
Výstup  
na Tanečnici (turisté)
8. září

14 Pouťová  
zábava (SDH)
19. července

Oslavy  
- TJ SOKOL
10. srpna

19 Ladná  
Čeladná
2. a 3. srpna
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Milí sousedé,
dovolím si v tomto prázdninovém 

úvodníku citovat MANIFEST spolku 
Milion chvilek pro demokracii, pro-
tože se s níže uvedeným textem vel-
mi ztotožňuji a věřím, že uvedené je 
platné na celostátní i na naší obec-
ní úrovni. I v rámci našeho sdruže-
ní nezávislých kandidátů „Nezávislí 
2010“ jsme opakovaně jasně vyjád-
řili, že energie musí proudit oběma 
směry. Jeden za všechny, všichni za 
jednoho. Obec pro občany – občané 
pro obec.  Jedině aktivní a informo-
vaní občané jsou zárukou dobrého 
fungování obce i demokratického 
státu. Čím silnější je občanská spo-
lečnost, tím silnější je demokracie.

MANIFEST - JE TO NA NÁS!
1) ZAJÍMEJ SE. Informuj se, co se 

děje. Na státní i lokální úrovni. 
Ověřuj si zdroje.

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

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

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

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

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

Děkuji a přeji Vám krásné letní 
dny! Vaše Míša

Slovo starostky

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

Vodovod v Kolibách se stavět bude
Výše uvedené možnosti využili na 

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

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

Snažili jsme se přítomným občanům 
vysvětlit, jakým způsobem musí být ve-
dena a hodnocena veřejná zakázka ma-
lého rozsahu, jakých zákonných náleži-
tostí se musí komise i zadavatel držet, 
aby bylo vše v mezích zákona a v po-
řádku a že zadávací řízení v tuto chvíli 
ještě probíhá a vyhodnocují se všechny 
možnosti.  (pokračování na str. 2) 

Informujeme o jednáních 
zastupitelstva a rady obce 

 7.
9.
20

19

16:00 Daflex System – cvičení

16:15 CM Ondřejníček, školní sbor

17:00 Daflex System – cvičení

17:15 Intrikáři (představení cirkus jinak)

17:45 předání ocenění významným občanům

18:00 ŠUBADUBABAND

Taneční
19:00 až do konce  taneční zábava s DJ

Akce se koná za každého počasí. 

Změna programu vyhrazena
Srdečně zvou pořadatelé

 www.kuncicepo.cz

Cirkusové šapitó

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

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

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

obec 
Kunčice pod Ondřejníkem

Pořádá obec Kunčice pod Ondřejníkem ve spolupráci: 

ČSOP Kunčice 

ZŠ a MŠ Karla Svolinského
Kunčice pod Ondřejníkem

I letos pro Vás ve spolupráci se spolky z naší obce připravujeme 
DEN OBCE. Letos se bude konat 7. 9. 2019 od 14:00, v areálu 
TJ Sokol. Podrobnosti během měsíce srpna na plakátech.
 Těšíme se na Vás!
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Obec informuje

(dokončení ze str. 1)
Poukázali jsme na to, že ač se tato 

zakázka malého rozsahu nazývá tzv. 
„mimo režim zákona“ neznamená to, 
že se neřídí určitými pravidly a z toho-
to důvodu je třeba prověřit i nabídku, 
která byla vyhodnocena jako nejnižší. 
Je nutné se držet vypracovaného pro-
jektu, podle kterého bylo vydáno sta-
vební povolení, a který byl součástí za-
dávací dokumentace. Není možné ve 
velkém rozsahu po ukončení zadávací 
lhůty a před zahájením stavby tento 
projekt měnit. V rozhodování se musí 
postupovat přiměřeně a transparent-
ně, všichni účastníci musí mít stejně 
rovné podmínky. Například námitky, 
dotazy uchazečů k projektu se běžně 
podávají v průběhu zadávacího řízení, 
odpověď je pak rozeslána všem oslo-
veným uchazečům, v případě závaž-
ných změn je možné i zadávací lhůtu 
prodloužit. Konkrétně nebylo možné 
hovořit, protože zadávací řízení stá-
le probíhalo, obecně bylo sděleno, že 
důvodem prodloužení doby hodnoce-
ní zakázky je skutečnost, že se pro-
věřuje, zda nejnižší nabídka odpovídá 
projektu. Ubezpečili jsme občany, že 
stavba vodovodu v této oblasti je pro 
zastupitele prioritou a platí, že chce-
me začít stavět nejpozději na podzim 
tohoto roku. Požadovaný termín zahá-
jení prací je dle zadávací dokumentace 
září 2019, dokončení pak na jaře 2020. 
Do uzávěrky obecních novin nebylo 
ukončeno jednání hodnotící komise, 
proto nemohla dosud rada obce roz-
hodnout. O dalším vývoji budeme co 
nejdříve informovat.

Kontokorent
ZO schválilo Rozpočtové opatření 

číslo 9/2019 v rozsahu předložené-
ho návrhu. Také bylo schváleno při-
jetí kontokorentního úvěru do výše 
4.000.000 Kč. Kontokorent poskyt-
ne obci Česká spořitelna, a.s., u které 
má obec veden běžný účet. Důvody 
pro uzavření smlouvy o kontokoren-
tu jsou následující: Zejména se jedná 
o zajištění platební schopnosti obce na 
financování všech projektů realizova-
ných v souladu se schváleným akčním 
plánem a rozpočtem obce a také všech 
dalších mandatorních výdajů po celý 

rok 2019. Dotace z většiny operačních 
programů (IROP, OPŽP) jsou posky-
továny v tzv. režimu ex post. Jedná se 
např. o dotace za projekty na vybavení 
školy: modernizace IT učebny, zázemí 
pro mimoškolní aktivity a energetické 
úspory tělocvičny. Nejdříve musíme 
celý projekt zafinancovat z vlastních 
zdrojů a teprve po ukončení realiza-
ce projektu je možno žádat o platbu. 
Schvalovací proces také trvá určitý 
čas. Kontokorent má překlenout časo-
vý nesoulad mezi vyplacením nákla-
dů projektu a přijetím dotace na tento 
projekt. Možností čerpání KTK úvě-
ru chceme předejít situaci, že se obec 
z výše uvedených důvodů dostane do 
krátkodobé platební neschopnosti, kdy 
by nebyla schopna platit běžné man-
datorní výdaje (např. mzdy, zálohy za 
energie atd.). Jedná se o obcemi běžně 
využívaný platební nástroj. Může se 
také stát, že KTK úvěr nebude potřeba 
čerpat vůbec, nebo jen v minimálním 
množství. Nejedná o úvěr, kterým by se 
zvýšilo zadlužení obce. Kontokorentní 
úvěr v případě potřeby pomůže překo-
nat období, než je proplacena dotace.

ZO schválilo účetní závěrku Obce 
Kunčice pod Ondřejníkem za rok 2018 
a celoroční hospodaření Obce Kunči-
ce pod Ondřejníkem a závěrečný účet 
obce za rok 2018 včetně zprávy kon-
trolní skupiny krajského úřadu o vý-
sledku přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2018 - bez závad.

Majetkové záležitosti
ZO schválilo prodej pozemku parc. č. 

3367/2 ostatní plocha, ostatní komuni-
kace o výměře 589 m² v k.ú. Kunčice pod 
Ondřejníkem, RV, PSČ 739 13, Kunčice 
pod Ondřejníkem za cenu 65.180 Kč. 
Cena pozemku parc. č. 3367/2 ve výši 
65.180 Kč byla stanovena dle znalecké-
ho posudku č. 1418-29/2019 jako cena 
v místě a čase obvyklá. 

Energetické úspory tělocvičny 
- výměna oken a změna způsobu 
vytápění

ZO vzalo na vědomí, že projekt ZŠ 
Kunčice p. O. - energetické úspory tě-
locvičny byl výběrovou komisí řídícího 
orgánu Operačního programu životní 

prostředí 2014-2020 doporučen k fi-
nancování. Proběhlo výběrové řízení na 
dodavatele obou částí. Předpokládaný 
termín realizace je do konce září 2019. 
Smlouva o dílo na 1. část projektu byla 
uzavřena mezi obcí Kunčice pod Ond-
řejníkem a společností THERM, spol.  
s r. o., Ostrava, IČO: 42766991. Předmě-
tem smlouvy o dílo je dodávka polykar-
bonátového okna do tělocvičny ZŠ dle 
nabídky předložené v rámci veřejné za-
kázky, v celkové hodnotě 805.705,39 Kč 
bez DPH, tedy 974.903,52 Kč vč. DPH.  
Smlouva o dílo na 2. část projektu byla 
uzavřena mezi obcí Kunčice pod Ondřej-
níkem a společností TEMEX, spol. s r.o., 
Ostrava, IČO: 42767873. Předmětem 
smlouvy je dodávka nové VZT jednotky 
s rotačním rekuperátorem dle nabíd-
ky předložené v rámci veřejné zakáz-
ky, v celkové hodnotě 1.061.352 Kč bez 
DPH, tedy 1.284.236 Kč vč. DPH.

Aktuální informace k projektu 
Chodník k bytovému domu – smě-
rem na Frenštát p.R. (část Huťařství 
– benzinová pumpa) 

ZO vzalo na vědomí rozhodnutí Výbo-
ru Státního fondu dopravní infrastruk-
tury (SFDI) o neposkytnutí dotace na 
výstavbu „Bezbariérového chodníku 
v obci Kunčice pod Ondřejníkem I. etapa 
- I. část (od centra obce směrem k byto-
vému domu na Frenštát p. R).“ z důvo-
du nedostatečné výše finančních pro-
středků v rozpočtu SFDI na rok 2019. 
Protože jinak ale náš projekt vše splnil, 
dostali jsme informaci, že můžeme pro 
rok 2020 žádat o dotaci opětovně, ve 
zjednodušeném administrativním re-
žimu.  Při plánování investičních prio-
rit pro rok 2020 se bude zastupitelstvo 
obce zabývat i možností stavby celého 
chodníku z vlastních prostředků. Vari-
anty budou navrženy při tvorbě akční-
ho plánu na rok 2020. Zastupitelé již byli 
podrobně seznámeni s celkovými nákla-
dy na výstavbu chodníku k bytovému 
domu a s ním související infrastruktury 
(vodovod, kanalizace).

Připravila Michaela Šebelová, 
starostka obce

Informujeme o jednáních...
Další zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE 
KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 
se bude konat v úterý 6. srpna 
od 17:00 v zasedací místnosti 

obecního úřadu.
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Jaroslav Čunta 89 let
Božena Závodná 85 let
Lidmila Šipulová 84 let
Oldřich Knapek 81 let
Vladislav Vengřin 81 let
Jarmila Krpcová 81 let
Božena Strnadlová 75 let
Vlastimila Vítková 75 let
Ludmila Michnová 70 let

Anna Tkáčová 70 let
Svatoslav Stempěn 70 let
Bronislava Petrová 70 let
Miroslava Čajánková 65 let
Marta Kokešová 60 let
Vlasta Chýlková 60 let
Václav Chýlek 60 let
Richard Mácha 60 let
Hana Irmanová 60 let

Renata Klimešová 60 let
Antonín Králík  60 let
Evangelia Krpelová 60 let
Miluše Sumíková 60 let

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

Marie Bordovská 90 let
Drahoslav Vybíralík 85 let
Božena Kokešová 75 let
Jan Tkáč 75 let
Jaromír Kačmarčík 75 let
Miroslav Čajánek 65 let
Danuše Kalmusová 65 let

Ivan Boruta 65 let
Jiří Janda 65 let
Markéta Jurková 60 let

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

V měsíci červenci jsme se napo-
sledy rozloučili s panem Eduardem 
Krhutem.

Jubilanti červenec 2019

Jubilanti srpen 2019

Rozloučení

Společenská rubrika

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

Dne 19. července 2019 
vzpomínáme 13. výročí úmrtí 

pana Jana Šilbacha. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte  

s námi. 
Manželka Jindra, syn Marek  

a dcera Silvie s rodinami.

* * *
Dne 1. července 2019 uplyne  

13. výročí od úmrtí 
paní Marie Adamcové. 

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

* * *
Dne 17.7.2019 by oslavila 100 let 

paní Vlasta Maralíková. 
Kdo jste ji znali, věnujte ji,  
prosím tichou vzpomínku.
Vzpomíná dcera s rodinou

* * *
Dne 30.07.2019  

vzpomeneme třetí výročí úmrtí 
pana Emila Cochlara.

Vzpomíná manželka s rodinou

Přijměte prosím s námi tichou 
vzpomínku na naše rodiče.

Dne 29. 7. 2019 by se dožil náš  
tatínek Josef Zeman 70 let a naše 

maminka Marie Zemanová by 
taktéž 26. 5. 2019 oslavila 70 let.
Děkujeme. Dcera Pavlína, synové 

Petr a Pavel s rodinami.

* * *
V červenci 2019 uplyne 20 let co nás 

navždy opustila naše milovaná  
maminka paní Marie Jandová 

V srpnu 2019 uplyne 20 let co nás 
navždy opustil náš milovaný  
tatínek pan Bedřich Janda

S láskou vzpomínají 
syn Jiří a dcera Marta s rodinami

Dne 31. července 2019 
uplyne rok od úmrtí 

paní Věrky Jurokové.
S láskou vzpomíná manžel  

Ladislav, dcery Renata a Silvie  
s rodinami a sestra Libuše  

s rodinou.

* * *

Dne 2.8.2019 to bude 
již 10 let, co jsme se rozloučili 

s panem Janem Valentou. 
Stále na Tebe s láskou 

vzpomínáme.
Manželka Jozefa, dcery Zdenka  

a Věrka s rodinami
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Vítání občánků 22. června 2019
V sobotu 22. června 2019 jsme 

v obřadní síni obecního úřadu při-
vítali nové občánky Kunčic pod On-
dřejníkem. 

Tentokrát to byli: Julie Irmanová, 
Jonáš Václavík a Eliáš Buksa.

