
Oslavit 120 let trvání Sboru dob-
rovolných hasičů v Kunčicích pod 
Ondřejníkem je pro nás, pokračova-
tele dobrovolného hasičského hnutí 
nejen velkou ctí, ale i závazkem pro 
příští léta. Je důležité připomenout 
si odhodlání a obětavou práci mnoha 
generací založit a udržet spolek, je-
hož trvání nepřerušily ani dvě světo-
vé války, ani politické a společenské 
zvraty a události. Abychom přispěli 
k vážnosti a dokončili i poslední náš 
„úkol“, podařilo se nám za finanční 
podpory obecního úřadu, krajské do-
tace a vlastních prostředků pořídit 
nový historický prapor, který je sym-
bolem pospolitosti a vážnosti sboru. 
Na tento prapor jsme čekali dlouhá 

léta, a nyní, k oslavám tak důležitým, 
jsme se rozhodli tento náš sen napl-
nit, a při těchto slavnostních chvílích 
jej i vysvětit. 

Důležitým dnem se pro nás sta-
la neděle 24. června, kdy jsme osla-
vy rozdělili do dvou velmi důležitých 
částí. Již v brzkých ranních hodinách 
se u hasičárny sešli členové našeho 
a dvanácti okolních hasičských sborů, 
vážení hosté z okresního i krajského 
Sdružení hasičů, hosté ze Záchran-
ného hasičského sboru Frýdek-Mís-
tek, představitelé obce pan starosta 
Ing. Tomáš Hrubiš, místostarostka 
Mgr. Michaela Šebelová a přátelé z řad 
občanů, aby se za doprovodu dechové 
kapely Javořinka vydali slavnostním 
průvodem do kostela. V čele průvo-
du členové naší jednotky nesli prapor 
České republiky, prapor obce Kunčice 
pod Ondřejníkem a prapor Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska. V této 
krásné společnosti se vyjímal náš 
nový prapor, který doprovázela čestná 
stráž. Za prapory ostatních sborů pak 
pochodovali hasiči a hasičky ve slav-
nostních uniformách, mládež ve spor-
tovních dresech a ostatní příznivci.

Mše svatá byla vedena ve velice 
slavnostním duchu, náš kostelní pě-
vecký sbor ji obohatil nádhernými pís-
němi a chorály. Během mše byl prapor 
při zvláštním ceremoniálu vysvěcen. 
Po ukončení mše svaté jsme se všichni 
průvodem vrátili k hasičské zbrojnici, 
kde bylo pro všechny připraveno malé 
pohoštění formou rautových stolů. 
Samozřejmě nechybělo dlouhé foce-
ní, neboť nejen sbor, jeho části, hlavní 
představitelé a hosté, ale hlavně celé 
hasičské rodiny chtěly mít na památku 
snímek s praporem a čestnou stráží. 

(pokračování na str. 10) 

Vážení spoluobčané, 
jsou tady prázdninové měsíce, 

červenec a srpen, začíná hlavní se-
zóna prázdnin a dovolených. Jistě je 
důležité alespoň jednou za rok si po-
řádně odpočinout. Umíme to všich-
ni? Asi ne, a to je špatně. Tak se nad 
tím zamysleme a zjednejme nápravu. 
Z důvodu upevnění zdraví a načerpá-
ní nových sil se nám to jistě vyplatí.

V neděli 24. června proběhla prv-
ní část oslav ke 120. výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů v Kunči-
cích pod Ondřejníkem. Při slavnostní 
mši svaté byl posvěcen nový prapor 
kunčických hasičů a na H – resor-
tu se uskutečnila slavnostní schůze 
k tomuto výročí. Oslavy se také zú-
častnili pozvaní hosté, hasiči z okol-
ních obcí. I podle vyjádření hostů 
měla celá akce vysokou úroveň. Tro-
chu mne mrzí malý zájem veřejnosti 
o slavnost svěcení praporu. Zřejmě 
to bylo způsobeno deštivým poča-
sím. Oslavy budou pokračovat v srp-
nu a v září ukázkou hasičské techni-
ky a soutěží Kunčická bečka. Přijďte 
podpořit naše hasiče. Hasičům děku-
ji za jejich perfektní a nezištnou prá-
ci pro obec a k jejich 120. výročí jim 
přeji hodně zdraví, zásahy bez úrazů 
a také pochopení jejich rodin pro tak 
náročnou činnost. 

Ve dnech 5. a 6. října 2018 nás 
čekají volby do zastupitelstva obce. 
Upozorňuji na důležitý termín – 
dne 31. 7. v 16:00 hodin končí ter-
mín na podání kandidátních listin 
registračnímu úřadu, kterým je 
MěÚ Frýdlant nad Ostravicí.

Všem přeji pěknou kunčickou 
pouť i krásnou dovolenou.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Den obce  

8. září

9 Pouťová  
diskotéka a oslavy
20. července a 11. srpna

Rybářské  
hody
4. srpna

11 Hvězdicový  
výstup na Tanečnici
8. září

Slovo starosty
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Hasiči slaví 120 let

Přejeme vám 
krásné léto
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Obec informuje

RO schválila
• rozpočtové opatření číslo 9/2018
• Smlouvu o bezúplatném převodu 

majetku mezi obcí Kunčice pod Ond-
řejníkem a ČR – Hasičským záchran-
ným sborem Moravskoslezského 
kraje, sídlem Výškovická 40, 700 30 
Ostrava – Zábřeh. Předmětem bez-
úplatného převodu je 1ks ruční ra-
diostanice Easy plus a vozidlové ra-
diostanice, včetně nabíječe, v celkové 
pořizovací hodnotě cca 150 000,- Kč. 

• uzavření Smlouvy o poskytování 
služeb nebo prací mezi obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem a ČR – Hasičským 
záchranným sborem Moravskoslez-
ského kraje, sídlem Výškovická 40, 
700 30 Ostrava – Zábřeh. Předmě-
tem smlouvy je bezúplatné posky-
tování služeb nebo prací: provádění 
zkoušek a odborných kontrol tech-
nických prostředků za účelem ově-
ření jejich provozuschopnosti, plnění 
tlakových lahví a provádění servisní 
činnosti technických prostředků pro 
JSDH Kunčice pod Ondřejníkem.

• uzavření darovacích smluv o bez-
úplatném darování 3 ks dýcháčů 
typu Saturn včetně lahví z majet-
ku JSDH Kunčice pod Ondřejníkem. 
Tyto dýcháče jsou nepotřebné a pro 
JSDH bezcenné. 2ks budou darovány 
panu AF, Čeladná, 1 ks SDH Lubno.

• uzavření Dodatku č. 3 k pojistné 
smlouvě č. 8058096510 mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a ČSOB 

Pojišťovnou a.s., členem holdin-
gu ČSOB, se sídlem Masarykovo 
náměstí 1458, Zelené Předměs-
tí, 53002 Pardubice. Předmětem 
Dodatku č. 3 je změna specifikace 
předmětu plnění (doplnění nově vy-
budovaných částí školního areálu) 
a navýšení limitu pojistného plnění.

• uzav ření Ser v isní smlouv y č . 
490180370 programového vybave-
ní smlouvy mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a společností ATLAS 
Consulting, spol. s.r.o., sídlem Vý-
stavní 292/13, 702 00 Ostrava – Mo-
ravská Ostrava. Předmětem smlou-
vy je licence k užití programového 
vybavení smlouvy a servisní popla-
tek za 6 let užívání. Cena za licenci 
je stanovena ve výši 19 900,- Kč bez 
DPH a celková zvýhodněná cena za 
6 leté období je 39 500,- Kč bez DPH.

• uzavření Smlouvy o umístění zaří-
zení mezi obcí Kunčice pod Ondřej-
níkem a ČEZ Distribuce a.s., se síd-
lem Děčín IV – Podmokly, teplická 
874/8, 405 02 Děčín. Předmětem 
smlouvy je umístění 74 ks bezdrá-
tových hlásičů VIS na sloupy ven-
kovního vedení NN v obci Kunčice 
pod Ondřejníkem, v rámci realiza-
ce projektu „Zpracování digitálního 
povodňového plánu a vybudování 
varovného výstražného systému 
ochrany před povodněmi pro obce 
Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem“. 

• uzavření Pořadatelské smlouvy 

č. 17/IV./2018 mezi Svatováclav-
ským hudebním festivalem, z.s., 
sídlem Dr. Šmerala 1181/6, 702 00 
Ostrava – Moravská Ostrava; IČO: 
26632578 a obcí Kunčice pod On-
dřejníkem. Předmětem smlouvy je 
uspořádání koncertu v rámci kon-
certního cyklu Čtvero ročních obdo-
bí – Hudební výlety v neděli 18. lis-
topadu 2018 v dřevěném kostelíku 
sv. Prokopa a sv. Barbory. Náklady 
pro obec jsou ve výši 15 000,- Kč.

• uzavření Smlouvy o nájmu prostor 
sloužících k podnikání mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a Marti-
nem Kijanicou sídlem Kunčice pod 
Ondřejníkem. Předmětem smlouvy 
je pronájem prostor sloužících k pod-
nikání (pozemek parc. č. st. 448 za-
stavěná plocha a nádvoří, jehož sou-
částí je stavba č. p. 803 stavba ob-
čanského vybavení a pozemky parc. 
č. 11/1, 11/4, 23/2 vše v k. ú. Kunčice 
pod Ondřejníkem) o celkové výměře 
359,48m2 a na pozemcích o celkové 
výměře 2 539 m2. V uvedených pro-
storách bude nadále provozována 
pila. Nájemní smlouva se uzavírá na 
dobu neurčitou, s účinností od 1. 6. 
2018. Nájemné je sjednáno pevnou 
částkou ve výši 25 374,- Kč měsíčně.

RO pověřila Davida Fojtíka, čle-
na zastupitelstva obce Kunčice pod 
Ondřejníkem přijímáním prohláše-
ní o uzavření manželství dle § 11a, 
odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o mat-
rikách, jménu a příjmení a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů v účin-
ném znění, s účinností od 12. 6. 2018. 

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce Kunčice 

pod Ondřejníkem

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

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

O čem jednala rada obce
Upozorňujeme, že toto vydání 

obecních novin je letním dvojčís-
lem. Další obecní noviny vyjdou až 
v září, s uzávěrkou 25. srpna.

Další vydání 
obecních novin

Nabídka bezplatné inzerce 
v Obecních novinách v souvislosti 
s komunálními volbami konanými 
v říjnu roku 2018. 

Rada obce schválila, že stejně 
jako v minulých letech bude každé-

mu v obci kandidujícímu uskupení 
umožněna 1x inzerce zdarma – v roz-
sahu ½ strany A4 barevně s možnos-
tí doplatku při změně rozsahu na 
max. 1 strana A4 celkem. Nabídka se 
týká zářijového vydání ON.

Vážení odběratelé vody, blíží se termín zálohových plateb na vodné 
a stočné pro III. čtvrtletí do 25. července 2018.

Ing. Tomáš Hrubiš, jednatel společnosti

Komunální volby - inzerce v ON

Kunčická s.r.o. - zálohové platby 
za vodné a stočné 2018
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Jaroslav Čunta  88 let
Božena Závodná 84 let
Lidmila Šipulová 83 let
Oldřich Knapek 80 let
Vladislav Vengřin 80 let
Jarmila Krpcová  80 let
Oldřiška Mašlanová 75 let

František Stružka 65 let
Alena Němcová 65 let
Vítězslav Němec 65 let
Radim Mončka 65 let
Marie Šindlerová 65 let
Luděk Heinz  60 let
Vladislav Pěček 60 let

Marie Bordovská 89 let
Drahoslav Vybíralík 84 let
Miloš Glista  75 let
Marie Bezděková 75 let
Jaroslav Michna 75 let
Jana Holušová  75 let

Miroslav Šrubař 65 let
Naděžda Tajslerová 60 let

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

Jubilanti červenec 2018

Jubilanti srpen 2018

RozloučeníSpolečenská rubrika

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

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

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

V měsíci červnu jsme se naposle-
dy rozloučili s panem Vítězslavem 
Magnuskem.

Vítání občánků 23. června 2018
V sobotu 23. června jsme v obřad-

ní síni obecního úřadu přivítali nové 
občánky Kunčic pod Ondřejníkem 
– Jiřího Veličku, Elen Babincovou 

a Martina Stonawského. Dětem i ro-
dičům přejeme hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti.

Foto: Eva Humpolcová

Vzpomínky

Dne 1. července 2018  
uplynulo 12. výročí od úmrtí 

paní Marie Adamcové. 

