
Vážení spoluobčané, 
jako každoročně jsme i letos za-

čátkem září zahájili nový školní rok. 
Ten letošní je významnější tím, že do 
první třídy nastupuje 33 žáků. Jako 
v roce 2015 jsou letos otevřeny dvě 
první třídy. Mám z toho radost, ne-
boť je to důkazem toho, že se obec 
nevylidňuje a mladým lidem stojí 
za to v naší obci bydlet a zakládat 
rodinu. Naopak pro nás volené zá-
stupce občanů je to zavazující v tom, 
abychom se snažili všem občanům 
zpříjemnit a usnadnit život v obci. 
Důkazem této snahy je i zvýšená 
pozornost obce, kterou věnuje naší 
základní škole – např. budování are-
álu u ZŠ, příprava přístavby školy, 
nové parkování před školou apod. 
Investice do mladé generace je pro 
každou obec velmi důležitá, je to její 
budoucnost. Přitom samozřejmě 
nemůže obec zapomínat na střední  
a starší generaci. Však i nový areál 
u ZŠ je k využití pro všechny věkové 
kategorie občanů. Na začátku škol-
ního roku přeji všem žákům a stu-
dentům různých druhů škol úspěšné 
studium, rodičům hodně trpělivosti 
a učitelům pevné nervy a radost z je-
jich velmi důležité a záslužné práce.

Tak jsem si uvědomil, že letos  
v září jsou to již dva roky, kdy naše 
Obecní noviny vycházejí v nové de-
signové úpravě. Osobně si myslím, 
že se nový design povedl a že i obsa-
hově jsou naše Obecní noviny sluš-
ně vedeny. Největší zásluhu na tom 
má odpovědná redaktorka, paní 
místostarostka Michaela Šebelová. 
Kdo redakci novin nikdy nedělal, ani 
si neuvědomí, kolik práce a času to 
obnáší. Děkuji.  (pokračování na str. 2) 
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V sobotu 2. září jsme se zúčastnili 
zábavného sportovního meziobecní-
ho klání v Pržně – BESKYDSKÝCH HER 
BEZ HRANIC. Vydařené akce se zúčast-
nilo celkem 6 obcí našeho Mikroregio-
nu Frýdlantsko – Beskydy: Baška, Frý-
dlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice 
pod Ondřejníkem, Lhotka pod Ondřej-
níkem a pořádající Pržno. Za každou 
obec nastoupil dětský a dospělý tým, 
každý o 7 členech. Hrajícím kapitánem 
dospělého týmu musel být starosta 

nebo místostarosta obce. V každém 
týmu musely být tři dívky/ ženy a v do-
spělém týmu musel být jeden soutěží-
cí starší 60 let.  Soutěžilo se například 
v letním biatlonu, v jízdě zručnosti na 
speciálním kole, v požárním útoku, ve 
skládání znaku obce Pržno se zaváza-
nýma očima, v překážkové dráze a vzá-
jemnou spolupráci prověřilo zejména 
předávání plného kýble s vodou. V této 
disciplíně se nám mimořádně dařilo  
a jak dětský tým, tak dospělý tým v dis-
ciplíně s názvem Voda v kýblu vyhrál!

Celkově se náš tým dospěláků a dětí 
společně umístil na 3. místě a dovezli 
jsme tak domů pohár. Což byl krásný 
bonus k pěkným zážitkům a vyplave-
nému adrenalinu. 

Za děti soutěžili: Magdaléna Klepá-
čová, Sára Vykrutová, Johana Kaslová, 
Patrik Klepáč, Jáchym Šebela, Štěpán 
Šebela a Jan Cochlar.

Za dospělé nastoupili: Michaela Še-
belová – kapitán týmu, Šárka Vykruto-
vá, Jitka Kaslová, Miroslav Holuša, Petr 
Klepáč, Václav Cochlar a Ondřej Cochlar.

Děkuji všem soutěžícím za skvělou 
partu, organizátorům za profi pří-
pravu a všem, kteří nám přijeli fandit  
a podporovali nás.   Michaela Šebelová

Beskydské Hry bez hranic

Tým je připraven k soutěži v dobré ná-
ladě.  Foto: Věra Kahánková

Děti i poslepu úspěšně složily znak obce 
Pržno. Dva navigovali a dva se zavá-
zanýma očima dílky ve vymezeném 
prostoru na základě navigace skládali  
a následně do předchystaného erbu mu-
seli z 6 dílů složit. 