Dětem i rodičům přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Foto: Kristýna Majerková

Plnost Kristovy lásky - první svaté přijímání
Kunčická farnost sv. Maří Magda-

lény zažila v květnu slavné okamžiky. 
V neděli 26. května čtyři děti z naší 
farnosti (Veronika Fojtíková, Matěj 
Havel, Kryštof Kaděra a Zdeněk Mi-
chálek) a jedno dítě z farnosti Čelad-
ná (Klára Pavelcová) se poprvé setkali 
s Pánem Ježíšem ve svatém přijímání. 
Na tento den děti se velmi inetnzivní 
připravovli celý školní rok 2018/2019 
a to zároveň během hodin nábožen-
ství ve škole, ale také na místní faře. 
Důvody byly prosté. Mše svatá je zpři-
tomněním Ježíšovy oběti – jeho smrti 
na kříži a zmrtvýchvstání. Uskuteč-
ňuje se při ní dílo našeho vykoupení. 
Je to jeho velikonoční hostina, v níž se 
nám dává za pokrm. Duše se naplňuje 
milosti a dává se nám záruka budou-
cí slávy. Eucharistie je totiž zdrojem 
a vrcholem celého křesťanského živo-
ta. Obsahuje celé duchovní dobro círk-
ve, Krista samého, který v eucharistii 

je přítomný osobně, neviditelně a sku-
tečně. A tak po roční přípravě přišel 
„velký den“, kdy naše děti s čistým 
srdcem po svátosti smíření poprvé 
přijaly Tělo a Krev Pána Ježíše. Byl to 
pro všechny den „díkůvzdání“ Bohu 
za velké dary, které rozdává. Mše sva-
té se s radostí zúčastnili nejen jejich 
rodiče, kmotři, sourozenci, příbuzní, 
ale i farníci obou farnosti. Pan Pavel 
Hrubiš mladší a pěvecký sbor z Tiché 
výborně přispěli k slavnostní náladě.

Závěrem chci poděkovat všem, 
kteří různými způsoby přispěli 
k dobrému průběhu slavnosti a kteří 
doprovázejí tyto děti i jejich rodiny 
modlitbou. Otec Mariusz, farář

Velké poděkování patří Otci Mari-
uszovi a paní katechetce Daně Málko-
vé za přípravu dětí. Děkujeme také za 
krásnou výzdobu kostela. 

Rodiče dětí

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Od 25. února do 29. března letošního 
roku probíhal příjem žádostí v rámci 
druhé výzvy Místní akční skupiny Frý-
dlantsko Beskydy (MAS) v Programu 
rozvoje venkova. V sedmi oblastech, 
které byly v rámci výzvy vyhlášeny, 
bylo přijato celkem 31 žádostí s cel-
kovou požadovanou výší dotace přes 
10 mil. Kč. Z původních 31 žádostí jak 
zemědělců, zpracovatelů potravin, tak 
i nezemědělských podnikatelů navrhla 
MAS 21 projektových záměrů k pod-
poře v celkové hodnotě přes 8 mil. Kč. 
Momentálně u některých projektů 

probíhají výběrové řízení, samotná 
realizace proběhne u většiny projek-
tů v roce 2020. „Můžeme se tak těšit 
například na novou lesní stezku ve 
Frýdlantu nad Ostravicí, na naučnou 
včelařskou stezku v Bašce, turistická 
odpočívadla na Ondřejníku. Nemalé 
finanční prostředky pomůžou i země-
dělcům na pořízení nové zemědělské 
techniky“ řekla manažerka MAS Frý-
dlantsko – Beskydy Zuzana Pavlisková.

I přes velký zájem o dotace prostřed-
nictvím MAS zůstaly finanční prostřed-
ky na 3. výzvu, která bude vyhlášena 

začátkem roku 2020. Tato výzva bude 
obsahovat i nové aktivity k podpoře, 
např. vybavení kluboven, hasičských 
zbrojnic apod. O více informací se ob-
raťte na kancelář Místní akční skupiny 
Frýdlantsko Beskydy (www.masfb.cz).

Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy vybrala 21 projektů, 
kterým bude poskytnuto přes 8 milionů korun z dotací EU

Jedním z vybraných projektových zámě-
rů je i včelařská naučná stezka v Bašce

Díky MAS Frýdlantsko - Beskydy re-
alizuje obec tři dotační projekty na vy-
bavení ŽS a MŠ Karla Svolinského. Přes-
tože žadatelem, investorem a adminis-
trátorem  projektu je obec Kunčice pod 
Ondřejníkem, spokojenými uživateli 
jsou žáci a učitelé naší školy. Blanka Ze-
mánková, učitelka chemie nám popsa-
la, jak se změnily hodiny chemie díky 
realizace projektu Vybavení odborných 
učeben základní školy v Kunčicích pod 
Ondřejníkem, reg. č. projektu CZ.06.4.5
9/0.0/0.0/16_075/0006796.

V letošním roce byla mimo jiné 
v rámci výše zmíněného projektu zcela 

rekonstruována a vybavena přípravna 
chemie. Novou digestoř jsme společně 
vyzkoušeli s žáky 9. třídy. Provedla jsem 
pokus zimní království. Použitou che-
mickou látkou byl naftalen, doprostřed 

kádinky jsem dala větvičku smrku a ká-
dinku překryla hodinovým sklem s kous-
ky ledu. Kádinka se opatrně zahřívala. 
Naftalen při zahřívání sublimoval a při 
ochlazení se opět změnil v pevnou látku, 
která pokryla větvičku smrku. Viz foto.

Žáci 8. ročníku vyzkoušeli 2 pH met-
ry, které byly součástí projektu. Žáci pra-
covali na laboratorní práci zásaditost 
a kyselost roztoků. Během úkolu měřili 
pH běžně dostupných roztoků např. mlé-
ka, minerální vody, roztoku mýdla, kofo-
ly, octu, zeleného čaje, vody z vodovodu. 
Kromě pH metrů používali žáci i indiká-
torové papírky a mohli srovnávat přes-
nost měření.  Blanka Zemánková

Rezervace multifunkčního hřiště 
pro letní tábor TAPAZA

Informujeme návštěvěníky areálu, 
že letní tábor TAPAZA má rezervaci 
multifunkčního hřiště  v období  18.7. 
- 30.8.2019 v čase 9-11 hod, ve dnech 
16.7., 25.7., 3.8., 12.8., 21.8., 30.8. pak 
v čase 10-12 hod. mimo dny, kdy se 
střídají turnusy, tedy hřiště nebude 
táborem využíváno 17.7., 26.7., 4.8., 
13.8., 22.8.

Také si dovolujeme připomenout, 
že NA ZELENÉM TARTANOVÉM OVÁ-
LU PLATÍ ZÁKAZ JÍZDY NA KOLE, 
NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH, NA 
KOLOBĚŽCE, SKATEBOARDU A JI-
NÝCH ZAŘÍZENÍCH. DÁLE PLATÍ ZÁ-
KAZ VSTUPU V NEVHODNÉ OBUVI, 
ZEJMÉNA S ŽELEZNÝMI HROTY. PO-
DROBNOSTI "http://www.kuncicepo.
cz/areal-skoly" V PROVOZNÍM ŘÁDU.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte 
udržovat obecní majetek, aby mohl 
dlouho sloužit všem. Přejeme Vám 
příjemný pobyt v našem areálu. Mů-
žete také jen posedět na nově insta-
lovaných lavičkách.

Vstup z dolní části areálu (od 
obecního úřadu) zprovozněn.

V případě dotazů se můžete obra-
cet na: Moniku Motykovou – správkyni 
areálu - 735 543 173

Dotace MAS podpořila i vybavení naší školy

Areál u školy přes léto otevřen 8-22!

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

Redakce obecních novin přeje 
všem našim čtenářům krásné prázd-
niny a hezkou dovolenou plnou slu-
níčka a úsměvů :) 

Další vydání 
obecních novin
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Od 9. 7. 2019 do 31. 8. 2019 bude 
uzavřena místní komunikace v mís-
tě železničního tunelu na Žarách, 
z důvodu opravy tělesa komunika-
ce včetně nových povrchů (beton 
asfaltový, cementobetonový kryt), 
oprava odvodnění a opevnění čel 
propustku.

Rozhodnutí o úplné uzavírce a ob-
jížďce č.j. Kunc 1082/2019 bylo zve-
řejněno na úřední desce Obce Kunčice 
pod Ondřejníkem dne 8. 7. 2019. 

Investor stavby a žadatel o uzavír-
ku: Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Odpovědná osoba: David Fojtík, 
místostarosta, mob. 736 773 930

Dodavatel stavby: MRK STAVBY s.r.o., 
se sídlem 739 01 Baška 503

Odpovědná osoba dodavatele stav-
by: p. Vaněk 734 218 223

Děkujeme za pochopení. Jedná se 
o skutečně havarijní stav. Za způsobe-
né komplikace se omlouváme.

Michaela Šebelová, starostka obce

Oznámení o úplné uzavírce

19.8. - 23.8.2019
Zástup pro akutní případy:

MUDr. Petr Pachman
Čeladná 1, tel. 558 684 044

Zástup v této ordinační době:
PO, ÚT   8.00 - 11.00
ST  14.00 - 17.00
ČT, PÁ     8.00 - 11.00

Ambulance MUDr. Chovančíka

Dovolená  
v ambulanci PL 
MUDr. Jana Chovančíka

Obecní knihovna v Kunčicích pod Ondřejníkem bude v měsíci srpnu 
uzavřena. Nezapomeňte si ještě během července půjčit na prázdniny nebo 
dovolenou nějakou hezkou knihu. Znovu pro Vás otevřeme v pondělí dne  
2. září 2019. Těšíme se na Vás.

Máme nový program TRITIUS
Vážení čtenáři, v měsíci květnu 

byl do obecní knihovny na Obec-
ním úřadě pořízen nový knihovnic-
ký systém Tritius, který umožňuje 
online vyhledávání knih v obecní 
knihovně. 

Pro online vyhledávání knih klik-
něte: https://fmi.tritius.cz/library/
kuncice/

Věříme, že budete s novou službou 
spokojeni. Obci Kunčice pod Ondřej-
níkem se podařilo získat na pořízení 
programu dotaci Ministerstva kultu-
ry ve výši 25.000Kč. Program fun-
guje pod záštitou knihovny Frýdek 
– Místek, což nám usnadňuje spolu-
práci s touto knihovnou.

Knihovnice Radmila Zemanová 
a Marie Starnovská

Zálohové platby za vodné 
a stočné 2019
Vážení odběratelé vody,

blíží se termín zálohových pla-
teb na vodné a stočné pro III. čtvrt-
letí do 25. července 2019.

Výměna vodoměrů v RD 
Kunčická s.r.o. oznamuje, že v mě-

síci červenci, srpnu 2019 bude pro-
bíhat výměna vodoměrů v rodinných 
domech.  Výměnu budou provádět 
pracovníci pověření společností 
Kunčická s.r.o.

V případě jakýchkoliv pochybnos-
tí se Vám prokáží pověřením, které 
si můžete telefonicky ověřit na čísle 
725 506 902 u paní Kociánové Dani-
ely nebo na čísle 734 412 708 u pana 
Ing. Ivana Blažka.

Tímto Vás laskavě žádáme o umož-
nění přístupu k měřícímu zařízení. 

Napojení na splaškovou 
kanalizaci

Vyzýváme vlastníky objektů, kte-
ří doposud nereagovali na výzvu 

a kterým obec vybudovala veřejnou 
část kanalizační přípojky a vyřídila 
územní souhlas pro soukromou ka-
nalizační přípojku a nejsou zatím na-
pojeni na kanalizaci, aby tak učinili 
pokud možno v co nejkratší době.  

Je třeba si zkontrolovat platnost 
územního souhlasu k napojení na 
splaškovou kanalizaci vydanou sta-
vebním úřadem ve Frýdlantě nad 
Ostravicí, který má platnost 2 roky 
ode dne jeho vydání a dobu platnosti 
územního souhlasu nelze prodloužit.  
Nové vydání územního souhlasu by si 
museli občané již vyřídit sami (prvot-
ně vyřizovala obec).

Znovu připomínáme, že po polože-
ní celého potrubí kanalizační přípojky 
a před jeho zasypáním je vždy nutno 
pozvat ke kontrole pana Milana Ku-
bína, tel. č. 734 412 707 a je nutné 
nejpozději do 3 dnů od napojení se 
dostavit na obecní úřad za paní Da-
nielou Kociánovou, tel. č. 725 506 
902 k sepsání Smlouvy o odvádění 
odpadních vod s občanským prů-
kazem a stavem vodoměru.

(Ne)neoprávněné odběry 
z hydrantu

S nástupem nejen teplého počasí 
monitorujeme případy neoprávně-
ných odběrů pitné vody z hydrantů 
v k.ú. Kunčice p.O.  bez projednání 
s provozovatelem vodovodní sítě. 

Neoprávněným odběrem je ohro-
žena nejen kvalita pitné vody, ale 
i neodborným zacházením může dojít 
k poškození zařízení, pokles tlaku, za-
vzdušnění potrubí apod. a to v důsled-
ku může způsobit odstávku vody pro 
odběratele a to nemluvíme o finanční 
škodě, která vznikne provozovateli.

Hydranty slouží hasičským zá-
chranným sborům pro požární 
účely při likvidaci požáru.

Proto je nezby tné každý od-
běr vody, který není realizován dle 
Smlouvy o dodávce vody s využitím 
vodovodní přípojky předem dohod-
nut u paní Daniely Kociánová, tel. č. 
725 506 902.

Ing. Tomáš Hrubiš, 
jednatel společnosti

Uzavření knihovny v srpnu

Kunčická s.r.o. informuje
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Biskupství Ostravsko-Opavské ve 
spolupráci s Moravskoslezským kra-
jem v rámci akce OTEVŘENÉ CHRÁ-
MY a obec Kunčice pod Ondřejníkem 

v rámci projektu Mikroregionu FREN-
ŠTÁTSKO SEDM OBCÍ - SEDM DNÍ 
V TÝDNU zajistily otevření našeho 
kostelíka pro veřejnost v níže uvede-
ných termínech:

Od 1.7. do 31.8.2019 každou stře-
du 15:00 - 18:00 hod.

