
Vážení spoluobčané,
prvního září jsme zahájili nový 

školní rok. Jistě se všichni žáci  
a studenti do školy velice těšili, jako 
kdysi my starší. Ono je to vždy stej-
né. V naší škole jsme letos přivítali  
23 prvňáčků. Přeji rodičům a žá-
kům pohodový školní rok bez nad-
bytečných starostí a stresů.

Snad by přišla vhod nějaká pra-
nostika na září. Ozve-li se v září 
hrom, bude v zimě zavát každý 
strom. Svatá Ludmila deštěm ob-
myla. O svatém Matouši vlaštovka 
nás opouští.

Jistě jste také zaznamenali pro-
bíhající opravu farního kostela sv. 
Maří Magdalény. Ať chceme či ne-
chceme, kostel vždy tvoří dominan-
tu obce a je též do jisté míry vizit-
kou obce. Jsem proto velice rád, že 
se podařilo opravu kostela zahájit 
také s finančním přispěním obce. 

Den 28. září je státním svátkem 
– Den české státnosti. Slaví se na pa-
mátku úmrtí – zavraždění českého 
knížete Václava I., který žil pravděpo-
dobně v letech 907 – 935. Byl synem 
knížete Vratislava z rodu Přemyslov-
ců a jeho manželky Drahomíry. Jeho 
život je opředen mnohými legenda-
mi. Na svoji dobu byl velmi vzděla-
ným panovníkem. Svoji babičkou 
Ludmilou byl vychován v křesťan-
ské víře. Pečoval o chudé a nemocné. 
Jako kníže byl statečný, také byl vý-
borným jezdcem na koni. Na popud 
svého mladšího bratra Boleslava byl  
28. září 935 (dříve byl uváděn rok 
929) ve Staré Boleslavi zavražděn. 
Později byl prohlášen svatým a stal 
se hlavním patronem české země.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Kunčická bečka

24. září

7 Vycházka 
pro seniory
22. září

8 Svatováclavský
koncert
28. září

9 Den architektury
- vycházka
1. října

Slovo starosty
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Nejen o běhu jsou 
závody CPP Medvě-
dí stezkou, kterým se 
už několik let věnu-
je mnoho dětí nejen  
z naší obce pod vede-
ním cvičitelů Zuzany 

a Víta Majerkových a Martina Krkoš-
ky. Závodníci zde musí prokázat zá-
kladní znalosti z oboru fauny a flory, 
zdravovědy, kulturně poznávací čin-
nosti, dokázat, že se orientují i v tá-
bornických dovednostech a jelikož se 
tento závod běhá ve dvojicích, musí 
běžci vykazovat i soudržnost své hlíd-

ky. Tohle vše obsahují okresní, krajská  
i celorepubliková kola. Bohužel letos se 
okresní kolo nekonalo a my jsme moh-
li změřit své síly s ostatními až v kole 
pro celý Moravskoslezský kraj, tento 
závod se konal v domácím prostředí  
v Kunčicích pod Ondřejníkem v sobotu  
28. 5. 2016. V okolí sokolovny a Mara-
lova kopce bojovalo osm našich dvojic 
a ty se umístily takto: 1. místa vybojo-
vali: Denisa Šigutová s Markétou Vy-
roubalovou a René Šnyta s Michalem 
Majerkem, 2. místa Monika Šigutová  
s Annou Janasovou a Leoš a Šimon Řez-
níčkovi.  (pokračování na str. 6)

Medvědí stezka 

Chcete být aktuálně informováni o tom, co se děje v obci?
Stáhněte si naši novou obecní aplikaci!
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RO projednala a schválila:
• Smlouvu o zřízení věcného bře-

mene – služebnosti č. IV. – 12 – 
8011608, „Kunčice p. O Poloch kNN“ 
mezi Obcí Kunčice pod Ondřejní-
kem a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplic-
ká 874/8, 405 02.

• uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace č. 12/2016 
mezi Obcí Kunčice pod Ondřejní-
kem a Římsko – katolickou farnos-
tí Kunčice pod Ondřejníkem, Kun-
čice pod Ondřejníkem 22, 739 13, 
IČ 45235481. Předmětem smlou-
vy je poskytnutí dotace ve výši  
150 000,- Kč na opravu farního kos-
tela Římsko – katolické farnosti Kun-
čice pod Ondřejníkem, které bylo 
schváleno usnesením zastupitelstva 
obce -viz ZO XII/7 ze dne 22. 6. 2016

• poskytnutí neinvestiční dotace 
ČSOP ZO 68/01 Kunčice pod Ondřej-
níkem, Kunčice pod Ondřejníkem 
684, 739 13 Kunčice pod Ondřejní-
kem ve výši 23 000,- Kč. RO zároveň 
schválila uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy č. 13/2016 o poskytnutí 
této dotace.

• návrh Ing. Arch. Martina Jandy na 
provedení autobusové zastávky  
s veřejným WC (u budovy bývalé-
ho kina, u nádraží). Podle předlo-
ženého návrhu bude vypracována 
potřebná projektová dokumentace.

• úpravu rozpočtu č. 6/2016 v rozsa-
hu předloženého návrhu.

• cenovou nabídku Tiskárny Klein- 
wächter, Čajkovského 1511, 738 01  
Frýdek-Místek na tisk obecního 
kalendáře na rok 2017. Cenová na-
bídka na tisk 1 200 ks kalendáře je 
ve výši 42 834,- Kč vč. DPH. Cenová 
nabídka na grafické zpracování je  
6 000,- až 10 000,- Kč vč. DPH.

• Licenční smlouvu mezi Obcí Kunči-
ce pod Ondřejníkem a společností 
TopGis, s.r.o., se sídlem Hněvkov-
ského 30/65, 617 00 Brno – Ko-
márov. Předmětem smlouvy je po-
skytnutí licence k výkonu práva 
užití ortofotomap obce Kunčice 
pod Ondřejníkem (1 200,- Kč bez  
DPH).

• prodloužení smlouvy mezi Obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a spo-
lečností ATLAS software, a.s., se 
sídlem Výstavní 292/13, 702 00 Os-
trava na službu Codexis Online na 
3 roky dle stávajících podmínek za 
18.000 Kč bez DPH (6 000,- Kč/rok).

• cenovou nabídku projekční kance-
láře Ateliér Frýdek, Ing. Arch Blan-
ka a Boris Petrovovi, Řeznická 33, 
738 01 Frýdek – Místek ve výši  
28 000,- Kč bez DPH (33 880,- Kč 
vč. DPH) na vypracování příprav-
né a projektové dokumentace pro 
provedení stavby včetně inženýr-
ské činnosti na stavbu „Vodovod 
Parmovice“.

