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Máme pro Vás výbornou zprávu! 
Obdrželi jsme sdělení o poskytnutí 
dotace od Ministerstva financí - Název 
výzvy: VPS-228-3-2021 Podpora ob-
novy a rozvoje materiálně technické 
základny regionálního školství v pů-
sobnosti obcí. 

Projekt: Obec Kunčice pod On-
dřejníkem - Rekonstrukce školní 
kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského

Předběžná alokace dotace je ve 
výši 8.919.072 Kč (bude ještě mírně 
upraveno, dle vysoutěžení GASTRO 
TECHNOLOGIE). V průběhu měsíce 
července budou na Ministerstvo fi-
nancí zaslány podklady pro vydání 
Registrace akce a Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace. 

Práce ve školní kuchyni již započa-
ly – viz. foto.

Michaela Šebelová, starostka obce

Milí sousedé,
v tomto úvodníku bych se chtěla 

věnovat neštěstí, které postihlo ně-
kolik vesnic na jižní Moravě. 

Vím, že mnozí z Vás vyjeli jako 
dobrovolníci pomáhat přímo na 
místo osobně. Mnozí to máme v plá-
nu. Mnozí přispíváme na nejrůznější 
účty, které za účelem pomoci vznik-
ly. Pomoc bude potřeba ještě dlouho. 
Za jakoukoliv formu pomoci každého 
z Vás ze srdce DĚKUJI. Rozsah kata-
strofy je opravdu nesmírný. 

POMÁHÁ I NAŠE OBEC
Jsem velmi ráda, že zastupitelstvo 

obce na svém červnovém zasedání 
schválilo zaslání příspěvku na pomoc 
obcím postiženým přírodní kata-
strofou na transparentní účet č. 123-
3116420297/0100, zřízený Jihomo-
ravským krajem ve výši 250.000 Kč. 
Peníze jsme již odeslali se vzkazem: 
„Zdravíme z Beskyd, držíme moc 
palce!“ Na pomoci jsme se okamžitě 
shodli zcela jednotně. Velice děkuji 
zastupitelům obce za vstřícnost. 

A jak jsme došli právě k této část-
ce? Jedna z úvah zněla, s jakou část-
kou obec ročně hospodaří na jedno-
ho obyvatele. Průměrně se dá hovo-
řit o 20.000 Kč ročně, letos je to ale 
téměř 40.000 Kč. A z této částky vě-
nujeme 100 Kč za každého obyvatele 
na pomoc jiným obcím, které potkalo 
neuvěřitelné neštěstí.

Na závěr si dovolím citovat z jed-
noho příběhu, který zveřejnila nada-
ce Člověk v tísni:

„Roztáhli jsme pak žaluzie a všech-
ny domy naproti byly stejně šedé, bylo 
zataženo, nikdo neměl okna, nikdo ne-
měl střechy. Všechny domy byly vyskle-
né a už tu nebyly stromy.” 

Přeji Vám bezpečné léto a zůstá-
vejte zdraví! Vaše Míša

Slovo starostkyDostaneme dotaci na školní kuchyni
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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 11. 9. 2021 od 14:00, v areálu 
TJ Sokol. Podrobnosti během měsíce srpna na plakátech.
  Těšíme se na Vás!

Jedná se o obrovsk ý 
ú s p ě c h .  Ne b o ť  c e l -
k em b y lo  p o dp oř e -
no jen 61 projektů za 

476.000.000 Kč z 681 projektů 
celkem za 4.785.000.000 Kč. Šan-
ce byla tedy jen 10 % !!!

Náš projek t se umíst i l na 
40. místě a byly tak pro nás ze 
státního rozpočtu vyčleněny pří-
slušné finance. 
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Obec informuje

Na tento projekt 
jsme získali dotaci 
z Programu rozvo-
je venkova získanou 
prostřednictvím MAS 

Frýdlantsko-Beskydy. Chtěla bych ve-
lice poděkovat zaměstnankyním naší 
Místní akční skupiny, paní Radaně 
Malouškové a paní Zuzaně Pavlisko-
vé za velkou pomoc při administraci 
této dotace.

Celkové výdaje projektu, na kte-
ré může být poskytnuta dotace byly 
stanoveny ve výši 498.641 Kč, cel-
ková přiznaná výše dotace je ve výši 
398.912 Kč.

Předmětem projektu byla rekon-
strukce prostor bývalého zdravotní-
ho střediska, které byly od roku 2018 
prázdné. Protože žádní odborní léka-
ři neměli o prostory zájem, rozhodla 
se je obec využít pro potřeby místní 
knihovny a také jako místo pro vol-
nočasové aktivity široké veřejnosti, 
zejména pak jako místo pro setkávání 
matek s dětmi a seniorů.

Rekonstrukcí došlo k technickému 
zhodnocení stávající budovy. Před-
mětem projektu byla rekonstrukce 
stávajícího WC, v chodbě, v místnosti 
knihovny a ve společenské místnosti 
byla provedena rekonstrukce podla-
hy. Do knihovny byly pořízeny nové 
regály na knihy – byl pořízen kvalitní 
Library systém - celokovový profesio-
nální stavebnicový systém určený pro 
ukládání knih.

Dále byl v rámci tohoto projektu po-
řízen dataprojektor, který bude využí-
ván jak pro činnost knihovny, tak pro 
volnočasové aktivity široké veřejnos-
ti. Dataprojektor a promítací plátno 
budou umístěny ve společenské míst-
nosti, s variací promítání na chodbě, 
která bude pro svou prostornost moci 
být také variabilně využívána pro ak-
tivity knihovny i pro volnočasové ak-
tivity široké veřejnosti.

Realizací projektu dostane míst-
ní knihovna v Kunčicích pod Ondřej-
níkem dostatečné prostory pro svou 
činnost. Nové funkční a lepší prostory 
umožní častější využití.

Součástí prostor je také kuchyňka, 
jejíž rekonstrukce není předmětem 

dotace, dále byla provedena komplet-
nı́  rekonstrukce elektroinstalace. 
Tyto náklady jsou plně hrazeny z roz-
počtu obce. Kromě nově pořízeného 
vybavení z dotace, bude také použito 
stávající vybavení ve vlastnictví obce 
(zejména nábytek a stoly). Obměna 

vybavení bude postupně realizována 
z rozpočtu obce.

Stěhování do knihovny proběhne 
v průběhu měsíce srpna. Čtenáře při-
vítáme v září. Těšíme se na Vás 

Michaela Šebelová, 
starostka obce

Budování zázemí pro knihovnu
PŘED

PŘED

PŘED

PO

PO

PO
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Závodná Božena 87
Vengřin Vladislav 83
Knapek Oldřich 83
Krpcová Jarmila 83
Menšíková Alenka 81
Vedralová Iva 81
Binarová Libuše 75
Frydrych Vladislav 75
Glistová Alena 75
Chaloupka Josef 70
Mičulková Jana 70

Papiorek Jiří 70
Mrkva Vladimír 65
Pustějovský Rostislav 65
Střalka Vilém 65
Magnusková Iveta 60
Turšner Josef 60

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

Bordovská Marie 92
Vybíralík Drahoslav 87
Klečková Ludmila 81
Kovalský Václav 81
Ručková Jana 81
Šlachta Jiří 80

Tabášková Sylvie 80
Krkoška Jiljí 70
Mrnuštíková Jiřina 70
Fajkus Alexander 65
Šimůnek Martin 65
Klímek Vladimír 60

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

Kristýna Majerková, 
matrika a evidence obyvatel

Jubilanti červenec 2021

Jubilanti srpen 2021

Společenská rubrika

Rozloučení
V měsíci červnu jsme se napo-

sledy rozloučili s panem Petrem  
Krmáškem, s paní Janou Bjačkovou,  
panem Pavlem Střálkou a paní  
Marií Strnadlovou.

Dovolte nám vyjádřit všem pozůsta-
lým upřímnou soustrast za Vaše drahé 
zesnulé. Kristýna Majerková, 

matrika a evidence obyvatel
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Vzpomínky

Dne 19. července 2021  
vzpomínáme 15. výročí úmrtí 

pana Jana Šilbacha.  
Kdo jste ho znali,  

vzpomeňte s námi.
Manželka Jindra,  

syn Marek a dcera Silvie  
s rodinami 

Dne 1. července 2021  
uplyne 15. výročí od úmrtí  

paní Marie Adamcové. 
Vzpomíná manžel Jan,  
děti Petr, Pavel a Karla  

s rodinami
Dne 20. července uplyne 11 let, 

kdy nás navždy opustila  
naše milovaná maminka  

paní Ludmila Poledníková. 
Zároveň dne 12. července  

vzpomínáme 37. výročí úmrtí 
našeho drahého tatínka  
pana Jiřího Poledníka.

S láskou a úctou vzpomínají synové 
Lumír, Jiří a dcera Jana s rodinami

Dne 23. července 2021  
uplyne 20 let od úmrtí  

pana Milana Káně.  
Kdo jste ho znali,  

vzpomeňte s námi.
Dcera Květa s rodinou  
a syn Milan s rodinou

Dne 30. července  
uplyne pět let od úmrtí  

Emila Cochlara.  
Kdo jste ho znali,  

vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkuje  
manželka s rodinou* *
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Po dlouhé době jsme konečně mohli 
přivítat nově narozené občánky Kun-
čic, tentokrát zcela netradičně. Děti 
s námi komunikovaly, usmívaly se, 
některé už po čtyřech lezly po obřad-
ní síni. Děkujeme všem rodičům, že se 
svými dětmi přišli a vytvořili hezkou 
atmosféru této slavnostní akce.

Dětem i rodičům přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Kristýna Majerková – matrikářka
Foto: David Šrubař

Fotogalerie na stranách 4 a 5

Vítání občánků
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V sobotu 29. května jsme přivítali Vladimíra Kahánka, Stellu Pavlíkovou, Emilii Čížovou, Lubomíra Laski, 
Valerii Marii Opustilovou, Jindřicha Byrtuse, Tobiáše Boháče a Samuela Daníčka.
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V sobotu 12. čer vna jsme přivítali Dominiku  
Danišovou, Johanku Golíkovou, Filipa Jančara, Karla  
Klimeše, Kristýnu Doležílkovou, Báru Šrubařovou 
a Karolínu Vedralovou.
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Na přelomu května a června museli 
obyvatelé obce i chatové kolonie pře-
konávat jisté dopravní obtíže spojené 
s rekonstrukcí krytu lesní cesty č. 69C. 
Úsek cesty v délce 1 485 metrů se znač-
ně poničeným krytem z penetračního 
makadamu byl obnoven novou kry-
tovou vrstvou KAPS-LE (KAmenivo 
zpevněné Popílkocementovou Sus-
penzí pro LEsní cesty). Protože se jed-
ná o novou patentovanou technologii, 
pokusíme se tímto článkem vysvětlit, 
co vedlo k jejímu použití.