Od 1.5. do 31.10.2019 každou so-
botu a neděli 13:00 - 17:00 hod.

Srdečně zveme k návštěvě této kul-
turní památky.

https://www.doo.cz/otevrenechramy
http://www.kuncicepo.cz/rusky-kostelik

Diakonie Broumov, sociální družstvo
Více na www.diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie 

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

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

Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 491 524 342, 224 316 800 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
 ledničky, televize, počítače, matrace,

koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne: 12.08.2019 – 23.08.2019 
čas: pondělí a středa od 8.00 do 17.00,  
úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00 
místo: zasedací místnost obecního úřadu 

Na konci června jsme se rozloučili s našimi deváťáky. Michaela Šebelová  
a David Fojtík všem předali praktický dárek, který budoucí studenti jistě využijí. 
Přejeme všem hezké prázdniny a hodně štěstí na nových školách.

Projekt je založen na systému 
poskytování slev pro rodiny s ales-
poň jedním dítětem do věku 18 let.

Držitelům karty vzniká u vybra-
ných poskytovatelů nárok na slevu 
ve výši 5 - 50%. Projekt využívá 
nejen slev na volnočasové aktivity 
(kulturní a sportovní akce, zámky, 
sportoviště, muzea…), ale i široké 
spektrum oborů a služeb.

Podmínky registrace:
• trvalé bydliště žadatele v Morav-

skoslezském kraji
• alespoň jedno dítě v rodině mlad-

ší 18 let
• Rodinný pas je vystavován všem 

rodinám, včetně náhradních 
nebo s jedním rodičem

Způsob registrace:
• přímá registrace na internetu:
 www.rodinnepasy.cz
• zaslání vyplněné žádosti o regist-

raci na adresu kontaktního centra:
 Rodinné pasy
 Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
• zaslání údajů elektronickou ces-

tou: msk@rodinnepasy.cz

Projekt 
Rodinné pasy

Otevření dřevěného kostelíku  
sv. Prokopa a Barbory pro veřejnost

Moravskoslezský kraj věnuje zvýšenou pozornost rodinám
žijícím v regionu. Jedním z palčivých problémů je finanční
náročnost kulturních, sportovních a jiných volnočasových
aktivit. Proto se Moravskoslezský kraj připojil k projektu
Rodinné pasy, který v rámci České republiky funguje
od roku 2006 v Jiho moravském kraji a v krajích Olo-
moucký, Královéhradecký, Pardubický, Ústecký a Vyso-
čina. Samotná myšlenka však navazuje na obdobný systém
Familienpass v Dolním Rakousku. 

Projekt je založen na systému poskyto-
vání slev pro rodiny s alespoň jedním dítě-
tem do věku 18 let. 
Účast v projektu a využívání slev je pro
rodiny díky podpoře ze strany Moravsko-
slezského kraje bezplatná.

Držitelům karty vzniká u vybraných poskytovatelů nárok
na slevu ve výši 5 - 50%. Projekt využívá nejen slev na
volnočasové aktivity (kulturní a sportovní akce, zámky,
sportoviště, muzea…), ale i široké spektrum oborů a slu-
žeb. Slevy lze také uplatnit u daných subjektů v Dolním
Rakousku. 

Registrovat se je možné on-line na webových stránkách
www.rodinnepasy.cz, e–mailem msk@rodinnepasy.cz či 
zasláním formuláře na adresu kontaktního centra. 
Registrace je bezplatná. Karta je vystavována všem rodi-
nám, tedy i náhradním nebo s jedním rodičem. 

Na základě evidence je žadateli (rodině) vystavena karta,
zaslaná na adresu bydliště. Karty se tisknou hromadně 
v cyklech. Při prokázání se kartou RP vzniká držiteli 
nárok na uplatnění slevy (týká se vyznačených poskyto-
vatelů).

Do systému Rodinné pasy se mohou také zapojit noví 
poskytovatelé slev, kteří jsou zveřejněni formou inzerce
na www.rodinnepasy.cz a v rozesílaných e–aktualitách. 

Milí rodiče,
dovolte mi představit Vám
projekt Rodinné pasy, který
představuje systém slev a vý-
hod na zboží, služby a aktivity,
které můžete čerpat. Je určen
rodinám z Moravskoslezského
kraje s dětmi do 18ti let, a to
včetně rodin neúplných, ná-
hradních či rodin tvořených
partnerským svazkem bez slo-
žení manželského slibu. K vý-
hodám plynoucích z projektu

získáte přístup po provedení registrace, která je díky pod-
poře Moravskoslezského kraje pro Vás zcela zdarma.  Po
registraci obdržíte kartu Rodinné pasy, kterou se budete
při čerpání slev prokazovat. Moravskoslezský kraj si je
vědom náročné pozice, kterou rodina v dnešní hektické
době zaujímá i nároků, které jsou s rodinným životem
spojeny. Zároveň jsme však hluboce přesvědčeni o tom,
že rodina je tím jediným a nejlepším místem pro život
každého z nás. Každý z nás touží po kontaktu se svými
blízkými, touží po svém bezpečném místě a pro každého
je bolestná myšlenka, že by o ten pocit sounáležitosti,
bezpečí a blízkosti mohl přijít. Rodinné prostředí jako ne-
odmyslitelnou součást kvality života jsme se vždy snažili
prosazovat v mnoha koncepcích a plánech, na základě
kterých jsme realizovali politiku v Moravskoslezském kraji.
Podporou projektu Rodinné pasy tyto aktivity rozšiřujeme
a posouváme k bezprostředním výhodám, které mohou
přispět k rodinnému životu a umožnit účast celé Vaší ro-
diny na kulturních, sportovních a zábavních aktivitách. 

Přejeme Vám krásné chvíle s Vaší rodinou a Rodinnými
pasy!

Jiří Navrátil, MBA
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast

RODINNÉ PASY

Podmínky registrace:
l trvalé bydliště žadatele v Moravskoslezském kraji
l alespoň jedno dítě v rodině mladší 18 let
l Rodinný pas je vystavován všem rodinám,

včetně náhradních nebo s jedním rodičem

Způsob registrace:
l přímá registrace na internetu

www.rodinnepasy.cz

l zaslání vyplněné žádosti o registraci
na adresu kontaktního centra:

Rodinné pasy
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno

l zaslání údajů elektronickou cestou

msk@rodinnepasy.cz

Jak lze získat ZDARMA
kartu RODINNÝ PAS? 

koordinátor projektu

MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
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Mobilní hospic Strom života je ne-
státní nezisková organizace, která 
poskytuje specializovanou paliativní 
péči nevyléčitelně nemocným pacien-
tům, pomoc v péči osobám blízkým, 
pomoc pozůstalým.

Lidsky: jsme podanou rukou těm, 
kteří se rozhodnou zůstat se svým 
nejbližším do poslední chvíle ve zná-
mém domácím prostředí, mezi věcmi, 
které nás celý život obklopují a prová-
zí. Vypít poslední doušek z oblíbeného 
hrnku, vydechnout ve vlastní posteli, 
ve svých peřinách. Držet se za ruku 
a mluvit beze slov.

Každý náš pacient píše příběh, ně-
kdy delší, někdy jen opravdu krát-
ký, trvající jen pár dnů. Tady je jeden 
z nich, vypovídá o naší práci mnohem 
více, než po sdělení obecných informa-
cí a statistických dat.

Do péče jsme přijali mladou čtyři-
cetiletou ženu s nádorem v břišní du-
tině, měla toho jen málo před sebou. 
Ale nakonec jsme s ní a její rodinou 
prožili 8 měsíců statečného boje a po-
sléze i klidného smíření s odchodem 
z tohoto světa.

Měla jedenáctiletou dceru, úžasnou, 
chytrou holku, která stále věřila, že se 
maminka uzdraví, a proto nechápala, 
proč s ní už nechce nic plánovat, proč 
s ní mluví čím dál míň. Téměř každý 
den za ní jezdil Petr – naše skvělá zdra-
votní sestra, který viděl trápení malé 
holky i rodičů a nejlepší kamarádky, 
kteří spolu s ním příkladně, s láskou 
a nadějí, pečovali. Bylo nutné, aby do 
rodiny vstoupily i holky z poradny, 
aby s mladou paní a všemi kolem ní 
vyřešily všechny věci, které nastanou. 
Petr u postele pacientky trávil hodiny 
a hodiny, převyprávěla mu celý svůj 
příběh, byli si neuvěřitelně blízcí. Pra-
videlně jí aplikoval léky proti bolesti, 
když se její stav zhoršoval, respekto-
val i alternativní metody, pro které se 
rozhodla po poradě s naší lékařkou, ke 
které měla bezmeznou důvěru. Samo-
zřejmě došlo k očekávanému okamži-
ku, holčička se s maminkou rozloučila 
sama a potom všichni seděli u lůžka, 
objímali se a vzpomínali na všechno 
krásné. Po třech hodinách vydechla 
naposledy, v klidu, bez bolesti, doma 
mezi svými nejbližšími.

Tuto naši pomoc, která je naší prací, 
můžeme poskytovat i díky Vám, kteří 
nás podporujete a tím společně s námi 
pomáháte. Děkujeme.

V závěru tohoto článku chceme 
upřímně poděkovat za podporu, kte-
rá se nám dostává z Vaší strany, velmi 
si toho vážíme a upřímně děkujeme. 

Díky Vaší podpoře můžeme naplňo-
vat naše poslání. Děkujeme. Číslo účtu 
pro zasílání darů: 3925391369/0800

Jsme Mobilní hospic Strom života 
a jsme připraveni pomoci i Vám.

V případě potřeby: volejte 553 038 
016, informace hledejte: www.zivo-
tastrom.cz

Mobilní hospic Strom života 

Vývoj jízd senior taxi Kunčice p. O.
počet jízd 
(klientů)

ujeto km  
s klienty

ujeto km  
režijně

neuspokojeno 
klientů

Duben   4    21    52 0
Květen   8    95  126 0
Červen   7    81    80 1
Celkem 19 197 258 1

Aktuálně vydaných průkazů: 
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V sobotu 8. června se konal již čtvrtý 
ročník meziobecních Beskydských her 
bez hranic, které tentokrát pořádal Frý-
dlant nad Ostravicí na frýdlantském le-
tišti. Letos se zúčastnilo sedm obcí Mi-
kroregionu Frýdlantsko-Beskydy a to: 

Baška, Frýdlant nad Ostravicí, Janovi-
ce, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, 
Ostravice a Pržno.

Za každou obec soutěžili dva sed-
mičlenné týmy, jeden tým dospělých 
a druhý dětí. Soutěžilo se v šesti disci-
plínách, a sice Letní biatlon, Přenášení 
vody v kýblu, Agility, Hasičská štafe-
ta, Bubliny a Letadlo. Nejvíc nám dala 
zabrat hasičská štafeta, jejímž úkolem 
bylo rozmotat hasičskou hadici, skrz 
ni protáhnout ping-pongový míček 
a hadici zase správně smotat.

Přesto, že se dospělému týmu tato 
disciplína vůbec nepodařila (byli 
jsme poslední), celkově skončil tým 

dospělých na čtvrtém místě, spolu 
s Pržnem. Děti se umístily také na čtvr-
tém místě a v celkovém pořadí jsme bra-
li rovněž čtvrté místo. Sláva vítězům 
tentokrát patří družstvu Frýdlantu nad 
Ostravicí. 

Velké poděkování za příjemně strá-
vené odpoledne patří letošním orga-
nizátorům her - Městu Frýdlant nad 
Ostravicí. David Fojtík

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

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

Během letního období zůstáva-
jí také děti bez dozoru doma častěji, 
než bývá zvykem. V této době se děti 
mohou nudit a zpestřují si chvíle vol-
na různými experimenty. Snaží se na-
příklad překvapit rodiče samostatně 
uvařeným obědem, což nezřídka končí 
vzplanutím oleje na pánvi, vznícením 
chňapky nebo utěrky. Častou příčinou 
požárů v tomto období je již tradičně 
hra dětí se zápalkami a cigaretami 

v blízkosti hořlavin, nejčastěji ve 
sklepích, senících nebo v lese. Děti se 
v tomto období také rády „baví“ tele-
fonováním na tísňová čísla a neuvě-
domují si, že mohou blokovat volání ji-
ných, kteří skutečně potřebují pomoc.

Při výletech do lesa nezapomínejte, 
že je v lese zakázáno rozdělávat ohně. 
Pokud přece jen chcete rozdělat oheň 
ve volné přírodě, pak pouze za přítom-
nosti dospělých na bezpečném ohniš-
ti vzdáleném nejméně 50 m od okra-
je lesa a v dostatečné vzdálenosti od 
hořlavých materiálů. Samozřejmostí 
by měla být dostatečná zásoba vody 
na případné uhašení ohně rozšířeného 
mimo ohniště a zalití ohniště po opéká-
ní. Nazapomínejte, že také při grilování 
je třeba dbát bezpečnostních opatření 
a v případě silného větru raději negrilo-
vat vůbec. Poměrně rozšířeným nešva-
rem je grilování na balkónech bytových 
domů. Odlétající jiskry mohou zapálit 
přímo vybavení bytu nebo hořlavý ma-
teriál umístěný na balkónech sousedů 
a to i ve značné vzdálenosti a třeba až 
za několik hodin.

Přesto, že nevěříme, že by se ještě 
našel někdo, kdo by v současné době 

vypaloval trávu nebo pálil jiný odpad, 
upozorňujeme na přísný zákaz těchto 
činností.

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

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

Bezpečné a bezstarostné prožití 
léta přeje Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje!

Beskydské hry bez hranic

Bezpečné prožití léta
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Koupání
Ve vět šině měst 

a obcí se první červno-
vý den otevřela kou-
paliště a i počasí na 
začátku měsíce vybízí 

k návštěvě vodních ploch. Aby si dospělí 
i děti dny u vody užili a to nejen v obdo-
bí prázdnin, je důležité nezapomínat na 
několik preventivních zásad a nepodce-
ňovat případná rizika, a to nejen ze zdra-
votního hlediska, ale také z pohledu od-
cizení cenností. Míst u vodních hladin 
totiž nevyužívají pouze lidé dychtící po 
osvěžení a zábavě, odpočinku a klidu. 
Jsou mezi námi také ti, kteří zneužívají 
důvěry a neopatrnosti ostatních.