• cenovou nabídku Sdružení Závod-
ný Lubomír a Tomáš (Voda, To-
pení, Plyn a revize), Kunčice pod 
Ondřejníkem 458 na rozšíření vo-
dovodního řádu (zvětšení průmě-
ru vodovodního potrubí) na parc. 
č. 3373/1, 402/11 v k.ú. Kunčice p.O. 
v ceně 211 800,- Kč bez DPH.

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze 
dne 2. 5. 2016 mezi Obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a firmou Tomáš Nevři-
va, Nádražní 226, 744 01 Frenštát  
p. R., IČ:47866667. Předmětem toho-
to dodatku je provedení části trasy 
splaškové kanalizace pod nově vy-
budovaným chodníkem a rozpočet 
méně/ víceprací v rámci realizace 
stavby „Splašková kanalizace pro 
rodinné domy u Huťařství“. Celko-
vá hodnota díla dle Dodatku č. 1 činí  
1 241 785,68 Kč vč. DPH.

• Dodatek č. 1 k licenční smlouvě  
č. 111008 mezi Obcí Kunčice pod On-
dřejníkem a společností Weiron Dy-
namics, s.r.o., se sídlem Hlavní třída 
107, 738 01 Frýdek – Místek. Před-
mětem dodatku je navýšení kapa-
city na prostor webové prezentace  
a emailu pod doménou kuncicepo.cz.

• Zveřejnění záměru obce č. 9/2016 
- Záměr pronájmu nemovité věci- 
ordinace lékaře, pracovna sestry, 
čekárna a WC o celkové výměře 
46m2. Předmět nájmu se nachází  
v 1.NP budovy č.p.569, která je sou-
částí pozemku parc .č. st. 695 vše  
v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem.

• žádost společnosti Marticus s.r.o. 
se sídlem Jaroslava Foglara 883/4,  
639 00 Brno – Štýřice o udělení sou-
hlasu Obce Kunčice pod Ondřejní-
kem s prováděním úprav a oprav 
pochůzích zpevněných ploch na po-
zemcích Obce Kunčice pod Ondřej-
níkem (parc.č. 1748/18 a 3530 v k.ú. 
Kunčice pod Ondřejníkem (oprava 
a stavba chodníku). Úpravy jsou 
součástí stavebních úprav objektu 
č. p. 315 (bývalé kino) na pozemku 
parc.č. 394/1.

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce 

Kunčice pod Ondřejníkem

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

Obec informuje

O čem mimo jiné jednala  
Rada obce o prázdninách

Žádáme vlastníky pozemků s ži-
vými ploty kolem místních komu-
nikací, hlavně v chatovištích, aby 
si provedli ořez živých plotů, poř. 
keřů a větví stromů, které snižují 
průjezdnost místních komunikací 
a znemožňují jejich zimní údržbu 
do vzdálenosti min. 1 m od okraje 
komunikace.   

Pokud si vlastníci pozemků ne-
provedou ořez sami, provedou údrž-
bu vegetace kolem místních komuni-
kací pracovníci obce. Ořezané větve 
budou odklizeny, ponechání ořeza-
ných větví je možné domluvit s pa-
nem Kahánkem, tel. 736 773 945.

Danuše Svobodová, 
pracovník OÚ

Výzva

ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu 
se zákonem 458/2000 Sb. oznamu-
je, že z důvodu prací na vedení vyso-
kého napětí bude přerušena dodáv-
ka elektrické energie dne 23.9.2016 
od 7:30 do 16:00 hod pro: 

část obce Tichá, a část obce Kun-
čice pod Ondřejníkem (23,149)  
a Kozlovice (297,398)

Orientační mapa vypínání také 
na webu obce (www.kuncicepo.cz).

Oznámení
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Jaroslava Kaděrová 88 let
Jarmila Kantorová 85 let
Ludmila Gvardová 84 let
Miloslav Šrubař 83 let
Eliška Valášková 83 let
Adolf Mališ 83 let
Ludmila Řezníčková 81 let
Ludmila Tkáčová 75 let
Josef Kolodijčák 70 let
Blanka Sunková 70 let
Věra Kundlová 70 let
Dalibor Chamrád 65 let
Vladimír Šindler 65 let

Jaroslav Malý 65 let
Jaroslav Krpela 60 let
Václav Jurek 60 let
Ivana Halagačková 60 let
Zdeňka Pavlicová 60 let
Věra Krčmáriková 60 let
Jana Mončková 60 let
Lenka Kovalská 60 let

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

Dne 16. září 2016 
uplyne dvacet let od úmrtí  
pana Břetislava Knapka. 

Kdo jste jej znali, 
vzpomeňte s námi. 

Vzpomíná dcera Květa 
a syn Zdeněk s rodinami.

Jubilanti září 2016
Vzpomínky

Poděkování
Rozloučení

Společenská rubrika

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

Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat paní MUDr. Chovančíkové, 
panu MUDr. Chovančíkovi a panu 
MUDr. Konvičkovi za obětavou péči 
o pana Emila Cochlara. 

Zároveň děkujeme rodině, přátelům 
a známým, kteří se přišli s panem Emi-
lem rozloučit na jeho poslední cestě. 

Za zarmoucenou rodinu 
manželka Ludmila

V měsíci srpnu jsme se naposledy 
rozloučili s panem Emilem Cochla-
rem a panem Milošem Macurou.

S ohledem na naby t í úč in-
nost i novely zákona o obcích  
č. 106/2016 Sb. stanovila rada obce 
obecná pravidla pro oceňování vý-
znamných životní události občanů 
obce. Budou i nadále oceňována zde 
uvedená životní jubilea formou pí-
semné nebo osobní gratulace, pří-
padně předáním daru (60, 65, 70, 

75, 80, 85, 90, 95 a starší). Nadále bu-
dou organizovány slavnostní občan-
ské obřady u příležitosti vítání nově 
narozených občánků a významných 
výročí svatby občanů obce, případ-
ně bude zasílána gratulace. RO svěři-
la realizaci v konkrétních případech 
obecnímu úřadu (matričnímu úřadu)  
a starostovi obce, resp. místostaros-

tovi obce. Prosíme občany, kteří ne-
chtějí, aby jejich jubileum bylo zve-
řejněno v obecních novinách, aby 
tuto skutečnost sdělili písemně paní 
matrikářce Taťáně Holušové, pří-
padně na podatelně obecního úřa-
du. Nesouhlas lze sdělit i emailem: 
tatana.holusova@kuncicepo.cz, 
obecni.urad@kuncicepo.cz.

Vážení, dovoluji si reagovat na ti-
tulní článek v posledních ON č. 7+8 ve 
věci budování centra obce, který vyda-
la Rada obce.