Jeden slogan ze silniční branže 
v době budování komunismu hlásal: 
„Komunismus bude, až budou všude 
dálnice.“ Dnes už komunismus nebu-
dujeme, ani dálnice zdaleka nevedou 
všude tam, kde bychom je potřebovali. 
Nicméně základní problém přetrvává. 
Cesty jsou drahé. Obec Kunčice pod On-
dřejníkem má ve správě 56 kilometrů 
místních komunikací různých katego-
rií. Jak účelně zajistit jejich sjízdnost 
a minimalizovat náklady za opakované 
a krátkodobé záplatování?

Posouzení stavu komunikací ve sprá-
vě obce i s návrhem postupných oprav 
s volbou vhodných technologií zpraco-
vala Ing. Kateřina Kubešová ze společ-
nosti MRK Pozemní práce s.r.o. Techno-
logii KAPS-LE vybrala na základě refe-
rence a z důvodů odpovídajícího zadání. 
Cesta na Maralák má charakter lesní 
cesty a vede místy i extrémním sklo-
nem nad 15%. Takových cest převážně 
pro lesní správy, ale také pro obce bylo 
vybudováno v České republice od roku 
2011 několik desítek. Jaké jsou důvody 
pro použití technologie KAPS-LE?

První důvod je TECHNICKÝ. Tech-
nologie KAPS-LE používá nový princip 
stmelení vrstvy kameniva speciální ti-
xotropní popílkocementovou suspenzí. 
Tedy směsí elektrárenského popílku, 
cementu a vody, která byla dovážena 
na stavbu v autodomíchávačích z be-
tonárny v Rožnově pod Radhoštěm. 
Popílkocementová suspenze je roz-
prostřena na vrstvu kameniva frakce 
32/63 a následně zavibrována do me-
zer silničním vibračním válcem. Vlivem 
hutnění dojde k zaklínění zrn kameni-
va, která vytvoří pevnou kostru vrstvy, 
jejíž mezery jsou vyplněny suspenzí. 
Po zatvrdnutí suspenze vznikne veli-
ce únosná vrstva charakteru betono-
vé deky s dlouhodobou životností. Fy-
zikálně mechanická charakteristika 
vrstvy, návrhový modul pružnosti, do-
sahuje hodnoty E = 8 000 – 12 000 MPa. 
Pro srovnání lze uvést, že návrhový 
modul penetračního makadamu, tedy 
vrstvy, která byla původním krytem 

cesty, je pouze E = 800 MPa, tedy de-
setkrát menší. Jinými slovy: takto pev-
ná a únosná vrstva by měla disponovat 
dlouhodobou životností v délce mini-
málně 20 let. To byl první vážný důvod 
pro volbu technologie KAPS-LE.

Druhý důvod je EKONOMICkÝ. Tech-
nologie KAPS-LE je ve srovnání s ob-
vyklými technologiemi používanými 
na stavbu krytů vozovek mimořádně 
úsporná. Jak asfaltový beton, tak cemen-
tobetonový kryt jsou v plném objemu 
vrstvy míchány ve speciálních výrob-
nách, obalovnách nebo betonárnách. 
Vlastní kryt se potom z dovezeného 
materiálu pokládá strojními souprava-
mi tzv. finišery. Jen pro zajímavost, dál-
niční finišery na betonový kryt se po-
hybují v cenách mnoha desítek milionů 
korun. Proto (nebo i proto) jsou cesty 
opravdu nákladné. U technologie KAPS-
-LE se míchá v betonárně jen třetina 
objemu vrstvy (popílkocementová sus-
penze), kamenivo se na stavbu vozí pří-
mo z lomu. Místo finišeru rozprostírají 
suspenzi na povrchu vrstvy kameniva 
dělníci s košťaty. Díky tomuto „ručnímu 
finišeru“ jsou práce nákladově výrazně 
nižší. Celou strojní sestavu, která vrstvu 
KAPS-LE vytváří, představuje otočný 
bagr, který buduje hrázky jako krajnice 
a rozprostírá kamenivo do vyrovnané 
vrstvy, a dále vibrační válec. O výhod-
nosti vrstvy KAPS-LE v ekonomickém 
srovnání svědčí následující čísla. 

Cena vrstvy asfaltového betonu 
v tloušťce 50 mm se pohybuje oko-
lo 250 Kč/m². Aby vozovka opravdu 
chvíli vydržela, měla by na podkladu 
z nestmeleného kameniva mít alespoň 
dvě vrstvy asfaltového betonu – pod-
kladní a krytovou vrstvu. To znamená 
2 x 250 = 500 Kč/m² za 100 mm krytu.

Cena vrstvy KAPS-LE se podle míst-
ních dovozových vzdáleností pohybu-
je od 400 do 500 Kč/m², ale za tloušť-
ku 200 mm (!). Právě tato standardní 
tloušťka byla použita na opravu cesty 
na Maralák. Lze tedy bez přehánění 
uvést, že za stejnou cenu dává vrstva 
KAPS-LE DVOJNÁSOBNOU tloušťku. 
A to je zároveň pravé vysvětlení dlou-
hodobé životnosti vrstvy.

Pokud by místo KAPS-LE padla vol-
ba na klasickou stavbu celé vozovky, 
tedy odtěžení původních vrstev, odvoz, 
skládkování, úprava pláně, nestme-
lené podkladní vrstvy až po uvedený 
dvouvrstvý asfaltový kryt, tak by se 
cena této stavby nejspíš nezastavila 
na 10 milionech korun. Rozhodnutí 
zastupitelstva vyzkoušet novou tech-
nologii KAPS-LE z uvedených technic-
kých a ekonomických důvodů má tedy 

prokazatelně úsporný efekt. Životnost 
vrstvy je trumf, který si technologie 
KAPS-LE nese s sebou a který lze už 
jen trpělivě odpočítávat po přečkaných 
zimních obdobích.

Z hlediska uživatelů je třeba upozor-
nit na efekt hrubozrnného povrchu. Ten 
je součástí vlastní technologie (jak byla 
budována v horní části cesty), a má na 
lesních cestách ve vyšším stoupání vý-
razný protiskluzový efekt. Nicméně uži-
vatelé této cesty mají zejména osobní 
automobily, takže bylo v průběhu stav-
by přistoupeno k dodatečnému vyhla-
zování textury povrchu opakovaným 
hutněním malým silničním válcem ve 
večerních hodinách. Přesto není dosa-
žitelná hladkost povrchu jako u vrstev 
pokládaných finišerem. To je prostě zá-
kon zachování energie: „Něco za něco.“ 
Dokonce i barevná nestejnoměrnost po-
vrchu podle postupného zrání suspenze 
může někoho překvapit. Ale po uvedení 
do provozu dojde díky dopravě i k vizu-
ální homogenizaci vzhledu cesty. Pokud 
se tedy někomu nebude KAPS-LE na po-
hled líbit, snad ho přesvědčí uváděná ži-
votnost a trvanlivost.

Poslední uživatelské upozornění. 
Lesní cesty jsou projektovány na ná-
vrhovou rychlost 30 km/h. Není dů-
vod takto omezovat rychlost na opra-
vené místní komunikaci, ale je dobré 
mít tento fakt na paměti. Pevný povrch 
zbytečně svádí k jízdě rallye. 

Druhé upozornění se týká krajnic. 
Cesta se po obnově krytu vizuálně roz-
šířila. Původní šířka krytu z penetrač-
ního makadamu byla na většině úseku 
od 3,0 do 3,5 metru. Nový kryt částečně 
překrývá i nestmelené nasypané kraj-
nice, které sloužily jako technologické 
ohraničení budované vrstvy (hrázky). 
Zejména při nečekaném vyhýbání vo-
zidel je třeba mít na paměti, že krajni-
ce jsou skutečně nestmelené, cesta má 
jeden jízdní pruh. Nicméně skutečnost, 
že je poctivě opravená s dlouhodobým 
horizontem životnosti, by měla být tím 
hlavním pozitivním důvodem k jejímu 
hodnocení.

Na závěr bychom rádi poděkova-
li vedení obce v čele s paní starostkou 
Mgr. Michaelou Šebelovou a panem mís-
tostarostou Davidem Fojtíkem za pro-
jevenou důvěru, velký zájem a účinnou 
podporu při stavbě. Vděčnost patří sta-
vební firmě pana Tomáše Nevřivy, která 
s maximální profesionální dovedností 
a obětavostí cestu z KAPS-LE vybudo-
vala. Ing. Igor Večerka, 

Ing. Věra Vrtěnová, SILMOS s.r.o.
Zpracováno pro Obecní noviny, 

Kunčice pod Ondřejníkem

Nová lesní cesta na Maralák s krytem s KAPS-LE
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Technologií KAPS-LE jsme MK 69c nakonec  
opravili v rozsahu 1 485 m 

S ohledem na skutečný stav místní 
komunikace bylo v rámci kontrolních 
dnů stavby se všemi dodavateli dohod-
nuto navýšení rozsahu opravy tech-
nologií KAPS-LE o 325 m z původních 
1 160 m na celkových 1 485 m. Byla 
proto uzavřena nová kupní smlouva se 
společností Českomoravský beton a.s., 
betonárna Rožnov pod Radhoštěm na 
dodávku suspenze a Dodatky č. 1 k již 
uzavřeným smlouvám s panem Tomá-
šem Nevřivou (na stavební práce a do-
dávku kameniva) a se společností Sil-
mos s.r.o., Brno na výkon technického 
dozoru a poskytnutí licence (využití 
patentované technologie).

S ohledem na skutečnost, že všech-
ny práce byly fakturovány podle sku-
tečnosti a v původních smlouvách byla 
rezerva, došlo k celkovému zlevnění ná-
kladů na opravu MK. Průměrná cena dle 
původního rozsahu opravy byla 536 Kč 
/m² a průměrná cena celé opravy včet-
ně prodlouženého úseku je 472 Kč/m². 

Smlouvy jsou také zveřejněny na 
našem profilu zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/
zakazka/oprava-krytu-vozovky-mk-69c-
-v-obci-kuncice-pod-ondrejnikem

Fotografie Davida Šrubaře z této 
stavební akce byly aktualizovány 
a doplněny na odkazu:

ht t ps://w w w.zonerama.com/ 
srubard/Album/7334774

Dostupné také z aktualit na webu 
obce: http://www.kuncicepo.cz/aktualne

Jsme rádi, že jsme tuto technologii 
v naší obci vyzkoušeli a věříme, že 
jsme za rozumné peníze získali kva-
litní funkční cestu na mnoho let. Viz. 
článek na straně 6.