Pokud je to možné, neberte si s se-
bou zbytečně cenné věci. Jestliže je 
s sebou máte, tak je nenechávejte na 
dekách, ručnících, ale využijte bezpeč-
nostních schránek, které jsou na mno-
hých koupalištích zřízeny. Můžete také 
případně požádat dobrého kamaráda, 
aby vám cennosti pohlídal. Děti by ne-
měly chodit na koupaliště bez vědomí 
a souhlasu rodičů. Také nepodceňujte 
neznalost vodní plochy, nepřeceňujte 

své plavecké síly, to se totiž může stát 
osudným i dospělému.  Pokud budete 
využívat k plavbám na vodě různé člu-
ny, vory a loďky, tak na nich plujte pou-
ze s plovací vestou. 

Festivaly
S příchodem léta začala také festi-

valová sezóna. Po celé České republice 
probíhají a budou probíhat různé kul-
turní a společenské akce, na kterých 
se zdržuje velké množství lidí. Každý, 
kdo se chystá podobnou akci navštívit, 
by měl mít na paměti, že i dobře strá-
vený víkend či den na takovém festi-
valu, kulturní akci, dnech obcí a měst, 
může mít nepříjemnou dohru. 

Návštěvníci by měli myslet na 
ochranu svého majetku, hlídat si pe-
něženky, zavazadla. Není vhodné si 
své věci kdekoli odkládat a nechávat 
je bez dozoru. Dávat pozor na peně-
ženky, kabelky, které budou mít maji-
telé při festivalu či akci u sebe, je nut-
né i v době sledování hudebních vy-
stoupení a pohybu v davu lidí.  Noste 
kabelky těsně u těla s rukou na zapí-
nání, nejlépe vpředu na břiše, pokud 

nosíte batoh na zádech, mějte cenné 
věci v kapse při sobě. 

Při těchto akcích se také požívá al-
kohol a i zde mějte na paměti, že řidiči 
nesmí usednout za volant pod vlivem 
alkoholu nebo drog. V neposlední řadě 
je nutné zdůraznit, že osoby mladší 
osmnácti let nesmí konzumovat alko-
holické nápoje. 

Připomenout si zaslouží také pravi-
dlo, abychom nenechávali viditelně od-
ložené věci ve vozidlech, kterými ná-
vštěvníci, ať již vodních ploch, kultur-
ních, společenských akcí, festivalů, na 
místo přijedou. Pokud budou návštěv-
níci v lokalitě festivalů stanovat, tak 
dodáváme, že není vhodné nechávat si 
při opuštění stanu zde odložené cenné 
věci. Současně návštěvníkům festivalu 
radíme, aby se podrobně seznámili s ná-
vštěvním řádem, ve kterém je zakotve-
no, které předměty nesmí mít u sebe při 
vstupu do areálu, kde se festival koná.  

Doufáme, že těchto několik základ-
ních rad přispěje k příjemnému, ničím 
nekomplikovanému prožití volných 
dnů, prázdnin a zasloužených dovo-
lených. por. Bc. Pavla Jiroušková

Bezpečné koupání a návštěvy festivalů

Ve dnech 4. až 7. července se usku-
tečnil autobusový zájezd do Strážov-
ských vrchů na Slovensku pro pěší tu-
ristiku. Po dobu všech dnů bylo nád-
herné počasí a mohli jsme si projít 
vše, co bylo naplánováno. Prošli jsme 

krásnou přírodou Strážovských vr-
chů, které jsou málo navštěvované a je 
zde neposkvrněná nádherná příroda 
s krásnými výhledy do okolí až na naše 
Beskydy. Stihli jsme i opékání buř-
tů v posezení při ubytování. Autobus 

nás vždy ráno odvezl a opět přijel pro 
nás na konec pěších tras. Mohli jsme si 
tedy užít naplno čtyři krásné dny plné 
pohody a skvělých zážitků. Snad příští 
rok vyjde zájezd jako letos.  

Výbor turistického spolku

Kultura a spolkový život

Z činnosti turistického spolku Kunčice p. O.
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Jako každý rok i letos se spolek 
OSKAR (dříve SRPDŠ) chystal začát-
kem června v areálu u školy uspořá-
dat Dětský den. Doufali jsme, že akci 
bude možné úspěšně zrealizovat i přes 
probíhající stavbu přístavby. Koncem 
května jsme se ale po prohlídce areá-
lu u školy rozhodli akci z technických 
a bezpečnostních důvodů zrušit... Pro-
bíhající stavba v tu dobu ještě natolik 
omezovala a komplikovala přístup 
a pohyb po horní části areálu (včetně 
parkoviště) a také možnost využití zá-
zemí školy, že nám to opravdu přišlo 
jako nejrozumnější řešení.

Dodatečně se omlouváme všem dě-
tem, které se na Dětský den těšily. Pří-
ští rok si to vynahradíme!!! 🙂

Dětský den bohužel nevyšel, ale 
OSKAR MARATON nic nepřekazilo.

Po loňském úspěšném nultém roč-
níku, kdy jsme zaběhli výchozí čas 2h 
48min, jsme se v neděli 16/6 sešli od-
hodlaní loňský čas překonat. Běžců 
se sice sešlo o něco méně než minulý 
rok a časem 3h 13min jsme tedy žád-
ný nový kunčický maratonský rekord 
nezaběhli - ale o to nám vlastně při 
této akci ani tak nejde. Stejně jsme si 

to užili! Zkusíme to teda zase za rok - 
tak trénujte a společně to pak dáme 🙂

Za spolek Oskar Ivana Kadlecová 
a Markéta Menšíková

I v letošním roce jsme uspořádali 
tradiční Ondřejnický MTB závod, kte-
rý se pravidelně koná začátkem červ-
na v areálu kunčické školy. Tentokrát 
jsme zvolili druhou červnovou neděli, 
tedy 9.6.2019, a jak se ukázalo, volba 
to byla správná, jelikož tento termín 
nekolidoval s žádným jiným závodem 
v okolí, a my jsme mohli na startov-
ní čáře přivítat přes 60 závodníků. 
Obzvláště nás potěšila velká účast 

Kunčičanů, kteří se nezalekli náročné 
trati a statečně se poprali se všemi je-
jími nástrahami. 

Hned po startu dětských kategorií 
se do Ondřejníka vydala smečka do-
rostenců a dospělých cyklistů, kteří 
absolvovali již známou trať směrem 
na Kozlovice ke kapličce sv. Máří Mag-
daleny a po ,,valašsce“ zpátky ke škole. 
Absolutním vítězem mužské katego-
rie se stal frenštátský Honza Mazoch, 
který svým soupeřům ujel už v prv-
ním kole a nedal jim žádnou šanci ani 
v kole druhém. V kategorii žen došlo 
k pěknému souboji, který ve vítězství 
proměnila Monika Motyčková z DK 

Bikeshop Racing teamu. Závěrem 
bychom chtěli poděkovat obci Kun-
čice pod Ondřejníkem za stálou pod-
poru, ZŠ a MŠ Karla Svolinského za 
poskytnutí prostor a OSKARovi (SR-
PdŠ) za přípravu občerstvení, které 
v teplém dni přišlo víc než vhod. Dě-
kujeme také všem závodníkům a po-
řadatelům za hladký průběh závodu 
a za akční fotky patří dík Lubomíru 
Mazochovi. 

Za MTB Ondřejník 
Gabriela Mynářová

Proč se letos nekonal Dětský den?

13. ročník Ondřejnického MTB závodu
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V sobotu 8. 6. jsme 
se zúčastnili republiko-
vé soutěže v atletickém 
čtyřboji, na kterou se 
vydaly jen tři závodnice 
a jedna vedoucí. Závody 

probíhaly v Třebíči na atletickém sta-
dionu. Po celou dobu panovalo krásné 
slunečné počasí. Reprezentovaly nás: 
Andrea Blažková, Lucie Chovančíková 
a Eliška Majerková.

Krajské kolo medvědí stezky se 
konalo 25. 5. opět v Mošnově. Během 
celého závodu nám krásně svítilo slu-
níčko a trať jsme tak proběhli suchou 
nohou. Hlídky průběžně plnily 11 sta-
novišť na 6 km dlouhé trati s ne příliš 
velkým převýšením. TJ Sokol Kunčice 
reprezentovalo 8 hlídek různých vě-
kových kategorií. Na prvním místě se 
umístily hlídky ve složení: Macura Pa-
vel + Šigut Filip, Cochlarová Veronika 
+ Strnadlová Karolína, Káňa Dalibor 
+ Křenek Adam a Janasová Anna + Ši-
gutová Monika. Druhou příčku obsa-
dily hlídky: Bednárková Anna + Davi-
dová Tereza, Majerek Michal + Cohlar 
Jan a Majerková Eliška + Žváková Ka-
teřina. A na pátém místě se umístily 

Káňová Miroslava a Blažková Andrea. 
Závody byly velmi vydařené, protože 
nám na republikovou soutěž postou-
pily všechny hlídky.

Republikové f inále se konalo  
14. – 16. června v rekreačním stře-
disku Pařez u Českého ráje. Na cestu 
jsme se vydali tedy už v pátek, protože 
jsme měli před sebou zhruba osmi ho-
dinovou jízdu neklimatizovaným 

autobusem. Po příjezdu do střediska 
jsme se ubytovali a vedoucí nás sezná-
mil s tratí a doporučil nám, co si máme 
zopakovat. Pak už jsme se odebrali do 
chatek a do svých postýlek. V sobotu 
už probíhal samotný závod. Čekala nás 
náročná kopcovitá trať dlouhá 5,5 km, 
kterou jsme absolvovali ve velkých ve-
drech. Tento rok jsme měli štěstí, jeli-
kož jsme startovali v dopoledním bloku 
a měli pak odpoledne volno. A tak jsme 
se ještě po závodě jeli společně s Palko-
vicemi podívat na nedaleké Prachovské 
skály, kde jsme si udělali malou pro-
cházku krásnou pískovcovou oblastí. 
V neděli už přišlo na řadu vyhlášení 
výsledků, Kunčicím letos republikové 
finále nepřálo a žádná hlídka se neu-
místila na medailových pozicích i když 
jsme se všichni snažili a naše výsled-
ky nebyly vůbec k zahození. Přesto se 
však moravskoslezskému kraji poved-
lo opět zvítězit a dovézt pohár. Celé tři 
dny jsme si moc užili i díky úžasným 
cvičitelům, kteří se nám věnují po celý 
rok a na tyto závody nás důkladně při-
pravují. Vaší práce si moc vážíme a dě-
kujeme, že se nám věnujete.

Za SPV Eliška Majerková

Dne 19.6.2019 se sešli členové 
ASPV všech věkových kategorií na 
hřišti u sokolovny. Děti dováděly 
a my starší si povídali, jak ten školní 
rok rychle uběhl. Ohníček plál, a tak 
došlo i na opékání buřtů. Určitě všem 
chutnalo. 

Prázdniny jsou za dveřmi a všich-
ni se těší, jak prožijí léto. Samozřej- 
mě každý podle sv ých představ 
a možností, ale hlavně v pohodě a ve 
zdraví.

J.M.

Atletika a medvědí stezka

Opékání buřtů
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Dne 6.6.2019 se uskutečnil jed-
nodenní zájezd pro dříve narozené. 
Trasa proběhla podle plánu, a to na 
zámek Linhartovy, posléze na Cvilín, 
do kostela sv. Kříže a Sedmibolestné 
Panny Marie, včetně křížové cesty. 
Samozřejmě jsme poobědvali ve vel-
mi hezké restauraci a pokračovali 
dále do krnovské židovské synago-
gy. Poté, kdo měl zájem mohl přejít 
do evangelického kostela, jehož do-
minantním kusem jsou velké varha-
ny, vyrobené v místní továrně. Všu-
de jsme se setkali s profesionálním 
přístupem a milým přijetím. Počasí 
nám přálo a celá akce byla hodně vy-
dařená. Těšíme se na další společné 

akce, které nám pečlivě připravuje 
paní Zdeňka Křenková. J.M.

Ve čtvrtek 20. června odjelo dva-
advacet seniorů autobusem do Lich-
nova na prohlídku Muzea obce a vy-
stěhovalectví do Ameriky. Muzeum 
je poměrně malé, ale na obsah velmi 
bohaté a zajímavé.

Seznámili jsme se s historií obce, 
prohlédli jsme si rodokmeny pů-
vodních lichnovských rodů a mnoho 

fotografií. V době krize v 50. a 60. le-
tech 19. století opouštěly stovky oby-
vatel své domovy a vydaly se na da-
lekou cestu přes moře. Lichnovská 
expozice o vystěhovalectví do Ame-
riky pomohla mnoha potomkům dří-
vějších emigrantů z Moravy navázat 
kontakty se vzdálenými příbuznými 
ve „staré vlasti“. Objevili jsme i jména 

kunčických občanů, kteří do Ameri-
ky odcestovali nebo v Lichnově půso- 
bili.

Potom jsem se vydali po turistic-
ké trase do Frenštátu. Zdolali jsme  
5 km po červené značce až k restau-
raci Na rychtě. Cesta byla příjemná, 
počasí přálo.

S pozdravem Pohyb je život Z.K.

Dne 24.6.2019 jsme měli poslední 
cvičení žen před prázdninami. Děku-
jeme všem našim cvičitelkám za jejich 
obětavou práci a perfektní připrave-
nost. Těšíme se všichni na letní 'leno-
šení' a zároveň na další společné cvi-
čení od začátku září. Pohyb je zdravý 
a zároveň obohacuje i na duši. J.M.