Můj názor je takový, že řešení polycen-
trické podoby naší obce by mělo běžet 
současně, alespoň ve fázi studie a projek-
tových příprav, aby občané, kteří nebydlí 
v okolí Huťařství, neztratili zájem o dění 
v obci. Reaguji tak na pasáž:

„Samozřejmě si uvědomujeme, že 
naše obec je velmi rozlehlá a ve skuteč-
nosti má funkčních „center“ několik – je 
tzv. polycentrická.

Jsme si vědomi, že kvalitu veřejného 
prostoru budeme muset brzy řešit také 
v horní části obce – u nádraží a dřevě-
ného kostelíka a v dolní části obce oko-
lo kostela.“

V horní části obce to bude asi v sou-
časné situaci problematické, neboť v této 
lokalitě obec prodala podstatné nemovi-

tosti a pozemky, které by mohly tomuto 
účelu posloužit a záměrem výstavby par-
koviště u dřevěného kostelíka, si myslím, 
se tento úkol nevyřeší. Již nyní dochází  
k pozvolnému přesunu společenského ži-
vota v této lokalitě na Čeladnou, zejména 
do prostoru BRC, neboť v kunčické části 
této lokality tak zvaně zdechl pes.

Je otázkou, zda vůbec budování centra 
(center) má v naší obci naději na úspěch, 
zda to nebude promarněné úsilí a vyhoze-
né peníze, neboť po stránce spol. života se 
občané soustřeďují v tom každodenním 
sousedském kontaktu v  jim nejbližších 
lokalitách (hospoda Na Maraláku, Koli-
ba pod Stolovou, BRC, restaurace na Ko-
pečku, restaurace Huťařství, restaurace 
Ondřejník, apod.), při větších akcích jako 
např. Dětský den, soutěž hasičů, Den obce, 
aktivity Sokola a jeho odborů a oddílů, 
obecní pouť apod., které se už tradičně 
konají na svých tradičních stanovištích 

v rámci obce tj. ve škole a v areálu školy, 
v areálu Sokola, v areálu Hasičů apod. 
se občané potkávají na těchto místech.

Pro budování centra (center) je podle 
mne totiž důležité, aby se s tímto ztotož-
nila co nejširší  veřejnost v dané lokalitě, 
aby se pak dané centrum nebudovalo jen 
pro několik občanů, kteří budou bydlet 
v nejbližším okolí.

Určitou vizitkou obce pro naše občany 
i pro turisty přijíždějící za krásami naší 
přírody, je také vlakové nádraží, hlavně 
jeho okolí, které je i po rozsáhlých úpra-
vách ve velmi neutěšeném stavu.

S potěšením mohu konstatovat, že se 
postupně opravují MK a to i točna auto-
busů u nádraží. 

K celkovému dojmu by stálo za to vy-
řešit její střed (točny) tj. tam, kde stál 
dlouhou dobu prodejní stánek, nějakou 
zelení popř. lavičkami.

(pokračování na str. 5)

Názory občanů
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Dne 21. dubna 2016 byly rozhod-
nutím prezidenta republiky, publiko-
vaným ve Sbírce zákonů pod číslem 
138/2016 vyhlášeny volby do zastupi-
telstev krajů a do Senátu Parlamentu 
České republiky. 

Tímto rozhodnutím stanovil pre-
zident republiky den konání voleb do 
zastupitelstev krajů i do Senátu Parla-
mentu ČR na pátek 7. října 2016 a so-
botu 8. října 2016. V naší obci, která 
patří do volebního obvodu č. 69 pro-
běhnou pouze volby do zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje.

Volby do zastupitelstev krajů budou 
probíhat podle zákona č. 130/2000 Sb.,  
zákon o volbách do zastupitelstev kra-
jů a o změně některých zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů.

Po d le  §  15 pí s m .  c)  z á kon a 
č.130/2000 Sb. stanovil starosta obce 
pro každou okrskovou volební komisi 
10 členů (včetně zapisovatelek).

Hlasování začíná v pátek 7. října 
od 14:00 hodin a končí ve 22:00 ho-
din. V sobotu 8. října začíná hlasování 
od 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin.

Volby do zastupitelstev krajů se 
konají tajným hlasováním na základě 
všeobecného, rovného a přímého vo-
lebního práva, podle zásad poměrné-
ho zastoupení. Funkční období zastu-
pitelstev krajů je čtyřleté.

Starosta obce jmenoval zapisovatel-
ky okrskových volebních komisí (OVK) – 
katastr obce Kunčice pod Ondřejníkem. 
Pro volební okrsek č. 1 (zasedací síň 
obecního úřadu) bude zapisovatelkou 
paní Taťána Holušová, pro volební okr-
sek č. 2 (budova č. p. 275 – na křižovat-
ce naproti Beskydského rehabilitačního 
centra) bude zapisovatelkou paní Dani-
ela Kociánová. Pro volební kampaň mo-
hou volební strany využívat své vývěs-
ní skříňky a plakátovací plochy v obci.

Seznam voličů
Na obecním úřadě (kancelář mat-

riky a evidence obyvatel – v prvním 
poschodí vlevo, č. dveří 25) je k na-
hlédnutí stálý seznam voličů obce 
Kunčice pod Ondřejníkem. Každý vo-
lič může do seznamu nahlédnout, zda 
je v něm správně uveden, popřípadě 
údaje upřesnit. Do seznamu je mož-
no nahlížet v úředních hodinách, to je  
v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 
hodin, v úterý od 8:00 do 11:30 hodin. 
Seznam voličů se uzavírá ve středu  
5. října 2016 v 16.00 hodin.

Právo volit
Právo volit do zastupitelstva kraje 

má státní občan ČR, který alespoň ve 

druhý den voleb dosáhl věku nejméně 
18 let a je přihlášen k trvalému pobytu 
v obci, která náleží do územního ob-
vodu daného kraje a nenastala u něj 
některá z překážek výkonu volebního 
práva. Překážkami výkonu volebního 
práva jsou:
a)  zákonem stanovené omezení svo-

body z důvodu výkonu trestu od-
nětí svobody

b)  omezení svéprávnosti k výkonu vo-
lebního práva  

c)  zákonem stanovené omezení osob 
ní svobody z důvodu ochrany zdra-
ví lidu

d) výkon základní nebo náhradní vo-
jenské služby, vyžaduje–li to bez-
pečnost státu 

Hlasovací lístky 
Hlasovací lístek se tiskne samo-

statně pro každou politickou stranu, 
politické hnutí nebo koalici. Hlasovací 
lístky budou doručeny voličům poštou 
nejpozději tři dny přede dnem voleb 
do zastupitelstva kraje. V případě, že 
voličům nebudou z jakéhokoliv důvo-
du hlasovací lístky doručeny, budou si 
je moci vyzvednout přímo ve volební 
místnosti. Hlasovací lístky jsou opat-
řeny otiskem razítka krajského úřadu.