Michaela Šebelová a David Fojtík
Foto: David Šrubař

Položka
Kalkulace Skutečnost

Množství Cena [Kč] Množství Cena [Kč]

Popílkocementová suspenze 
dodávka včetně dopravy a čekací 
doby á 2 090 Kč/m³ 
(dne 8.6. á 2 235 Kč/m³) 
Českomoravský beton a.s.

350 m³ 733 250,00 368 m³ 820 130,00

Kamenivo celkem včetně dopravy 1 615 tun 511 900,00 1 860 tun 585 700,00

Celkem materiál + stavební práce 
Tomáš Nevřiva 1 892 250,00 2 133 972,00

SILMOS s.r.o. – příprava,  
organizace a řízení 
10% celkových fakturačních nákladů 
Technický dozor stavby

189 225,00 213 397,00

SILMOS s.r.o. – zkoušky suspenze 
5% celkových fakturačních nákladů 
Licenční smlouva

94 613,00 106 699,00

Celkem bez DPH 2 176 088,00 2 454 069,00

Kontrolní výpočet jednotkové 
ceny 536 Kč/m² pro 1 160 m 472 Kč/m² pro 1 485 m
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Knihovna o prázdninách 
V měsíci červenci bude knihov-

na uzavřena, v měsíci srpnu bude 
otevřena ve dnech 2., 4., 9. a 11.8. 

Léto se nám pomalu blíží a s ním 
i čas na odpočinek a pěknou knížku. 
Přijďte včas si vypůjčit hezkou kníž-
ku do naší knihovny.

DOVOLENÁ SeniorTaxi
12. 7. - 16. 7.

Máme za sebou bezmála další rok 
projektu, který provozuje Středis-
ko sociálních služeb města Frýdlant 
nad Ostravicí. Naši občané službu jen 
v květnu využili u 25 jízd a ujeli k ná-
vštěvám lékařů, zdravotnických zaří-
zení a lékáren celkem 393 km. Máme 
vydaných 42 průkazů.

Opětovně připomínáme, že prů-
kaz si bezplatně vyřídíte na obec-
ním úřadě v úředních hodinách na 
sekretariátu u paní Daniely Kociá-
nové, tel. číslo 556 850 154.

Službu mohou využívat senioři 70+ 
a osoby v nepříznivé sociální situaci 
v důsledku zdravotního stavu, kteří 
jsou držiteli průkazu TP, ZTP, ZTP/P ve 
věku 40 + s trvalým bydlištěm v obci. 
Stačí vzít s sebou občanský průkaz a fo-
tografii o rozměrech 35 mm x 45 mm.

Provozní doba služby Senior 
Taxi je v pracovní dny od 6:30 do 
15:00 hod. Doprovodu hendikepo-
vané osobě je služba Senior Taxi po-
skytovaná bezplatně. Cena za 1 ki-
lometr je 7,50 Kč, cesta ke klientovi 
je zdarma. Přepravu služby Senior 
Taxi si můžete objednat na čísle 

776 241 220

Pro návštěvu ambulance praktic-
kého lékaře stále platí, pokud máte ja-
kékoliv infekční onemocnění (zvýšená 
teplota, bolesti hlavy, v krku, celková 
slabost, bolesti svalů, nachlazení, prů-
jmy...) – vždy prosím nejprve telefo-
nujte nebo pište na email a nevstu-
pujte do čekárny. Nadále je NUTNÉ 
se k vyšetření u lékaře nebo k od-
běrům krve objednávat.

Tel. do ambulance PL: 556 850 110, 
email: mudr.chovancik@seznam.cz

DOVOLENÁ v ambulanci  
praktického lékaře 

MUDr. Jana Chovančíka:
19. 7. 2021 - 31. 7. 2021
16. 8. 2021 - 21. 8. 2021

Zástup pro akutní a naléhavé 
případy:

MUDr. Lucie Navrátilová
Čeladná 1 – Tel.: 558 684 044
PO, ÚT, ČT, PÁ        9.00 - 12.00
ST                             14.00 - 17.00

Nutné se předem do ordinace te-
lefonicky objednat!

Dne 1. 6. 2021 se oficiálně pro ob-
čany spouští elektronické podání 
žádosti o řidičský průkaz prostřed-
nictvím Portálu občana (tzv. ePodání)

O co, jak a kde lze zažádat? 
• Možnost podání žádosti o výměnu ři-

dičského průkazu máte po přihlášení 
do Portálu občana (https://obcan.por-
tal.gov.cz/prihlaseni) v případě uply-
nutí platnosti nebo blížícího se 
konce platnosti Vašeho řidičského 
průkazu, ne však dříve než 90 dnů 
před koncem platnosti. 

• Expresní výměnu tj. do 5 pracov-
ních dnů nebo výměnu z důvodu 
změny příjmení nebo ztráty je plá-
novaná až v další etapě projektu.

• Podmínkou pro podání žádosti je 
mít přístup do Portálu občana (NIA 
ID, Mobilní klíč eGovernmentu, 
bankovní identita…) a mít zde při-

pojenou datovou schránku fyzické 
osoby. Více informací na www.mvcr.
cz/clanek/portal-obcana.

• Neplatný průkaz musí každý žada-
tel odevzdat při převzetí nového

• Nový řidičský průkaz bude možné 
vyzvednout také zmocněncem, 
na základě ověřené plné moci

• Řidičský průkaz si můžete vyzved-
nout do 20 dnů od podání žádosti 
(zákonem stanovená lhůta)

Díky datové schránce je však mož-
né nejen ušetřit si cestu na úřad, ale 
také na poštu. Zřízení datové schrán-
ky je navíc bezplatné a lze o ni zažádat 
online (více na www.datoveschranky.
info). Díky nastavením notifikací na 
Portálu občana je také možné dostá-
vat všechna upozornění na datové 
zprávy prostřednictvím SMS nebo 
e-mailu.

SeniorTaxi – aktuálně

Ambulance praktického lékaře informuje

Elektronické podání žádosti 
o řidičský průkaz

Zálohové 
platby za vodné 
a stočné 2021 
Vážení odběratelé pitné vody,

blíží se termín zálohových plateb 
za vodné a stočné pro III. čtvrtletí do 
25. července 2021.

Rezervace 
multifunkčního 
hřiště pro tábor 

Oznámení o průběhu aktivit 
airsoft a paintball letního tábora 
TAPAZA - omezený vstup do lesa.

Hry airsoft a paintball budou 
v lese nad táborem (bývalé RS 
Mládí) probíhat v termínu 1. 7. 
- 29. 8. 2021 vždy od 9:00 hod. 
do 12:00 hod. a od 15:00 hod. do 
18:00 hod. V těchto časech je ome-
zený vstup do lesa nebo po domlu-
vě s hl. vedoucím tábora. (Michal 
Chmelař, tel.: 724 315 620)

Multifunkční hřiště bude využívá-
no každý den od 9:00 do 11:00 hod. 
Hřiště nebude táborem využíváno 
v těchto dnech: 10.7., 11.7., 19.7., 
20.7., 28.7., 29.7., 6.8., 7.8., 15.8., 
16.8., 24.8., 25.8., 30.8., 31.8.
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Mobilní sběr nebezpečných a vel-
koobjemových odpadů proběhne dne 
18. září 2021 a provedou ho pracov-
níci firmy FCC Česká republika, s.r.o. 
spolu s pracovníky údržby obce.

Na těchto stanovištích v uvedené 
době může každý občan nebo vlast-
ník nemovitosti v obci odevzdat ne-
bezpečný odpad: olejové automobilo-
vé filtry, plechovky se zbytky barev, 
autobaterie i s elektrolytem, znečiště-
né láhve a sklo od chemikálií, zbytky 
přípravků na hubení škůdců a postři-
ky, staré kosmetické přípravky, staré 
léky, vyjeté motorové oleje, mořidla 
a rozpouštědla, plastové obaly a ná-
doby od škodlivin, hadry znečištěné 
barvami, oleji a vazelínou, obaly od 
sprejů apod.

Nebezpečný odpad přivezte pou-
ze v uvedenou dobu, aby jej mohli 
pracovníci odborné firmy od Vás 
přímo odebrat a uložit do mobilních 
kontejnerů a aby nezůstával nikde 
ležet bez dozoru!

Na těchto stanovištích v uvedené 
době může každý občan nebo vlast-
ník nemovitosti v obci odevzdat vel-
koobjemový odpad: odpad z běžné-
ho provozu, který nelze uložit do po-
pelnice: matrace, části nábytku, WC 
mísy, umyvadla, koberce, linolea, ko-
čárky apod.

Na daná stanoviště přivážejte pro-
sím velkoobjemový odpad až od vy-
značené doby, tj. od 8.00 hodin do doby 
uvedené u jednotlivých stanovišť. Po 
uvedené době již odpad na stanoviště 
nevozte, uložit tento odpad pak může-
te v provozní dobu do sběrného místa 
čp. 803 (areál Pily Kunčice p. O.), které 
bude otevřeno do 30. 10. 2021.  

Informace ke sběru  
elektroodpadů 

Elektroodpady se odevzdávají do 
místa zpětného odběru v areálu Pily 
Kunčice p. O. čp. 803, odkud jsou zdar-
ma odváženy smluvními kolektivní-
mi systémy. V sobotu 18. září 2021 
bude sběrný dvůr otevřen od 8.00 
do 11.00 hodin.

Informace o provozu  
sběrného místa

Sběrné místo komunálních odpadů 
obce Kunčice pod Ondřejníkem se na-
chází v areálu Pily Kunčice p. O. čp. 803, 
kontaktní telefon 734 288 922. Sběrné 
místo je zároveň i místem zpětného 
odběru odpadů - elektrospotřebiče.

Ukončení provozu sběrného mís-
ta bude 30. října 2021, znovu otevřen 
bude sběrný dvůr v březnu 2022. 

PROVOZ. DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA
Pondělí 15.00 – 17.00 hod.
Středa 15.00 – 17.00 hod.
Pátek  15.00 – 17.00 hod.
Sobota 10.00 – 12.00 hod.

Do sběrného místa je možno ode-
vzdávat velkoobjemové odpady, vy-
sloužilé elektrospotřebiče všech 
velikostí, baterie, zářivky, osvětlo-
vací tělesa a tříděný odpad – plas-
tové obaly ve žlutých pytlích, papír 
a kartony, sklo a železný šrot!

Další místa zpětného  
odběru odpadů

Náplně do tiskáren, tonery uklá-
dejte do sběrných boxů v budově obec-
ního úřadu.

