování starých věcí  
věčně novým způsobem. (K. Čapek)

Výprava na atletický trojboj

Výtvarné úspěchy
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Ve středu 14. června navštívili 
žáci 3. ročníku kunčickou knihovnu 
pro veřejnost. Během krátké besedy 
knihovnice paní Zemanová povídala  
o své profesi i o chodu knihovny a děti 

se pochlubily tituly knih, které mají 
doma rozečteny. Poté měli žáci mož-
nost poznat uspořádání knižního fon-
du a knihy, které je zaujaly, si také pro-
hlíželi, do některých se i začetli. Děku-

jeme paní knihovnici za její čas i snahu 
vzbudit u dětí zájem o čtenářství. Byli 
bychom rádi, kdyby se alespoň z někte-
rých školáků stali noví členové veřejné  
knihovny.  M. Jurková, tř. uč

Z výletu šesťáků do Velkých Karlovic

Školáci v knihovně

(dokončení ze str. 27)
V poslední kategorii proto soutěžili 

žáci ze 7. – 9. třídy. Bronzová skončila 
Eliška Chovančíková. 2. místo opbsadi-
li shodně Ondřej Sebera a Michal Maje-
rek a zlatou získala svým perfektním 
čtenářským výkonem Sára Kadlecová.

Všem čtenářům, nejen vítězům, bla-
hopřeji, protože je četba obohacuje.

V každé soutěži jsou žáci oceněni. 
Nejinak tomu bylo i v té naší čtenář-
ské. Chci proto velmi poděkovat Obec-
nímu úřadu v Kunčicích pod Ondřej-
níkem, který věnoval nejen krásné 
publikace o historii a krásách zdejší-
ho prostředí, ale také spoustu drob-
ností, aby ceny pro soutěžící byly bo-
haté. Děkuji také porotě za jejich čas, 

i když věřím, že byl i pro ně strávený  
příjemně.

Co říci závěrem? Snad jen popřát 
všem krásné, klidné a prosluněné 
prázdniny. Příští školní rok se bude-
me opět těšit na poutavé a přesvědčivé 
čtenářské výkony našich žáků.

Mgr. M. Kahánková, 
organizátorka soutěže

Krásná literatura je vyjadřování starých věcí  
věčně novým způsobem. (K. Čapek)

DÁMOU V KAŽDÉ DOBĚ
Výstava oděvního textilu ze sbírek 
Muzea Novojičínska.
Vernisáž výstavy čtvrtek 29. června 
2017 v 17.00 hodin ve výstavní síni Mu-
zea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
V rámci vernisáže bude udělena cena 
Nadace JUDr. E. Parmy a B. Parmové za 
propagaci frenštátského regionu.
Výstava potrvá do 22. října 2017.

PROMĚNY PANÍ MÓDY
Prázdninový program pro děti a mlá-
dež
Účastníci se dovědí, jak se v minulosti 
vyrábělo plátno. Seznámí se s módními 
styly (gotika, renesance, baroko atd.)  
a sami si vytvoří svůj vlastní model. 
Součástí programu je i prohlídka výsta-
vy Dámou v každé době, která prezen-
tuje dámskou módu 20. století.

Ve čtvrtek 3. srpna 2017 ve 14.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě p.R.
Vstupné: 30,- Kč

Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
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Máš-li chuť, zacvič si!
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Rozhovor s MUDr. Janou Mikulou 
odbornou lékařkou v oboru léčebné rehabilitace a fyzikální medicínyny
MUDr. Jana Mikula promovala na Lékařské fakultě v Olomouci v roce 1984, po základní atesta-
ci z neurologie vykonala v Bratislavě atestaci fyzioterapie, balneologie a léčebné rehabilitace. 
Je žákyní prof. Juraje Čelka, PhD a prof. MUDr. Antona Gútha, CSc., čelních představitelů 
slovenské rehabilitační školy. Během své cca 30-leté praxe v oboru rehabilitační medicíny 
působila v Lázních Darkov, v Beskydském rehabilitačním centru v Čeladné a ve světoznámých 
slovenských lázních Piešťany, má rovněž zkušenosti z práce na rehabilitačním oddělení v ne-
mocnici, jakož i v několika rehabilitačních ambulancích. Je nositelkou Diplomu celoživotního 
vzdělávání lékařů. Svou současnou lékařskou praxi v rehabilitační medicíně vykonává ve 
Zdravotnickém zařízení NEREST  s.r.o. ve Frýdku-Místku a rovněž v rehabilitačních ambu-
lancích Čeladenka v Čeladné a BODIZ v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Je v Kunčicích pod Ondřejníkem velký 
zájem o rehabilitaci?
V Kunčicích pod Ondřejníkem a blízkém 
okolí je vysoký zájem o rehabilitaci. Ta pop-
távka vychází často z ordinací zdejších prak-
tických lékařů, kteří mají spoustu pacientů, 
kde je rehabilitace indikována a potřebná. 
Zdravotnické zařízení BODIZ proto uvítali 
i oni. Je oceňována především vysoká od-
borná úroveň zdravotnického personálu, 
jeho vlídný a přátelský přístup, moderní 
vybavení pracovišť pro rehabilitaci, fyzikální 
terapii a krátké čekací lhůty.