Přenosná volební schránka
Občan, který se bude chtít zúčastnit 

voleb do zastupitelstva kraje a bylo by 
pro něj ze zdravotních důvodů obtížné 
přijít k volbám osobně, může požádat 
obecní úřad a ve dnech voleb okrsko-
vou volební komisi o zajištění přenos-
né volební schránky. 

Dva členové příslušné volební ko-
mise jej pak v den voleb navštíví  
s přenosnou volební schránkou, úřed-
ní obálkou a hlasovacími lístky. Při 
hlasování postupují členové okrskové 
volební komise tak, aby byla zachová-
na tajnost hlasování.

Požadavek sdělte telefonicky (tel. 
556 843 193 a tel. 556 850 154), po-
případě písemně na obecní úřad nebo 
prostřednictvím poštovních doručo-
vatelek.

Voličské průkazy
Voliči, který nebude moci volit ve vo-

lebním okrsku, v jehož stálém seznamu 
je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žá-
dost voličský průkaz (tel. 556 843 193 
– paní Holušová, číslo dveří 25). Volič-
ský průkaz se vydává pouze voličům za-
psaným ve stálém seznamu v územním 
obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

Volič může požádat o vydání volič-
ského průkazu ode dne vyhlášení vo-

leb do okamžiku uzavření stálého se-
znamu osobně u obecního úřadu nebo 
podáním doručeným nejpozději 7 dnů 
přede dnem voleb obecnímu úřadu.

Voličský průkaz opravňuje k volbě 
ve dnech voleb ve volebním okrsku 
spadajícím do územního obvodu kra-
je, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož 
územním obvodu je volič přihlášen  
k trvalému pobytu.

Zásady hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastou-

pení není přípustné. Volič po příchodu 
do volební místnosti prokáže svou to-
tožnost a státní občanství ČR platným 
občanským průkazem nebo cestov-
ním pasem ČR. Po záznamu ve výpisu 
ze seznamu voličů obdrží od okrsko-
vé volební komise prázdnou obálku 
opatřenou otiskem úředního razítka. 
Na žádost voliče mu OVK dodá za chy-
bějící nebo jinak označené hlasovací 
lístky nové. Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství ČR, ne-
bude mu hlasování umožněno.

Ve volební místnosti si prohlédně-
te vyvěšený hlasovací lístek označe-
ný jako vzor, kde budou vyznačeni ti 
kandidáti, kteří se případně vzdali své 
kandidatury nebo byli svou volební 
stranou odvoláni. Při zjišťování vý-
sledku voleb se k takovým kandidá-
tům nebude přihlížet.

Po obdržení hlasovacích lístků  
a úřední obálky vstoupí volič do pro-
storu určeného k úpravě hlasova-
cích lístků. V tomto prostoru vloží do 
úřední obálky jeden hlasovací lístek. 
Na hlasovacím lístku, který vkládá do 
úřední obálky, může zakroužkováním 
pořadového čísla nejvýše u 4 kandi-
dátů uvedených na témže hlasovacím 
lístku vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost. Jiné písemné úpravy 
hlasovacího lístku nemají na posuzo-
vání hlasovacího lístku vliv. S voličem, 
který nemůže sám upravit hlasovací 
lístek pro tělesnou vadu anebo nemů-
že číst nebo psát, může být v prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích líst-
ků přítomen jiný volič, nikoliv však 
člen okrskové volební komise, a hla-
sovací lístek za něho upravit a vložit 
do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že po opuštění pro-
storu určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků vloží úřední obálku s hlasovacím 
lístkem před okrskovou volební komi-
sí do volební schránky, může tak uči-
nit jiný volič, nikoliv však člen okrsko-
vé volební komise. Nepoužité volební 
lístky může volič odložit do označené 
schránky.  (pokračování na str. 5)

Volby do zastupitelstva kraje (Moravskoslezský kraj)
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(dokončení ze str. 4)
Voliči, který se neodebral do pro-

storu určeného pro úpravu hlasova-
cích lístků, okrsková volební komise 
hlasování neumožní.

Členové okrskových volebních ko-
misí nemohou poskytovat informace 
o průběhu voleb, a to až do podepsání 
zápisu o průběhu a výsledku hlasová-
ní. Zákaz se nevztahuje na údaje o po-
čtu voličů, kteří již hlasovali.

Vážení občané, v říjnu proběhnou 
volby do zastupitelstva našeho kraje. 
Jedná se o samosprávný orgán kraje 
s rozsáhlými pravomocemi. Krajské 
volby se týkají také nás občanů všech 
obcí Moravskoslezského kraje, proto 
je důležité, abychom se v maximál-
ní míře těchto voleb zúčastnili. Vyu-
žijme proto svého zákonného práva  
a zvolme si zastupitelstvo kraje podle 
svých představ.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Penzion Jurášek
Kunčice pod Ondřejníkem č.e. 15 
http://www.penzionjurasek.cz

Jste příjemný člověk se zájmem  
o práci v krásném prostředí Beskyd? 
Možná hledáme právě Vás! V sou-
časné době obsazujeme tyto pozice:
• recepční
• pokojská

Požadujeme:
• praxi v oboru
• příjemné a profesionální vystu-

pování
• ochotu učit se novým věcem
• zodpovědnost

Znalost anglického jazyka výhodou.
Své životopisy zasílejte na e-mail 

e.hellerova@hellerreality.cz

Nabídka 
zaměstnání (dokončení ze str. 3) 

Důležitou součástí „vybavení ob-
ce“ je i zřizovaní sportovních, zábavních 
hřišť a sportovišť, oddechových parčíků  
a lokalit v jednotlivých částech obce ne-
jen pro děti a mládež, ale i pro dospělé  
a také pro seniory. Jsem si jist, že po-
třebné pozemky a plochy by se pro tato 
zařízení v různých částech obce našla  
a hned by to vypadalo lépe nejen pro oko 
kolemjdoucích a pan ing. Zdeněk Strna-
del ml. by to jistě i toto nějak vymyslel.

Zvýšené investice do rozvoje školy 
se určitě vyplatí, neboť škola se dotý-
ká všech občanů obce či jejich blízkých. 
Škola vždy sloužila, slouží a bude sloužit 
všem občanům obce.

Myslím si, že i to jsou cesty, jakým 
způsobem lze vylepšovat různé části 
obce jednak pro občany dané části obce, 
ale i pro návštěvníky obce a zvyšovat 
tímto její celkovou atraktivitu.

Občany obce zdraví 
Ing. Stanislav Jurek

Názory občanůVolby do 
zastupitelstva...