Autobusový zájezd pro seniory SPV

Lichnov

Z posledního 
cvičení žen
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Ve včelařském roce 2018 jsme do-
sáhli průměrného medového výnosu. 
Byl to rok celkem příznivý. Kunčičtí 
chovatelé včel, kterých je 43 a ošetřují 
k 1.5.2019 - 327 včelstev, což je nárůst 
oproti roku 2018 o 30 včelstev, se musí 
letos vyrovnávat s jarními výkyvy po-
časí. Veterinární opatření jsou běž-
ná a nejsme zařazeni do ochranného 
pásma. Po kontrolním odběru vzorků 
v lednu 2019 na „voroázu“ a násled-
ném vyšetřeni jsme nezaznamenali 
nic negativního.

Počasí nám letos opravdu připra-
vilo překvapivé teploty a tím prudký 
rozvoj přírody, ale včelstva byla ještě 
slabá – uvidíme, co udělají následující 
týdny - je jasné, že jarního medu bude 
o mnoho méně. Jak to dopadne s les-
ním medem, teprve uvidíme.

Letošní přírodní podmínky dávají 
tušit nižší výnos, ale doufám, že naši 
spotřebitelé najdou náš domácí med 
a nebudou muset kupovat med do-
vozový z ciziny, o kterém málo víme 
a kvalita těchto medových směsí je 
v mnoha případech špatná - kontrolní 
vzorky to často potvrzují.

V každé lidské činnosti se vývoj 
nových poznatků rychle rozvíjí a to 

vyžaduje nové přístupy a investice, není 
tomu jinak i u včelařů. Vzájemná sou-
činnost tří faktorů („příroda, člověk, 
včely“) vytváří pro společnost značný 
užitek a to nejen ekonomický. Naše vče-
ly se už bez pomoci člověka neumí do-
statečně bránit chorobám a nákazám, 
ale to už je dost známý fakt o dnešním 
stavu přírody a společnosti. Nákupem 
nových ochranných pomůcek a zařízení 
zlepšujeme naši činnost a současně vy-
tváříme hygieničtější podmínky včelám 
– už je to každoroční rituál.

Včelaři pracují se včelstvy po celý 
rok. Včelařský rok začíná od září, a to 
- krmením (cca 15 až 18 kg cukru na 
včelstvo), následuje léčení a to ve 3 fá-
zích, pokračují zimní odběry vzorků 
pro veterinární vyšetření, pokračuje 
jarní rozšiřování včelstev, vytáčení 
medu a organizační aktivity spojené 
s povinnostmi pro součinnost s okre-
sem, veterinou a centrem v Praze. 
Dnes už veškerá korespondence a žá-
dosti probíhají elektronicky – což vy-
žaduje počítačovou znalost a školení. 
Tuto agendu dobře zajišťují M. Šretr 
a M. Hrdý – děkujeme.

V ZO ČSV Kunčice p. O. se snažíme 
nové poznatky řešit širokým dialogem 

tak, aby všech 43 včelařů mělo po-
cit a možnost ovlivňovat její činnost. 
Přijali jsme usnesení, že veškerá naše 
jednání výboru a schůzí jsou otevřena 
všem členům a občanům, kteří projeví 
o tuto problematiku zájem. ZO je zpro-
středkovatelem mezi veterinární sprá-
vou a chovatelem – provádí včelařům 
bezúplatný servis ve svém volném čase.

Je možno chovat včely i individuál-
ně – mimo ZO ČSV, a to přímo v součin-
nosti veterinární správou – tuto mož-
nost v Kunčicích dosud nikdo nevyu-
žil, ale v okrese už takoví jedinci jsou.

Včelaři dostávají informace o čin-
nosti ostatních organizací v okrese 
FM a to prostřednictvím internetu. 
Začínajícím jsme schopni poradit, zís-
kat včelstva, seznámit s organizační 
strukturou, včelař je registrován pod 
číslem chovatele a stanoviště s přímou 
vazbou na okresní veterinu.

Na závěr chci poděkovat všem vče-
lařům, funkcionářům ZO ČSV a pra-
covníkům obecního úřadu za dobrou 
spolupráci a finanční podporu. Obča-
nům dopřát dostatek včelích produk-
tů z naší přírody a to v požadovaném 
množství a kvalitě.

Ing. Antonín Žák - předseda

Chovatelé včelstev v KpO a jejich činnost v roce 2019

FARNÍ KOSTEL 
sv. Maří Magdalény
letní období Pá: 18:00 hod.
 Ne: 9:30 hod.

RUSKÝ KOSTELÍK 
sv. Prokopa a Barbory
letní a zimní období Ne: 10:45 hod.

Případné výjimky jsou uvedeny v far-
ních ohláškách

Více zde: https://www.rk-farnost-
-celadna.cz/porad-bohosluzeb/

Pouť ke cti sv. Maří Magdalény
Malá pouť (lesní kaple) – sobota 
20.7.2019 v 15:00 hod.
Velká pouť (farní kostel) – neděle 
21.7.2019 v 9:30 hod.

Pozn.: O pouti se nekoná mše v dře-
věném kostelíku.

Pořad 
bohoslužeb  
ve farnosti

Kunčice p. O.

Turistický spolek Kunčice p. O. zve všechny příznivce turistiky

v neděli dne 8. 9. 2019 na

„HVĚZDICOVÝ VÝSTUP VRCHOLU 
TANEČNICE (PUSTEVNY)“

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

Bližší informace: 

manželé Hurníkovi 
Kunčice p. O. 583
mobil: 608 444 789 
              724 070 127

p. Božena Martiňáková 
Kunčice p. O. 405 
mobil: 731 101 664
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Letní měsíce jsou časem plným 
koupání, sluníčka, dovolených, zába-
vy, zážitků, ale také poznáváním vše-
ho nového kolem nás. A kdy jindy se 
nám naskytne příležitost poznat naše 
bezprostřední okolí, než v létě, kdy 
máme čas a chuť se toulat? Prahnete 
po adrenalinových zážitcích, koupá-
ní, toulkách přírodou? Či toužíte po-
znat kulturní dědictví našich předků, 

sakrální památky, dobré pití a jídlo‘? 
Náš mikroregion má každý den co 
nabídnout.

Sedm obcí, sedm dní v týdnu, tak 
se nazývá projekt, do kterého se po 
boku dalších obcí dobrovolného svaz-
ku Mikroregion Frenštátsko zapojily 
i naše Kunčice. Každá z obcí Frenštát-
ska je svým osobitým způsobem jedi-
nečná a stojí za to ji poznat, a tak jako 

nás spojují masivy hor, jimiž jsme 
obklopení, tak nás spojují i kultur-
ní, sportovní, folklorní a další tradi-
ce. Právě léto nám nabízí čas poznat 
mikroregion, ve kterém žijeme, blíž 
a možná díky tomu přijdeme i na to,  
že ne vždy je nutné ujet stovky ki-
lometrů daleko, protože to nejkrás-
nější a našemu srdci nejbližší leží za 
humny.

Mikroregion Frenštátsko má co nabídnout!

PONDĚLÍ – BORDOVICE
Údolím Frenštátské brázdy sevřené 

kolem dokola svahy Velkého Javorníku 
a Na Peklech protéká Lichnovský po-
tok, na jehož březích se cca od 13. sto-
letí nachází obec Bordovice. V dřevě-
ném domku, jenž se řadí mezi nemovité 
kulturní památky, se narodil partyzán 

Josef Drozd, který se svou skupinou 
kolem roku 1943 operoval na Javorní-
ku. Obec pro nás otevřela kapli z roku 
1876, vymalovanou roku 1936 dalším 
zdejším významným rodákem, malí-
řem, Františkem Drozdem. Navštívit ji 
můžete každé pondělí od 17:00 – 18:00.

ÚTERÝ – TICHÁ
Nejen chráněným přírodním vý-

tvorem – Travertinovou kaskádou, 
se může pyšnit obec Tichá. Naleznete 

ji na pravém břehu Tichávky v úbo-
čí Tichavské Hůrky v nadmořské 
výšce 340-400 m n. m. Obec, jenž 

vznikla kolem roku 1359 a jejímž 
středem protéká potok Tichávka se 
nachází v krajinné chráněné oblasti 

Sedm obcí, sedm dní v týdnu

Bordovice

Kaple  
v Bordovicích

Domek partyzána Drozda

Interiér Kaple  
v Bordovicích

Travertinová kaskáda Obřadní síň
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STŘEDA – KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
Seskočte si padákem z vrcholu 

Ondřejník za nejvýznamnější kul-
turní dominantou Kunčic. Dřevěný 
kostelík sv. Prokopa a Barbory byl 
do obce přivezen v roce 1931 z Pod-
karpatské Rusi, otvírá se každou 
středu od 15:00 – 18:00 hodin. Kun-
čice jsou obcí nacházející se mezi 
horami Ondřejník a Malou a Velkou 
Stolovou. Obec protíná spousta tu-
risticky značených tras a je vyhle-
dávaným turistickým cílem pro své 
kouzlo místní přírody. Mimo to nabízí 
spoustu ubytovacích zařízení, dobře 
se zde najíte a za zmínku stojí i Nauč-
ná stezka Chodníčky v Podbeskydí, 
kde návštěvníky okouzlí mimo jiné  
obnovené tůně na prameništích, pro-
zradí názvy nejznámějších kopců 
v okolí, seznámí je s obyvateli vod-
ních nádrží i lesa, ale také je poučí 
o současných problémech zdejší pod-
horské krajiny. 

„Přírodního parku Podbeskydí“. Ti-
chou prochází cyklotrasa Radegasto-
vy okruhy a může se pochlubit Na-
učnou stezkou, která vás provede 
historií, kulturou obce a spoustou 
dalších zajímavostí nejen na téma 
příroda a geologie. Hned tři honos-
né vily nechal v obci postavit továr-
ník Leopold Parma. V jedné z vil sídlí 
obecní úřad, druhá slouží jako mateř-
ská škola a třetí je užívána jako Den-
ní stacionář KARMEL. A úterý patří 
právě jedné z nich! Mezi 8:00 – 12:00 
a 12:30 – 14:30 hodinou můžete obdi-
vovat překrásný interiér obřadní síně,  
nacházející se v budově obecního 
úřadu.

Celkový pohled na Tichou

Dřevěný kostel sv. Prokopa a Barbory

Kunčice pod OndřejníkemInteriér kostela



1707-08/2019

PÁTEK – LICHNOV
Obec rozprostřená v údolí Lichnov-

ského potoka se nachází na červené 
turistické značce vedoucí ze Štram-
berku do Frenštátu pod Radhoštěm, 
krásně zrekonstruovaná socha sv. Izi-
dora, patrona zemědělství, přímo láká 
k procházce. Za zmínku stojí i dřevě-
ný kostel sv. Petra a Pavla postave-
ný na hřbitově v polovině 17. století. 
Jelikož chátral, v roce 1786 se začalo 
se stavbou nového kostela z pevněj-
šího materiálu. Dokončen byl v roce 
1794 a věž kostela až v roce 1881. 
Muzeum obce se věnuje expozici vy-
stěhovalectví do Ameriky, se kterým 
se mikroregion v době 50. a 60. let  
19. století potýkal. Díky lichnovské 
expozici „Naděje má jméno Texas“, 
která své brány otvírá každý pátek 
od 9:00 – 16:00 mnoho potomků dří-
vějších migrantů z okolních vesnic 
i celé severovýchodní Moravy navá-
zalo kontakty se svými příbuznými 
ze „staré vlasti“.

ČTVRTEK – TROJANOVICE
Čtvrtek patří Trojanovicím. V zá-

plavě zdejších turisticky atraktivních 
cílů možná trochu opomíjený Památ-
ník bratří Strnadlů a Jana Knebla ote-
vírá pohled do historie obce a tradič-
ního způsobu života lidí, obývající 
zdejší paseky již od roku 1748. Zachy-
cuje soulad přírody a tradic této loka-
lity. Každý čtvrtek od 15:00 – 18:00 si 
můžete prohlédnout historický kroj, 

sochařská díla místního významného 
rodáka Jana Knebla či Valašský betlém 
z roku 1930. Poblíž památníku se na-
chází roubená zvonička z roku 1998 
postavená v zdejším tradičním stylu 
po vzoru osobitého architekta Du-
šana Jurkoviče, jenž svými stavbami 
ozdobil vrchol Pusteven, dominantu 
Trojanovic. 

Trojanovice

Památník bratří StrnadlůTrojanovický kroj – expozice památníku Zvonička v Karlovicích

Lichnov
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SOBOTA – FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Největší obec mikroregionu Fren-

štátsko vás láká na sobotní procház-
ku po Horečkách. Naučná stezka Ži-
vot v korunách stromů vám představí 
obyvatele zdejšího lesa a hor, poznáte 
život pod korunami stromů a můžete 

se vyfotit v českém Orlím hnizdě. Ne-
daleko se nachází Areál skokanských 
můstků Jiřího Rašky, olympijského 
vítěze ZOH 1968 v Grenoblu. Nauč-
ná stezka měří 3,5 km, překonáte na 
ni 428 schodů podél skokanského 

můstku, nebo se můžete svézt lano-
vou dráhou. Celý okruh vás seznámí 
s historií sportovního a kulturního 
dění lokality. Otevřeno je od 8:00 do 
19:00.

NEDĚLE – VEŘOVICE
Kostel Nanebevzetí Panny Ma-

rie, jenž původně měl stát v českém 
Warnsdorfu, si můžete prohlédnout 
od 12:00 – 18:00 v moravských Veřo-
vicích. Při výstavbě kostelní věže se 
zjistilo, že stavební plány byly zamě-
něny. A tak ve Veřovicích, tehdejším 

Wernsdorfu měl stát kostel určený 
pro Warnsdorf, a naopak. Ve Veřovi-
cích také můžete začít svůj výšlap na 
horu Velký Javorník, turistická trasa 
vede kolem přírodní památky Velký 
kámen, nebo se projít k vápencovému 
lomu Štramberk.

Na základě propagačního materiálu Mikroregionu Frenštátsko * Sedm obcí* Sedm dní v týdnu připravila Kristýna Majerková.