Použité oleje z domácnosti v plas-
tových nádobách odevzdávejte v gará-
ži budovy obecního úřadu a do popel-
nic na použitý olej (také v PET láhvích) 
umístěných na veřejném prostranství 
u bytového domu pod kostelem čp. 564, 
u firmy Jurek S+R čp. 766 a u železnič-
ního přejezdu pod ruským kostelíkem, 
pod Stolovou u obchodu Tichý, u požár-
ní nádrže v Kolibách a u Hrušovanky na 
Maralově kopci. Nedávejte, prosím, 
olej do skleněných nádob, při mani-
pulaci dochází k jejich rozbití!!

Textil a oděvy ukládejte do kontej-
nerů na textil na stanovištích u pro-
dejny Hruška u Huťařství, na rozcestí 
k nádraží ČD a u rotundy (za dolním 
kostelem).

Plechovky, kovová víčka ze skle-
nic, hliníková víčka z jogurtů patří 
do kontejnerů na plasty (žlutá barva).

Kartonové krabice od mléka 
a džusů patří do kontejnerů na papír 
(modrá barva).

Pneumatiky odevzdávejte do 
místa zpětného odběru pneumatik – 
Pneuservis Patala v ulici Záhuní ve 
Frenštátě pod Radhoštěm – bez dis-
ků tel. 605 466 114.

Bioodpad a větve ukládejte celo-
ročně do velkých kontejneru v ohradě 
u garáží pod silnicí u obecního úřadu, 
kde jsou volně přístupné. Větší množ-
ství bioodpadů projednejte předem na 
tel. č. 734 288 922.

Drobný elektro odpad (do 50 cm 
délky) můžete uložit do kontejnerů 
na stanovištích u železničního přejez-
du pod ruským kostelíkem, u Hrušky 
a u rotundy.

Vážení občané a vlastníci rekreač-
ních chat, využijte, prosím, hromad-
ného sběru nebezpečných a velkoob-
jemových odpadů k odvozu nepotřeb-
ných věcí a nepřistavujte je v průběhu 
roku ke kontejnerům na komunální 
odpad, kam nepatří. V případě, že ne-
stihnete mobilní sběr, můžete v let-
ním období roku přivézt tyto odpady 
v provozní dobu do sběrného místa 
čp. 803. 

Děkuji všem, kteří přispějí k zlep-
šení čistoty a ochraně životního pro-
středí v naší obci. 

Danuše Svobodová, pracovník OÚ

Informace o sběru nebezpečných 
a velkoobjemových odpadů

STANOVIŠTĚ PRO SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
•  u autobusové zastávky „U lávky“  8.00 – 8.30 hod.
•  u autobusové zastávky „Kostel“  8.45 – 9.15 hod.
•  u autobusové zastávky „Huťařství“  9.30 – 10.00 hod.
•  u autobusové zastávky „Rozcestí ČD“ 10.15 – 11.00 hod.

STANOVIŠTĚ PRO SBĚR VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ
•  u autobusové zastávky „U lávky“ 8.00 – 10.00 hod.
•  u autobusové zastávky „Kostel“ 8.00 – 10.00 hod.
•  u autobusové zastávky „Huťařství“ 8.00 – 11.00 hod.
•  u autobusové zastávky „Rozcestí k ČD“  8.00 – 11.00 hod.
•  u železničního přejezdu pod ruským kostelíkem 8.00 – 11.00 hod.
•  u vodní nádrže v Kolibách 8.00 – 11.00 hod.
•  Koliba Tichý pod Stolovou 8.00 – 10.00 hod.
•  sběrné místo v areálu pily 8.00 – 11.00 hod.

PO ZÁŘÍÚT ST ČT PÁ SO NE
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Názory občanů

Dnešní doba je plná vizí a idejí 
o ochraně přírody, ale ne vždy se k li-
dem dostávají správné informace a do-
poručené ozkoušené postupy, jak pří-
rodě snadno a účinně pomáhat přímo 
na svých pozemcích. V posledních le-
tech se na paškál pravidelně dostává, 
seč trávníků, kdy jde často bohužel 
přístup z extrému do extrému. Proto 
jsem si dovolil upravit pár obecných 
pravidel, při jejichž dodržování může-
te sekat trávník co nejšetrněji.

Určitě platí, že trávníky je třeba 
séci. Už za dva roky bez posečení tráv-
níku převládnou trávy a hrstka nejo-
dolnějších vyšších rostlin a potřebné 
květiny a hmyz postupně mizí.

Otázka tedy zní, jakou frekvenci 
a termíny pro seč trávníků zvolit. Tak 
aby to vyhovovalo přírodě: motýlům, 
včelám, celkově hmyzu, kvetoucím rost-
linám a dalším organismům. Hlavním 
pravidlem by se měla stát rozmanitost. 
Pokud chceme na zahradu přilákat co 
nejvíce motýlů a jiného hmyzu, nesmí-
me ji nikdy posekat celou najednou. Ide-
ální je tzv. mozaiková seč, kdy jednotlivé 
sekané plochy střídáme, aby vždy ales-
poň v nějaké části zahrady zůstával vyš-
ší trávník s kvetoucími bylinami. Obec-
ně platí, že časná seč (do cca poloviny 
června) podporuje byliny, zatímco pozd-
ní seč je příznivá pro trávy. Pro začátek 

je vhodné zachránit pro přírodu tu část 
zahrady, kde se ještě vyskytují kvetoucí 
rostliny, ale i z průměrného trávníku lze 
vhodnou péčí vypěstovat během pár let 
pěkně kvetoucí louku.

Zahradu je také vhodné si rozdělit 
na více částí, podle způsobu využívá-
ní. Je naprosto pochopitelné, že je tře-
ba alespoň na části ponechat „anglic-
ký trávník“, na tom není nic špatného.

Péči o další části zahrady již ale mů-
žete rozrůznit. Nepříliš využívané plo-
chy větších zahrad stačí posekat jen 
dvakrát do roka. Někde v rohu lze pone-
chat i pár kopřiv nebo menší „džungli“, 
to ocení nejen hmyz, ale i třeba ptáci. 
Nejmenší část trávníku je také vhodné 
ponechat neposečenou přes zimu kvůli 
hmyzu, který v něm přezimuje. Na jaře 
pak ponechanou stařinu posekáme, po-
hrabeme a ještě chvíli necháme někde 

poblíž. Seč samozřejmě přizpůsobujeme 
i místním podmínkám, např. vlhkosti 
a úživnosti stanoviště nebo aktuálnímu 
počasí. Každá část vaší zahrady může 
vyžadovat jinou péči a nalezení její op-
timální podoby může chvíli trvat. Tam, 
kde chceme mít na zahradě rozkvetlý 
trávník s poletujícími motýly, nesmíme 
ovšem trávu nikdy mulčovat. To se hodí 
jen pro plochy užívané lidmi.

Posečenou trávu je vhodné odstra-
nit ihned nebo ji usušit na seno.

Pokud chcete jít ještě dál, je možné 
si vytvořit na větších plochách i vlast-
ní květnaté pásy / louky, jejich osivo se 
dá již běžně zakoupit na internetu. Sa-
mozřejmě i takováto plocha potřebuje 
vlastní údržbu, ale to už je jiná kapitola.

Svým přístupem k sečení a přede-
vším mozaikovou sečí můžete svou 
kapkou přispět k větší biodiverzitě ve 
svém okolí. Nemluvě o dalším přínosu 
pro udržení vody v krajině a zlepšení 
teploty půdy. Jako zajímavost uvádím, 
že neposekaná tráva udržuje teplotu 
půdy okolo 19,5 °C, kdežto 10 cm vy-
soký porost udržuje teplotu půdy již 
okolo 24,5 °C. Teplota holé země stou-
pá dokonce nad 40 °C.

Petr Tryščuk
Zpracováno ve spolupráci  

s RNDr. L. Spitzerem Ph.D. (Muzeum 
Valašska) a dalšími entomology

Asi jen málokdo nezná film Postřiži-
ny a nešťastný přístup správní rady, kdy 
je řediteli pivovaru Francinovi (v podání 
Jiřího Schmitzra) vyčítáno kde co nesou-
visejícího s chodem Pivovaru. Za legen-
dární hlášku z tohoto filmu lze považo-
vat „Pane správce, moje žena si onehdy 
stěžovala, že jste ji nepozdravil. Asi vás 
budeme muset vyměnit.“ 

Tak přesně v tomto duchu se vede 
diskuse o výměně ředitele i v Kunči-
cích pod Ondřejníkem.

Když jsem se jako divák zúčastnil 
XIX. zasedání ZO (dne 7. 4. 2021), byl 
jsem také nechtěným svědkem projed-
návání kauzy okolo „odvolání“ ředitele 
ZŠ a MŠ pana Jaroslava Goje. Jako nezá-
vislý pozorovatel jsem byl šokován cho-
váním vedení obce a myslím, že něko-
lik myšlenek, které na tomto zasedání 
zazněly, by neměly být zapomenuty:
• Celé jednání mělo vyhýbavý cha-

rakter, některé otázky musely být 

položeny i 3x než se občan dočkal 
alespoň nějaké odpovědi.

• Za celou dobu jednání nezazněla 
vůči panu řediteli Gojovi jediná 
konkrétní výtka související s jeho 
prací. Prakticky vše bylo v osob-
ní rovině. Záměrně vynechávám 
otázku sporu nejen odměn, kte-
ré pan ředitel dostával ve směšné 
výši, ale i jemu neoprávněné ode-
brání osobního příplatku a nezá-
konné nepřiznání příplatku za ve-
dení, protože to musí rozhodnout 
až soud.

• Výtky byly spíše v duchu: v mailu 
jste nebyl dostatečně uctivý, málo 
se kritizujete... Už zde vidíte podob-
nost s Francinem?

• Paní starostka Mgr. Šebelová na 
přímou otázku potvrdila, že Rada 
obce nebude (nemusí) respektovat 
výsledek výběrového řízení na no-
vého ředitele... Jinými slovy, pokud 

by výběrové řízení opět vyhrál pan 
ředitel Goj, tak má stejně smůlu...

• Zastupitelstvo také většinově za-
mítlo návrh na mimosoudní vyrov-
nání s panem ředitelem, neb prý je 
běžné, že se obce soudí se svými 
občany (a asi i řediteli svých škol).

• Občanům bylo sděleno, že výběrové 
řízení (tedy vyhození ředitele těsně 
před blížícím se důchodem) je po-
litické rozhodnutí rady obce (až na 
světlou výjimku v podobě radního 
pana Víta Majerka) a občan si má 
vlastně hledět svého. Případně jim 
to mají občané „spočítat u voleb“.