S jakými problémy za Vámi pacienti chodí 
nejčastěji? 
Vertebrogenní onemocnění, tedy onemocnění 
páteře, jsou dnes považována doslova za 
pandemii vyspělých civilizovaných zemí. 
Platí to i pro naši republiku a bohužel i ten-
to krásný beskydský kraj. Samozřejmě u vel-
kého počtu seniorů, kteří celý život fyzicky 
pracovali, je to důsledkem degenerativních 
změn z opotřebování. Platí to i pro zdejší 
beskydské horaly, kteří se starali o krásu  
a čistotu zdejších lesů a horských past-
vin, a to v minulých dobách takříkajíc jen 
vlastníma rukama a na vlastních hřbetech. 
Tito lidé nemají nemocnou páteř a nosné 
klouby  z nedostatku pohybu, ale naopak z 
dlouhodobého přetěžování těžkou prací.

Co je v dnešní době hlavní příčinou těchto 
onemocnění? 
Zcela jiná situace je u dnešní mladé gene-
race, včetně dětí školního věku. Jedná se o 
takzvanou nemoc z hypokinézy, tedy z ne- 
dostatku pohybu. Jsou zcela nevyhovující 
osnovy školního tělocviku, kdy léčebný či 
nápravný tělocvik by měl být jedním z povin-
ných předmětů. Spousta dětí je obézních, 
má vadné držení těla, poruchu nožní klen-
by. Žijeme v gravitačním prostředí, které 
vyžaduje dobře fungující takzvaný hluboký 
stabilitační systém organismu. To znamená, 
že před každým pohybem musíme své tělo
v tomto prostoru velmi rychle v řádu měsíců 
automaticky stabilizovat, jen tak může být 
pohyb správně a bezpečně proveden. Když 
to nefunguje, vznikne velmi snadno blokáda 
obratle, kloubu, poškození meziobratlové 
ploténky či zbytečný úraz. Přibývá sedavé 
práce, kterou lidé nijak správně pohybově 
nekompenzují, mají problém déle usedět či 
ustát, bolí je často hlava a bederní či krční 
páteř (tzv. počítačová páteř). 

Jaká preventivní opatření byste svým 
pacientům doporučila?
Mohu doporučit jediné, více pohybové aktivi-
ty, avšak správně prováděné. Rehabilitační
a fyzikální medicína prostřednictvím pohybu 
a dalších postupů usiluje o zachování a obno-
vení optimální funkce pohybového systému. 
Pohyb, jako jeden ze základních atributů poj-
mu zdraví, působí na ostatní funkce organis-
mu, včetně psychických. Důležitou rolí reha-
bilitace je také funkce výchovná a edukační. 
Nezbytnou podmínkou, kterou musí dodržet 
každý rehabilitační pacient (tzv. rehabilitant), 
je jeho aktivní přístup. Pasívní a nespolu-
pracující pacient, který vyhledává jen masáže, 
nemůže očekávat zázrak. Rehabilitace ob-
novuje pohyb, to je aktivní svalovová akti-
vita jedince, tudíž onen jedinec musí aktivně 
cvičit, a to nejen v ordinaci, ale hlavně doma, 
nejlépe každý den. Otec rehabilitace Sir 
Reginald Watson Jones (1902-1972), který 
založil první ortopedická a rehabilitační cen-
tra pro piloty RAF během 2. světové války se 
držel se zásady, že rehabilitace je obor, kde 
se v podstatě každý musí vyléčit sám, od-
borný personál mu v tom pomůže a ukáže 
správný postup. Už tehdy zdůraznil, že pro-
ces rehabilitační obnovy musí začít ihned, 
jakmile to bude možné - během několika dnů 
po operaci, a to pod dohledem a vedením 
skupiny lékařů, sester a fyzioterapeutů.  Ak-
tivní systém zavedený Sirem Watsonem 
Jonesem vrátil 77% zraněných pilotů RAF do 
plné bojové povinnosti.