Muzeum Lichnov

Pohled na Frenštát ze skokanského můstku

Lom Štramberk Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Beskydské nebe

Přírodní památka Velký kámen

Sv. Isidor
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Pátek 19. července 2019
u hasičárny

Začátek akce v 19:00 hodin

Vstupné 80 korun 

Bramborové placky, grilované maso, 
pivo, čepovaný birell…

 
 

Hasiči z Kunčic p. O. 
pořádají 

Pouťovou zábavu s kapelou

TJ Sokol Kunčice p. O. pořádá 10. 8. 2019 v areálu TJ u sokolovny

k 10. výročí otevření tělocvičny po rekonstrukci
Program: 

Od 15:00  turnaj žáků v kopané
16:00 zahájení sportovního odpoledne

průběžně hry pro děti i dospělé
k dispozici volejbalový kurt

17:30 fotbalový zápas Kunčice p. O. – Liptaň

20:00 Queen Revival - Princess

K poslechu a tanci bude hrát skupina KRAKATIT z Frýdku-Místku

Po celou dobu bude zajištěno občerstvení

Srdečně Vás zvou členové TJ Sokol Kunčice p. O. 

Tato akce se koná za podpory Obce Kunčice pod Ondřejníkem Vstupné dobrovolné

19.07.2019  Pouťová zábava (SDH)  

20.07.2019  Malá pout’ v lesní kaple sv. Maří  
Magdalény (farnost)  

21.07.2019  Velká pout’ ve farním kostele sv. Maří 
Magdalény (farnost)  

25.07.2019  Splatnost záloh za III. čtvrtletí – vodné  
a stočné (Kunčická s.r.o.)  

30.07.2019  Splatnost poplatku za komunální odpad 
(obec)  

03.08.2019  Rybářský den (Rybářský spolek)  

10.08.2019 Oslavy otevření tělocvičny (TJ Sokol)  

07.09.2019 Den obce (obec a spolky)  

08.09.2019 Hvězdicový výstup na vrchol Tanečnice 
Pustevny (Turistický spolek Kunčice pod 
Ondřejníkem)

09.09.2019 Zahájení školního roku 2019/2020
 (ZŠ Karla Svolinského)  

Podrobnosti ke všem akcím budou postupně zveřejňovány na 
webu obce www.kuncicepo.cz a samozřejmě také na plakátech.

Akce, které nás čekají

Přírodní památka Velký kámen
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V sobotu dne 22. 6. 2019 jsme 
uspořádali již 16. ročník Kunčické-
ho poháru, kterého se zúčastnilo  
8 týmů z blízkého okolí. Celkem se na 
hrací ploše ukázalo 77 hráčů. Druž-
stva byla rozlosována do dvou sku-
pin, žluté a červené. Ve skupině si ka-
ždý tým zahrál s každým a poté se šlo 
do čtvrtfinále, kde postoupilo všech 
osm týmů. Mezi čtyři nejlepší týmy 
postoupili Lesní zvěř, Maharadža, 
R, Olympic, kteří se nejprve utkali 
v semifinále a poté v souboji o první 
a třetí místo. Počasí nám během tur-
naje celkem přálo, až do finálového 
utkání, kdy začalo mírně pršet. Nej-
lepším družstvem celého turnaje se 
zaslouženě stal tým Olympic, který 
během všech zápasů ani jednou ne-
prohrál. Na druhém místě se umístil 
domácí tým pod názvem Maharadža 
a třetí místo obsadili muži z Tiché 
pod názvem R. Nejlepším střelcem 
se stal s 9 góly Berešík z vítězného 
týmu, nejlepším brankářem Michal 
Kunc a nejlepším hráčem byl Ondřej  
Balcárek.  

Velký dík patří všem hráčům a or-
ganizátorům, kteří se podíleli na na-
tírání branek, sečení hřiště a jeho 
okolí, přípravě surovin na zelňačku 
a guláš. Děkujeme všem, kteří se o nás 
během celého turnaje starali ať už při 

servírování jídla, které uvařil Karel 
Světelský, točení piva nebo pří náku-
pu něčeho lepšího.  

Děkujeme naším sponzorům: Kun-
čický pivovar OGAR, TOKAMA staveb-
ní s. r. o., Davidovi Bendovi.

Červená skupina Lesní zvěř Notorici FC Frederic Olympic Skóre Body Pořadí
Lesní zvěř X 5:0 1:0 2:4 8:4 6 2.
Notorici 0:5 X 0:1 1:3 1:9 0 4.
FC Frederic 0:1 1:0 X 1:2 2:3  3 3.
Olympic 4:2 3:1 2:1 X 9:4 9 1.

Žlutá skupina Tým ženicha Maharadža R Pascha club Skóre Body Pořadí
Tým ženicha X 1:3 3:3 1:0 5:6 4 3.
Maharadža 3:1 X 2:6 6:0 11:7 6 1.
R 3:3 6:2 X 2:3 11:8 4 2.
Pascha club 0:1 0:6 3:2 X 3:9 3 4.

Turnaj v malé kopané

(pokračování na str. 21) 
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Naší žáci se s první sezonou v sou-
těžních utkáních poprali skvěle. Přes-
to, že jsme nedokázali vyhrát žádný 
zápas kluky fotbal stále baví, a co je 
super je nás stále víc. Dokázali jsme 
potrápit nejednoho soupeře i když 
tomu výsledky nenasvědčují, ale opro-
ti podzimu jsme dostali poloviční 
množství gólu. Kluci rostli s každým 
zápasem. Ukázali v sobě bojovnost 
a pochopili, že je potřeba, aby tahali 
všichni za jeden provaz. 

Pro kluky bylo během měsíce června 
připravené zakončení sezóny, které pro 
nás udělal náš největší sponzor H-RE-
SORT Beskydy. Tímto bych chtěl podě-
kovat panu Petrovi Chrobákovi za jeho 
příspěvek do mládežnického fotbalu. 

Sami jsme ve čtvrtek 13. 6. uspořá-
dali opékání špekáčku pro děti a rodi-
če fotbalistů. Děkujeme všem rodičům, 
kteří nám během celé sezóny pomáha-
li s odvozem dětí na zápasy a turnaje, 
maminkám, které nám pomohly při 
opékání a všem zúčastněným. 

Od srpna jsme přihlášení v soutěž 
okresu NJ a budeme hrát fotbal 10 + 1  
na celé hřiště. Do soutěže jsme přihlá-
sili také starší přípravku, což je roč-
ník 2009 a mladší, kteří tak zažijí pre-
miéru v soutěžních utkáních, protože 
zatím tito kluci hráli vždy jen přátel-
ské utkání. 

Přejeme chlapcům, aby si odpočinu-
li a těšíme se na první trénink, který 
proběhne 8. 8. od 16 hodin na fotba-
lovém hřišti. 

Matěj Rybář a Pavel Šigut

            Čtvrtfinále                            Semifinále                  Semifinále Čtvrtfinále
1Ž Maharadža 4 1Č Olympic 5
4Č Notorici 2 4Ž Pascha club 2

Maharadža 2 Olympic 2p
FINÁLE

Maharadža 0
Olympic 2

Lesní zvěř 0
R 4

O 3. MÍSTO
Lesní zvěř 1 R 1

2Č Lesní zvěř 2p

Za oddíl kopané Matěj Rybář

2Ž R 2
3Ž Tým ženicha 1 3Č FC Frederic 0

Turnaj v malé kopané

Fotbal

(dokončení ze str. 20)

I Kunčice pod Ondřejníkem fandily na nedávném Mistrovství světa v ledním ho-
keji v Bratislavě.
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V úterý 4. června 2019 zhlédli v Diva-
dle loutek Ostrava žáci čtvrtých ročníků 
divadelní představení Ronja, dcera lou-
pežníka na náměty slavné knihy A. Lind- 
grenové. Zdejší divadelní scéna je zná-
má moderním pojetím práce s loutka-
mi v kombinaci s klasickým herectvím, 
které k dětským i dospělým divákům 
promlouvá poutavým jazykem. Nad-
šené ohlasy našich žáků svědčí o tom, 
že i dnešní loutkové divadlo dokáže za-
ujmout a pobavit malé i velké diváky, 
což mj. dokládá příspěvek dívek Elišky 
a Sáry: „ … navštívili jsme loutkové di-
vadlo s představením Ronja. Nejvíce nás 
zaujaly postavy loutek. Nevyskytovaly se 
tam však jenom loutky, ale i herci, kteří 
nás více bavili. Nejlepší herci byli podle 
nás Mattis s Ronjou. Mattisova gesta nás 
úplně fascinovala. Divadlo bylo moc krás-
né a jsme vděční, že jsme mohli takovéto 
představení navštívit.“ H. Kubešová

DRAMEC to je kroužek při ZŠ Karla 
Svolinského, kde se můžete stát čím-
koliv na světě. DRAMEC jsou hry, kdy 
na sebe křičíte nebo šeptáte, proto-
že se to po vás chce. V DRAMCI jste 
chvíli člověkem, chvíli autobusem, 
vyhaslou sopkou nebo třeba hadem… 
Divadlo je svět bez hranic a kdo si rád 
hraje, nezlobí. V DRAMCI to začne být 

dramatické, když se chýlí vystoupení 
ke svému finále. 

Na konci školního roku jsme Vám 
ukázali naše představení podle kni-
hy Antoine de Saint-Exupéryho „Malý 
princ“. Každý by si rád zahrál roli 
prince, alespoň na chvíli, a tak se nám 
tam sešlo na chvíli 14 princů... K diva-
délku děti vyrobily maňásky a využily 

zkušenosti z improvizací a hereckých 
etud nabytých v celoročním kroužku. 
Samo divadlo by se nepovedlo, kdyby 
nepřispěli ochotní dospělí. Díky všem! 
Díky vedení restaurace Huťařství, ve-
dení obce i školy, panu Cochlarovi za vý-
robu paravánku a rodičům za podporu. 
Příští rok bude DRAMEC opět otevřen.
 Mgr. Helena Hantkeová

Na konci května jsme jeli na dvou-
denní výlet do Velkých Karlovic na ho-
tel Galik. Po příjezdu jsme se ubytovali 
a počkali na dva spolužáky, kteří naši 
školu byli reprezentovat na Pythagori-
ádě. Pak jsme všichni společně vyrazili 
na rozhlednu Miloňovou. Počasí nám 
vůbec nepřálo a celou cestu pršelo, ale 
i tak, jsme měli dobrou náladu. Když 

jsme se vrátili na hotel, osušili jsme se, 
odpočinuli si, zahráli hry a po večeři šli 
hrát turnaj v bowlingu. Na výherce če-
kala sladká odměna. Večerku jsme měli 
v 22:00 a do té doby jsme měli plno věcí 
na práci. Četli jsme si různé historky, 
rozebírali školu a známky a další po-
dobné věci… Druhý den nám už počasí 
přálo. Po snídani jsme se sbalili a vydali 

se na Kulíškovu naučnou stezku. Po ná-
vratu jsme se naobědvali a s batohy se 
vydali na autobus. 

Domů jsme přijeli ospalí, zablácení, 
ale s pocitem, že se náš třídní výlet vy-
dařil. Děkujeme paním učitelkám Go-
lové a Jalůvkové, že to s námi na výle-
tě vydržely. Výlet jsme si velmi užili. 

Veronika Bartošová, žákyně 8. tř.

Divadelní představení

DRAMEC

Třídní výlet 8. třídy

Ze života školy a školky
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V pátek 14. června se obě čtvrté tří-
dy vydaly na školní výlet. 

Našim prvním cílem byly Tepli-
ce nad Bečvou, kde jsme pohodovou 
procházkou vystoupali k vyhlídce na 
Hranickou propast, abychom nahlédli 
do suché části největší propasti České 
republiky. Dozvěděli jsme se, že zato-
pená část je do dnešního dne prozkou-
maná do hloubky 473,5 metrů, což ji 
přisoudilo název nejhlubší zatopená 
propast světa. Ale také že její dno na 
objevení teprve čeká, podle odhadů 
však může být až v hloubce 800 met-
rů. Smutné bylo, že kovová vyhlídko-
vá lávka umístěná přímo nad propastí, 
která byla zhotovena teprve nedávno, 
je již uzavřená z důvodu jejího poško-
zení neznámou osobou. 

Druhá naše zastávka vedla naopak 
do podzemního světa Zbrašovských 
aragonitových jeskyní, kde krystaly 
vzácného minerálu připomínají pocuk-
rované koblihy. Čtvrťákům se však asi 
nejvíc líbilo, když průvodce v jeskyních 

zhasnul všechna světla a mohli tak „vi-
dět“ pravou jeskynní tmu. 

Náš výlet pak pokračoval na největ-
ší moravský hrad Helfštýn, který je 
mimo jiné znám svou kovářskou tra-
dicí. Z opravdu poutavého vyprávění 
našeho průvodce jsme se dozvěděli 

spoustu zajímavostí. Zjistili jsme, že 
k Helfštýnu se váže také celá řada po-
věstí jako např. pověst o Zelené paní, 
která se vrhla do hradní tůňky a jejíž 
přítomnost je na hradě zřejmá dodnes, 
pověst o černém psu, který hlídá za-
kopané poklady, nebo o studni, kte-
rou prý pro loupeživého rytíře vyko-
pal sám čert. 

Hradní kulturu jsme doplnili ještě 
sportovním zážitkem v Lanovém blu-
dišti, které se nachází přímo v zales-
něném terénu pod mohutnými hrad-
bami. Většina čtvrťáků pokořila vy-
soký lanový park a jen hrstka méně 
odvážných zůstala v nízkém lanovém 
parku. Byla to pro děti nejen zkouška 
překonávání překážek, strachu z vý-
šek, odvahy, spolupráce a přátelství, 
ale také skvělé dobrodružství. 

Obě třídy čtvrťáků to výborně zvlá-
daly, a i přes občasnou školní rivalitu 
si výlet náramně užívaly a odnesly si 
spoustu společných zážitků.  