Prostředí elektronických komuni-
kací může leckomu připomínat džun-
gli, kde draví operátoři či poskyto-
vatelé internetového připojení líčí 
navoněné marketingové pasti na ne-
připraveného spotřebitele. A když do-
jde na lámání chleba a kvalitu posky-
tovaných služeb, je mnohdy po parádě. 
Příručka, kterou jsme pro vás připra-
vili, vás provede úskalími smluv a je-

jich výpověďmi, převede řeč zákona  
a všeobecných smluvních podmínek 
do podoby, která bude každému sro-
zumitelná, upozorní vás na tipy a tri-
ky i ukáže, jak důležité je znát čísla.

Další publikace pro spotřebitele si 
můžete zdarma stáhnout na https://
www.dtest.cz/clanek-4521/publika-
ce-pro-spotrebitele. 

-MŠ-

V sobotu 24. září 2016 proběhne 
v naší obci sběr nebezpečných a vel-
koobjemových odpadů. 

Sběr nebezpečných odpadů pro-
vede firma FCC Česká republika, s r.o., 
provozovna Ostrava,  Frýdecká 740, 
739 32 Vratimov, na následujících sta-
novištích:
-  u autobusové zastávky „U lávky“                                              
  od 8.30 do 9.00 hodin
-  u autobusové zastávky „Kostel“ 
  od 9.15 do 9.45 hodin
-  u autobusové zastávky „Huťařství“ 
  od 10.00 do 10.45 hodin
-  u autobusové zastávky „Rozcestí 

ČD“ - pozor změna!
  od 11.15 do 12.00 hodin

V uvedené době bude moci každý 
občan nebo vlastník nemovitosti obce 
Kunčice p. O. odevzdat na tomto mís-

tě k likvidaci následující odpady: ole-
jové automobilové filtry, plechovky se 
zbytky barev, autobaterie i s elektro-
lytem, znečištěné láhve a sklo od che-
mikálií, zbytky přípravků na hubení 
škůdců a postřiky, staré kosmetické 
přípravky, staré léky, vyjeté motorové 
oleje, mořidla a rozpouštědla, plasto-
vé obaly a nádoby od škodlivin, hadry 
znečištěné barvami, oleji a vazelínou, 
obaly od sprejů, opotřebené pneu-
matiky (bez disku!) - POUZE OBČA-
NÉ - NESMÍ BÝT Z PODNIKATELSKÉ 
ČINNOSTI. 

Při odvozu nebezpečného odpadu 
bude odvezen i elektroodpad, kte-
rý bude odvezen do místa zpětného 
odběru. Jedná se hlavně o televizory, 
videa, DVD, reproduktory, počítače, 
kopírky, rádiomagnetofony, discma-
ny, fotoaparáty, zesilovače, elektrické 

hudební nástroje, skenery, telefonní 
ústředny, mobilní telefony, vysílačky, 
svítidla, elektronické hračky, video-
hry, lékařské přístroje, apod. Všech-
ny elektrospotřebiče musí být úplné, 
aby mohly být odebrány zdarma jako 
elektroodpad.

Elektrospotřebiče třídy 1,2,6 - 
chladničky, mrazničky, pračky, su-
šičky, myčky nádobí, sporáky, trouby, 
mikrovlnné trouby, vysavače, žehlič-
ky, topinkovače, fritovací hrnce, elek-
trické nože, kávovary, holící strojky, 
budíky, ventilátory, vysoušeče vla-
sů, vrtačky, pily, šicí stroje, svářečky, 
elektrické sekačky a zářivky předá-
vejte v sobotu 24. září 2016 od 8-12 
hod do sběrného místa obce, které 
je v areálu pily Kunčice p. O. čp. 803 
(vedle Ziků).

(pokračování na str. 6)

Jak se vyznat v telekomunikacích: 
Brožura zdarma vložena do ON

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
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Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
(dokončení ze str. 5) 

Využijte možnosti odevzdat elek- 
troodpad bezplatně do místa zpět-
ného odběru a sběrného místa obce 
a nepřistavujte je ke kontejnerům na 
tříděný odpad ani je nevhazujte do 
kontejnerů a popelnic na komunální 
odpad! Drobný elektroodpad může-
te během celého roku odevzdávat do 
kontejnerů na elektroodpad na stano-
vištích u kostela, u Huťařství, na roz-
cestí ČD a u železničního přejezdu pod 
ruským kostelíčkem.

Upozornění!
Nebezpečný odpad vozte prosím 

na stanoviště pouze v uvedenou 
dobu, aby jej mohli pracovníci od-
borné firmy od Vás přímo odebrat!  

Velkoobjemové odpady, které ne-
lze uložit do běžných popelnic na do-
movní odpad, budou sbírány rovněž  
v sobotu dne 24. září 2016.

Do přistavených kontejnerů je mož-
no bezplatně uložit např. matrace, čás-
ti nábytku, WC mísy, umyvadla, kober-
ce, linolea, kočárky a pod.

Do kontejnerů nesmí být ukládán 
stavební a demoliční odpad, skleněné 
střepy, papír, drobný plast, tráva, vět-
ve stromů, uhynulá zvířata, jiný orga-
nický odpad a běžný domovní odpad.

U každého sběrného místa bude 
pověřený pracovník, který v případě 
potřeby upřesní skladbu ukládaného 
odpadu. Respektujte prosím jeho po-
kyny. Kontejnery na velkoobjemový 
odpad budou v sobotu 24. září 2016 
rozmístěny na následujících stanovi-
štích pouze v níže uvedených časech:
1.  u autobusové zastávky „U lávky“ 
 8 - 10 hod.
2.  u autobusové zastávky  „Kostel“
 8 - 10 hod.
3.  u autobusové zastávky „Huťařství“
 8 - 11 hod.

4.  u autobusové zastávky „Rozcestí 
k ČD“ - pozor změna!

 8 - 12 hod.
5.  u železničního přejezdu pod rus-

kým kostelíkem
 8 - 11 hod.
6.  u vodní nádrže v Kolibách
 8 - 11 hod.
7.  Koliba Tichý pod Stolovou
 8 – 10 hod.

Upozornění!
Na daná stanoviště přivážejte 

prosím velkoobjemový odpad až od 
vyznačené doby, tj. od 8.00 hodin do 
doby uvedené u jednotlivých stano-
višť. Po uvedené době již odpad na 
stanoviště nevozte, nebude možné 
jej pak odvézt!  

Sběr železného šrotu proběhne 
až na jaře 2017! 

Danuše Svobodová, 
pracovník OÚ

Kultura a spolkový život

(dokončení ze str. 1) 
Na stupně vítězů se nedostali, ale 

přesto podali super výkony Anna 
Bednárková s Terezou Davidovou (4.), 
Lucie a Eliška Chovančíkovy (5.), Mi-
chaela Lorencová s Adamem Křenkem 
(5.) a Veronika Cochlarová s Karolínou 
Strnadlovou (8.). 