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

Dne 19. července 2018  
vzpomínáme 12. výročí úmrtí 

pana Jana Šilbacha.  
Kdo jste ho znali, vzpomeňte  

s námi.

Manželka Jindra, syn Marek  
a dcera Silvie s rodinami.

V měsíci červenci  
vzpomeneme 34. výročí  

úmrtí našeho drahého tatínka 
pana Jiřího Poledníka  

a zároveň 8. výročí úmrtí  
naší milované maminky  

paní Ludmily Poledníkové.

Vzpomínají synové Lumír, Jiří  
a dcera Jana s rodinami.

Kdo žije v srdcích těch, které 
opustil, ten neodešel…

Fr. Hrubín

Dne 5. srpna 2018  
uplyne deset let od úmrtí  
paní Jarmily Pavliskové.

S úctou a láskou vzpomínají  
dcery Dana a Zdeňka  

s rodinami.

Dne 9. 8.2018 uplyne  
10 let od úmrtí  

pana Jaroslava Uřinovského. 

S láskou vzpomíná manželka  
Ivana, děti Marek a Markéta  

s rodinami.

* * *

* * *

* * *

* * *
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Zastupitelstvo obce Kunčice pod 
Ondřejníkem na svém XXII. zasedání 
konaném dne 05. 06. 2018

Vzalo na vědomí:
• kontrolu usnesení z XXI. zasedání za-

stupitelstva obce konaného 8. 3. 2018
• informace o jednáních rady obce
• zprávu o činnosti kontrolního vý-

boru
• informaci o závěrečném účtu Zá-

jmového sdružení Frýdlantsko – 
Beskydy za rok 2017, včetně Zprávy 
o výsledku přezkoumání hospoda-
ření DSO Frýdlantsko – Beskydy za 
rok 2017 a příloh

• informaci o závěrečném účtu dob-
rovolného svazku obcí (DSO) Mik-
roregionu Frenštátsko za rok 2017, 
včetně Zprávy o přezkoumání hos-
podaření DSO Mikroregionu Fren-
štátsko za rok 2017, zápisu č. 2/2017 
z jednání dozorčí rady a příloh

Schválilo:
• celoroční hospodaření obce Kun-

čice pod Ondřejníkem a závěrečný 
účet obce za rok 2017 včetně zprávy 
kontrolní skupiny krajského úřadu 
o výsledku přezkoumání hospoda-
ření obce za rok 2017 - bez závad 

• účetní závěrku obce Kunčice pod 
Ondřejníkem za rok 2017

• dotaci farnosti Kunčice pod Ondřej-
níkem na opravu majetku farnosti 
ve výši 250 000,- Kč

• Veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí dotace č. 15/2018 mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a Řím-
skokatolickou farností Kunčice pod 
Ondřejníkem v upraveném znění 
dle zápisu ze zasedání ZO

• Smlouvu o účasti na projektu „Zpra-
cování digitálního povodňového 
plánu a vybudování varovného vý-
stražného systému ochrany před 
povodněmi pro obce Tichá a Kun-
čice pod Ondřejníkem“

• mimořádnou odměnu starostovi 
obce ve výši 51 135,- Kč (hrubé-
ho) a místostarostce obce ve výši 
44 999,- (hrubého) za úspěšný roz-
voj obce a získání dotací na budo-
vání infrastruktury obce

• navýšení kapacity ZŠ Karla Svolin-
ského v celkovém finančním obje-
mu 28 895 000,- Kč v letech 2018 
a 2019, dále schvaluje, že obec zajis-
tí finanční prostředky na povinnou 
výši spolufinancování akce „Obec 
Kunčice pod Ondřejníkem – Navý-
šení kapacity ZŠ Karla Svolinského“, 
evidenční číslo 298D213000136, na 
kterou byla v kapitole Všeobecná 

pokladní správa státního rozpočtu 
v rámci podprogramu 298213 Pod-
pora rozvoje a obnovy regionálních 
škol v okolí velkých měst vyčleněna 
dotace. Finanční prostředky povin-
ného spolufinancování obce, které 
se obec zavazuje zajistit, jsou mini-
málně ve výši 11 487 000,- Kč. 

• rozpočtové opatření č. 8/2018 
v rozsahu předloženého návrhu

• odkoupení části poz. p. č. 13/3 trav-
ní porost, označený v GP č. 412/2017 
ze dne 24. 11. 2017 písm. l o výměře 
31 m2 v k. ú. Kunčice p. O. od SJM VA 
a VV, Kunčice p. O. za 50,- Kč/ m2 

Stanovilo:
• pro volební období 2018 – 2022 

podle § 67 a § 68 zá kona č . 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení) patnáctičlenné zastupitelstvo 
obce Kunčice p. O.

Zastupitelstvo obce Kunčice pod 
Ondřejníkem dále po projednání bodu 
17) Pořízení změny č. 1 územního plá-
nu obce Kunčice p. O.:

Schválilo:
1. v souladu s § 6 odst. 5. písm. a) 

a § 55a odst. 2 stavebního zákona, 
pořízení změny č. 1 územního plánu 
Kunčice pod Ondřejníkem, jejímž 
obsahem bude: 
a) změna funkčního využití pozem-

ku p. č. 148/1 v k. ú. Kunčice pod 
Ondřejníkem ze stávající plochy 
NS – smíšené nezastavěného 
území na plochu SB1 – smíšenou 
obytnou. Tedy vymezení nové 
zastavitelné plochy bydlení;

b) Zmenšení rozsahu plochy Z89 na 
pozemku p. č. 152/1 v k. ú. Kunči-
ce pod Ondřejníkem s funkčním 
využitím VS – plocha výrobní smí-
šená o část odpovídající rozsahu 
nově vymezované plochy bydlení 
na pozemku 148/1, tedy zahrnutí 
části pozemku p. č. 152/1 do ploch 
nezastavitelných NS - smíšené ne-
zastavěného území.

2. dle § 55a odst. 1 stavebního záko-
na, že změna č. 1 územního plánu 
Kunčice pod Ondřejníkem bude po-
řizována zkráceným postupem dle 
§ 55b stavebního zákona.

3. dle § 43 odst. 3 stavebního zákona, 
že řešení změny č. 1 územního plánu 
Kunčice pod Ondřejníkem může ob-
sahovat i prvky regulačního plánu.

4. uzavření příkazní smlouvy s fyzic-
kou osobou oprávněnou k výkonu 
územně plánovací činnosti Ing. Mar-
tinou Miklendovou (IČ: 74353128) 
dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního 
zákona, která bude zajišťovat obecní-
mu úřadu Kunčice pod Ondřejníkem 
splnění kvalifikačních požadavků na 
výkon územně plánovací činnosti při 
pořizování změny č. 1 územního plá-
nu Kunčice pod Ondřejníkem.

Rozhodlo,
že nebude požadovat výkon územ-

ně plánovací činnosti ve věci pořizová-
ní změny č. 1 územního plánu Kunčice 
pod Ondřejníkem dle § 6 odst. 1 písm. 
c) stavebního zákona po obecním úřa-
du obce s rozšířenou působností (úřa-
du územního plánování) tedy Měst-
ském úřadu Frýdlant nad Ostravicí.

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

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

XXII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice p. O.

23. 7. - 5. 8. 2018                       20. 8. - 26. 8. 2018

Akutní případy ošetří MUDr. Petr Pachman, Čeladná 1, tel. 558 684 044,
ordinační doba:    PO, ÚT, ČT, PÁ  8.00 - 11.00 hod.     ST  14.00 - 17.00 hod.

Dovolená v ambulanci MUDr. Chovančíka
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Pro říjnové obecní noviny připra-
vujeme mimořádnou přílohu k 100 
letému výročí založení naší republi-
ky. Prosíme občany, kteří vlastní něja-
ké dobové relikvie – jízdenky, články, 

fotografie, pohlednice, a byli ochotni 
se o tyto příspěvky podělit (dovolit je-
jich fotokopii, naskenování atd.), aby 
kontaktovali Michaelu Šebelovou – 
736773930. Děkujeme za spolupráci.

Mimořádné vydání ke 100. výročí 
republiky

www.dejmedetemrodinu.cz  
 

Máte  rádi  děti?  Přemýšlíte,  co 
dělat po odchodu vlastních dětí 
z „rodného  hnízda“?  Uvažujete 
o  tom  stát  se  pěstouny?  Nebo 
Vás  jen  zajímá,  co  je  náhradní 
rodinná péče? Pak je tu pro Vás 
 

BESEDA K NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI 
obohacena o osobní zkušenosti pěstounů 

 

Datum konání:  13.09.2018 od 17:30 hodin  
Místo konání:   Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí,    
                            ul. Hlavní 1755, Frýdlant n. O.      
Besedu  v rámci  kampaně  Dejme  dětem  rodinu  pořádá  Městský  úřad 
Frýdlant  nad  Ostravicí,  odbor  sociálních  věcí,  ve  spolupráci  s Krajským 
úřadem  Moravskoslezského  kraje  a  Kulturním  centrem  Frýdlant  nad 
Ostravicí, příspěvkovou organizací. 

Stále je plno dětí, které nemohou být vychovávány ve vlastní 
rodině. I Vy můžete pomoci ‐ dejte dětem rodinu. 

Pro  bližší  informace  neváhejte  kontaktovat:  Městský  úřad  Frýdlant  nad 
Ostravicí,  odbor  sociálních  věcí,  pracoviště ul. Hlavní  139,  739 11  Frýdlant 
nad  Ostravicí,  kancelář  č.  120,  sociální  pracovnici  pro  náhradní  rodinnou 
péči Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 179, e‐mail: killesova@frydlantno.cz 

Oznámení
Tábory Tapaza

Oznámení o průběhu aktivit air-
soft a paintball letního tábora TA-
PAZA - omezený vstup do lesa:

Hry airsoft a paintball budou 
v lese nad táborem (bývalé RS 
Mládí) probíhat v termínu 1.7. - 
31.8. 2018 vždy od 9:00 hod. do 
12:00 hod. a od 15:00 hod. do 
18:00 hod. V těchto časech je ome-
zený vstup do lesa nebo po domlu-
vě s hl. vedoucím tábora. (Michal 
Chmelař, tel.: 724 315 620).

Dále s potěšením oznamujeme, 
že po dohodě s majitelem objektu 
a na základě četných žádostí obča-
nů, včetně petice proti ohňostro-
jům, byly letos všechny ohňostroje 
na ukončení tábora zrušeny. Děku-
jeme organizátorům tábora za pří-
kladnou spolupráci.

Milí občané,
jelikož se naše obec stala skokanem 

roku ve zpětném odběru elektrozaří-
zení a jsme i na dobré úrovni v separo-
vání odpadu, a to je Vaše zásluha a je 
to dobře, musím připomenout i naklá-
dání s odpadními vodami.

S ohledem na neustále se zvyšující 
množství pevných nerozpustitelných 
složek ve splaškových vodách, bych 
si dovolil upozornit na zásady pro 
vypouštění těchto vod a požádat Vás 
o trochu ohleduplnosti a ekonomické 
rozvážnosti.

Nechci Vás příliš zatěžovat něja-
kými rozsáhlými elaboráty na téma 

odpadové hospodářství, tak jen ve 
zkratce:

Do splaškové kanalizace patří pou-
ze znečištěné vody z kuchyní a koupe-
len, ze zařízení kde i „král musí pěšky“ 
– pouze to co projde zažívacím trak-
tem člověka.

Největší problémy totiž působí hy-
gienické potřeby všeho druhu a zbyt-
ky potravin a tuky z našich kuchyní 
(a nejen „zbytky“). Nic z těchto odpad-
ků totiž bakterie, na kterých je založe-
na funkce naší biologické čističky od-
padních vod neodbourají a nezpracují. 
Tyto se následně vyvážení jako nebez-
pečný odpad za násobně vyšší cenu 

než směsný komunální odpad, kam tyto 
věci patří. Nehledě na technické problé-
my, které tento odpad způsobuje.

Také balastní (dešťové) vody do 
splaškové soustavy nepatří. Ty způ-
sobují zhoršení funkčnosti biologické 
linky a následně zkreslené a zhorše-
né laboratorní výsledky zkoumaných 
veličin.

Závěrem děkuji všem občanům, 
kteří k této problematice přistupují 
zodpovědně, a doufám, že se zamyslí 
i další, kteří možná netušili, že splaš-
kový kanál není smetiště.

Za pochopení děkuji všem, 
Milan Kubín, obsluha ČOV

SKOKANI ROKU VE TŘÍDĚNÍ ODPADU!  
A co naše splašková kanalizace?