Původně jsem se k této kauze vů-
bec nechtěl vyjadřovat, ale je patrné 
že vedení obce už začíná hledat zá-
stupné záminky, jak obhájit neobhá-
jitelné. A občané by si měli uvědomit, 
že se nejedná o nic jiného než jednání 
z pozice síly. Petr Tryščuk

Léto - období sekání trávníků aneb jde to  
i šetrně k přírodě

Výměna ředitele MŠ a ZŠ je poněkud absurdní divadlo

Okáč bojínkový je jeden z druhů, který 
mozaikovou seč ocení. Foto: autor
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Kultura a spolkový život

V sobotu 12. června se konala re-
publiková soutěž medvědí stezky, 
která se uskutečnila v rekreačním 
areálu u Kateřiny ve Štramberku. Re-
publiková soutěž proběhla i přes ne-
příznivé podmínky v průběhu roku. 
Vzhledem k tomu, že se republika 
konala blízko tak se Kunčice vyda-
lo reprezentovat alespoň pět hlídek, 
i když už rok a čtvrt téměř netréno-
valy. Vzhledem k tomu, že se letos 
nekonalo okresní ani krajské kolo, 
nebyla možnost si prověřit a prohlou-

bit naučené znalosti a dovednosti. Ně-
které hlídky tak měly svou premiéru 
rovnou na republikových závodech. 
Vzhledem k absenci úterních cvičení 
museli závodníci v posledních dnech 
zabrat a naučit se co nejvíce potřeb-
ných věcí k úspěšnému absolvová-
ní závodu. Dvojice zdolávaly sedmi 
kilometrovou trať, na které plnily 
tyto úkoly: vlastivědu, zdravovědu, 
tábornické dovednosti, součinnost, 
sílu, obratnost, orientaci, odhad, mí-
ření a přírodu. Závodníci byli velmi 

šikovní a vybojovali i cenné kovy. 
Třetí místo obsadily hlídky ve slože-
ní: Jan Cochlar s Michalem Majerkem 
a Adam Křenek s Radanem Šlechtou. 
Dále se na čtvrtém místě umístili Pa-
vel Macura a Dominik Macura, osmé 
místo obsadily Nela Macurová a Na-
tálie Macurová a na desátém místě 
se umístily Anna Janasová a Monika 
Šigutová. Všem závodníkům děkuje-
me za reprezentaci a doufáme, že pří-
ští rok už proběhne bez komplikací.

Za SPV Eliška Majerková

Dne 28. 6. 2021 jsme se setkaly na 
hřišti Sokola při opékání špekáčků. Po 
dlouhé izolaci jsme se na akci moc těši-

ly, což se projevilo ve výborné náladě. 
Navíc nám přálo i dobré počasí, takže 
jsme si to náležitě užily. Věříme, že po 

prázdninách, ve druhém pololetí, se již 
budeme scházet pravidelně, bez ome-
zení. Za SPV Jana Mončková

Republiková soutěž Medvědí stezkou

Setkání
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www.cirkulum.cz

CIRKULUM
NA CESTÁCH

1. 8. 2021
16.00–20.00

Kunčice
pod Ondřejníkem

Areál ZŠ a MŠ Karla Svolinského

16.00 – Mantega
Francouzský umělec

a jeho Wonder drink show

16.30 – Cirkus TEENS ACADEMY
Mladá cirkusová krev z UmCirkum (Česko)

17.00 – Agro The Clown
Zábavná show plná pantomimy, 

vtipu a improvizace (Itálie)

18.00 – Marcos Masetti
Italský pouliční umělec, chůze na laně, žonglování

19.00 – Hugo Miro
Španělský mim

A další doprovodný program…

www.kuncicepo.cz

Na akci je třeba dodržovat
aktuální platná nařízení.
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KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 

11.9. 
2021

MARIAN 333 

Od
15:00

AC/DC REVIVAL

LEON SUPER FOX

Kapely

LETOS I U NÁS 

4.– 7. srpna 2021
AREÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Můžete se těšit na tyto filmy:

4. 8. 3Bobule 
5. 8. Meky 
6. 8. Mlsné medvědí příběhy
7. 8. Havel 

Promítáme po setmění (okolo 21:00),  
možnost zakoupení drobného občerstvení.

Akce se koná za každého počasí.  
Teplé deky a deštníky s sebou.

DEN OBCE 2021AREÁL TJ SOKOL

7. 8. 2021
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Za necelé tři týdny odstartuje šes-
tý ročník Ladné Čeladné, která letos 
připadá na 6. a 7. srpna. Po loňské vy-
nucené pauze, způsobené epidemií 
koronaviru, se do podhorské obce 
v Beskydech sjedou známé osobnosti 
české hudební scény i mladé nadějné 
kapely. Mezi hlavní hvězdy patří Vy-
psaná fixa, Janek Ledecký, Vltava, 
Kapitán Demo či Pavel Dobeš. Bohatý 
program je připraven také pro malé 
návštěvníky – kromě koncertů spe-
ciálně zaměřených na dětské publi-
kum nebudou chybět kreativní dílny, 
interaktivní program, deskové hry, 
soutěže a nejrůznější atrakce. 

Ladná Čeladná je od počátku kon-
cipovaná jako rodinný festival a tomu 
odpovídá výběr účinkujících. „Hity Jan-
ka Ledeckého jsou známé napříč genera-
cemi, podobně Vypsaná fixa se svou bez-
mála třicetiletou historií oslovuje mladší 
i starší publikum, na Ladnou Čeladnou se 
proto perfektně hodí. Program nabídne 
klidnější momenty, například vystoupení 
Pavla Dobeše, ale také svéráznou show 
Kapitána Dema či koncert nabitý balkán-
skými rytmy v podání německé kapely 
Batiar Gang,“ přibližuje hlavní hvězdy 
letošního ročníku ředitel festivalu Jin-
dřich Vaněk. Z dalších interpretů stojí 
za pozornost kupříkladu písničkářka 
s beskydskými kořeny Kaczi, balancu-
jící mezi folkem, popem a šansonem, 
nebo ostravská pětice Nedivoč, jež 
v minulosti spolupracovala třeba s Ma-
rií Rottrovou nebo Ondřejem Rumlem. 
Pro děti (a nejen pro ně) je určen inter-
aktivní koncert Bombarďák z dílny di-
vadelníka Jiřího Jelínka či vystoupení 
Mixle v piksle, při kterém zpěvák z Vy-
psané fixy spolu s dalšími hudebníky 
odehrají známé dětské písničky v ro-
kenrolových aranžích. 

6.–7. 8. 2021

ZA PODPORY  
OBCE ČELADNÁ HLAVNÍ  

PARTNER:
MEDIÁLNÍ  
PARTNEŘI:

PRODUKTOVÍ  
PARTNEŘI:

ZA PODPORY:

PARTNEŘI: POŘADATEL  
FESTIVALU:

JANEK LEDECKÝ / VLTAVA
VYPSANÁ FIXA / KAPITÁN DEMO
PAVEL DOBEŠ / BATIAR GANG / KACZI
NEDIVOČ / NATY HRYCHOVÁ / MIXLE V PIKSLE / a další
DIVADLO STARÁ ARÉNA / CESTOVADÉLKO / CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
HRY MINDOK / WORKSHOPY / DÍLNY / ATRAKCE PRO DĚTI / a další

…tohle je festival pro celou rodinu!
DVOUDENNÍ VSTUPNÉ (v předprodeji / na místě): dospělý 510 Kč / 580 Kč • děti od 4 do 15 let 270 Kč / 320 Kč • ZTP, ZTP/P 250 Kč (pouze na místě) • VIP 1200 Kč / VIP 1300 Kč.  
DVOUDENNÍ RODINNÉ VSTUPNÉ (v předprodeji / na místě): 2 dospělí a 1 dítě 930 Kč / 1100 Kč • 2 dospělí a 2 děti 1160 Kč / 1360 Kč • 2 dospělí a 3 děti 1370 Kč / 1570 Kč. Děti do 4 let zdarma. 
JEDNODENNÍ VSTUPNÉ (v  předprodeji / na  místě): dospělý 380 Kč / 430 Kč • děti od 4 do  15 let 215 Kč / 265 Kč • ZTP, ZTP/P 200 Kč (pouze na místě). Ceny jsou včetně 15% DPH. 
Předprodej vstupenek na www.ladnaceladna.cz a v Knihovně a informačním centru Čeladná. Klienti ČPZP mohou po předložení průkazu zdravotní pojišťovny uplatnit 20% slevu na vstupném na místě.

ladnaceladna.cz      ladnaceladna

Ladná Čeladná uvede známé české kapely
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Program pro děti nabitý tvořivostí 
a pohybem

Malí návštěvníci se mohou těšit 
také na divadelní představní nebo 
projekt Celé Česko čte dětem, v rámci 
něhož vystupující umělci a další hosté 
předčítají pohádky. V herní zóně bude 
možno vyzkoušet stolní hry značky 
Mindok, letošní novinkou jsou ručně 
vyráběné, (nejen) deskové, hry z dílny 
Jiřího Šebesty, jenž vytváří originální 
hry ze dřeva, kovu, kamení a dalších 
netradičních materiálů. Dětská zóna 
dále nabídne nejrůznější pohybové 
aktivity, například mobilní hřiště, 
kde si návštěvníci boudou moci zku-

sit své dovednosti při para sportech, 
jako para florbal, para basketbal či 
při sportu boccia, což je para varianta 
francouzské hry pétanque.

Vstupenky v online předprodeji 
Vstupenky na festival je možno za-

koupit online přes oficiální stránky 
festivalu a s ohledem na očekávaná 
zvýšená bezpečnostní a hygienická 
opatření, reagující na onemocnění 
covid-19, pořadatelé apelují na vy-
užití předprodeje. „Rádi bychom ná-
vštěvníky požádali, aby využili mož-
nost online zakoupení lístků a pokud 
možno omezili nákup přímo na místě. 
Tím se výrazně urychlí odbavení pří-
chozích u vstupní brány. A samozřej-
mě lidé neušetří pouze čas, ale také 

peníze, protože ceny v předprodeji jsou 
zvýhodněné,“ upozornil Jindřich Va-
něk. Vstupenky, které si lidé koupili  
na loňský ročník, zůstávají v plat-
nosti. 

Konkrétní nařízení a epidemiolo-
gická pravidla, která bude potřeba 
na festivalu dodržovat, pořadate-
lé zveřejní na webových stránkách 
a Facebooku festivalu. „Vývoj situa-
ce ohledně koronaviru soustavně sle-
dujeme a jsme v kontaktu s krajskou 
hygienickou stranicí, s níž budeme ak-
tuální nařízení konzultovat. Návštěv-
níci se vše potřebné včas dozvědí,“  
dodal Jindřich Vaněk. V případě opa-
kování loňského scénáře, kdy by se 
festival nemohl uskutečnit kvůli epi-
demiologickým restrikcím, organi-
zátoři garantují automatické vráce-
ní vstupného. „Pevně věříme, že tato 
situace nenastane, ale jsme připrave-
ni i na tuto variantu,“ ubezpečil Jind-
řich Vaněk. 