Ty nejlepší pak čekalo republiko-
vé kolo, které se letos konalo v Dolu  
u Blatné ve dnech 17. – 19. června.  
V pátek vyrazilo na cestu do Jižních 
Čech 10 našich závodníků, 2 vedou-
cí – Eva Černá a Martin Krkoška  
a 2 rozhodčí – Zuzana a Vít Majerko-
vi. Počasí bylo velmi rozmanité a po 
páteční zábavě nás během sobotního 
poledne čekal nelehký závod, v tomto, 
pro nás nezvyklém, prostředí, jsme 
však dokázali prodat své dovednosti 
a všichni jsme dotáhli závod ke zdár-
nému cíli. Nejlépe z našich hlídek se 
umístily Denisa Šigutová s Markétou 
Vyroubalovou, které vybojovaly stří-
brné medaile. Bronzové medaile vy-
bojovaly dvě hlídky a to: Leoš a Šimon 
Řezníčkovi a René Šnyta s Michalem 
Majerkem. Dvě naše hlídky obsadily  
13. místo – Lucie a Eliška Chovančíko-
vy a Anna Janasová s Monikou Šiguto-
vou. V předchozích ročnících jsme jako 
kraj Moravskoslezský vyhrávali hod-
nocení krajů celkem suverénně a od-
váželi domů pohár, v tomto roce jsme 

si tímto vítězstvím však nemohli být 
moc jisti, ovšem i přes větší konku-
renci jsme dokázali uhájit první mís-
to. Těšíme se na další ročníky a doufá-
me, že se k nám připojí další nadšenci, 

kteří si budou chtít zaběhnout závod, 
na který děti připravujeme ve cvičení 
pro žactvo, každé úterý.

Za kunčické závodníky 
Markéta Vyroubalová

Medvědí stezka
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22. října 2016 v 18.00 hodin
Sál na Huťařství • KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

 
22. října 2016 v 18.00 hodin
Sál na Huťařství • KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
w w w . d a v i d s i r . c o mw w w . d a v i d s i r . c o m

David Šír ve spolupráci s divadlem SEMAFOR a rodinou Felixe Holzmanna

uvádí ojedinělé divadelní představení

Hrají:  

Miroslav Reil 

Legendární a notoricky známé scénky, jako:

 
STATISTIKA • ROZVOD • SVAČINA • 
HŘBITOVNÍ ROZHOVOR • ALIBI • 
UKULELE • SKLERÓZA • KVÍZ • 
ASTROLOGIE • DOMÁCÍ ÚKOL •  
MANŽELKA • KOLEGOVÉ • RYBA • 
VČERA, DNES A ZÍTRA 
PLUS NOVÉ, NEZNÁMÉ, NEOHRANÉ A NEOKOUKANÉ scénky 
ze soukromého archivu Holzmannovy rodiny, které nikdy
nebyly zveřejněny:

SPORTKA • NÁDRAŽÍ • 
LÉKAŘ AMATÉR a další... 
O VÝBĚRU A POŘADÍ 
SCÉNEK ROZHODUJÍ DIVÁCI! 

DAVID ‰ ÍR

SVATOVÁCLAVSKÝ  
HUDEBNÍ FESTIVAL 2016

SHF 2016 nabídne 35 koncertů

35 koncertů ve 31 kostelích Moravskoslezského kraje, 
duchovní hudební skvosty z období baroka či klasicismu, 
ale i kompozice 20. století v podání předních umělců z do-
mova i ze zahraničí, návraty oblíbených hvězd i nové tváře.

Takový bude 13. ročník Svatováclavského 
hudebního festivalu, který proběhne 

od 1. září do 28. září 2016. 

Předprodej vstupenek bude zahájen 1. června. 

Festival se koná pod záštitou ministra kultury Daniela 
Hermana, hejtmana Moravskoslezského kraje Mirosla-
va Nováka, primátora Ostravy Tomáše Macury, biskupa  
ostravsko-opavské diecéze Františka Václava Lobkowicze  
a biskupa Slezské církve evangelické a. v. Jana Wacławka.

Více informací na www.shf.cz
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První Karlův úspěšný rok u juniorské reprezentace
Kdo se ve čtvrtek 28. července 2016 

v odpoledních hodinách díval na ČT 
24 Sport, mohl na obrazovce v mnoha 
záběrech poznat tvář Karla Světelské-
ho. Do naší obce se přistěhoval před 
17 lety a v té době se věnoval kopa-
né jako hráč, trenér i jako organizá-
tor různých soutěží a turnajů. V říjnu 
2015 vyhrál konkurz na státního tre-
néra juniorské reprezentace ČR v ry-
bolovné technice a začal se intenzivně 
věnovat přípravě na soutěže. Nebyla to 
náhoda. On sám říkal, že se této čin-
nosti musel učit na přání svého otce, 
vášnivého rybáře pana Karla Světel-
ského staršího a vyplatilo se mu to, 
neboť se v r. 1977 stal poprvé repre-
zentantem a v r. 1982 poprvé vyhrál 
mistra světa na mistrovství v Karlo-
vých Varech. Co to obnáší ta rybolovná  
technika?

Ovládání rybářského prutu, kterým 
se závodník musí trefovat na přede-
psané terče a házet do dálky jednoruč 
i obouruč. To vše se odehrává na hřišti 
a vlastnoručně s chytáním ryb to má 
společnou jen udici s navijákem.

Od r. 2016 připravoval juniorskou 
reprezentaci na mezinárodní závody 
a mistrovství světa. Měl na starosti  
6 chlapců a 3 dívky z různých koutů 

republiky (Písek, Jablunkov, Vimperk, 
Sedlčany,….). V Kunčicích jsme je mohli 
vidět při tréningu na našem fotbalo-
vém hřišti. A vyplatilo se to podruhé. 
V týdnu od 18. do 24. července 2016 
se v Bílině u Mostu konalo mistrov-
ství světa juniorů, kterého se kromě 
našich účastnila družstva z Němec-
ka, Švýcarska, Rakouska, Slovinska, 
Chorvatska, Polska a Slovenska. Čeští 
junioři pod vedení trenéra Karla Svě-
telského zvítězili v nejdůležitějších 

kategoriích družstev juniorů a juni-
orek a jednotlivců a získali pohár ví-
tězů. Měli obrovskou radost, kterou 
patřičně projevili svému trenérovi  
a on zase jim.

Přejeme Ti, Karle, i v dalších letech 
dobrou partu závodníků, co nejlepší 
výsledky na soutěžích, dobré ohod-
nocení od Českého rybářského svazu 
a upřímnou podporu od lidí, kteří Ti 
to přejí. 