S předstihem upozorňujeme 
naše čtenáře na uzavření knihov-
ny v měsíci srpnu. O prázdninách 
bude otevřeno pouze v červenci. 
Nezapomeňte si tedy na prázdni-
ny půjčit nějakou hezkou knihu. 
Znovu pro Vás otevřeme od 3. září. 

Těšíme se na Vás
knihovnice Radmila Zemanová 

a Marie Starnovská

Knihovna 
bude v srpnu 
uzavřena
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Během měsíce června probíhalo 
další forenzní značení jízdních kol 
v rámci našeho Mikroregionu Frý-
dlantsko-Beskydy. V měsíci červnu 
proběhlo značení ve zbývajících 7 ob-
cích a označilo se v obci Kunčice p.O. 
20 kol, v Metylovicích 30, v druhém 
termínu ve Frýdlantu n.O. 16, v Pržně 
19 kol, v Čeladné 21, ve Starých Ha-
mrech 1, v Bílé 3 jízdní kola. Tímto le-
tošní projekt skončil. Celkem se ozna-
čilo 282 jízdních kol. Zájem o označe-
ní jízdních kol byl výrazně nižší než 
v loňském roce, ale i přesto byl projekt 
úspěšný a občané měli zájem ochránit 
svůj majetek touto formou prevence. 
Projekt připravilo a financovalo Zá-
jmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy 
ve spolupráci s partnerem projektu 
Městskou policií Frýdek-Místek a za 
finanční podpory Ministerstva vnitra.

Ing. B. Manďáková Radová
Foto: Tomáš Hrubiš

Forenzní značení jízdních kol

Zveřejnění seznamu vytvo-
řených volebních obvodů, jejich 
popis, počet volených členů za-
stupitelstva obce, potřebný po-
čet podpisů na peticích pro ne-
závislé kandidáty a pro sdružení 
nezávislých kandidátů.

Starosta obce Kunčice pod Ond-
řejníkem podle § 27 odst. 3 zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastu-
pitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, (dále jen „zákon“), a vyhlášky 
Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., 
o provedení některých ustanovení 
zákona, ve znění pozdějších před-
pisů, (dále jen „vyhláška“)

z v e ř e j ň u j e: 

1. Obec tvoří jeden volební obvod, 
obsahující celý katastr obce (dva 
volební okrsky)

2. Počet volených členů zastupitel-
stva obce ve volebním obvodu je 
15

3. Potřebný počet podpisů na pe-
ticích z počtu obyvatel obce 
k 1. lednu 2018 (2 347 obyvatel): 
• pro nezávislého kandidáta –  

4 %, tj. 94 podpisů
• pro sdružení nezávislých kan-

didátů – 7 %, tj. 165 podpisů

V Kunčicích pod Ondřejníkem  
9. července 2018 

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Volby 2018



707-08/2018

I v letošním roce jsme se zúčastnili 
tohoto zábavného meziobecního klání, 
které tentokrát pořádala obec Baška. 
Byla to velká zábava. Protože v Bašce 
mají přehradu, jedna disciplína byla 
společná vodní štafeta – děti jely na 

raftu, následovala kánoe, raft, paddle 
board a nakonec plavec ve velkém na-
fukovacím kruhu. Také díky tréninku 
na našem žabáku pod vedením Marti-
na Urbánka jsme tuto disciplínu s pře-
hledem vyhráli a díky dobře vsazené-

mu žolíku jsme nakonec jako dospělý 
tým meziobecní klání vyhráli, děti se 
umístily na třetím místě. Celkově jsme 
skončili druzí, v těsném závěru za obcí 
Janovice. Děkuji všem, kteří spolu se 
mnou naši obec reprezentovali:

Dětský tým: Amálka Strnadlová, 
Sárinka Vykrutová, Majda Klepáčová, 
Jonáš Kasl, Patrik Klepáč, Jáchym Še-
bela a Štěpán Šebela.

Dospělý tým: Šárka Vykrutová, Jana 
Cochlarová, Jitka Kaslová, Míša Šebe-
lová, Vašek Cochlar, Petr Klepáč a Mi-
rek Holuša.

Rozhodčí: Petr Šebela
Děkuji také členům SDH, že nás na 

akci dovezli a krásně podporovali. 
Zejména ale děkuji pořadatelské obci 
Baška za skvěle strávené odpoledne.

-MŠ-

ČEZ Distribuce, a.s. informuje 
o plánovaném přerušení dodáv-
ky elektřiny, které se bude konat 
v naší obci Kunčice pod Ondřejní-
kem dne 23.7., 26.7. a 30.7.2018 
vždy v čase od 7:30 do 16:30 hod.

Bližší informace, zda se přerušení 
dodávky týká i vašeho domu nalezne-
te na webových stránkách společnos-
ti ČEZ: http://www.cezdistribuce.cz/
cs/pro-zakazniky/odstavky.html.

Oznámení o plánovaném přeru-
šení dodávky elektřiny bude rov-
něž provedeno způsobem v místě 
obvyklým nebo s využitím elektro-
nických komunikací.

Děkujeme Vám za vstřícnost 
a pochopení. ČEZ Distribuce, a.s.

Přerušení 
dodávky 
elektřiny

Beskydské hry bez hranic
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„Víte, komu se podobá ten, kdo slyší 
má slova a plní je? Je jako člověk, který 
stavěl dům: kopal, hloubil, až položil zá-
klady na skálu. Když přišla povodeň, při-
valil se proud na ten dům, ale nemohl jím 
pohnout, protože byl dobře postaven.“

Lukášovo ev. 6, 47-48

Stejně jako slaví své narozeniny 
a jubilea lidé, tak se také připomína-
jí jubilea našich sborů. Vzpomíná se 
především na úsilí a píli těch, kteří 
stáli na počátku stavby a její násled-
né realizace. Náš „kunčický kostelík“ 
letos v květnu oslavil své devadesáti-
ny. A troufám si říci, že by nebyl v tak 
skvělé kondici, kdyby nebylo úsilí 
a píle nejen farářů, ale především dob-
rovolníků z řad laiků, kteří se oběta-
vě starali o to, aby tento sbor vzkvétal 
k radosti jejich i Boží.

Domníváte se, že postačí pouze 
dům budovaný na skále? I o dům na 
té nejpevnější skále musíme s láskou 
a vírou pečovat, jinak nám zcela jistě 
spadne. Naše náboženská obec prožila 
90 let ve společenství křesťanů a ne-
byla to léta vždy jednoduchá – 2. svě-
tová válka, německá okupace a poté 
dlouholetá poroba pod komunistic-
kým vedením, která vyvrcholila nor-
malizací a církevními tajemníky, za-
sadila naší církvi hluboké rány a za-
nechala trvalé jizvy nejen na duších 
našich sester a bratří, ale také na na-
šich sborech. V současnosti prožíváme 
období, kdy bychom měli s největší lás-
kou a péčí opečovávat nejen majetek 
hmotný, ale také ten duchovní, ulože-
ný hluboko v našich srdcích. Kolikrát 

byla přerušena kontinuita a tradice 
nesena našimi dědy a pradědy stojí-
cími u zrodu CČSH i naší náboženské 
obce? Nejhlubší a asi nejzákeřnější 
jizvou je nezájem mladší generace se 
spolupodílet na duchovní obnově ná-
boženských obcí, kdy modlitba a Slo-
vo Boží se mnohdy stávají i cizokraj-
ným exotismem. S jistotou však mohu 
tvrdit, že dům lásky a víry byl našimi 
dědy a pradědy vybudován na té nej-
pevnější skále kterou je možno spat-
řit. Liturgický rok a Písmo svaté jsou 
pro každého kazatele i faráře širokou 
a bohatou cestou, po které, po vzoru 
Ježíše Krista, provázejí svěřené sest-
ry a bratry k víře a lásce. To je ta čis-
tá a pravá cesta, a ta nejpevnější ská-
la našeho křesťanského života. Kdysi 
dávno jsem četla příběh, kdy při ze-
mětřesení v jugoslávské Skopji se stala 
velmi zvláštní věc. Většina domů byla 
při zemětřesení poničena a pobořena, 
nicméně zůstal stát jeden velmi starý 
kostelík. Když se lidé později snažili 
zjistit, co způsobilo, že právě koste-
lík vydržel, ukázalo se, že byl posta-
ven na velikém kusu kamene. I když 
se zem pohnula, zdi této staré stavby 
zůstaly neporušeny. A tak mne již ně-
kolik let tento krátký příběh posiluje 
ve víře v Boží požehnání a přináší mi 
do srdce tichou modlitbu víry a lásky.

Ovšem bilancování úspěchů či pro-
her v 90-ti leté historii našeho kostelí-
ku pod horami zřejmě nebude na mís-
tě právě v této chvíli. Rozhodně bych 
se s vámi chtěla podělit o pocit štěstí 
a lásky naplňující mé srdce i mou duši, 
kdykoliv přijíždím právě sem. Důležité 

je společenství lidské a já osobně jsem 
za ty, kteří společenství tvoří právě 
zde, v horách, velmi vděčna. Neostý-
chají se přiložit ruku k dílu, kdykoliv 
je to potřeba, ať už je to úklid nebo 
posekání trávy. Spousta věcí se děje 
„tajně“, aby sestra farářka neměla sta-
rosti. A když přijde trápení, „jistí vám 
záda“ modlitbou. A proto bych, ze srd-
ce chtěla všem těm „mým“ ovečkám 
poděkovat za dodávání neutuchající 
energie a radosti ve společenství.

A společně vás všechny zveme na 
Slavnostní bohoslužbu k našemu vý-
ročí v sobotu 1. září 2018 v 15 hodin. 
Bohoslužbu bude sloužit olomouc-
ký biskup Mgr. MUDr. Rudolf Göbel. 

Mgr. Martina Smolková, 
farářka CČSH

Dětské balanční prvky
Od začátku července je možno 

v našem školním areálu využívat dal-
ší novinku. Vedle posilovacích strojů 
a workoutu byla instalována celokovo-
vá stezka odvahy společnosti BONITA. 
Tento třídílný herní prvek je vhodný 
pro děti ve věku 3-14 let, celkově unese 
810 kg, maximálně 5 dětí na každém 

dílu (maximální počet uživatelů 15). 
Přejeme Vám mnoho zábavy a krásné 
prázdniny!

Mobilní WC
Od poloviny června můžete v areá-

lu školy využívat mobilní WC. Mobilní 
WC má i umyvadlo na mytí rukou a je 
v pravidelném týdenním intervalu 
čištěno. Věříme, že budete se s novou 
službou spokojeni. 

Rezervace multifunkčního hřiště 
pro letní tábor TAPAZA

Informujeme návštěvěníky areálu, 
že letní tábor TAPAZA má rezervaci 
multifunkčního hřiště v období 2.7. 
- 30.8. 2018 (mimo dny, kdy se mění 
turnusy - 10.7., 19.7., 28.7., 6.8., 15.8., 
24.8.). 

Vždy v čase 9:00 - 11:00 hod.

Také si dovolujeme připomenout, 
že NA ZELENÉM TARTANOVÉM 
OVÁLU PLATÍ ZÁKAZ JÍZDY NA 
KOLE, NA KOLEČKOVÝCH BRUS-
LÍCH, NA KOLOBĚŽCE, SKATE-
BOARDU A JINÝCH ZAŘÍZENÍCH.

DÁLE PLATÍ ZÁKAZ VSTUPU 
V NEVHODNÉ OBUVI, ZEJMÉNA 
S ŽELEZNÝMI HROTY. PODROB-
NOSTI V PROVOZNÍM ŘÁDU.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte 
udržovat obecní majetek, aby mohl 
dlouho sloužit všem. Přejeme Vám pří-
jemný pobyt v našem areálu. 

V případě dotazů se můžete obracet 
na: Michaelu Šebelovou, místostarost-
ku obce – 736 773 930

Moniku Motykovou – správkyni 
areálu – 735 543 173

Devadesát let kunčického kostelíku

Aktuality ze školního areálu - prázdniny 2018
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V lednovém vydání ON byl v této 
rubrice uveden můj příspěvek o stav-
bě točny u naší základní školy. Děkuji 
touto cestou za velmi pozitivní ohlasy 
od mnoha spoluobčanů, což dává na-
ději, že drtivá většina z nás si uchová-
vá zdravý selský rozum. A to je velmi 
povzbudivé.