I. Hrubišová, P. Švrčková

V úterý 11. 6. 2019 se žáci šestého 
ročníku vydali na náročnou pěší túru 
za poznáním Beskyd. Náš pěší výlet 
začal v Trojanovicích Ráztoce, vedl na 
Pustevny po Knížecí cestě. Po krátké 
přestávce následovalo další postupové 
místo a to hora Radhošť, a pak již jen 
sestup do Rožnova p. R. Celá pěší trasa 
byla dlouhá 16 km a šesťáci to zvládli 

skvěle i přes příliš teplé počasí. Do cíle 
je hnala vidina ubytování v kempu 
Sport a následná návštěva koupaliště. 

Druhý den navštívily děti Gibbon 
park, kde si vybraly atrakce podle své-
ho zájmu. Po obědě, nás zase všechny 
přijala chladivá náruč vody na míst-
ním koupališti. Po tomto nezbytném 
ochlazení jsme byli připraveni na 

návrat autobusem do Kunčic p O. Děti 
byly unavené, ale doufám, že spokoje-
né. Velké poděkování patří ochotným 
maminkám paní Adamcové a Cochla-
rové, které nám všem dopravily zava-
zadla do kempu i zpět a my jsme tak 
mohli absolvovat turistickou vycház-
ku bez této zátěže. 

Blanka Zemánková

„Jednou jsi dole, jednou nahoře“

Školní výlet 6. třída

V úterní ráno 5. 6. 2019 zamířily 
kroky žáků 5. A nikoli do třídy, ale do 
připraveného autobusu před školou. 
Ten měl jasný  cíl - Ostrava – školní 
výlet.

Nejdříve žáci navštívili Landek 
park, kde si mohli prohlédnout v do-
provodu průvodce důlní expozice. 

Děti měly možnost zažít na vlastní 
kůži pocity horníků při jejich náročné 
práci v dole. Poté následovala návště-
va expozice báňského záchranářství. 
Ta představuje soubor dýchací techni-
ky, její vývoj od konce 19. století až po 
současnost. Vše bylo doplněno příbě-
hy ze záchranných akcí.

Dalším cílem malých výletníků 
byla ZOO v Ostravě. Ten, kdo měl štěs-
tí, mohl zahlédnout i nové přírůstky, 
např. mládě velblouda dvouhrbého, 
turu domácího dahomey, komby Gar-
nettovy aj. zvířat. Bez povšimnutí sa-
mozřejmě nezůstal obchůdek se suve-
nýry. Zdeněk Král

Školní výlet 5. A
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Dne 12. 6. 2019 jsme se za krásného 
počasí vydali v rámci školního výletu 
do Rožnova pod Radhoštěm. Nejprve 
jsme navštívili Ranč Bučiska, kde na 
děti čekala jízda na koni, krmení zví-
řat a soutěže o sladké ceny. K dispozici 
bylo také dětské hřiště s trampolínou. 
V prostředí krásných beskydských hor, 
cestou pohádkovým lesem děti plnily 

různé úkoly, setkaly se s rožnovským 
loupežníkem a hledaly poklad. 

Po výborném obědě jsme autobusem 
vyrazili do Valašského muzea v přírodě, 

kde se výletníci seznámili s řemesly a ži-
votem našich předků. Po krátké pře-
stávce jsme nasedli do autobusu a za-
mířili ke škole.  Jarmila Mecová

Po chladném a propršeném květnu, 
když datum v kalendáři hlásil 31. 5. 
2016, se konečně ukázalo slunce a rtuť 
teploměru vystoupala k letním teplo-
tám, se deváťáci vydali na školní vý-
let. Sraz byl před 8 ranní na kunčickém 
vlakovém nádraží. Vlakem jsme se vy-
dali na „dlouhou a strastiplnou“ cestu 
do Veřovic. Z místního vlakového ná-
draží už nás čekala pěší túra po žluté 
turistické značce až na Velký Javorník. 
Po zhruba 1,5 km cesty se nám nabídl 
rozcestník a polovina žáků se rozhod-
la, že dále bude pokračovat po modré 
s paní asistentkou a druhá půlka setr-
vala na žluté s třídním učitelem. 

Na modré trase jsme nasadili sviž-
nější tempo a s malými přestávkami 
jsme byli za necelou hodinku na vr-
cholu, kde jsme na turisty žluté trasy 
asi 20 minut čekali. Občerstvili jsme 
se, posvačili a nastavili tvář sluníčku. 
Z rozhledny jsme zkoukli okolní města 
a vesnice a poté jsme se vydali dolů dru-
hým směrem na Frenštát. Ve Frenštátu 
jsme na náměstí využili rozchodu pro 
doplnění zásob sladkostí na večer. Pak 

jsme se autobusem přepravili zpátky 
do Kunčic a nastěhovali se s hromadou 
karimatek spacáků a matrací do třídy. 

Do večera jsme čas strávili různými 
sportovními aktivitami v tělocvičně 
i na hřišti nebo lenošením a opalová-
ním na čerstvě posekaném trávníku 
u školy. Večer jsme si pochutnali na 
pizze, kterou jsme si nechali přivézt 
z Frenštátu a spokojeně se usadili 

k filmu, během kterého po náročném 
dni někteří usnuli a spali až do rána. Jiní 
byli upovídaní ještě několik hodin po 
filmu, ale nakonec všichni usnuli a do 
rána byli opravdu vzorní. V dopoled-
ních hodinách probíhalo balení a úklid 
a následoval odchod či odjezd domů. 

Všichni jsme přežili bez újmy na 
zdraví a pohodový poslední společný 
výlet si užili.  Tereza Jalůvková

Společný školní výlet 1. A, 2. A a 2. B

Poslední“ školní výlet deváťáků
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Denně pršelo, proto nám nezbývalo 
jen v skrytu duše doufat, že se v pátek 
24. 5. vyčasí, protože jsme měli v Rož-
nově p. R. objednané hřiště na paintball 
a rozhodli jsme se společně, že výlet ab-
solvujeme na kolech. Ráno vykukovalo 
sluníčko, spočítali jsme se a s nezbytnou 
výbavou se vydali na cestu. Doprová-

zeli nás naši vyučující, p. uč. Švrčková  
a p. uč. Klouda. Vyšlapali jsme na Ma-
ralův kopec a po Sašině cestě vyrazili 
k Rožnovu. Na místě jsme nejdříve po-
svačili, rozdělili se do 2 týmů a tříhodi-
nové hraní mohlo začít. I když trefa ba-
revnou kuličkou protivníka trochu za-
bolela, hru jsme si opravdu užili. Kromě 
zábavy nás to naučilo i více mezi sebou 
spolupracovat, jízdou na kole jsme zdo-
konalili také svou fyzičku, vždyť jsme 
ujeli zhruba 35 km. Zpáteční cesta nám 
nabídla možnost občerstvení v restau-
raci Kocián, a pak už rychlý přesun ke 
škole, kde náš výlet zhruba v 16.00 ho-
din skončil. Výlet se nám opravdu moc 
líbil, určitě bychom si ho zase někdy zo-
pakovali.  Žáci 7. tř.

Konečně zavládlo letní počasí a to 
nám hrálo do karet! Na dny 4. 6. a 5. 6., 
byl totiž pro žáky připraven „vodácký“ 
program ke Dni dětí. V úterý si jej uži-
li žáci prvního stupně a ve středu zase 
druhostupňoví. 

Akce probíhala na „Žabáku“ u míst-
ního fotbalového hřiště. Na žáky zde 
čekalo pět osmimístných raftů, pádla 
a vesty. Utvořili skupinky a mohli se 

vydat na plavbu místní nádrží. Žáčci 
prvního stupně měli ještě z vody re-
spekt, a tak si užívali poklidnou plav-
bu, vyzkoušeli si, jak se s pádlem za-
chází, jak otočit směr plavby, či celý 
raft. Na břeh se poté dostali, dá se 
říct, suchou nohou. Zato starší žáci se 
toho opravdu nebáli a plavbu v par-
ném dopoledni si zpestřili pořádný-
mi „cákanci“, které vygradovaly až 

v lodní bitvy. Nakonec někteří skon-
čili i ve vodě a téměř každý alespoň 
kousek oděvu musel nakonec sušit na 
břehu. Ti, kteří se zrovna neplavili, 
si užívali sluníčka na břehu a chytali 
první bronz. 

Plavbu na raftech si vyzkoušeli všich-
ni žáci a také někteří učitelé, ostatní je 
ze břehu počítali a hlídali, nebo doku-
mentovali.  (pokračování na str. 26)

Cyklovýlet sedmáků

Dny dětí na „Žabáku“
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Ve dnech 23. 5. a 30. 5. školní dru-
žinu navštívila paní Jahnická, aby 
žákům ukázala, jak si správně čistit 
zoubky a jak provádět celkovou úst-
ní hygienu. Po teoretické přednášce, 

následovala ukázka na plastickém 
modelu, kde se žáci mohli podívat, jak 
vlastně vypadá chrup a také mohli vi-
dět, jaké nejčastější chyby při čištění 
děláme. Největší zábavou však pro 
žáky bylo, když dostali indikátor zub-
ního plaku, který rozkousali a mohli 
se tak podle zbarvení zoubků podí-
vat, jak jsou na tom s hygienou. Ně-
kteří byli moc šikovní a zoubky měli 
jen lehce zbarvené, ale někteří svým 
zubům dávají pěkně zabrat. 

Tato beseda byla pro děti zajisté 
přínosná, co se týče nových informa-
cí, ale také zábavná, protože fialové 
úsměvy a jazyky byly z celé přednáš-
ky to nejlepší. 

Tímto bychom chtěli poděkovat 
paní Jahnické, za čas a trpělivost, kte-
rou žákům ŠD věnovala. 

Tereza Jalůvková

Akce zdravé zoubky

Okresní kolo Pythagoriády se ko-
nalo v úterý 28. května na dvou frý-
decko-místeckých základních školách. 
Úspěšnými řešiteli se stali i žáci naší 
školy. Z páté třídy Marek Hanus, z šes-
té třídy Lenka Madryová a ze sedmé 
třídy Monika Fojtíková. Gratulujeme! 

Alena Charbuláková

Pythagoriáda

(dokončení ze str. 25)
Naštěstí nikdo nikam neodplul, ani 

neuplaval a akce proběhla bez zraně-
ní. Za propůjčení raftů děkujeme spo-
lečnosti Vodák sport a panu Jaroslavu 
Horkému, který celou akci koordinoval. 

Před i po raftování jsme program do-
plnili procházkami po okolí. Všichni si 
akci užili a spokojeně dorazili do školy. 

Tereza Jalůvková

Dny dětí na „Žabáku“
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Když se výběr dívek našich čtvr-
tých a pátých tříd vrátil v březnu 
z okresního kola ve vybíjené s prv-
ním místem, měli jsme obří radost, ale 
to jsme ještě netušili, že ony vyhrají 
i krajské kolo v Raškovicích a budou 
mít tu čest reprezentovat náš Morav-
skoslezský kraj na republikovém mis-
trovství v Pecce. 

A tak se přes velký údiv pořadatelů 
vydalo 12 skromných žaček naší ško-
ly na dlouhou cestu. 10. 6. 2019 jsme 
se za svítání nechali odvézt velmi 
ochotnými rodiči na nádraží do Ost-
ravy, protože jsme si nemohli dovolit 
nestihnout kvůli výluce hned první 
z mnoha dalších spojů do Krkonoš. 

Náš tým snů ve složení nejvýkon-
nějších dvojčat Konvičkových, které 
pro svou souhru a obří ránu obdivují 
už i za hranicí našeho okresu, doplňo-
valy neméně dobrým výkonem a mra-
venčí prací nahrávačů a uhýbačů žáky-
ně páté třídy S. Válková, M. Zbořilová 
a čtvrťačky T. Valštýnová, J. Kaslová, 
M. Klepáčová, L. Macurová, E. Perout-

ková, A. Strnadlová, S. Vykrutová a bo-
hužel doma nám držela pěsti nemocná 
M. Fajkusová. 

Po nesmírně dlouhé a hlavně hor-
ké cestě jsme dorazili do krásného 
kempu v Pecce, kde bohužel mírným 
zklamáním bylo ubytování v druhém 
kempu – v ryze polních podmínkách. 
To však naše holky „nakoplo“ a hned 
první tým z Prostějova v základní sku-
pině dokázaly porazit. Na další obry-
ně z Liberce a Svitav, většinou s há-
zenkářskou průpravou, už naše malé 
myšky nestačily. Přesto si místní po-
byt náramně a hlavně zaslouženě užily 
ať už v obřím bazénu, nebo na nafuko-
vací trampolíně. Večer ještě posbíra-
ly síly na přehazovanou na plážovém 
hřišti s kamarádkami z konkurenč-

ních týmů. O to krásnější byly zápa-
sy druhý den, kdy se některá děvčata 
svým novým kamarádkám za vybití 
už málem omlouvala. Bohužel našim 
dívkám už nepomohl ani krásný trans-
parent vyrobený družinou na jejich 
podporu, všechny zápasy prohrály. 
Výsledky však byly velmi vyrovnané, 
počty vybitých na naší straně převy-
šovaly námi vybité ve většině případů 
jen o jednotlivce. 

A tak náš vzrůstově určitě nejmen-
ší a věkově jistě nejmladší tým přivezl 
nakonec krásný pohár za 12. místo. 

Jsme na naše - vaše děvčata patřič-
ně hrdí a ještě jednou jim k jejich vel-
kému úspěchu moc gratulujeme. 

Za vedení školy a všechny pedagogy 
Monika Skýpalová

Vybíjená – úspěch, který nepamatujeme
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Tak jsou tu zase po roce dny volna, 
oddychu, sluníčka a pohody. Poslední 
měsíc jsme si užili ve stejném duchu, 
v jakém tento školní rok začal, a ces-
tovali jsme, jak jen to šlo. 

Byl to měsíc nabitý zážitky radost-
nými, ale i dojemnými a mnozí si i po-
steskli a nadobro se s naší mateřskou 
školou rozloučili a postoupili ve svém 
životě zase o krůček dál.