-Z.K.-

1) Červencovou vy-
cházku nám překazi-
lo počasí. Ve čtvrtek  
15. září 2016 se bude-
me těšit, že nám počasí 
bude přát, a tak se vydá-

me na vycházku na Vlčinu, k můstku 
Jiřího Rašky. Sraz bude ve Frenštátě 
p. R. na autobusové zastávce u škol  
v 8.45. Informace byly uvedeny v mi-
nulém čísle 7–8 obecních novin.

2) Vyjížďka do Hodslavic do Pa-
mátníku Františka Palackého. 

Ve čtvrtek 22. září 2016 pojede-
me vlakem z Kunčic p. O. v 8.03 hod 
do stanice Hostašovice, z nádraží 
pěšky do centra obce, kde máme do-
mluvenou prohlídku. Zpět opět vla-
kem (buď 11.32, nebo 13.34).

S pozdravem Pohyb je život vás 
zve výbor Sportu pro všechny. ZK

5. září  –  pondělí  –  ženy zdravotní tělocvik od 17.30 hod.

6. září  –  úterý  –  ženy aerobik a posilovací cvičení od 19.00 hod.

13. září  –  úterý  –  žactvo I. stupeň od 15.30 hod.

14. září  –  středa  –  děti s rodiči od 16.30 hod.

21. září  –  středa  –   cvičení pro zdraví a kondici z čínské tradice  
     tai-chi a hsingi od 18.30 hod.

Chtěli bychom tímto poděkovat 
Simči Macurové z restaurace Na Ko-
pečku za příměstský tábor, který po-
řádala v srpnu… Tábor byl zaměřen 
na volejbal. Krásným bonusem bylo, 
že děti jeden den spaly na hradě Sta-
rý Jičín…

Spokojení rodiče J.

Co nabízí Sport pro všechny 
při TJ pro seniory?

Sport pro všechny – začínáme 
cvičební rok 2016/2017

Poděkování
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Ondřejníček – nabitá sezóna
Dětská cimbálová muzika Ondřejní-

ček toto léto rozhodně neodpočívala. 
Hned v úvodu léta se Veronika Barto-
šová prozpívala v soutěži ve zpěvu li-
dových písní mezi třicet nejlepších zpě-
váčků z celé Moravy, ve Znojmě si tak 
mohla zazpívat s Brněnským rozhla-
sovým orchestrem lidových nástrojů. 

Ondřejníček začal spolupracovat  
s dětským folklorním souborem Malý 
Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm 
a doprovází jejich taneční pásma na 
vystoupeních. Mohli jste je tak vidět  
v Zubří na Metlářském jarmarku, ve 
Valašském muzeu v přírodě v Rožno-
vě na mezinárodních foklorních festi-
valech Ondrášova valaška a Jánošíkův 
dukát, a dokonce i v Maďarsku, kam 
společně vyjeli na folklorní zájezd. Se-
zona pak pokračovala na konci srpna 
vystoupením na Frenštátských slav-
nostech a Pivních slavnostech na Hu-
ťařství. Kateřina Niklová, 

vedoucí cimbálové muziky

SVATOVÁCLAVSKÝ 
KONCERT 

Komorního souboru 
Věry Kičmerové

28. září 2016
v 18:00 hodin

Kostel sv. Máří Magdalény
Kunčice pod Ondřejníkem

Na programu:  
J. Haydn, A. Vivaldi, 

J. S. Bach….

Podrobnosti na plakátech  
a na webu obce. Po prázdninovém odpočinku se mladí hasiči znovu vrhli do soutěžení. Ten-

tokrát to byla pohárová soutěž v Klimkovicích, kde s časem 14,656 zvítězili.
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Poslední srpnový týden se konal  
v Kunčicích první farní přívesnický 
tábor s tematikou Cesta kolem světa.  
12 dětí mělo základnu na kunčické 

faře, odkud vyrážely každý den „obje-
vovat svět“. Na farmě u Menšíků lovily 
bizony a vyráběly máslo, skrze Ondřej- 
ník pokořily Himálaje, podařilo se jim 

najít vodu na poušti nebo zaskočit  
k „moři“ na Horizont (mj. věděli jste, 
že tam mají v bazéně slanou vodu?). 
Kromě zážitků z her a výletů měl tábor  
i duchovní rozměr. Ale nebylo to vů-
bec o tom, že by se děti např. modlily 
před každým jídlem. Spíše šlo o to brát 
duchovní věci jako běžnou součást na-
šeho života, chovat se k sobě navzájem 
pěkně, poznat, co všechno můžeme na-
jít v kunčickém kostele či si zazpívat  
s kytarou na páteční bohoslužbě. Tá-
bor jsme zakončili společným táborá-
kem s rodiči, kam přišel děti pozdravit 
také kunčický farář, P. ThDr. Mariusz 
Roszewski, Ph.D. Jemu a také páteru 
Jaroslavu Markovi, vedoucím tábo-
ra Bětce Řezníčkové a Lucce a Elišce 
Chovančíkovým i angažovaným ma-
minkám, které zajišťovaly organizační 
věci, patří velký dík, že se první farní 
tábor mohl letos v Kunčicích uskuteč-
nit. Kateřina Niklová

Foto: Alžběta Řezníčková

Oprava kostela sv. Maří Magdalény
Po delších přípravách se konečně 

podařilo zahájit opravu farního kos-
tela svaté Maří Magdalény. Posled-
ní oprava fasády proběhla koncem  
80. let minulého století. V letošním 
roce se podařilo na částečnou opravu 
kostela získat dotaci v rámci dotační-
ho titulu „Údržba a obnova kulturního 
dědictví venkova“ vypsaného Minis-
terstvem zemědělství pro rok 2016.

Letos proběhne první část opra-
vy, která bude obsahovat opravu 
omítek věže a průčelí kostela, revizi 
a nátěr plechové střešní krytiny, in-
stalaci nového hromosvodu, výmě-
nu okapních svodů a žlabů a okapový 
chodník. Práce byla zahájena v čer-

venci 2016 a bude dokončena v ter-
mínu do 20. 9. 2016. Cena díla včetně 
DPH je 1 196 557,- Kč. Ministerstvo 
zemědělství poskytne dotaci ve výši  
700 000,- Kč, biskupství Ostravsko - 
opavské přispělo částkou 300 000,- Kč, 
Obec Kunčice pod Ondřejníkem část-
kou 150 000,- Kč. Zbylou část zaplatí 
farnost Kunčice pod Ondřejníkem.

Dotace se nevztahuje na provedení 
nového odvodnění kostela. Při revizi 
věže byla také zjištěna závada v ukot-
vení železného kříže. Provedení nové-
ho ukotvení kříže na věži bude dalším 
neplánovaným nákladem mimo do-
taci. Kříž musí být demontován, ná-
sledně bude ve věži kostela provede-

na nová nosná konstrukce kříže. Od-
vodnění kostela, nové ukotvení kříže 
a případné další vícepráce budou hra-
zeny z rozpočtu farnosti Kunčice pod 
Ondřejníkem.