Myslel jsem, že už další článek psát 
nebudu, nikdy předtím jsem to s psa-
ním do obecních novin nepřeháněl. 
Nechtěl bych jen kritizovat, je určitě 
lepší psát o pozitivních věcech, jako 
např. v květnových ON uvedla paní 
K. Majerková. Je jich určitě v naší obci 
také hodně. Život mě ale zároveň nau-
čil nezavírat očí před tím negativním. 
Určitě je pravdivé přísloví – kdo nic ne-
dělá, nic nezkazí. Vždy se něco nepove-
de. Když už je toho ale dost, tak si toho 
nejde nevšimnout. Mezi ty stavby, kte-
rými se rozhodně nejde chlubit, patří 
kromě točny u školy také např. 3 lávky 
na chodnících mezi Huťařstvím a dol-
ním kostelem (mimochodem cena přes 
2 miliony a zejména to provedení…).

Ale teď se objevila skutečná perla! 
Máme tady tolik očekávané a opravdu 
velmi potřebné veřejné WC u nádraží, 

nad budovou pivovaru. Když si pan sta-
rosta nedokáže pohlídat ani veřejnou 
zakázku takového rozsahu – tak ne-
vím, co si o tom myslet. Přístup k obec-
nímu majetku s péči řádného hospodá-
ře vypadá asi trochu jinak. Nejen šílená 
cena skoro 700 tisíc (jestli je konečná, 
to nevím), ale vůbec celý ten projekt 
a to provedení. Asi nikdo z nás netu-
šil, že za tak velké peníze budeme mít 
tak ,,velké“ dílo. Na posledním zasedá-
ní ZO jsem vznesl dotaz, proč je stavba 
tak neprakticky kulatá. Tak prý proto, 
aby tam nespali opilci. Tomu se nejde 
než zasmát. Jak je možné, že starosta 
vůbec takový projekt pustil k realizaci, 
to nevím. Vtipně to okomentoval jeden 
kamarád, když prohlásil, že za takovou 
cenu postavil hrubou stavbu rodin-
ného domku. A jak už jsem zmínil, to 
provedení! Např. i přístřešek vybudo-
vaný u ČOV má pěkné podhledy z na-
třených palubek, tady jsou nenatřené 
tenké trámky pobité holými osb des-
kami atd. Lituji občany s omezeným 
pohybem, protože Ti se budou na WC 
dostávat velmi těžce. A handicapovaní 
občané, upoutání na invalidní vozík, ti 
mají smůlu, ti se na WC nedostanou vů-

bec. A pozor, nebude to žádné veřejné 
WC zadarmo! Na vstupních dveřích už 
je nachystaná kasička na 10Kč. Velmi 
mě pobavil (a nejen mě) dotaz jedné 
nejmenované zastupitelky na již zmi-
ňovaném zasedání ZO, kdy prý proběh-
ne slavnostní otevření této stavby. Co 
k tomu dodat? Aspoň na zasedáních 
ZO není nuda a občas se i zasmějeme.

Mohl bych asi psát ještě dlouze. Do-
poručuji všem, zajděte se na místo po-
dívat a udělejte si sami svůj názor na 
toto stavební dílo. Stojí to za to! A jestli 
najde pan starosta odvahu i toto nějak 
obhajovat v následném článku (reakci 
na můj příspěvek), jak to udělal v tom 
lednovém příspěvku, tak už opravdu 
nevím. Vím jen, že kdybych já takto 
hospodařil doma, tak už dnes žiju ně-
kde pod mostem.

Na úplný závěr chci konstatovat, 
že tímto svým příspěvkem nekritizu-
ji dodavatelskou firmu. Ta jen podala 
nabídku na veřejnou zakázku a byla 
vybrána. Odpovědnost je plně na stra-
ně investora.

Děkuji za pozornost.
Ing. Lumír Poledník – zastupitel 

obce, člen kontrolního výboru

Veřejné WC s přístřeškem u nádraží
Názory občanů

I letos pro Vás připravujeme 

    DEN OBCE – 8. 9. 2018 od 14:00
Vzhledem k plánovanému zahá-

jení stavby přístavby školy zřejmě 
nebude moci být v letošním roce v 
areálu školy. Náhradní, ale zcela ade-
kvátní variantou je areál TJ SOKOL. 
Definitivně bude rozhodnuto během 
srpna. Informace bude uvedena na 
webu obce a na plakátech…

Vybíráme z programu:

Kapela Pouta z Pardubic  
vystoupí od 14:30

ŠUBADUBABAND vystoupí 
od 18:00

Vybíráme z jejich facebookového 
profilu fotografii z jejich vystoupení 
na letošním SWEETSENFESTU…

NOVINKA
K výročí 100. let založení repub-

liky jsme objednali u pana Davida 
Šrubaře stylový fotokoutek . 
Tak se přijďte vyfotit!

A samozřejmě nebudou chybět 
spolky.  Těšíme se na Vás! 
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Hasiči slaví 120 let
(dokončení ze str. 1)

Nikomu nevadil drobný deštík, ta-
kováto slavnostní chvíle se už neo-
pakuje.

Po malé chvilce na odpočinek, vy-
plněné dobrou kávou, zakousnutím 
něčeho dobrého a hlavně popovídá-
ním si s přáteli (mimochodem bylo 
nás asi 120), jsme se hasičským au-
tobusem přesunuli do sálu H-resor-
tu, kde náš den pokračoval Slavnostní 
valnou hromadou. Schůzi jsme zahá-
jili českou státní hymnou a minutou 
ticha za zemřelé členy sboru. Proto-
že slavíme nejen 120 let trvání sbo-
ru, ale i 100 let od založení republiky, 
zazpívala na úvod Kristýnka Cochla-
rová za doprovodu paní učitelky Nadi 
Svobodové píseň „Chválím tě, země 
má“. Zážitek z překrásného a dojem-
ného zpěvu Kristýnky byl znásoben 
působivou videoprojekcí z fotek na-
šeho sboru. 

Zpráva o činnosti za dlouhou dobu 
120 let byla sice obsáhlá, ale člověku 
je lidské zapomínat, a proto je nutné 

si svou paměť osvěžovat a připomínat 
si události, které mají v životě a histo-
rii sboru své místo. Tuto zprávu jsme 
vedli formou rozhovoru a byli jsme 
až překvapeni, jak zaujala. Navíc byla 
doprovázena dvěma krásnými video-
projekcemi – jedna s černobílými fot-
kami do roku 1970, podbarvená písní 
„Časy se mění“, druhá do současnosti 
z činnosti mládeže, jednotky i sboru 
doplněna písněmi, které mají pro náš 
sbor symbolický význam. 

Ke každé slavnostní valné hro-
madě patří neodmyslitelně i předá-
ní ocenění a vyznamenání členům. 
Jen pro zajímavost - Stužku za 60 let 
členství ve sboru získala paní Jarmi-
la Krpcová, nejvyšší dosažené vyzna-
menání obdržel pan Pavel Kahánek – 
Medaili za mimořádné zásluhy, uděle-
nou Sdružením hasičů Čech, Moravy 
a Slezska.

Valnou hromadu vedl a velice vtip-
ně a pohotově řídil pan Václav Hru-
biš, a tak zdravice hostů nebyly jen 
formální záležitostí, ale všichni se při 
nich i pobavili. 

Slavnostní mše svatá, svěcení pra-
poru i valná hromada byla poděko-
váním členům SDH Kunčice pod On-
dřejníkem za jejich práci a obětavost 
a navíc krásnou tečkou za další částí 
oslav. Na tu další vás všechny zveme 
11. srpna odpoledne k hasičárně.

Celou zprávu o činnosti sboru za 
120 let, fotografie a videa z oslav a vi-
deoprojekce najdete na stránkách sdh-
kuncicepo.mypage.cz.

Za výbor SDH Kunčice p.O. 
Věra Kahánková

Foto: David Šrubař

Kultura a spolkový život
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Vážení občané, příznivci hasičů, 
všechny Vás zveme na další 
část oslav 120 let trvání Sboru 
dobrovolných hasičů v  Kunči-
cích p.O., a  to 11. srpna 2018  
k hasičárně.

Program:
13.30-14.30 k dobré náladě hraje DJ Skeleton 
14.30-16.00 hasičské ukázky od nejstarších  
  k nejmodernějším
16.00-16.10 vystoupení dětí z Dolňánku
16.10-17.00 k tanci a poslechu hraje Valašský Vojvoda  
  z Kozlovic, současně malování na obličej 
17.00-18.00  Kouzelnice Radana – program pro děti
18.00-19.00 taneční soubor Valašský Vojvoda
19.00-20.00 volné chvíle vyplní DJ Skeleton
20.00-02.00 taneční večer se skupinou SAGAR

Zajištěno bohaté občerstvení, možnost krásných výher 
apod. Program se neustále doplňuje, přijďte, opravdu se 
nudit nebudete!

Hasiči z Kunčic zvou všechny na

POUŤOVOU DISKOTÉKU

v pátek 20. července 2018 od 20.00 hod.  
u hasičárny

Hraje DJ Zdena • Vstupné 40 korun
Bramborové placky, grilované maso, žebro v pepři
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24. června 2018 uspořádal cykli-
stický klub MTB Ondřejník tradiční 
Ondřejnický MTB závod. Kvůli nepří-
znivému počasí jsme byli nuceni zá-
vod posunout o tři týdny, což se na-
konec ukázalo jako dobrá volba. Sešli 
jsme se jako vždy u kunčické základní 
školy, která nám několik let poskytuje 
zázemí, bez kterého bychom závod jen 
těžko uspořádali. 

I když počasí bylo mnohem lepší 
než při původním termínu, dospělé zá-
vodníky chvíli před startem déšť jistě 
nemile překvapil. Děti závodily v are-
álu školy, takže jak rodiče, tak i ostat-
ní závodníci mohli sledovat souboje 
v přímém přenosu. Dospěláci se vydali 
na klasickou a oblíbenou trať do Ond-
řejníka přes Kapli sv. Máří Magdaleny 
zpátky ke škole. Někteří závodnici se 
potýkali s technickými problémy, de-
fekt bohužel neminul ani našeho zá-
vodníka Michala Simu. Absolutním ví-
tězem se stal Martin Duřpek z Alarm 
Instal Team. K naší radosti se na startu 
objevily i ženy, mezi kterými s přehle-
dem zvítězila Kateřina Hollá z DK Bike-
shop Racing Teamu. Velmi nás potěši-
la také účast několika kunčických zá-

vodníků a rádi jsme se také setkali se 
známými tvářemi, které naše závody 
objíždí již od samotného začátku. Závě-
rem bychom chtěli poděkovat společ-
nosti REMOSKA s.r.o. za věnování hlav-
ních cen pro absolutní vítěze mezi do-
spělými. Poděkování patří také škole 
za poskytnutí prostor, SRPDŠ za to, že 
přišli i na odložený termín, a poskytli 

závodníkům, jejich doprovodu a orga-
nizátorům občerstvení, obci Kunčice 
pod Ondřejníkem za stálou podporu, 
společnosti BLOCK a.s. z Valašského 
Meziříčí a v neposlední řadě také všem 
pořadatelům a závodníkům.

MTB Ondřejník, Gabriela Mynářová
Foto: archiv http://www. 

mtbondrejnik.cz/

Z ávěr  c v ič ebn í ho 
roku, si i přes nepřízni-
vé počasí, užily všech-
ny věkové kategorie. 
Dne 13.62018 pořáda-
la ASPV opékání buřtů. 

Pro nejmenší byly připraveny i pa-
mlsky. Tato akce proběhla v areálu 
sokolovny. Všichni se těší na krásné 
léto, ale zároveň už spřádají plány 
na podzimní činnost, a to je dobře!!! 
Účast i radost ze setkání je vidět na 
fotografii.

Za SPV Jana Mončková

Ondřejnický MTB závod

Závěr cvičebního roku
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Velmi zdařilá byla 
návštěva našich senio-
rů na zámku v Paskově 
7. června (ve čtvrtek). 
Nádherně opravenými 
zámeckými prostorami 

a parkem nás provedl pan starosta 
P. Baďura. 

Prošli jsme Galerií erbů držite-
lů Paskova, Zámeckou galerií, stálou 
expozicí k historii města, výstavními 
místnostmi, dozvěděli jsme se o bo-
hatých kulturních a společenských 
akcích během roku. V parku jsme ob-
divovali třistaleté stromy, zvláště 

pět liliovníků tulipánokvětých a sou-
bor vzácných soch. Paskovský zámek 
a park stojí za návštěvu. Otevírací 
doba je každou soboru a neděli od 10 
do 17 hodin (duben až říjen).