Po delší přestávce ohledně opatření 
Vlády ČR jsme obnovili naše akce, prv-
ní akcí dne 29. 5. 2021 byla procházka 
okolo Kunčic p. O., spojená s opékáním 

u chatky U Žabáka, druhá akce se ko-
nala dne 12. 6. 2021, kdy jsme dojeli na 
Horní Čeladnou, Podolánky a udělali 
procházku k Srdci Beskyd, vrchol Tro-

jačku a zpět. Doufáme, že omezení je 
za námi a akce budou nadále probíhat.

Výbor Turistického spolku 
Kunčice p. O.

Turistický spolek Kunčice p. O.
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V sobotu 19.6.2021 
se uskutečnilo u Ro-
t undy v Kunčicích 
p o d O nd ř ejn í k em 
Folklorní besedování. 

Loňský koncert k 10. výročí Ondřej-
níčku jsme museli kvůli epidemii ko-
ronaviru přesunout z minulého roku 
na letošek. Krom termínu se změnilo 
i složení účinkujících, kdy jsme letos 
dali více důraz na setkání cimbálo-
vých muzik kolem Ondřejníku, vzá-
jemné seznámení a společné muzicí-
rování oproti plánovaným oslavám 
výročí. Z důvodu nemoci se nezúčast-
nil soubor Dolňánek. Na Folklorním 
besedování vystoupilo pět souborů 
(dětské i dospělé muziky) – Ondřejní-
ček z Kunčic, Valášek z Kozlovic, Sed-
mikvítek z Frenštátu, Pstružovské 
panenky ze Pstruží a zpěvačka Zuzka 
Ondřejová, kterou na housle dopro-
vodila Katka Niklová a na cimbál Jir-
ka Nechanický. Na konci programu si 
všichni společně zahráli, akce plynu-
le pokračovala besedou, kde si mohl 
kdokoli zazpívat u cimbálu. K dispo-
zici byly dva cimbály, malí muzikanti 
si mohli zahrát vedle svých zkušeněj-
ších kolegů. Spokojení byli i návštěv-

níci, kteří ocenili stinné prostředí pod 
stromy vedle kostela („to bylo pěkné, 
takové romantické“), pochválili ro-
dinnou příjemnou atmosféru („moc 
děkujeme za příjemné odpoledne“) 
i kladně hodnotili občerstvení na akci 
(zejména zmrzlinu z místní farmy 
Menšík v horkém dni). Muzikantům 
se akce líbila, i akustika Rotundy, už 

se domlouvají na další besedě u cim-
bálu, která by mohla proběhnout ně-
kdy v srpnu. Děkujeme za podporu 
akce Jolaně Bartoníčkové z Rotundy, 
Simoně Macurové z Hospůdky na Ko-
pečku, rodičům dětí z Ondřejníčku, 
obci Kunčice p. O. a MAS Frýdlant-
sko-Beskydy. 

Za Ondřejníček Kateřina Niklová

Folklorní besedování

Hasiči z Kunčic p. O.  
pořádají 

POUŤOVOU ZÁBAVU  

s kapelou 

Pátek 23. července 2021
u hasičárny

Začátek akce v 19:00 hodin 

Vstupné 50 korun 

Bramborové placky, grilované maso,  
pivo, čepovaný birell… 

Hasiči z Kunčic p. O.  
pořádají 

POUŤOVOU ZÁBAVU  

s kapelou 

Pátek 23. července 2021
u hasičárny

Začátek akce v 19:00 hodin 

Vstupné 50 korun 

Bramborové placky, grilované maso,  
pivo, čepovaný birell… 
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Ze života školy a školky

28. 8. 2021
OSLAVTE S NÁMI 5 NAROZENINY

více na našem 

Jste
srdečně
zváni !

V úterý 1. června se proměnila her-
na Ptáčat v malé cirkusové šapito. Děti 
se dostavily v kostýmech a ten den 
se z nich stali cirkusoví umělci. Přišli 
klauni, krotitelé lvů, baletka, kovboj, 
mořská panna, nechyběl ani slon. Děti se 
na tento den moc těšily. Aby ne! Vždyť 
to byl „jejich den“, kdy děti na celém svě-
tě slaví svůj svátek. A tak se slavilo „po 
cirkusácku“. Malí umělci si vyzkoušeli 
chůzi po laně, prolézali tunelem i hoří-
cí obručí, žonglovali s míčky a s talířem.

Po pobytu na zahradě čekalo na děti 
další překvapení. Slavnostně nazdo-

bené stoly s malým dárkem – medví-
dek s kinder tyčinkou. A sladká tečka 
na závěr? Zmrzlinový kornout.

Den, kdy se plní dětská přání, a za-
pomíná se na starosti, se oslavoval i ve 
třídě Motýlků! 

Děti se nemohly dočkat, až k nim 
zavítá kamarád Večerníček, který slí-
bil nezapomenutelnou cestu do Světa 
pohádek! A jak slíbil, tak také učinil! 

S Bobem a Bobkem jsme se proská-
kali v pytli až k Rákosníčkovi, které-
mu jsme pomohli vylovit rybník. Jako 
kocouři v botách jsme sedmimílový-

mi kroky dorazili na pomoc Ferdovi 
se stěhováním mraveniště, a když už 
jsme byli v lese, podali jsme pomoc-
nou ruku i Mance, které se rozsypaly 
korále…dopoledne plné soutěží, smí-
chu, tance a světa fantazie se vyda-
řilo a my se už nyní těšíme na příští  
rok!

Děti byly, jsou a vždy budou tou nej-
větší radostí nás dospělých. Přejme 
si, aby se všechny děti na celém světě 
mohly mít tak, jako děti v naší zemi!

Naďa Svobodová, 
Hana Kulhánková

Den dětí v mateřské škole školní
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Na přelomu května a června 2021 
proběhl sběrový týden, v němž se po-
dařilo nasbírat 2 900 kg papíru. Cel-
kem jsme v letošním roce nasbírali 
4 930 kg papíru. V soutěži tříd vyhrála 
V. A s 965 kg papíru, na druhém místě 
je I. A s 785,5 kg a na třetím místě je 
III. A s 463,5 kg.  Blanka Zemánková

Sběr papíru

Skončil další školní rok…
Ten letošní byl opravdu velmi 

zvláštní pro všechny žáky i učitele. 
Utekl velmi rychle, přišel konec červ-
na a s ním i loučení s deváťáky, které 
nemohlo proběhnout tradičně – po-
sledním zvoněním. Žáci se však s uči-
teli, kteří je během devíti let učili, chtě-
li rozloučit a poděkovat jim.

Připravili jsme tedy pro ně „KŘES-
LO PRO HOSTA“.

Sešli jsme se s deváťáky v prosto-
rách Galerie K. Svolinského ve čtvrtek 
24. 6. kolem poledne, kdy už mladší 
žáci mířili ke svým domovům. Každé-
ho vyučujícího žáci usadili od onoho 
„horkého“ křesla a položili mu otázku 
- buď vědomostní, nebo ze života. Po 
zodpovězení dotazu předali vyučují-

címu kytičku jako poděkování a také 
připravili malé pohoštění.

Na toto neformální popovídání bu-
deme jistě všichni rádi vzpomínat – jak 
žáci, tak učitelé.

Také této své deváté třídě přeji do 
života jen to dobré, úspěšný start na 
nových školách a hlavně pevné zdraví.

Mgr. M. Kahánková, 
třídní učitelka

V úterý 1. června 2021 se na školním hřišti uskutečnily dvě ukázkové lekce korfbalu. Tento sport pochází z Holandska - korf 
znamená koš a bal míč. Členové Českého korfbalového svazu nám přijeli ukázat a vysvětlit pravidla hry. Dovezli potřebné vyba-
vení – koše a míče, které nám na rok zapůjčí, abychom mohli hrát v hodinách tělesné výchovy. Lekcí se aktivně zúčastnili žáci 
3., 6. a 7. třídy. Hra se dětem líbila a určitě obohatí hodiny tělesné výchovy v následujícím školním roce.  Petra Švrčková

?  HORKÉ  ?  KŘESLO PRO HOSTA

Netradiční Den dětí s korfbalem

Ve školním roce 2021/22 se otevře 
literárně/dramatický kroužek 

Přihlásit se může každý, kdo má 
zájem o herectví a divadlo. Kdo rád 
blbne, ale taky to myslí vážně a chtěl 
by si zkusit kromě zábavy během se-
tkávání stejných nadšenců i vážnější 
role na prknech, která znamenají svět.

Dramec tímto oslovuje širokou ve-
řejnost. Nebude omezen pouze pro děti 
navštěvující školní družinu. Zaháje-
ní v září/říjnu. Kroužek bude probí-
hat celoročně - jednou týdně, v Galerii 

K. Svolinského, vždy v odpoledních 
hodinách. Dramec je zdarma, je pou-
ze o ochotě, dobrovolnosti a nadšení.

Co se v Dramci bude dít? Zdoko-
nalíte svůj hlasový projev, gestické 
a pohybové vyjádření tělem, pocvičí-
te si paměť. Výsledkem činnosti bude 
krásné představení. 

Přihlásit se můžete na email  
helahantke@seznam.cz.

Těšit se bude Helena Hantkeová!
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Land art je druh umění, které vyu-
žívá pro vyjádření autorovy myšlenky 
krajinu nebo materiál spjatý s příro-
dou. Tak jako se např. maluje barva-
mi, tak se land art může vytvořit ze 
dřívek, listí, mušlí, apod.

6. A se při výuce výtvarné výchovy 
zaměřila na tvorbu venku. Zpočátku 
jsme kreslili a malovali na výkresy. 
Poslední výuku jsme věnovali krajině 
se zadáním: „Vytvoř land art na moti-
vy znamení zvěrokruhu. Použij pouze 
dostupný materiál z blízkého okolí. Nic 
neznič! Pracuj v týmu.“ 

Protože land art většinou vydrží 
venku jen tak dlouho, dokud jej pří-
rodní síly nezmohou, je nutné pro jeho 

uchování pořídit fotografii. O tyto fo-
tografie se nyní dělíme. Do kruhu ve-
psané symboly zvěrokruhu zachyco-
valy jednak celý zodiak, jednak vybra-
né symboly panny, býku a raka. Čtyři 
týmy si vybraly pro tvorbu většinou 
asfaltovou okružní cestu v blízkosti 
dětského hřiště v areálu školy. Jinde 
v té době už probíhala výuka (těles-
ná výchova, dokonce i matematika). 
Kolem kruhu byl ponechán prostor 
k průchodu kolemjdoucích. Zmíni-
la bych odvážný kousek týmu, který 
se rozhodl pro prostorovou realizaci. 
Prostorové znamení vrhalo na zemi 
stín, kde se projevila jeho „kresba“. 
Všechna díla byla precizní a čitelná.