Dokončení opravy fasády kostela 
bude provedeno v příštím roce. Násle-
dovat bude odstranění vlhké omítky 
uvnitř kostela, nové omítky, oprava 
dlažby apod. Uvedená práce si vyžá-
dá další nemalé finanční prostředky.

Kostel je dominantou obce. Je vy-
užíván kromě církevních obřadů  
k provádění svateb a pohřbů za účasti 
široké veřejnosti. Také zde probíhají 
koncerty pro veřejnost. 

(pokračování na str. 11)

Farní tábor v Kunčicích

Srdečně zveme na šestý ročník festivalu

DEN ARCHITEKTURY,
pro který letos vybrali pořadatelé motto „Méně je více“.

V naší obci proběhne vycházka s tématem Vily v okolí vlakového nádraží. 

Sraz v sobotu 1. 10. v 9.00 hodin u vlakového nádraží.
S vybudováním železnice v Pobeskydí se region přiblížil průmyslové Ost-
ravě. Nastal vzájemný přesun obyvatel. Movití obyvatelé Ostravy si zača-
li v obci budovat letní sídla, která se tehdejší krajině výrazně vymykala.

Jak působí dnes? Kdo byli jejich stavitelé?

Průvodci budou Ondřej Nečaský a Zdeněk Strnadel.

http://www.denarchitektury.cz/
Pořádá o.s. Kruh, Praha
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Čeladnou o posledním červencovém víkendu zaplnili 
návštěvníci festivalu Ladná Čeladná. Do areálu základní 
školy jich dorazilo 4,4 tisíc. Druhý ročník přinesl desítku 
koncertů a rozmanitý program pro děti, ve kterém nechy-
běla divadelní představení, filmové projekce, tvůrčí díly, 
čtení pohádek a další doprovodný program. 

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

(dokončení ze str. 10)
Prosíme všechny, kterým také zále-

ží na vzhledu obce, o finanční příspěvek 
na opravu kostela. Nejlépe formou daro-

vací smlouvy, kterou po domluvě zajistí 
pan farář Dr. Mariusz Rozsewski na tel. 
731625791. Částku daru je možné si ode-
číst ze základu daně za rok 2016. Sbír-

ka na opravu kostela také proběhne při 
bohoslužbě v neděli 25. září 2016 v 9:30 
hodin. Všem dárcům předem děkujeme.

Farnost Kunčice pod Ondřejníkem

Oprava kostela sv. Maří Magdalény

Co se děje v okolí

22. 9. 2016 Vycházka pro seniory (ASPV)
24. 9. 2016 Sběr velkoobjemového odpadu (Obec)
24. 9. 2016 Požární soutěž Kunčická bečka (SDH)
28. 9. 2016 Svatováclavský koncert v kostele sv. Máří Magdalény
30. 9. 2016 Astronomické pozorování u školy (bude upřesněno v den akce)
říjen Drakiáda (SRPdŠ)
1. 10. 2016 Vily v okolí vlakového nádraží (vycházka v rámci  
 Dne architektury)
22. 10. 2016  Dopoledne divadlo pro děti
22. 10. 2016 Divadlo - Včera dnes a zítra aneb Nové scénky Felixe  
 Holzmanna (Obec)

Výhled akcí do konce roku:
9. 11. 2016 Lampiónový průvod (ASPV, SRPdŠ, Náves Kunčická)
2. 12. 2016 Rozsvěcení Vánočního stromu (obec)
4. 12. 2016 Sv. Mikuláš (farnost)
4. 12. 2016 Pouť ke cti sv. Barbory v „ruském“ kostele
9. 12. 2016 Festival Souznění - Beseda u cimbálu (Obec)
24. 12. 2016 „Půlnoční“ mše sv. ve farním kostele

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

Akce, které nás čekají v blízké době:

Radegastova výzva  
pro kostní dřeň 2016

Horský štafetový Ultra trail na 24 hodin 
& Radegastova výzva - 13 km

a Výstup na Radegasta pro kostní dřeň
Bližší informace na http://www.radegastovavyzva.cz/

Bike Čeladná 2016
17. 9. 2016

Více info na http://www.bikeceladna.cz/

Fórum malých a středních 
podnikatelů MS kraje

20. 9. 2016 | Ostrava
17. ročník konference organizované pod záštitou vlád-
ního zmocněnce pro MS, Ústecký a KV kraj a ve spolu-
práci s agenturou CzechInvest a Krajskou hospodářskou 
komorou MS kraje 20. září 2016 v DK Akord, Ostrava-

-Zábřeh, náměstí SNP

Konference je zaměřena na sektor malých a středních 
firem a na prostředí, ve kterém podnikají.

Bližší informace naleznete na webu agentury  
CzechInvest: http://czechinvest.org/.
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· KAVÁRNA
· KOSMETIKA
· PRIVÁTNÍ SPA
· SAUNA

· FYZIOTERAPIE
· REHABILITACE
· JÓGA
www.bodiz.cz

Kunčice pod Ondřejníkem 627
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
E-mail: bodiz@bodiz.cz

Tel.: 595 172 698  SPA
Tel.: 595 172 783  Fyzioterapie a rehabilitace
Tel.: 595 172 837  Ordinace lékaře (čtvrtek)

Ordinační doba - Fyzioterapie
Pondělí 07.00 - 12.00 12.30 - 15.30 
Úterý 07.00 - 13.00 13.30 - 17.00
Středa 08.00 - 13.00  13.30 - 16.30
Čtvrtek 08.00 - 13.00  13.30 - 16.30
Pátek 08.00 - 13.00  13.30 - 15.00
Tel.: 595 172 783

SPA • KAVÁRNA
Pondělí - Středa   10.00 - 18.00 Čtvrtek - Neděle   10.00 - 21.00
PRIVÁTNÍ SPA • SAUNA • KOSMETIKA • JÓGA
DĚTSKÝ KOUTEK • DĚTSKÉ HŘIŠTĚ • VENKOVNÍ TERASA

KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR • MAGNETOTERAPIE
LÉČEBNÁ TELĚSNÁ VÝCHOVA • ELEKTROLÉČBA 
MĚKKÉ TECHNIKY • REFLEXNÍ A VAZIVOVÁ MASÁŽ
PODVODNÍ MASÁŽ • LÉČEBNÝ ULTRAZVUK
MOBILIZACE PÁTEŘE, KLOUBŮ A ŽEBER • ULTRAZVUK
BIOPTRONOVÁ LAMPA • MEDICAL TAPING CONCEPT

Ordinační doba - Lékař
Čtvrtek 08.00 - 13.00
   13.30 - 16.30
Tel.: 595 172 837

NOVINKA
FYZIOTERAPIE
REHABILITACE

www.bodiz.cz
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