Za SPV Zdeňka Křenková

Skončil další školní 
rok a s ním i pondělní 
cvičení žen. Chtěli by-
chom poděkovat našim 
čtyřem obětavým cviči-
telkám, které nás svým 

příkladem vedou k radosti z pohybu 
a cvičení. Každá má své zaměření, ale 

všechny se snaží, aby naše stárnou-
cí tělesná schránka nezatuhla. Je té-
měř neuvěřitelné a určitě ojedinělé, 
že nám „dává zabrat“ 75-letá Krista 
Černá a 85-letá Maruška Majerková !!! 

Proto: NIKDY NENÍ POZDĚ, ALE 
ČÍM DŘÍVE, TÍM LÉPE ! A to je vlastně 

pozvánka pro ženy (věk nerozhoduje), 
které mají pocit, že by je cvičení mohlo 
bavit. Přijďte začátkem září - pondělí 
17:30 hod. mezi nás!

Kolektiv žen pondělního cvičení
Foto: Alenka Pavlásková 

+ Jana Mončková

Výlet na zámek do Paskova

Skončilo pondělní cvičení žen
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Ve dnech 5. až 8. července se usku-
tečnil autobusový zájezd do Bílých 
Karpat na pěší turistiku. Všechny čty-
ři dny bylo nádherné počasí a mohli 
jsme si splnit vše, co bylo naplánová-
no. Prošli jsme nejkrásnější a největší 
vrcholy – Velký Lopeník s rozhlednou 

a Velkou Javořinu, odkud jsou nádher-
né výhledy na všechny světové strany. 
Ubytování na chatě Lopeník v krás-
ném prostředí i s venkovním bazénem 
se všem líbilo, včetně dobrých snída-
ní i večeří. Stihli jsme i opekání buřtů 
v posezení u chaty. Na místa nástupů 

pěších tras nás vždy vyvezl autobus, 
který pak opět přijel pro nás na ko-
nec pěších tras. Mohli jsme tedy užít 
naplno čtyři krásné dny plné pohody 
a skvělých zážitků. Doufáme, že příští 
rok se opět zájezd vydaří stejně.

Výbor turistického spolku

Ještě před pár lety taekwondista 
s váhou 60kg se opět vyznamenal! 
Úspěchy mistra České republiky, zmi-
ňované v minulých Obecních novinách 
jsou překonány! Náš super silák Mar-
tin se ve dnech 12.6. – 17.6.2018 zú-
častnil v Polsku mistrovství Evropy 
v silovém trojboji a mrtvém tahu, na 
které se díky předchozím úspěchům 
nominoval.

WUAP EUROPEAN CHAMPIONSHIP

Takže… To, že je několikanásobný 
mistr ČR už víme. To mu ovšem nesta-
čilo. Na tomto šampionátu se stal něko-
likanásobným mistrem a vícemistrem 
Evropy, přepsal 7 světových rekordů, 
stal se držitelem 2 světových rekordů 
(dřep 310 kg, mrtvý tah 330 kg). Nikdo 
na mistrovství Evropy nezvedl větší 
váhu! Celkem slušná rozcvička vystou-
pat na stupně vítězů 4x pro první místo 
a 1x pro druhé místo. 

V 19 letech být nejlepší ze všech 
v Evropě je obrovský úspěch, což vy-
žaduje tvrdou dřinu, jakou si ani ne-
dovedeme představit, i když to máme 
každý den na očích. A to vše bez pomo-
ci druhých. Jen sám. Nemá klub, trené-
ry, fyzioterapeuty, nutriční poradce, 
realizační tým ani oficiální sponzory. 
Neoficiálním sponzorem jsou samo-
zřejmě rodiče.

Díky on-line přenosu jsme byli při 
tom a euforicky a v úžasu jsme sle-
dovali celou Martinovu cestu k titulu 
Mistra Evropy. Má náš neskutečný ob-
div a jsme na něj moc hrdí. V podstatě 
tomu stále nějak nemůžeme uvěřit, že 
toto dokázal! Během 1 měsíce se stal 
Mistrem ČR, pak úspěšně odmaturo-
val, nyní se stal Mistrem Evropy. Teď 
jej ještě čekají přijímačky na VŠ, tak 
věřme, že bude i zde úspěšný. 

S plným kufrem medailí, obrov-
ských pohárů, diplomů, voucherů 
a dalších cen se spolu s jeho splněným 
snem přesunul zase zpátky domů, do 
Kunčic. Za pár měsíců vyráží na po-
slední a nejvyšší metu, na mistrovství 
světa. Tak mu držme palce.

Hlavně přejeme štěstí a zdraví! Pro-
tože úspěchy se s takovou vůlí a od-
hodlaností dostaví samy.

Táta + máma + ségra

Z činnosti Turistického spolku Kunčice p. O.

Martin Havlíček je MISTR EVROPY
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V sobotu 26. května jelo z Kunčic 
12 dětí, 2 rozhodčí a 2 vedoucí do Třebí-
če na republikovou soutěž v atletickém 
čtyřboji. Poděkování patří všem rodi-
čům, které děti vzbudili a přivezli je na 
Huťařství ve 3:40. Všichni přijeli včas 
tak jsme vyrazili. Cestou jsme nabra-
li ještě závodníky z Palkovic, Mošnova 
a Nového Jičína a potom už rovnou na 
atletický stadión. V Třebíči jsme měli 
krásné, opravdu letní počasí a tak po-
kud děti nezávodily, odpočívaly ve stínu. 
Všichni se snažili o co nejlepší výkony, 
ale konkurence byla hodně silná. Na me-
daile jsme sice nedosáhli, ale jsme rádi, 
že nám tolik dětí na republikovou soutěž 
postoupilo. Kunčice reprezentovali tito 
závodníci: Anna Pargáčová (26.), Amá-
lie Strnadlová (28.), Karolína Strnadlová 
(27.), Andrea Blažková (16.), Eliška Ma-
jerková (7.), Filip Šigut (18.), Pavel Macu-
ra (23.), Robin Šigut (24.), Adam Křenek 
(12.), Radan Šlechta (19.), Leoš Řezníček 
(23.) a Michal Majerek (10.).

V pátek 8. června jsme se vydali do 
Horního Bradla (Pardubický kraj) na re-
publikovou soutěž v medvědí stezce. Na 
tento závod jelo 15 kunčických závod-

níků, 3 rozhodčí a 2 vedoucí. Ubytování 
jsme měli v nově opravených chatkách 
v krásném areálu, ve kterém se mohli 
závodníci vyřádit na hřištích a využít 
venkovní vyhřívaný bazén nebo vnitř-
ní bazén s wellness. Naši závodníci se 
vydali na trať v sobotu odpoledne. Trať 
byla náročná asi 6 km dlouhá s deseti 
stanovišti, kde závodníci prokazova-
li své vědomosti, sílu, míření a práci 
s buzolou. Večer byl pro starší kate-

gorie připraven noční orientační běh. 
S čelovkami na hlavě, s mapou a buzo-
lou v rukách museli najít 7 osvětlených 
lampiónků, naštěstí se nikdo neztratil 
a všichni doběhli do cíle. V neděli do-
poledne už všichni čekali na vyhlášení 
výsledků. 2. místo vybojovala hlídka 
ve složení Jan Cochlar a Michal Maje-
rek. Zvláštní cenu dostali od pořadatelů 
Adam Křenek s Radanem Šlechtou za to, 
že je omylem zařadili do starší kategorie 
a museli plnit těžší úkoly. Bez medailí, 
ale s dobrým pocitem za předvedené 
výkony odjížděli domů tyto hlídky: Ve-
ronika Cochlarová s Karolínou Strnad-
lovou (6.), Anna Bednárková s Terezou 
Davidovou (11.), Anna Janasová s Mo-
nikou Šigutovou (13.), Eliška Majerko-
vá s Dagmar Kocourkovou (5.), Dalibor 
Káňa s Romanem Řezníčkem (11.), Ra-
dan Šlechta s Adam Křenkem (13.). Mo-
ravskoslezskému kraji se opět povedlo 
obhájit pohár pro nejlepší kraj.

Poděkování patří všem našim zá-
vodníkům, cvičitelům a organizá-
torům všech soutěží. Přejeme všem 
krásné a pohodové prázdniny a v září 
se těšíme na nový cvičební rok. 

Za SPV Zuzana Majerková

Republikové závody v atletice a medvědí stezce
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Věděli jste, že v neděli 17.6. se 
v Kunčicích běžel maraton? A kdo 
je to ten Oskar? Jak to celé dopadlo 
a jaký měl čas?

OSKAR je uvažovaný nový název 
pro tzv. sdružení rodičů a přátel ško-
ly (též známé jako SRPdŠ nebo SRPŠ). 
OSKAR = Ochotný Spolek Kunčických 
Aktivních Rodičů. 

Náplň naší činnosti se měnit nebu-
de, tradičně pořádáme ve spoluprá-
ci se školou během roku několik akcí 
pro děti a jejich rodiče, např. Drakiá-

du, Dětský maškarní karneval, Dětský 
den nebo také ples/zábavu pro rodiče.

A s uvažovaným přejmenováním 
našeho spolku jsme vymysleli a uspo-
řádali novou akci - MARATON 😊

Naším cílem bylo uběhnout spo-
lečnými silami maratonskou trasu 
42,195 km. Bylo potřeba 176x oběh-
nout (štafetovým způsobem) tarta-
nový ovál.

Odhodlaných běžců se v neděli 
17.6. odpoledne sešlo kolem šedesáti. 
Někteří vyrazili na trať i několikrát 

a o poslední okruhy byla mezi dětmi 
skoro "rvačka" 😊

Nejmladšímu účastníkovi marato-
nu byly 4 roky, nejstaršímu 77 a za-
znamenali jsme také účast přespolních 
běžců např. z Trojanovic a Olomouce!

A náš čas? 2 hod 48 minut!
Během maratonu jsme se navzá-

jem pohostili přinesenými dobrotami 
a ovocem, opékaly se špekáčky, pros-
tě to bylo příjemné společně strávené 
odpoledne venku.

A příští rok se chystáme náš mara-
tonský čas vylepšit, tak přijďte taky !

Za spolek SRPdŠ, teď tedy nově OS-
KAR, bych chtěla poděkovat všem, kte-
ří se na přípravách a organizaci všech 
našich akcí podílejí, zejména pak:

manželům Kadlecovým (na kterých 
vždy leží největší kus zodpovědnosti 
a práce), škole za poskytování zázemí 
a obci Kunčice pod Ondřejníkem za fi-
nanční podporu.

OSK AR přeje všem krásné léto 
plné zážitků a na podzim na Drakiádě  
ahoooj! Markéta Menšíková

Foto: Petr Šebela

OSKAR běžel maraton

Dětský den

Jako každý rok uspořádal spolek rodičů v areálu naší základní školy „Dětský den“. Do přípravy a organizace dětského dne 
se zapojily i ostatní spolky a organizace působící v obci. Dále mohly děti skákat na nafukovacích hradech a využít oblíbený 
aquazorbing. Kreativitě a projevům radosti se meze nekladly. Děkujeme všem za pomoc. Foto: Věra Kahánková (SDH) -MŠ-
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Oddíl kopané – výsledky – muži
Den Datum čas Domácí – Hosté Výsledky

neděle 27. 5. 10:00 Smilovice B - Tichá B 2 : 0
neděle 10. 6. 17:00 Milíkov - Tichá B 7 : 2
sobota 16. 6. 17:00 Tichá B - Pržno 0 : 3 Farnost Kunčice pod Ondřejní-

kem informuje a zve na letní bo-
hoslužby:
a) farní kostel – každý pátek 

v 18.00 hod., v neděli vždy 
v 9.30 hod.

b) „Ruský” kostelík – každou ne-
děli v 10.45 hod.

Pouť ke cti sv. Maří Magdalény:
a) Malá pouť (lesní kaple) – sobota 

21.7. v 15.00 hod.
b) Velká pouť (farní kostel) – ne-

děle 22.7. v 9.30 hod.

V úctě, Otec Mariusz
Více zde: 
https://www.rk-farnost-celadna.cz/

Farnost 
Kunčice p. O.
informuje

Turistický spolek Kunčice p. O. zve všechny příznivce turistiky

v sobotu dne 8. 9. 2018 na

„HVĚZDICOVÝ VÝSTUP  
VRCHOLU TANEČNICE (PUSTEVNY)“

Start: individuální
Cíl: vrchol Tanečnice 9:00 až 14:00 hod.

Bližší informace:  manželé Hurníkovi, Kunčice pod Ondřejníkem 583,
   tel.: 556 850 424, mobil: 608 444 789, 724 070 127 
   p. Božena Martiňáková, Kunčice pod Ondřejníkem 405, mobil: 731 101 664

Rybáři od Žabáka zvou na tradiční

RYBÁŘSKÉ HODY,
které se budou konat 4. srpna 2018 od 12. hodin.
Budou podávány tradiční rybářské dobroty za příznivé ceny.