Land art podobného druhu si může-
te vytvořit doma nebo z dlouhé chvíle 
na táboře nebo na dovolené . Vždy 
mějte na paměti, že jakákoliv práce 
v krajině musí respektovat podmín-
ky v rámci mezilidských vztahů. Nelze 
svévolně ničit přírodu ani výtvarné 
dílo. Každý správný landartista si po 
čase své dílo má uklidit - tak jsme to 
provedli i my, jenom podstatně dříve, 
než bylo zamýšleno. V našem případě 
se bohužel o rozmetání díla postarali 
lidé ještě týž den.

Helena Hantkeová

Land art

Složité období minulého roku ovliv-
nilo nejen život školy, ale i mateřské ško-
ly. Nemohl proběhnout tradiční zápis 
do 1. třídy, děti tak nemohly projevit, 
co umí, nemohly lépe poznat prostředí 
školy a třídy, nemohly se seznámit se 
svojí budoucí paní učitelkou a popoví-
dat si s ní. Proto hned, jak to bylo mož-
né, navštívila paní učitelka budoucích 
prvňáků obě školky, aby se seznámila 
se svými budoucími žáky. Po dalším 
uvolnění opatření mohla dne 10. června 
proběhnout v galerii školy informativ-
ní schůzka s rodiči budoucích prvňáků, 

na které se dozvěděli první informace 
k nástupu dětí do 1. třídy.

Následující den si za krásného po-
časí děti z dolní MŠ udělaly vycházku 
a přišly pěšky do školy. Přišly natěšené, 
s radostí, úsměvem a očekáváním. Ve 
škole se k nim přidaly děti ze školní MŠ 
a všichni si společně se svojí budoucí 
učitelkou a paní vychovatelkou prošly 
školu a její okolí. Děti se ve své budoucí 
třídě posadily do svých budoucích lavic 
(ještě jim jsou trochu velké), zazpívaly 
si (konečně mohou!), nakoukly do ku-
chyňky a jídelny, navštívily a pozdra-

vily své kamarády v současné 1. třídě, 
líbilo se jim v počítačové učebně, kde 
zrovna pracovali druháci, na chvilku 
se protáhly a proběhly v tělocvičně 
a s nadšením si prohlédly krásné pro-
středí školní družiny, kde jim paní vy-
chovatelka Andrea Stašicová ukázala, 
na co se mohou od září v družině těšit.

Na závěr milé návštěvy si děti s chutí 
zaběhaly na školním hřišti a rozloučily 
se slovy, že se do školy moc těší - a to 
je krásné! :)

Leona Píchová, 
budoucí učitelka 1. třídy

Návštěva předškoláků ve škole
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Konečně se venku oteplilo, nastalo 
léto. S ním jsou každoročně spojeny 
hlavní prázdniny všech dětí a studen-
tů. Velký životní krok mají před se-
bou také letošní deváťáci, stejně jako 
všichni jejich předchůdci. Ti letošní 
měli svůj poslední rok na základce 

velmi netradiční. Vykročí tak trochu 
do neznáma, budou se sžívat s nový-
mi kolektivy, poznají spoustu nového 
a hodně se toho budou muset naučit…

Kam budou odcházet, na jaké stu-
dijní či učňovské obory jsou přijati, jak 
na ně působila distanční výuka, jakých 
dosahovali výsledků a spousta dalšího 
– o to vše se zajímala paní starostka, 
která 16. 6. celou devátou třídu s tříd-
ní učitelkou pozvala na obecní úřad. 
Deváťáci s ní zhruba hodinu pobese-
dovali, pak nahlédli do kroniky z vítá-
ní nově narozených občánků, kde vidě-
li nejen sami sebe zhruba před 15 lety, 
ale také své mladé rodiče. 

Po zkonzumování všech připrave-
ných dobrot a s užitečným dárečkem 
jsme se vrátili do vyučovacího proce-
su.  Děkujeme

Přijetí deváťáků u paní starostky

Konečně jsme se dočkali. Loňský 
výlet nám nevyšel, tím více jsme se 
těšili na ten letošní.

A byl utajený! Věděli jsme jen ter-
mín a to, že pojedeme vlakem. Nic víc, 
všechno ostatní mělo být překvape-
ní, ani rodiče nám nic neprozradili 
:). Zkoušeli jsme to na paní učitelku 
všelijak - pátrali jsme mezi řádky je-
jích informací, měli jsme různé zá-
ludné otázky, ale ani při nakupování 
jízdenky se nám nepodařilo zjistit cíl 
naší cesty. Až ubíhající krajina cestou 
vlakem i autobusem nám byla pově-
domá a v cíli bylo jasno - Štramberk! 
Hned na nádraží se nás ujala průvod-
kyně Lucka, která nás provedla pěti 

zajímavými zastávkami během celé-
ho výletu.

V pekárně štramberských uší jsme se 
dozvěděli zajímavosti z historie pečení 
této známé pochoutky a obdivovali jsme 
pekaře, kteří se nezastavili ani v těch 
největších vedrech. Pak jsme počítali, 
kolik schodů vystoupáme na Trúbu, na 
náměstí jsme dostali papír s úkoly, aby-
chom si vyluštěním šifry "zasloužili" 
rozchod a odpočinek. Když jsme se ob-
čerstvili a vyprázdnili peněženky, na-
vštívili jsme MINI ZOO s exotickými zví-
řaty, kde nám pan průvodce povyprávěl 
spoustu zajímavostí o těchto zvířatech. 
Některá jsme poznali na "vlastní kůži" 
- krásnou korálovku, chameleona, aga-

mu nebo hroznýše. Další zastávkou byla 
keramická dílna, kde nám paní keramič-
ka ukázala práci na hrnčířském kruhu. 

Program byl nabitý, horko nemilo-
srdné a začala se projevovat únava. Ta 
však zmizela poté, co jsme se dozvěděli 
naši poslední zastávku - jízda na čtyř-
kolkách! Po krátké instruktáži jsme si 
nasadili helmy a mohli jsme si projet 2 
krátké a 2 delší okruhy. Ti, kteří jeli na 
čtyřkolce poprvé, si zaslouží obrovskou 
pochvalu za odvahu. 

Děkujeme průvodkyni Lucce z agen-
tury RIKITAN za trpělivost a skvěle 
připravený program, z něhož jsme si 
přivezli spoustu zážitků.

Žáci 4. B, Leona Píchová

Utajený výlet 4. B
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Rozvolnění mimořádných opatření 
nám dovolilo vyrazit s dětmi na výlet, 
a tak jsme se ve čtvrtek 24. června 2021 
vydali s žáky 2. A a 3. třídy navštívit Zoo-
logickou zahradu Zlín. Počasí ráno vy-
padalo nevlídně, ale už při příjezdu do 
Lešné sluníčko začalo pálit a během dne 
se teplota vyšplhala až na 30 stupňů. 

Společně jsme prošli všechny ex-
pozice podle světadílů - Afrika, Asie, 
Austrálie a Amerika, seznámili jsme se 
s rozmanitými druhy živočichů a zají-
mavostmi z těchto oblastí.

Ne všude jsme se dostali a ne všech-
na zvířata jsme měli možnost vidět. 
Některé výběhy i expozice byly uza-
vřeny z důvodu narození mláďat, jiné 
se právě rekonstruovaly. U Zátoky 
rejnoků, na kterou se děti asi nejvíc tě-
šily, čekalo tolik návštěvníků, že jsme 
ji raději vynechali. Přesto jsme měli 
možnost spatřit mnoho rozličných 
zvířat z různých koutů světa i jejich 
způsob života v zajetí.

I přes všechna omezení a stavební 
práce na nových výbězích jsme v zoo 

potkali mnoho školních kolektivů 
všech věkových kategorií. Ne nadar-
mo se Zoo Lešná pyšní titulem nej-
navštěvovanější turistické místo na  
Moravě.

Děti z druhé i třetí třídy byly sice za 
celý den horkem zmožené a unavené, 
ale z exotických zvířat nadšené a ze 
společně stráveného dne mimo školní 
lavice spokojené. 

Mgr. Ivona Hrubišová, 
Mgr. Silvie Kokešová

„V zoologické zahradě nehlaďte lva po bradě...“

Ve středu 23. června jsme se s žáky 
páté třídy vypravili poznávat nebo si 
alespoň připomenout krásy Kunčic. 
Naše pěší trasa začala před budovou 
školy. Nejdříve jsme zamířili k dřevě-
nému kostelu svatého Prokopa a svaté 
Barbory. Ten byl původně postaven na 
přelomu 17. a 18. století na Podkarpat-
ské Rusi. Když se Podkarpatská Rus 
stala součástí první Československé 
republiky, byl tento kostelík na po-

pud Ing. Eduarda Šebely odkoupen 
a po částech převezen do Kunčic pod 
Ondřejníkem, kde stojí od roku 1931 
dodnes již 90 let. Po krátké přestávce 
jsme pokračovali dál na Maralův ko-
pec známý jako "Maralák".

Počasí bylo chladné, chvílemi i leh-
ce deštivé a mlhavé, ale přesto jsme 
úspěšně zdolali i poslední stoupání 

a jako odměna na nás čekala skvělá 
zmrzlina v místní hospůdce. Cestu 
zpět jsme absolvovali po lesní cestě 
směrem k zastávce Huťařství. Všech 
osmnáct žáků a dvě paní učitelky 
zvládly celou trasu bez újmy a pro-
cházku domovskou přírodou jsme si 
užili.

Denisa Magdoňová

Výlet za krásami Kunčic pod Ondřejníkem
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Dne 23. 6. 2021 vyrazila skupina 
30 dětí zdolat nejvyšší horu Beskyd. 
Skupinu odvážných tvořili žáci VI. B 
a VIII. A.

První zastávkou byl Bezručův srub 
v Ostravici. Děti se zajímavou a ne-
násilnou formou dozvěděli o životě 
a díle významného českého básníka 
Petra Bezruče.

Pak se dobře připravená skupina 
vydala na několikakilometrové stou-
pání. Počasí se zpočátku zdálo nepří-
znivé, jemně mrholilo a byla mlha, 

ale s blížícím se vrcholem se objevilo 
i slunce, které se ukázalo pouze těm, 
kteří dorazili na vrchol Lysé hory. Po 
krátkém odpočinku následoval návrat 
do základního tábora. Skupina zmize-
la v mlze a znovu se vynořila v Ostra-
vici. Unavení a spokojení členové sku-
piny se vlakem vrátili do základního 
tábora v Kunčicích pod Ondřejníkem. 
Počasí pro tento výstup se nakonec 
ukázalo jako naprosto ideální.