Jaká věková skupina, dnes trpí nejčastěji 
onemocněním pohybového aparátu?    
Jedná se prakticky o všechny věkové sku-
piny. U seniorů je to spíše důsledkem 
opotřebování, degenerativních změn po 
mnohaleté těžké fyzické práci, samozřejmě 
s podílem určitého procenta úrazů a ope-
rací (narůstající počet umělých kloubních 
náhrad). Musím zdůraznit, že vzácností 
nejsou ani “mladí” sedmdesátníci či ještě 
starší pánové, kteří prošli vojnou, chodili 
do Sokola a i v tomto věku mají krásné 
držení těla, které jim možná jejich děti či 
vnoučata občas mohou závidět. Totéž platí 
o některých  “mladých” sedmdesátiletých 
sokolkách. U mladé generace je to bohužel 
důsledek nedostatku pohybu, nadváhy, 
dlouhých hodin špatného a nefysiologic-
kého sezení u počítače, či deformace páteře 
v důsledku dlouhodobě skloněné hlavy nad 
mobilním telefonem.

Co je podle Vás největší prohřešek, kterého 
se dopouštíme vzhledem ke svému pohy-
bovému aparátu? 
Nedostatek pohybu, nadváha, špatné stra-
vovací návyky a provozování nevhodných 
sportů bez potřebné svalové a koordinačně 
motorické výbavy. Důsledkem je chronická 
svalová únava, vysoká frekvence funkčních 
blokád, vznik mikrostrukturálních lézí ve 
svalových úponech, vazivu, meziobratlových 
ploténkách či kloubních chrupavkách. To 
vše pouze urychluje proces nezbratných 
degenerativních změn pohybového aparátu. 
Velmi často to má zejména u mladých lidí 
negativní dopad na jejich psychiku.

Jakou nejdůležitější radu byste dala, nebo 
dáváte člověku vzhledem k péči o sebe z 
hlediska fyzioterapeutického? 
Důležité je cvičení pro všechny věkové sku-
piny. Předně však skoro všichni potřebujeme 
cvičení na aktivaci hlubokého stabilizačního 
systému páteře, např. balanční cvičení na 
balonech, balančních podložkách, trénink 
bránice, dýchání, cvičení koordinace trupu 
a končetin. Chce to i více vhodného pohybu 
v přírodě. Těnto nádherný beskydský kraj 
tomu dává spoustu možností. Na vycházky 
či túry dopočuruji vzít si trekové hole a 
zvolit vždy přiměřeně náročný terén i délku 
trasy. Zdravé jsou vyjížďky do přírody na 
kole nebo plavání. Je však zcela nevhodné 
plavat “prsa s hlavou nad vodou”, tento 
pseudostyl má vhodnější označení “á la paní 
Radová” a páteři určitě neprospěje. A pokud 
již trpíte bolestmi, objednejte se na rehabili-
taci do BODIZ, kde vám poradíme, naučíme 
vás vhodné cviky a naučíme vás s tím žít. 
Podle závažnosti problému se však poraďte 
s vašim praktickým lékařem, zdali tam ještě 
před rehabilitací nejsou potřebná nějaká 
zobrazovací vyšetření (např. RTG a další), 
nebo speciální vyšetření u příslušného spe-
cialisty (např. ortopeda, neurologa, atd.).

Hodnotíte zavedení zdravotnického 
zařízení BODIZ kladně? Domníváte se, že 
je důležitá dostupnost rehabilitace pro 
širokou veřejnost?  
Otevření zdravotnického zařízení BODIZ 
považuji za velmi moudrý projekt. V lokalitě 
Kučnice pod Ondřejníkem a blízkém 
okolí se jedná o cenné a potřebné ambu-
lantní rehabilitační zařízení, vyhledávané 
především občany těchto dvou krásných 
obcí. Oceňují jeho velmi dobrou polohu a 
celoroční dostupnost. Další rehabilitační 
kapacity v této lokalitě sice ještě také ex-
istují, ale zaměřují se především na kom-
plexní ústavní rehabilitaci, nebo jsou hůře 
dostupné. Domnívám se, že z řady těchto 
důvodů bude časem vhodné a potřebné 
léčebnou kapacitu zdravotnického zařízení 
BODIZ rozříšit.
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Zahájení provozu 
Pivovarské hospody!

22. 7. 2017 od 16.00 slavnostně otevíráme 
Pivovarskou hospodu pro veřejnost. 

Hraje kapela Zapůlbůra, pro děti malování na obličej, 
prohlídky pivovaru. Na čepu celkem 7 druhů piva,  

k občerstvení guláš a grilované klobásky.

Společně to roztočíme!