Těšíme se na návštěvu místních i na návštěvu přespolních i stálých 
přátel rybářů a k ochutnání výrobků z rybářské kuchyně. 

Dobré počasí znásobí tento jediný den v roce,  
kdy je umožněno rybolovit. 

Bližší informace na plakátech. Děkujeme za vaši přízeň.
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20.7.2018 Pouťová zábava (SDH)
21.7.2018 Malá pout’ v lesní kaple sv. Maří  
 Magdalény (farnost)
22.7.2018 Velká pout’ ve farním kostele sv. Maří  
 Magdalény (farnost)
4.8.2018 Rybářský den (Rybářský spolek)
11.8.2018 120. výročí založení SDH Kunčice pod  
 Ondřejníkem (SDH)
1.9.2018 Slavnostní bohoslužba k 90. letému  
 výročí kostelíka CČSH v Kpo (CČHS)
3.9.2018 zahájení školního roku 2018/2019  
 (škola)
8.9.2018 Hvězdicový výstup na vrchol Tanečnice  
 (Pustevny) (Turistický spolek Kunčice p. O.)
8.9.2018 Den obce (obec a spolky)
22.9.2018 Sběr velkoobjemového odpadu (obec)
29.9.2018 Dny architektury (www.denarchitektury.cz)

29.9.2018 Kunčická bečka (SDH)
říjen Drakiáda (SRPdŠ)
20.10.2018 O perníkové chaloupce s myškou  
 Klárkou a veverkou Terkou
20.10.2018 Randění po třicítce – Divadlo U lípy
25.10.2018 splatnost záloh za IV.čtvrtletí – vodné  
 a stočné (Kunčická s.r.o.)
28.10.2018 výročí posvěcení farního  
 a „ruského“ kostela
5.11.2018 Zbigniew Czendlik  
 (Postel - hospoda - kostel)
14.11.2018 Lampiónový průvod
18.11.2018 „Čtvero ročních období – Hudební výlety”  
 – koncert v rámci Svatováclavského  
 hudebního festivalu – kostel sv. Prokopa  
 a sv. Barbory
Podrobnosti ke všem akcím budou postupně zveřejňovány na 
webu obce www.kuncicepo.cz a samozřejmě také na plakátech.

Akce, které nás čekají v blízké době:

Ostrava 25. červ-
na 2018 – Patnáctku 
kapel uvede festival 
Ladná Čeladná na le-
tošním čtvrtém roč-
níku, který se koná 

3. a 4. srpna v areálu Základní ško-
ly Čeladná. Oba festivalové dny se 
návštěvníci mohou těšit na zvuč-
ná česká jména – v pátek vystou-
pí Aneta Langerová, v sobotu Da-
vid Koller. Za pozornost nicméně 
stojí také česká legendární kapela 
Už jsme doma, bratislavští Korben 
Dallas, patřící v současnosti k žá-
daným slovenským kapelám nebo 
britští The Carny Villains, kteří se 
českým fanouškům představili loni 
na Colours of Ostrava. 

Žánrově bude nabídka tradičně pest-
rá – na Ladné Čeladné zazní rock, hard-
rock, punk, ale také ska, swing, bal-
kánské rytmy či cimbálovka. „Spousta 
návštěvníků se jistě těší na dvě hlavní 
hvězdy, Anetu Langerovou a Davida Ko-
llera, nicméně program obsahuje řadu 
zajímavých kapel. Jednou z nich jsou The 
Carny Villains, kombinující swing, ska, 
punkrock a balkánské rytmy. Jejich kon-
certy bývají živelné, ostatně jak už bývá 
zvykem u zahraničních kapel, které na 
Ladnou Čeladnou zveme,“ řekl člen dra-
maturgického týmu Jiří Moravčík. 

V kulisách beskydského podhůří 
si návštěvníci mohou dále vychut-
nat třeba legendární formaci Už jsme 
doma, jež ve spolupráci se členy di-
vadla Buchty a loutky odehraje před-
stavení inspirované večerníčkovským 
loutkovým seriálem Krysáci. Příznivci 
poklidnější hudby si přijdou na své při 
poslechu Korben Dallas či Vadim & Co, 
fanoušci tvrdší muziky se mohou těšit 
například na hardrockové Bad Joker’s 

Cream nebo indierockové Downbelow. 
Chybět nebude ani balkánská tanco-
vačka pod taktovkou energického DJ 
Dr. Zeppelina, který nabídne hity od 
umělců jako Goran Bregović, N.O.H.A., 
Shantel či Manu Chao, a to za mistrné-
ho doprovodu klarinetisty a bubeníka. 

Festival pamatuje i na malé ná-
vštěvníky, pro které organizátoři při-
pravují bohatý program. 

(pokračování na str. 19) 

Co se děje v okolí

Na Ladné Čeladné zahrají Langerová, Koller i britští 
The Carny Villains
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(dokončení ze str. 18)
„Namátkou jmenujme dobrodružné 

příběhy v podání herců ze Staré arény 
Ostrava, pohádky z úst vystupujících 
umělců, promítání oblíbených českých 
večerníčků, tvořivé dílny, workshopy, 
soutěže a spoustu dalších atrakcí pro 
menší i větší děti,“ upřesnil program 
dětské scény Jiří Moravčík. 

Kromě bohatého programu Ladná 
Čeladná nabízí řadu služeb pro návštěv-
níky, například hlídání dětí ve věku 3 až 
8 let v místní mateřské školce nebo ky-
vadlovou dopravu zdarma do Frýdlan-
tu nad Ostravicí a Frenštátu pod Rad-
hoštěm. Zájemci o ubytování mohou 
využít kemp nacházející se hned vedle 
areálu, v němž bude k dispozici pitná 
voda a mobilní WC. Cena činí 30 korun 
za osobu a 100 korun za stan.

Informace ke vstupenkám
• Dvoudenní vstupné: v předprodeji 

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

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

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

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

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

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

Na Ladné Čeladné zahrají Langerová, Koller i britští 
The Carny Villains

DAVID KOLLER / ANETA LANGEROVÁ
THE CARNY VILLAINS

Hvězdy Colours of Ostrava 2017 z Velké Británie

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

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

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

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

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

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

KONTAKTNÍ ADRESY NAJDETE NA: www.ladnaceladna.cz

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: PRODUKTOVÍ PARTNEŘI: ZA PODPORY: PARTNEŘI:

ZA PODPORY OBCE ČELADNÁ

3.–4. 
SRPNA
2018

ČELADNÁ
AREÁL
ZÁKLADNÍ

ŠKOLY

pořadatel akce

PARTNER:

OTEVÍRACÍ DOBA AREÁLU 

pá 13–24 / so 12–24 ladnaceladna
www.ladnaceladna.cz
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Prázdninovým dárkem pro děti jsou tyto balanční prvky

Ze života školy a školky

Dne 18. 6. 2018 jsme se za krásného 
počasí vydali v rámci školního výle-
tu do Liščího mlýna ve Frenštátě pod 
Radhoštěm.

Vyjeli jsme autobusem od zastávky 
Huťařství k Požární zbrojnici ve Fren-
štátě p. R., odkud jsme šli zhruba 1 km 
pěšky do Liščího mlýna. Hned po při-
vítání a malé svačince si děti vyrobi-
ly indiánské čelenky, vymyslely jmé-
na indiánských kmenů, jejich pokřiky 
a pomalovaly si obličeje. Vše začalo 
lukostřelbou. Následovala prohlídka 
indiánské vesničky, kde malí indiáni 
viděli např. potní chýši, týpí, taneční 
arénu, pohřebiště a zahráli si spoustu 
indiánských her. Poté se každý z dětí 
mohl projet na koni Jurášovi, což vy-
užily skoro všechny.

O půl dvanácté byl dobrý oběd, po 
kterém následovala pauza, kdy byl ote-

vřen krámek, a děti si mohly nakoupit 
indiánské suvenýry. Na závěr byla při-
chystána poslední běhací hra a za spl-
nění úkolu, rozluštění textu, dostaly 

všechny děti odměny a medaile. Roz-
loučili jsme se a vyrazili zpět na auto-
bus, který nás dovezl do Kunčic p. O.

Mgr. Jarmila Mecová

Školní výlet prvních tříd
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Byla nebyla, jednou jedna třída Ptá-
čat v mateřské škole, do které chodi-
ly jen samé hodné děti. Rády si hrály, 
tančily, zpívaly a smály se, až jednou…

…princezna Arabela napsala dětem, 
že se zlý čaroděj v noci dostal do škol-
ky a ukradl jim krásnou pohádkovou 
knížku. Listy vytrhal a rozházel je ces-
tou do svého čarodějnického doupěte 
v Ondřejníku. Arabela se na děti obrá-
tila s prosbou, aby listy našly, pohádko-
vou knížku opravily, přidaly k ní ilust-
race a tím zachránily Pohádkovou říši.

Protože to byly děti statečné a niče-
ho se nebály, vydaly se ihned na ces-
tu. Šly a šly, cestou nacházely utrže-
né listy z knížky a pohádkové úkoly, 
které musely splnit. Jestli si čaroděj 
myslel, že děti nezvládnout spočítat 
drakovi hlavy a spojit je s tečkami, 
tak to se přepočítal. Když rozsypal 
dětem korálky do trávy, a myslel si, 
že je nezvládnou navléct na šňůrku, 
tak to byl vedle. 

A tak děti plnily jeden úkol za dru-
hým, a když dokonce zahlédly v lese 
ukryté čarodějovo obydlí, došla mu 
trpělivost. Poslal na ty hodné, stateč-
né děti bouřku, aby je pořádně vystra-
šil. Jenže, chyba lávky, děti umí chodit 
rychle a ví, že když budou odvážné, nic 
se jim nestane. A tak děti šly přes les, 
přes pastviny, přes pole i louky a do-
šly až k hasičárně, kde je čekalo další 
psaní od Arabely s obrovskou pochva-
lou, ale i dalšími úkoly. 

Tak jako v každé pohádce dostane 
vandrovník něco do ranečku na cestu 
a hned za humny to sní, tak se stalo 
i našim dětem. Kručení v bříšku bylo 
však už slyšet široko daleko, a tak se 

děti vydaly na oběd do zájezdní hos-
půdky Ondřejník, kde jim hodná paní 
hostinská připravila oběd jako od ma-
minky. Ale to už bylo na našeho čaro-
děje moc. Poslal na všechny děti bouř-
ku, blesky, hromy a hrozný liják. Jen 
si zapomněl zjistit, že naše děti jsou 
pěkně schované v teple a suchu. Když 
to zjistil a viděl, že se mu jeho zlý čin 
zase nepovedl, vzdal to, odvolal všech-
no to zlé počasí a vrátil se domů. Naše 
statečné děti se po obědě vrátily k ha-
sičárně, aby se pokusily najít poklad.

 A věřte, nevěřte, ony ho opravdu 
našly – a s ním i obal ukradené knížky. 
„Jsme přece šikovní a my to zvládne-
me opravit“, rozhodly se děti a hned se 
pustily do práce. Listy z knížky srov-

naly podle stránek, dokreslily obrázky 
a všechno dohromady krásně slepily. 
V pokladu na děti ještě čekaly tajemné 
balíčky, ale podle rady Arabely vědě-
ly, že si je mohou otevřít až doma. Ka-
ždý ví, jak je práce a hra vyčerpávají-
cí, a jak při ní vyhládne, a tak si děti 
ke svačince opekly na ohni špekáčky. 
Když pro ně přijeli k hasičárně rodiče, 
vyprávěly jim, jak vyzrály nad zlým 
čarodějem. 

A jak to s naším čarodějem dopadlo? 
Král pohádkové říše ho za to, jak chtěl 
dětem ublížit, potrestal utíráním pra-
chu a lepením knížek ve staré pohád-
kové knihovně. 

za třídu Ptáčat MŠ školní 
Věra Kahánková

Pohádka o statečných dětech a zlém čarodějovi
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Dne 28. 6. 2018 proběhlo ve třídě 
motýlků závěrečné ,,Pohádkové od-
poledne“ s rodiči. Bylo to takové za-
končení našeho projektu ,,Z pohádky 
do pohádky“. Program byl bohatý, ka-
ždý ze třídy ,,Motýlků“ měl svou roli. 
Začali jsme večerníčky – předvedli se 
nám Pat a Mat, Bob a Bobek, Rákosní-
ček, Včelka Mája, Šmoulové. 