Blanka Zemánková, 
Petra Švrčková

Nejvyšší vrchol Beskyd

Dne 23. 6. 2021 jsme se za hezkého 
počasí vydali autobusem v rámci škol-
ního výletu do Rožnova pod Radhoš-
těm. Nejprve jsme navštívili Valašské 
muzeum v přírodě, kde se výletníci 
seznámili s řemesly a životem našich 
předků. Po krátké přestávce jsme na-
sedli do autobusu a zamířili do místní-
ho kempu, kde na děti čekal výborný 
oběd a pak následovaly soutěže ve sku-
pinách o sladké ceny. K dispozici bylo 
i hřiště a trampolíny. Posléze se žáci 
vydali spolu s průvodci do pohádkové-
ho lesa, kde plnili různé úkoly, setkali 
se s rožnovským loupežníkem a nako-
nec hledali a samozřejmě našli poklad. 

Po vyhodnocení jsme se vydali k au-
tobusu, nasedli a spokojení, příjemně 
unavení zamířili ke škole.

Jarmila Mecová

Společný školní výlet 1. A a 2. B
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Letos proběhl na naší škole další 
ročník výtvarné soutěže pořádaný 
společně s ČSOP Skalka v Kunčicích 
pod Ondřejníkem. Téma bylo aktuální 
- „ V přírodě jsem i při výuce online“. 

Děti i v tak složité době, kdy musely 
být doma a převážně se učit přes po-
čítač, si našly čas a pobývaly v okolní 
přírodě. Kromě pohybu a pobytu ven-
ku ztvárňovaly zajímavé úkoly a vše, 
co je venku zaujalo, výtvarně zpraco-
vávaly. Malovaly, kreslily, dotvářely 
kamínky… 

Sešlo se mnoho pěkných výtvar-
ných prací i z okolních školek a škol 
a pro porotu nebylo vůbec lehké vy-
brat ty nej. 

Děkujeme dětem a učitelům, kteří 
se zapojili do naší soutěže, a všem ví-
tězům gratulujeme.

Výsledky jsou zveřejněny na webu 
naší školy.

Eva Halatová, David Fojtík

Výtvarná soutěž „ V přírodě jsem i při výuce online“

Když jsme se v 7:39 sešli před ško-
lou, měli jsme naplánovanou trasu po 
okrajové cestě. Měla být dlouhá je-
nom nějakých 7 km, jenže se to tro-
chu zvrtlo. 

Uprostřed cesty se zbláznila uči-
telova navigace a vyšli jsme v Kozlo-
vicích. Asi po půl hodině jsme našli 
žlutou trasu, po které jsme se vrátili 
do Kunčic. Po návratu do školy jsme si 
opekli špekáčky. Poprvé poslal učitel 
pro dřevo kluky, potom holky. Nedo-
padlo to dobře. Přitáhly celý strom, 
ale spálil se. 

Skončili jsme někdy kolem 3. Potom 
tam už zůstalo jenom 8 žáků, kteří do 
4h hráli vybíjenou. Byla to sranda  

Zápis výletu žákyni.

Výlet 7. třídy
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Červen na dolní školce byl měsícem 
plným akcí a výletů. Hned na začátku 
jsme společně na školkové zahradě osla-
vili s dětmi jejich svátek spoustou her, 
soutěží a kopečkem zmrzliny na závěr. 

V dalším týdnu jsme s dětmi ze tří-
dy Sluníček navštívili Skanzen v Rož-
nově p. R., kde pro nás byl připraven 
interaktivní program „Jak Valaši cho-
vali včely“. Děti získaly spoustu no-
vých poznatků o včelkách, vyzkouše-
ly si zdobení svíček barevným včelím 
voskem, tvarování figurek do staro-
dávných dřevěných vyřezávaných fo-
rem, ochutnaly med i vosk. 

V červnu ještě děti navštívily Di-
vadlo Loutek v Ostravě. Shlédly di-
vadelní představení „Fuj je to“. Byl to 
příběh pejska, který chtěl vyzkoušet, 
jak dobře mu bude ve světě bez svých 
páníčků a nakonec zjistil, že doma je 
stejně nejlépe. Dětem se představení 
velmi líbilo a moc je ještě zaujalo to, 
když si mohli po představení pohladit 
pejska a vyzkoušet rekvizity použité 
v představení. 

Koncem školního roku děti z obou 
tříd hledaly ztracený poklad. A oprav-
du našly. Po splnění mnohých úkolů je 
Kuřátka našly na školkové zahradě. 
Děti ze třídy Sluníček hledaly poklad 
na cestě Pohádkovým lesem, který je 
dovedl až na Hulubjanky. A co poklad? 
Také našly, ale musely jej vyplatit po-
hádkovými dukátky, které získaly po 
cestě za splněné úkoly. V Hospůdce 
na Kopečku paní Simona Macurová 
pro ně připravila báječný oběd. A pak 
hurá zpátky do školky.

V posledním červnovém týdnu pa-
sovali 11 dětí ze třídy Sluníček na ško-
láky. Na rozloučeno u se školkou svým 
rodičům přednesli básničky a zazpí-
vali několik písniček, které nahrály na 
video a to pak přes „Školu v pyžamu“, 
(kde posílali splněné úkoly v době di-
stanční výuky), poslali svým rodičům. 
Všem budoucím prvňáčkům přejeme 
hodně úspěchů ve škole a co nejvíce 
jedniček. Za odměnu byli pak pohoš-
těni, v naší školce milovanými, vafle-
mi s jahodami, nutelou a šlehačkou.

Dětem přejeme krásné léto, zdra-
ví a pohodu a po prázdninách se zase 
těšíme na setkání ve školce. Rodi-
čům děkujeme za dobrou spolupráci 
a vstřícnost v tomto nelehkém škol-
ním roce.

Konec školního roku na dolní školce

Dne 23. června jsme ráno měli sraz 
v Kunčicích na vlakovém nádraží, od-
kud jsme vlakem jeli do Frýdlantu nad 

Ostravicí a odtud se vydali na Solárku. 
Sice trochu mrholilo, ale výstup jsme 
zvládli. Na Solárce byla přestávka na 

svačinu. Jezdili jsme na lanovce a toči-
li se na kolotoči jako blázni. I když byla 
mlha a nebylo nic vidět, vyfotili jsme se 
u kapličky sv. Antonína. Po občerstvení 
jsme pokračovali po modré značce na 
Skalku. V jedné chvíli jedna skupinka 
nepočkala na ostatní a odbočila na ji-
nou cestu, ale brzy jsme se našli a spo-
lečně došli až na vrchol Ondřejníku- 
Skalku (964 m n. m.). Cestou dolů do 
Kunčic byl hodně kamenitý terén, kde 
spadlo několik spolužáků (nic se jim ale 
nestalo) a někteří chtěli raději jít znovu 
do kopce než z kopce. 

Výlet jsme si skvěle užili a děkujeme 
za doprovod paní Fajkusové a naší paní 
učitelce L. Golové. 

Fajkusová M., Šilhavá E.

Třídní výlet 6. A
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 V BĚŽNÉM PROVOZU
OD 1. 7. 2021 

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
PADLÝCH HRDINŮ 312, FRÝDLANT N. O.

PONDĚLÍ 13⁰⁰–17⁰⁰
ČTVRTEK 8⁰⁰–12⁰⁰  

SENIORPOINT

Co se děje v okolí
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Provádíme a zajišťujeme tyto služby

• lesnické práce
• produkci sazenic
• těžební a pěstební práce
• dopravu dřeva
• výkup dříví
• poradenství odborného lesního hospodáře
• prodej palivového dříví

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.           Zástupce pro oblast 
Slezská 2766       JAROMÍR LIŠKA
738 01 Frýdek-Místek        vedoucí střediska DLV 
www.lesostavby.cz       Mob. +420 606 783 028, e-mail: liska@lesostavby.cz 

Mladá rodina hledá ke KOUPI pěkný stavební pozemek, chalupu či domeček,  
může být i určený pro celkovou rekonstrukci a to zde v malebné obci  

Kunčice pod Ondřejníkem a nebo v blízkém okolí.

Děkuji mockrát všem za nabídky, informaci či doporučení.

V případě úspěšného doporučení, se rád štědře odměním ;)

PS: nejsem realitní makléř!!

Jakub HON 
Tel. kontakt: 736 777 532

I N Z E R C E 

Letos si připomínáme 70 let Muzea 
ve Frenštátě pod Radhoštěm. Dne 
17. června 2021 v podkroví frenštát-
ské pobočky Muzea Novojičínska začí-
ná panelová výstava věnovaná historii 
a současnosti našeho muzea. Prostřed-
nictvím dobových fotografií můžete 
zhlédnout, jak se v průběhu času měnilo 

místo, prostory i samotná činnost mu-
zea. Výstava potrvá do 29. srpna 2021.

Výstavní síň frenštátské poboč-
ky se v těchto dnech zaplňuje sta-
rými hračkami. Spolu s ilustracemi 
dětských knih budou součástí výsta-
vy Návraty do dětství, která začne 
15. července 2021. Tak přijďte!

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm



27 – I N Z E R C E07-08/2021

ZŠ a MŠ Karla Svolinského  
v Kunčicích pod Ondřejníkem

hledá na hlavní pracovní poměr 

KUCHAŘKU / KUCHAŘE 
s možností postupu na pozici  

vedoucí kuchařky/kuchaře.

Požadujeme 
-  výuční list v oboru Kuchař/ka podmínkou, maturita 

výhodou
- praxi v oboru
-  dobrou znalost normování pokrmů, zpracování 

masa a hygienických předpisů
-  pozitivní a zodpovědný přístup k práci

Nabízíme 
-  stabilní platové podmínky dle tarifů ve školství, 

odměny, příspěvky z FKSP
-  nástup dohodou

Bližší informace u vedoucí ŠJ: 
Jana Bakšiová

jidelna@zskuncice.cz
tel.: 703 145 899

Manželský pár koupí stavební 
pozemek nebo rodinný dům 

k rekonstrukci. Platba v hotovosti. 

Nabídky na tel.: 603 111 528

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

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

Telefon: 603 315 738

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

HLÁŠENÍ OBECNÍHO 
ROZHLASU  

nyní i na webu obce.

Stačí kliknout  
na tento obrázek na 

www.kuncicepo.cz

Chcete mít info 
o dění v obci?

Æ Stáhněte si 
aplikaci...

Æ Přihlaste se  
u místostarosty  
k odběru SMS!
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Dekarbonizace
motoru

sleva
500,- Kč

Geometrie
náprav

sleva
200,- Kč

Dezinfekce
klimatizace

sleva
250,- Kč

3x slevový kupón jako dárek za nákup sady pneumatik

Platnost kupónu je 12 měsíců od nákupu

pneuzatopek.cz