Tentokrát jsme nevyrazili sami, ale 
velice milou společností nám byli ka-
marádi z mateřské školy Školní. Na-
vštívili jsme tak společně nádherný zá-
mek Kunín a Technické muzeum Tatra 
v Kopřivnici a o týden později i obec-
nou školu a přilehlou vesničku v Rož-
nově pod Radhoštěm. Myslím, že si oba 
výlety děti dosyta užily. V Rožnově si 
děti uspořádaly i soukromý koncert, 
kde na podiu předváděly všechny pís-
ně a tance, které se během roku v ma-
teřské škole naučily a bylo to opravdu 
úžasné!! Dokázaly tím přilákat i obdiv 
kolemjdoucích návštěvníků, ti se zasta-
vovali a užasle vše sledovali.

Trochu komornější duch už pak 
měla tradiční vaflová zahradní slav-
nost. Tady si děti užívaly tepla a vody 
plnými doušky. Byly pro ně připravené 
vodní soutěžní hrátky, sladká odměna 
a vynikající vafle snad na všechny ty 
nej způsoby. Mlhovač nenechal jedno 
tričko suché a nakonec…si předškoláci 
odpískali poslední dny a už se těší na 
nové zážitky, které je od září čekají. 

Tímto bych chtěla poděkovat VŠEM 
rodičům našich nových školáků za spo-
lupráci, trpělivost, porozumění, pocho-
pení a veškerou vstřícnost a hlavně dů-
věru, kterou jste nám věnovali. Přeje-
me Vám i dětem do dalších dní a let, jen 
to nejlepší a mnoho zvládnutých překá-
žek proměněných v úspěch.

Za mateřskou školu dolní 
Bc. Jana Klímková

HURÁ…  prázdniny…

Zrovna ve školce probíráme téma 
,,Raketou do vesmíru“ a máme delší 
dobu naplánovaný výlet do Bublin-
ky. Co takhle to spojit a ,,zaletět“ si 
na dětskou planetu ,,Bublinka“? Dě-

tem se to jeví jako dobrý nápad, tak 
proč ne? Jako raketa nám posloužil 
vlak. Jenže, co s námi dospělými, na 
dětské planetě přece nemáme co dě-
lat… Naštěstí jsme pro ně měly řízky, 

pitíčka a kapsičku, tak nás tedy vza-
ly s sebou. Tímto děkujeme Hospůd-
ce na kopečku za krásně připravený 
a výborný oběd. 

Mgr. Aranka Barešová

Motýlci v Bublince
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Už i v pohádkách věděli, že kdo si 
nezpívá, jako by nežil a jak my dobře 
víme, v pohádkách je vždy kus velké 
pravdy. Proto i my velmi rádi zpívá-
me a různě si zpěv doprovázíme na 
hudební nástroje. 

Tento měsíc byl vyloženě prozpíva-
ný. Děti se na každé vystoupení veli-
ce pečlivě připravují a dávají do toho 
opravdu vše. Za každou písničkou je 
obrovský kus práce každého malého 
zpěváčka. První velké vystoupení v le-
tošním roce bylo pro naše babičky a dě-
dečky na „Setkání dříve narozených“, 
které se konalo na Huťařství,. Děti pil-
ně cvičily, avšak osud chtěl jinak a při-
nesl k nám do školky epidemii nešto-
vic, která nás těsně před vystoupením 
zasáhla ve více než ochromujícím roz-
sahu. Z původních vystupujících nám 
zůstaly pouze TŘI děti. Týden před 
vystoupením jsme začali nacvičovat 
v úplně novém složení, které se ješ-
tě v samotný den vystoupení změnilo 
a museli jsme vše celé promíchat a na-
cvičit dopoledne znovu. Děti však byly 
úžasné a i za těchto velmi hektických 
a krkolomných podmínek vše zvládly 
a my jsme mohli odpoledne vystou-
pit. Tímto děkuji skvělému publiku 
za potlesk, kterým jste naše zpěváky 

odměnili, dle mého názoru si ho plně 
zasloužili. Také doufám, že se Vám, kte-
ří jste jej viděli, vystoupení líbilo a ales-
poň trochu Vás vtáhlo do pohádkových 
vzpomínek.

Máj, nejen lásky čas … Je to i čas, 
kdy se máme možnost na chvíli zasta-
vit a poděkovat všem maminkám, za 
lásku, starost, probdělé noci a všech-
nu tu obětavost, kterou věnují svým 
dětem. I děti u nás ve školce pilně pra-
covaly a chystaly dárečky pro své ma-
minky. Nejen u Sluníček, ale také ve 
třídě, těch nejmenších - Kuřátek bylo 
rušno a všichni měli napilno. Děti pro 
své maminky vyrobily nádherné sr-
díčkové přívěsky na krk. Vyráběly je 
opravdu samy a s tou největší pečli-
vostí a láskou. Starší děti od Sluníček, 
ještě ve volném čase zvládly nádherný 
keramický obrázek, který jistě mno-
hým z rodičů, již zdobí domácnost. To 
vše bylo doprovázeno nádhernými be-
sídkami věnovanými maminkám, ale 
potěšit se mohli přijít všichni, koho si 
děti pozvaly. Na závěr rodiče mohli 
posedět u kávy a výborné buchty, za 
kterou děkujeme úžasným paním ku-
chařkám ze školní jídelny.

Besídka u Kuřátek byla v režii uči-
telek Markéty Macurové, Mgr. Barbory 

Golové a chůvy Markéty Uřinovské. 
Ty dokázaly vytvořit a složit celé pás-
mo tak, aby děti bavilo a i ti nejmenší 
dvouleťáčci vše zvládli a mohli uká-
zat, jak moc jsou šikovní. Byla to pře-
hlídka opravdu neskutečných kousků. 
Básničky, písničky, pohádka, k tomu 
nádherné kostýmy a úžasné účesy od 
„dvorní kadeřnice“, které tímto děku-
jeme za obě třídy.

O den později byla besídka i u Sluní-
ček, kde se děti opět ukázaly, jak moc 
jsou šikovné. Písničky, hra na flétny 
a plno básniček, to vše si mohly mamin-
ky užít plnými doušky a my doufáme, že 
se to nejen jim líbilo. Na konci obou be-
sídek byly maminkám předány dárečky 
s obrovskou, jistě tou nejsladší, pusou. 
Rodičům od Sluníček bychom chtěli moc 
poděkovat za krásné vzkazy, které nám 
tady po besídce nechali na našich vzpo-
mínkových plakátech. Moc si toho váží-
me a ceníme si každého vzkazu. 

Pomalu se školní rok chýlí ke konci 
a nás i přes to, ještě čeká měsíc nabitý 
zážitky. Držte nám palce,  ať se vše vy-
daří, přeje nám počasí na výlety a zpě-
vákům ať to pořád tak krásně zpívá. 
A občas si zkuste s dětmi, vnoučaty 
zazpívat taky, užijete si u toho určitě 
spoustu legrace.

S písničkou je hezčí svět…
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Co se děje v okolí

Kam na velký výlet? Na osvědče-
ný Liščí mlýn. A opět nás nezklamal, 
o zábavu bylo dobře postaráno. A ne-
jen o zábavu, ale také o oběd a hlavně 

nám vyšlo krásné počasí, což už před-
určuje povedený výlet.

Na Liščím mlýně máte zaručeno, že 
se o indiánech dozvíte vše, co potře-
bujete, osaháte si to, co Vás zaujme, 
a vyzkoušíte si, na co máte odvahu. Od 

indiánských her, přes jízdu na koni po 
lukostřelbu. Na památku si pak odve-
zete kromě spousty zážitků také indi-
ánský předmět na památku.

No zeptejte se dětí, ty byly nadše-
né. Mgr. Aranka Barešová

Motýlci v Liščím mlýně 2019

www.ladnaceladna.cz 
 ladnaceladna 

OTEVÍRACÍ DOBA AREÁLU:
pátek 14.00–24.00 / sobota 12.00–24.00

ZA PODPORY 
OBCE ČELADNÁ

PÁTEK 2. SRPNA 2019

HUDEBNÍ SCÉNA:
16.00–17.00 Shape The Cat
18.00–19.00 Jaroslav Uhlíř
20.00–21.00 David Kraus
22.00–23.00 Hańba! (PL)

DIVADELNÍ SCÉNA:
17.00–18.00 Divadlo Ententýky
19.00–20.00 Vasilův Rubáš
21.00–22.00 Dundee & Friends
23.00–24.00 DJ DayD

SOBOTA 3. SRPNA 2019

HUDEBNÍ SCÉNA:
13.30–14.30 Michal Nesvadba
15.15–16.00 Where Are We Now
17.00–18.00 FiHa 
19.00–20.00 Thom Artway
21.00–22.00 Tata Bojs
23.00–24.00 Dr. Zeppelin & live band 

DIVADELNÍ SCÉNA:
14.30–15.15 Divadlo SemTamFór 
16.00–17.00 René Matlášek
18.00–19.00 Divadlo SemTamFór
20.00–21.00 Veronika Wildová a Divoko 
22.00–23.00 Cimbálová muzika Úsměv

PO OBA FESTIVALOVÉ DNY:
dětské filmy a divadla / cirkusové šapitó / malování na obličej
čtení pohádek vystupujícími umělci / dílničky a atrakce pro děti 
stolní hry / klidová zóna se zázemím pro kojící maminky

PARTNER:
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V sobotu 25. května 2019 jsme  
v Beskydském rehabilitačním cen-
tru v Čeladné za ideálního počasí 
slavnostně zahájili hlavní „lázeň-
skou“ sezónu.

ATRAKCE PRO DĚTI
Připravili jsme půldenní program 

pro více generací, a tak brzké odpoled-
ne patřilo nejdříve dětem, které se moh-
ly vyřádit ve skákacím hradě, nechat si 
„vytetovat“ obrázek nebo namalovat ob-
ličej. Připravena byla pro ně také soutěž-
ní hra v parku, kde si mohly na různých 
stanovištích prověřit svoje znalosti  
a dovednosti. Děti měly správně roz-
třídit různé typy odpadků, rozpozná-
valy stopy zvířat, střílely z praku a vá-
zaly uzly. Soutěže se zúčastnilo celkem  
60 dětí, vyhlášení tří nejlepších proběh-
lo později odpoledne přímo na pódiu. 
Vítězové obdrželi od ředitele BRC Mila-
na Bajgara permanentku na pět vstupů 
do wellness bazénu Lara a samozřejmě 
také něco sladkého na zub.

POSELSTVÍ ALBÍNA POLÁŠKA
Ve tři hodiny začal hlavní program 

komponovaným pásmem s kapelou 
Praktik People Na slovíčko s Albínem 
Poláškem. Připomněli jsme si 140. vý-
ročí narození tohoto sochaře, význam-
ného frenštátského rodáka. Pásmo při-

pomnělo Poláškův odchod do Ameriky 
ve 22 letech, nástup do umělecké ško-
ly ve Filadelfii, cesty do Evropy a život 
plný odvahy, tvrdé práce a píle. Také 
nezměrnou vůli, se kterou se například 
posledních 15 let života vyrovnával se 
svým ochrnutím na levou polovinu těla, 
aniž by ustal v umělecké práci. Právě 
to může být velkým povzbuzením pro 
naše pacienty, z nichž řada se k nám 
přijíždí léčit se stejným onemocněním. 
Strůjcem svého osudu (to je název so-
chy, jejíž menší kopie je v parku BRC) 
může ale být – a měl by být – každý. To 
bylo poselstvím tohoto programu, ve 
kterém zazněla také dvacítka známých 
písní v podání Praktik People.

TESÁNÍ VLASTNÍHO OSUDU
Albína Poláška jiným úhlem pohledu 

představil třicetiminutový film Tesání 
vlastního osudu, který měli návštěvníci 
možnost shlédnout v salonku Apartmá-
nového domu Lara celkem čtyřikrát, 
vždy v přestávce hlavního programu. 

POCTA WALDEMARU MATUŠKOVI
Následovalo vystoupení s názvem 

Pocta Waldemaru Matuškovi v podání 
tria Jaromíra Adamce. Shodou okol-
ností letos v květnu uplynulo deset let 
od úmrtí tohoto oblíbeného zpěváka, 
kdo by si tedy rád nezapíval jeho ne-

smrtelné písničky spolu s velmi au-
tentickým interpretem. Dokonce si 
někteří diváci s chutí zatančili před 
podiem. Přestávka na občerstvení pak 
přišla jistě vhod, kompletní catering 
výborně zajišťovali po celou dobu za-
městnanci stravovacího úseku hned  
v několika venkovních stáncích a také 
v restauraci a v kavárně.

ABBA CZ ROZTANČILA DIVÁKY
Návštěvníci pak s napětím očekáva-

li další, večerní program – vystoupení 
skupiny ABBA CZ. To bylo skutečným 
vyvrcholením, 100% živé hraní a hned 
první skladba Ring, ring zvedla k tan-
ci mnohé posluchače, pak už na pro-
stranství před pódiem jen přibývali 
další. Zazněly ty nejznámější šlágry 
– Voulez-Vous, Super Trouper, Dancing 
Queen, Me and You, Cikitita… Kapela 
jela bez přestávky, a tak byl chvilkami 
stan se stoly a s lavicemi téměř prázd-
ný. Všichni si s chutí zatančili. Padla 
tma, a tak iluze návratu do 80. let, kdy 
byla tato švédská skupina na vrcho-
lu, byla dokonalá. Jen neradi jsme se 
s nimi loučili.

Byl to zkrátka vydařený půlden.  
A jestli jste letos nestihli přijít, nesmut-
něte, za rok budeme určitě sezónu ote-
vírat znovu.  Andrea Adamová

Otevření sezóny s otevřenou náručí
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PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

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

Telefon: 603 315 738

* * *

PRODÁM LEVNĚ 
››  perfektní zateplenou boudu pro středního psa  ‹‹

››  nové dojezdové kolo 135/70 R15  ‹‹
Tel.: 605 452 122

* * *

Koupím staré FILMOVÉ PLAKÁTY. 
Tel.: 704 404 825

E-mail: strapec1@email.cz

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

více informací na tel.: +420 556 850 154
a e-mail: noviny@kuncicepo.cz

ZDE MŮŽE BÝT VAŠE REKLAMA