Starší děti z ,,Dramaťáčku“ pak 
vystoupily s pohádkou ,,Nesmrtel-
ná teta“, která byla i prokládaná tan-
cem na písničku z pohádky s názvem 
,,A pohádky je konec“, na kterou naše 
tanečnice tančily prvky Jógy. Všech-
ny děti byly skvělé a moc se jim to 
podařilo. 

Jako překvapení odpoledne přišla 
na řadu legrační popletená pohád-
ka –,,Šípková Růženka a Neposlušná 
kůzlátka“ - tu nacvičili rodiče před-
školáků s námi učitelkami a sklidili 
s ní velký úspěch. 

Na závěr nastal hřeb celého odpo-
ledne a to loučení s našimi předškolá-
ky. Princezny a princ prošli pohádko-
vou bránou ven do světa na zkušenou 
(do školy) z naší pohádkové školky. 

Každý předškolák nám předtím řekl, 
po čem se mu bude stýskat a na co se 
do školy těší, tak jsme se tím podě-
lily se všemi přítomnými. Neodešli 
s prázdnou, dostali knihu a drobné 
dárečky.

Všem rodičům děkujeme za pěk-
ný přístup, ochotu se vším pomoci 

a hlavně sehnat dětem i sobě kostý-
my. Rodičům předškoláků děkujeme 
za spolupráci na akci a za to, že si na-
šli čas, aby udělali dětem radost a na-
cvičili pohádku, u které jsme si užili 
hodně legrace. 

Myslím, že to všechno stálo za to. 
Mgr. Aranka Barešová

Pohádkové odpoledne

Téma ,,Pohádky“ nabízí tolik mož-
ností, jak je dětem představit, že jsme 
se ve třídě ,,Motýlků“ rozhodly věno-
vat se jim do hloubky a delší čas. Ka-
ždá pohádka v sobě nese dávku fan-
tazie, ale také myšlenku k zamyšlení 
a to jsme chtěly podpořit. Samozřejmě 
hravou formou. Vybraly jsme několik 
základních pohádek, o kterých si my-
slíme, že by je děti měly znát a s na-
ším maskotem – čertíkem Bonifácem 
jsme se na létajícím koberci vždy pře-
nesly do nějaké pohádky, kterou bylo 
potřeba zachránit. Tím se děti najed-

nou ocitly uprostřed příběhu. Musely 
řešit nějaký klíčový problém, a aniž 
by o tom věděly, prožily pohádku na 
vlastní kůži. Všechny děti se naplno 
nechaly strhnout vzniklou atmosfé-
rou. Nebylo proto pro ně po návratu 
z pohádky zpět do třídy vůbec těžké 
odpovídat na otázky k pohádkám, pl-
nit další úkoly nebo pohádku nakreslit 
a dramatizovat.

Jako bonus jsme s kolegyněmi 
z ,,Motýlků“ nacvičily pohádku ,,O šíp-
kové Růžence“ a zahrály jsme dětem 
loutkové divadlo. Pak k nám do škol-

ky přijelo i profesionální loutkové di-
vadýlko a i my jsme jely na divadelní 
představení do Frenštáckého kina 
(tentokrát s herci). Při těchto příle-
žitostech jsme dětem také vysvětlily 
pravidla slušného chování v divadle. 

Doufám, že se nám podařilo splnit 
vytyčené cíle – vštípit dětem do hloub-
ky základní pohádky, probudit u dětí 
fantazii, představivost, kreativní my-
šlení nebo je seznámit s pravidly sluš-
ného chování v divadle. Ale co je nej-
hlavnější – aby si to užily.

Mgr. Aranka Barešová

Projekt – Z pohádky do pohádky
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Oslavy Mezinárodního dne dětí ne-
minuly žáky naší školy ani letos. Ve 
čtvrtek 31. května byl pro děti 1. stup-
ně připraven program plný soutěží, 
který se konal na fotbalovém hřišti TJ 
Sokol Kunčice pod Ondřejníkem.

Před příchodem všech dětí na hřiště 
připravili žáci deváté třídy v čele s p. uč. 
Alenou Charbulákovou osm stanovišť:
1.  Házení kroužků na tyč
2.  Slalom s fotbalovým míčem mezi 

kužely
3.  Běh s papírovou čepicí na hlavě
4.  Kutálení poloplné PET lahve nohou
5.  Běh ve dvojici se svázanými nohami
6.  Pinkání pingpongovým míčkem na 

pálce během chůze
7.  Živé běhací Člověče, nezlob se
8.  Ohniště – opékání párků, chleba 

a dalších pochutin
Soutěžící byli rozděleni do osmi druž-

stev různého věku, aby si poměřili po-
hybové dovednosti rovnými silami a vy-
střídali se na všech stanovištích. U oh-
niště bylo odpočinkové místo, kde děti 
opékaly a svačily. Každá disciplína byla 
bodována a po sečtení bodů proběhlo 
vyhlášení třech nejúspěšnějších druž-
stev, které byly odměněny sladkostmi. 

I přesto, že bylo velmi teplé a slunné 
počasí, děti si svůj den užívaly plnými 
doušky.

1. 6. 2018 mohli využít tento areál 
také žáci 2. stupně a svátek dětí oslavit 
společným sportem. Žáci ráno dostali 
svačinku s pitím na posilnění a poté se 
přesunuli do areálu fotbalového hřiš-
tě, kde si vyzkoušeli netradiční spor-
tovní disciplíny, skok do dálky pozpát-
ku, hod špejlí, chůzi na chůdách atd. 
Kdo měl zájem, mohl si na ohni opéct 
špekáček. Nejlepší výkony ze soutěží 
byly ohodnoceny diplomem a všichni 
účastníci dostali sladké odměny.

Tímto chceme také poděkovat TJ 
Sokol Kunčice pod Ondřejníkem za 
poskytnutí zázemí, které jsme v ma-
ximální míře využili.

A slavilo se i ve školní družině. Zá-
bavné odpoledne jsme zahájili v tělo-
cvičně, kde se paní vychovatelka Te-
reza Jalůvková ujala role lektorky „ta-
nečního minimaratonu,“ a děti všech 
oddělení tančily prvky, aerobicu, zum-
by, kickboxu a dalších kardiotanečních 
cvičení. Všichni si odpoledne moc užili 
a někteří v sobě možná objevili skrytý 
taneční talent. Vhod přišlo i občerstve-
ní točenou zmrzlinou a ledovou tříští. 
Pohádkou Zataženo občas trakaře ve 
třídě Dráčků jsme hezky strávené od-
poledne zakončili. 

Mgr. Jarmila Mecová, Mgr. Lenka 
Golová, Mgr. Tereza Jalůvková

Oblastní spolek ČČK v Olomouci ve 
spolupráci s Přírodovědeckou fakultou 
UP pořádal letos 2. června regionální 
kolo Soutěže mladých zdravotníků, 
do kterého postoupily vítězné hlídky 
z okresních kol. Náš okres reprezento-
vala hlídka složená z děvčat 4. a 5. třídy 
kunčické školy – Viktorie. K., Markéta 
M., Valentýna M., Karolína S., a Tereza 

D. Děvčata si z Olomouce odvezla neje-
nom dobrý pocit z umístění na pěkném 
6. místě, ale také spoustu zážitků z Ro-
zária a Pevnosti poznání, v jejichž pro-
storách se soutěž uskutečnila. Chválím 
děvčata za vzornou reprezentaci školy 
a rodičům Karolíny S. děkuji za dopro-
vod a zajištění dopravy na soutěž. 

Eva Sladká, vedoucí kroužku MZ

Ve středu 21. 6.2018 se na školním 
hřišti konalo zábavné indiánské od-
poledne pro děti ŠD. Děti se na tento 
den dlouho připravovaly. Besedova-
ly o historii a životě indiánů, učily 
se indiánské obrázkové písmo, jejich 
znakovou řeč, některé pozdravy, ma-
lovaly obrázky indiánů, vyráběly če-
lenky a indiánské oblečení. Odpoled-
ní indiánská hra je zavedla na 9 růz-
ných stanovišť, na nichž si ověřily 
svoje nabyté vědomosti a znalosti. 
Vyzkoušely si přechod přes jezero 
Titicaca, lov bizona, plížení k nepřá-
telskému táboru, krocení mustanga, 
střílení z luku, navlékání korálků na 
stanovišti u Rybany, Nechybělo ani 
plnění logických úkolů v týpí indián-
ského šamana. Počasí bylo vskutku 
ryze indiánské, proto na závěr dětem 
přišlo vhod malé osvěžení formou hry 
s vodními balónkovými „bombami".

Mladí zdravotníci v Olomouci

Indiánské odpoledne v družině

Dětský den
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Nadšení soutěžící s úsměvem na 
tvářích, očekáváním a s knihami v ru-
kou se 21. června shromáždili ve škol-
ní galerii, aby svým spolužákům před-
stavili knihu, která se jim líbí. Soutěž 
nespočívá v rychlosti četby, ale na-
opak v přednesovém, výrazném čtení, 
z něhož jsme měli všichni velmi pěkný 
prožitek. Navíc soutěžící posluchačům 
svým čtenářským výkonem představi-
li a doporučili tituly pro prázdninové 
čtení. Výkony hodnotila odborná poro-

ta ve složení: paní Mgr. M. Starnovská, 
knihovnice, pan starosta Ing. T. Hru-
biš a paní zástupkyně Mgr. M. Skýpa-
lová. V 1. kategorii soutěžilo 10 žáků 
z 1. A a 1. B, z nichž 3. místo získal 
F. Křenek, 2. místo obsadila T. Čaján-
ková, nejlepší výkon podala E. Polo-
hová a získala 1. místo. Ve 2. kategorii 
(2. a 3. A, B) soutěžilo 7 dětí, z nichž 
bronz získal J. Irman, stříbro obdržela 
T. Valštýnová a zlatou pozici obhájil Š. 
Mičulka. Ze 3. kategorie (4. a 5. tř.) byli 

oceněni L. adryová – 3. místo, M. Hru-
biš – 2. místo, M. Menšíková – 1. mís-
to. 4. a 5. kategorie patřila druhostup-
ňovým žákům. Ze 6. a 7. tř. byli za svůj 
čtenářský výkon oceněni: M. Fojtíková 
– 3. místo, C. Macurová – 2. místo a A. 
Niklová – 1. místo, z 8. a 9. tř. získali 
ceny M. Majerek – 2. místo, S. Kadle-
cová – 1. místo. Zvláštní ocenění poro-
ty získal M. Konečný za velmi náročný 
text. Všem čtenářům děkuji za velmi 
pěkné výkony a jejich snahu, poděko-
vání patří jistě i vyučujícím, kteří je 
do soutěže připravovali a nominovali 
po třídních kolech. Velké poděkování 
patří také členům poroty za jejich čas 
strávený mezi dětmi a za jejich odpo-
vědné rozhodování. Obecnímu úřadu 
děkuji za 4 nádherné knihy, které do 
soutěže věnovali, a Mgr. T. Jalůvkové 
za 3 věcné ceny. 5. ročník SOUTĚŽE 
V PŘEDČÍTÁNÍ Z KRÁSNÉ LITERATU-
RY skončil, ale již nyní se všichni těší-
me na ten následující.

Mgr. M. Kahánková, 
organizátorka soutěže, uč. ČJ

Jako člena poroty mne překvapilo, 
jak perfektně četli soutěžící, žáci tepr-
ve první třídy. Četli dokonce lépe než 
někteří žáci vyšších tříd. Přesto výkony 
všech soutěžících byly na velmi vysoké 
úrovni. Všichni zainteresováni, včetně 
poroty se shodli na tom, že letošní sou-
těž byla ze všech ročníku nejlepší. Dě-
kuji vedení základní školy, organizáto-
rům i ostatním pedagogům, že vůbec 
taková soutěž existuje. Poděkování jis-
tě patří také rodičům, kteří své děti ve-
dou k četbě knih. Tato soutěž by mohla 
být užitečnou inspirací i pro další školy.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Ve dnech 7. -8. června jsme navští-
vili oblast Moravské brány. Vlakem 
jsme dojeli do Lipníka nad Bečvou, 
kde jsme také byli ubytováni a kde 
nás čekala prohlídka historické čás-
ti města s průvodcem. Po obědě jsme 
vyrazili na pěší túru na hrad Helfštýn 
a i zde jsme se dověděli spoustu infor-

mací o historii hradu a okolí. Po ná-
vratu zpět do Lipníku jsme podvečer 
strávili v nádherné zámecké zahradě. 
Další den jsme se přesunuli do Teplic 
nad Bečvou a navštívili zde Zbrašov-
ské aragonitové jeskyně a teplickou 
propast.

Mgr. Alena Charbuláková

Školní výlet 9. třídy

V knihách nacházíme poučení i krásu slova…
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V pátek 15. června vyrazili žáci 
3. A vlakem do Ostravice. Počasí nám 
přálo a nálada byla od začátku po-
hodová. Po příjezdu na Ostravici nás 
čekal třičtvrtěhodinový výšlap k RC 
Sepetná, kde jsme měli rezervovaný 
bazén s 90 metry dlouhým tobogá-
nem. Hodinka v bazéně uběhla doslova 
jako voda a nadšené odcházely nako-
nec i děti, které měly z bazénu obavy.

V restauraci hotelu pro nás připra-
vili výborný oběd a po něm už pro-
gram našeho výletu pokračoval v ne-
dalekém lanovém bludišti Opičárna. 
Opatrnější děti zdolávaly v nízkém 
lanovém parku překážky, které rov-
něž nebyly vůbec jednoduché. Vět-
šina dětí se ale rozhodla pro trasu 
s názvem Šimpanz, ve které měly za 
úkol zdolat lanové překážky umístěné 
místy až ve výšce 7 metrů. Instrukto-
ři nejprve oblekli třeťáky do úvazů, 

dali jim helmy, kladku a dvě karabiny, 
kterými se sami měli jistit. Absolvo-
vali krátké školení a během pár mi-
nut už po žebříku stoupali vzhůru za 
adrenalinem a překonáváním vlast-
ního strachu.

Přes prvotní obav y, nejistotu, 
mnohdy i slzy a třepající se kolena 
nakonec každý, kdo stanul na startu, 
dorazil až do cíle, kde čekal na všech-
ny odvážlivce za odměnu 50 metrů 
dlouhý sjezd.

Cesta zpět na nádraží byla z kopce, 
a tak jsme ji zvládli během necelé půl-
hodinky. Proto nám ještě před odjez-
dem vlaku domů zbyl čas i na zmrzli-
nu a suvenýry.

Letošní výlet se nám skutečně vy-
dařil, děti byly spokojené, paní učitel-
ky unavené, počasí nám přálo, a hlav-
ně, nikomu se nic nemilého nestalo.

Mgr. Ivona Hrubišová

Ostravice vlakem tam a zpátky…

Stejně jako v předešlých letech 
paní vychovatelky ve školní druži-
ně uspořádaly pro všechna odděle-
ní, mezi dětmi velmi oblíbenou spo-
lečnou akci, Švihadlovou rekordiádu. 
Do bojů v přeskocích přes švihadlo se 
poslední květnové odpoledne zapoji-
la všechna oddělení školní družiny. 
Cílem bylo naskákat co největší po-
čet přeskoků přes švihadlo bez chy-
by. Skoky dětí za jednotlivá oddělení 
se pak sčítaly. Děti během roku pilně 
trénovaly, aby kamarádům ukázaly, 
jak jsou dobře připraveny. První místo 
získali Dráčci s počtem přeskoků 902. 
Druhé místo obsadily Žabky s počtem 
přeskoků 632 a na 3. místě skončily 
Včelky s počtem přeskoků 456. Děti 
předvedly velkou snahu a úsilí a za 
své sportovní výkony sklidily zaslou-
ženou pochvalu.

Andrea Stašicová

Měsíc červen probíhal ve všech 
odděleních školní družiny mimo jiné 
i v pohádkovém duchu. Pohádky se ne-
jen četly, ale také dramatizovaly. Děti 
si vybraly některé pohádky, naučily se 
určené role, vyrobily kulisy i kostýmy. 
Malí herci v posledním týdnu školního 
vyučování předvedli pohádky Hrníč-
kové kouzlo, Červená Karkulka, Mach 
a Šebestová. Dětem z MŠ a zejména žá-
kům ZŠ tak příjemně zkrátili čekání 
na tolik očekávané prázdniny. Před-
stavení se dětem moc povedla a obe-
censtvo odměnilo malé herce velkým 
potleskem.

Myslikovjanová Ivana

Okresní kolo matematické Pytha-
goriády proběhlo 29. 5. 2018 ve Frýd-
ku – Místku a jsme moc rádi, že může-
me pogratulovat dvěma našim úspěš-
ným řešitelům, a to Danielu Seberovi 
z 8. tř. a Lence Madryové z 5. tř. Toto 
kolo je již závěrečné. Jen pro zajíma-
vost, tyto děti skončily, každý ve své 
kategorii, na 4. resp. 5. pořadí ve velké 
konkurenci 88 a 214 žáků.

Mgr. Alena Charbuláková, 
uč. M.

Takto odhodláni započali svůj 
dvoudenní školní výlet šesťáci. Celý 
1. den prožili v blízkosti školy hrový-
mi a sportovními aktivitami. Přimě-
řeně unavení povečeřeli ve školní ku-
chyňce, podívali se na film a ulehli ke 
spánku. Bohaté prožitky si potřebova-
li sdělovat dlouho do noci, ale nakonec 
všechny únava přemohla.

Ráno se po vydatné snídani vydali 
na autobus do Frenštátu p. R., pěšky 
se přesunuli na Rekovice. To už ale 

hrozila velká bouřka, sluníčko zastře-
ly černé mraky. Na poslední chvilku 
stihli žáci dojít k Janíkovi, kde se scho-
vali před deštěm a občerstvili se. Pak 
už hurá na autobus a domů, aby večer 
dospali ve své posteli předešlou noc.

Za krásnou spolupráci při realizaci 
výletu chci poděkovat svým kolegy-
ním – Mgr. S. Kokešové a PaedDr. D. He-
ryánové.

Mgr. M. Kahánková,  
třídní učitelka 6. tř.

Švihadlová 
rekordiáda

Malé divadelní 
představení

Úspěch žáků  
v matematické 
soutěžiNebude-li pršet, nezmoknem!
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Už sraz před šestou hodinou ranní 
na kunčickém nádraží sliboval krásně 
prosluněný den, jelikož teploměr se už 
v tuto brzkou hodinu škrábal vysoko 
a na obloze nebyl jediný mráček. 

Třída 8. A se sešla v počtu 14 žáků, 
pana učitele a paní asistentky. Nastou-
pili jsme do vlaku a vydali se vstříc ce-
lodennímu programu v krásné morav-
ské metropoli Olomouc. Po příjezdu na 
místo činu, jsme se vydali z nádraží do 
historického centra pěšky, neboť jsme 
měli spoustu času a byl by hřích v tom-
to počasí plnit MHD. Cesta vedla kolem 
pevnůstky, Rozária, která je součástí 
Bezručových sadů. Přes sady jsme se po 
zámeckých schodech dostali až do uli-
ček historického centra Olomouce a na 
známá náměstíčka s mnoha zajímavý-
mi architektonickými památkami – 
kašny, sousoší, morové sloupy a v ne-
poslední řadě také Olomoucký orloj. 
Tyto okázalosti města jsme si společně 
prošli a poté jsme si dali rozchod, který 

žáci využili k návštěvně informačního 
centra, občerstvení a nákupu suvený-
rů. Dále následovala společná návštěva 
rozhledny sv. Mořice, které se zúčast-
nili jen odvážní, protože obzvlášť zá-
věrečný úsek schodiště nebyl pro slabé 
nátury. Odměnou pro ty co závrať pře-
konali, byl nádherný rozhled do všech 
světových stran s úžasnými panorama-
ty, nemluvě o historickém jádru rozlé-
hajícím se těsně pod věží. 

V odpoledních hodinách jsme se 
vymanili z historické nostalgie a vy-
dali se do podlažních garáží, kde nás 
čekala druhá polovina plánovaného 
programu, a to laser-game. Všichni 
jsme dostali svítící vesty a zbraně, 
rozdělili nás do dvou týmů a vypus-
tili do tmavého bludiště, osvětleného 
pouze forforeskujícími značkami na 
podlaze a stěnách. Laser-game jsem 
si s žáky zahrála i já a řeknu Vám, dali 
mi pořádně zabrat. Patnáct minut bě-
hání po bludišti ve vestě, snaha zůstat 

co nejdéle naživu a naopak zneškod-
nit protivníka, bylo vyčerpávající. Po 
ukončení, kdy jsme se vyčerpaní, čer-
vení a zchvácení vřítili do vestibulu, 
bylo vidět, že si to všichni užili naplno. 

V závěru odpoledne jsme ještě jed-
nou prošli centrum a cestou na vlak 
jsme ještě navštívili katedrálu sv. Vác-
lava, ve které byl příjemný chládek 
a klid. Když jsme se dopotáceli unaveni 
z celého dne na vlakové nádraží, ještě 
chvíli jsme počkali na náš spoj a s ra-
dostí se všichni nahrnuli do vlaku. Po 
dvouhodinové cestě se dvěma přestu-
py jsme po osmé hodině večerní opět 
vystoupili na kunčickém nádražíčku, 
kde stále svítilo slunce jako ráno, tento-
krát však ze západní strany. Nikdo nám 
nescházel a ani k úrazu nedošlo, a tak 
jsme výlet zhodnotili jako úspěšný.

Žáci byli po celou dobu výletu ukáz-
nění, přátelští a podle úsměvu na tvá-
řích si myslím, že byli i spokojeni.

Mgr. Tereza Jalůvková

Olomouc jako historické město, ale i přestřelka  
v nadzemních garážích

Na konci května jsme podnikli dvou-
denní školní výlet na Staré Hamry. Prv-
ní zastávku jsme si udělali u pomníku 
Maryčky Magdonové, kde všichni žáci 
poctivě odrecitovali stejnojmennou 
báseň Petra Bezruče a poté jsme se vy-
dali na šestikilometrový výšlap krás-
nou horskou krajinou, kde jsme museli 
zdolat několik kopců a prokázat, jaká je 
naše fyzická kondice, což se samozřej-
mě neobešlo bez brblání.

Našim cílem byla horská chata Švar-
ná Hanka, kde jsme se ubytovali, a po 
chvilce odpočinku jsme vyrazili na do-
mluvené pozorování Slunce nad chatou 
na louce, která se pyšní titulem nej-
hvězdnatějšího a nejtmavšího místa 
v ČR. Poté jsme se vydali svižným tem-
pem k Bílému Kříži, který je oblíbenou 
turistickou křižovatkou. Nicméně pro 
nás byla chata Sulov konečnou stani-
cí, na cestu zpátky jsme se povzbudi-
li kofolou a zmrzlinou a pohodovým 
tempem jsme se vrátili hladoví na ve-
čeři zpět na chatu. Po večeři průvod-
ce, astronom z centra tmavé oblohy 
měl pro nás připravenou druhou část 
programu – pozorování noční oblohy. 
Nejprve jsme zhlédli prezentaci a po 
úplném setmění jsme s astronomický-
mi dalekohledy vyrazili na louku. Měli 
jsme jedinečnou možnost pozorovat 
hvězdy a Měsíc, bohužel nám počasí ne-
přálo, takže jsme k naší lítosti neviděli 
téměř nic. Druhý den po snídani jsme 

ještě měli v plánu dojít na přehradu 
Šanci, ale nakonec z toho byla jen pro-
cházka. Času již bylo málo a my jsme 
se museli pomalu vracet do reality. Po 
obědě a sbalení věcí jsme opustili cha-
tu a vyrazili na autobus domů.

Výlet se většině třídy líbil, dobrou 
náladu jsme měli s sebou, a tak jsme 
překonali i drobné krize při stoupání 
do kopců a kopečků a už teď těšíme, 
co podnikneme příští rok.

Lenka Golová, třídní učitelka 7. tř.

Školní výlet 7. třídy
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Společný výlet žáků 2. třídy a 3. B 
měl dva cíle. Tím prvním byla návště-
va záchranné stanice v Bartošovicích, 
kde si děti ve vnitřních prostorách 
vyslechly zajímavé informace o práci 
ve stanici a pak už je čekala venkovní 
expozice živých zvířat, kde se sezná-
mily s více než 30 druhy živočichů, 
zejména ptáků. Většinou šlo o trvale 
hendikepované jedince, které nelze 
vypustit zpět do přírody. Z Bartošo-
vic naše cesta pokračovala do Teplic 
nad Bečvou, kde jsme navštívili Zbra-
šovské aragonitové jeskyně. Pro děti, 
které vstoupily do jeskyně úplně po-
prvé, byla prohlídka silným zážitkem 
a některé už na zpáteční cestě v auto-
buse plánovaly další návštěvu se svý-
mi rodiči. Eva Sladká, uč. 2. třídy

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

ZDE MŮŽE BÝT  
VAŠE REKLAMA

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

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

Telefon: 603 315 738

Výlet 2. třídy a 3. B
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