Dospělí se soustřední na výkon v nako-
nec vítězné disciplíně.
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Obec informuje

(dokončení ze str. 1)
Také si něco uvedeme ze slavných 

výročí pro měsíc září. Nejdůležitější 
pro nás je den 28. září, státní svátek 
– Den české státnosti. Připomíná-
me si památku úmrtí (zavraždění) 
českého knížete Václava 1., který žil 
pravděpodobně v letech 907 – 935. 
Byl zavražděn na popud svého mlad-
šího bratra Boleslava ve Staré Bole-
slavi. Později byl prohlášen svatým. 
Také se stal hlavním patronem čes-
ké země. Dne 1. 9. 1939 – nacistické 
Německo přepadlo Polsko – začala 
druhá světová válka. Dne 2. 9. 1347 
– na Pražském hradě byl korunován 
českým králem Karel IV. Dne 8. 9. 
1841 – narodil se Antonín Dvořák, 
český hudební skladatel. Dne 14. 9. 
1937 – zemřel Tomáš Garrigue Ma-
saryk, český filosof, politik a první 

československý prezident. Dne 19. 9. 
1922 – narodil se Emil Zátopek, čes-
ký atlet, čtyřnásobný olympijský ví-
těz ve vytrvalostním běhu. Dne 30. 9. 
1938 – československá vláda přijala 
Mnichovský diktát a postoupila část 
území včetně Sudet Třetí říši.

Ještě bych rád připomenul některé 
aktivity obce v příštích dnech. V so-
botu 9. 9. 2017 proběhne u základní 
školy již tradiční Den obce (vše pod-
statné je na plakátech). V odpoledních 
hodinách také oceníme občana obce 
za záchranu lidského života – dále je 
k tomuto tématu uvedena samostatná 
zpráva. V sobotu 23. 9. proběhne sběr 
velkoobjemového odpadu v obci. Vy-
užijte prosím této možnosti zbavit se 
nepotřebných věcí ekologickým způ-
sobem. Jistě máme všichni zájem na 
tom, aby naše obec byla čistá, bez čer-

ných skládek. Podrobnosti jsou uve-
deny v samostatném článku Obec-
ních novin. Dále chci s předstihem 
upozornit na blížící se parlamentní 
volby. Volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR proběhnou v pá-
tek 20. října a v sobotu 21. října 2017.  
V říjnových Obecních novinách bude 
k průběhu voleb uveřejněn samo-
statný článek. Také připomínám, že  
v sobotu 30. září 2017 od 9:00 do 
17:00 hodin proběhne v suterénu 
obecního úřadu bezplatné forenzní 
značení jízdních kol. V prvním ter-
mínu, v květnu 2017, bylo označeno 
v naší obci 62 kol. Prosím, využijte 
možnosti ochránit takto svůj maje-
tek před případnými zloději. Akce 
působí i jako preventivní opatření.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Slovo starosty

Veřejné zakázky 
RO projednala a schválila Dodatek 

č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 6.  
2017 mezi obcí Kunčice pod Ondřej-
níkem a MRK pozemní práce, s.r.o., 
Palkovická 2111, 738 01 Frýdek – 
Místek. Předmětem dodatku je na-
výšení rozsahu díla „Rozšíření par-
kování před ZŠ Karla Svolinského“  
o opravu čtyř částí chodníku dle změ-
nového listu č. 1 ze dne 07. 07. 2017. 
Cena díla se navýší o 209 484,- Kč  
vč. DPH, celková cena za dílo tak bude 
činit 960 076,- Kč vč. DPH.

RO projednala a schvaluje ná-
vrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo  
č. 16204/460/2016 a k Dodatku č. 1  
k této smlouvě mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a společností KOFING, 
a.s., Kirilovova 628, 739 21 Paskov,  
IČ: 25826336. Předmětem tohoto do-
datku je posun termínu dokončení díla 
na 21. 7. 2017, změna způsobu založe-
ní lávky č. 2 a změna rozsahu zábra-
dlí lávek č. 1-3 a navýšení ceny díla 
o 125 824,- Kč vč. DPH, celková cena 
za dílo tak bude činit 1 983 984,- Kč  
vč. DPH.

RO projednala a schvaluje Smlouvu  
o dílo na zhotovení projektu Přístav-
by základní školy dle VZ 05/2017 mezi 
obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Pro-
jekčním ateliérem Architráv, s.r.o., 
Nerudova 28, Nový Jičín 741 01. Před-
mětem smlouvy je zpracování pro-
jektové dokumentace ve stupni DUR, 
DSP a DPS na akci: stavební úpravy 
a přístavba výtahu u ZŠ Karla Svo-
linského a přístavba základní školy 
(rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Karla Svo-
linského). Cena díla je stanovena na 
848 760,- Kč bez DPH; 1 027 000,- Kč  
vč. DPH 21%.

Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského, Kunčice pod Ondřejní-
kem na základě architektonické stu-
die zpracované architektonickou kan-
celáří Architráv s.r.o., Nerudova 28,  
741 01 Nový Jičín schválilo Zastupitel-
stvo obce svým usnesením č. XVII/12 
dne 27. 6. 2017. ZO zároveň přidělilo ve-
řejnou zakázku VZ č. 5/2017 na zpra-
cování projektových prací a inženýr-
ské činnosti architektonické kanceláři 
Architráv s.r.o., Nerudova 28, 741 01  
Nový Jičín, v ceně cca 1 000 000 Kč  

a pověřilo RO přípravou a schválením 
smlouvy o dílo. 

RO se také seznámila s variantou 
vizualizace rozšíření budovy základ-
ní školy o šest učeben. Vizualizace vy-
plynula z požadavků školy na pracov-
ní schůzce dne 30. 5. 2017, kdy byla 
vyjádřena obava, že ani přístavba  
4 učeben definitivně nároky na na-
výšení kapacity nepokryje. Projekto-
vá dokumentace na přístavbu školy 
bude projektována dle VZ č.5/2017, 
ale s eventuálním rozšířením bude 
počítáno do budoucna, eventuálně  
v případě možnosti získání dotace. RO 
bere uvedenou skutečnost, včetně vi-
zualizace na vědomí.

V rámci jednání RO proběhlo oteví-
rání obálek s nabídkami na Veřejnou 
zakázku malého rozsahu č. 6/2017 
„Stavební úpravy stávající autobuso-
vé zastávky rozšířené o pohotovostní 
WC“. Byli osloveni tři dodavatelé a do-
ručena jedna nabídka. Nabídku poda-
la společnost MM stylstav, s.r.o., Horní 
125, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. 
IČ 28622723. 

(pokračování na str. 4) 

O čem jednala rada obce v měsíci  
červenci a v srpnu
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Jaroslava Kaděrová  89 let
Jarmila Kantorová  86 let
Ludmila Gvardová  85 let
Miloslav Šrubař  84 let
Eliška Valášková  84 let
Adolf Mališ   84 let
Ludmila Řezníčková  82 let
Ludmila Janáčová  80 let
Marie Strnadlová  80 let
Václav Pavliska  75 let

Vladislav Čajánek  75 let
Jarmila Sydorová  65 let
Zdeněk Pokluda  65 let
Helena Hrubá   65 let
Peťa Bačová   65 let
Evžen Valášek   60 let

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

Jubilanti září 2017
Pohyb je život  
aneb pravidelné cvičení 
život v štěstí promění

Šedesátníci!!!

Prázdninová akce

Společenská rubrika

Jak budeme cvičit  
v naší tělocvičně TJ 
Kunčice p.O.

pondělí  
17.30 – 19.00 ženy zdravotní  
 cvičení
úterý 
15.30 – 17.00 žactvo I. stupeň ZŠ
19.00 – 20.15  ženy aerobik

středa 
16.30 – 17.45  děti s rodiči
18.30 – 20.00  cvičení pro zdraví 
 a kondici z čínské
 tradice tai-chi 
 a hsingi

Ano, je tomu 60 let, co jsme opus-
tili školní lavice „Základní školy  
v Kunčicích pod Ondřejníkem“.

Proto jsme se 2. června 2017 se-
šli v hospůdce „Na Kopečku“. I když 
se v posledních letech scházíme  
každoročně, pro některé to bylo 
opravdu po „60 letech“. Opět jsme 
velmi rádi přivítali naši jedinou ži-
jící učitelku paní Evu Brišovou, se 
kterou je radost si popovídat. Ke 
spokojenosti všech bylo o čem! Jen 
naše nejpočetnější třída „základky“ 
trochu prořídla.

Za rok na shledanou!!!!!

Gabriela Šmiřáková

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

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

I my dříve narození se těšíme na 
prázdniny, a s tím spojené výlety 
nejen s rodinou. Červencová akce 
byla směřovaná na Hukvaldy. Tam  
i zpět nás z Kozlovic dopravil vláček 

Podhoráček a pak už jsme se kochali  
z vršku nádhernou scenérií celé oblas-
ti. Všichni si tento výlet náležitě užili 
pod vedením paní Zdeničky Křenkové. 

Foto: Jana Mončková
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(dokončení ze str. 2) 
RO se dohodla, že zakázka malého 

rozsahu prozatím nebude přidělena. 
RO pověřuje vedení obce dalším jed-
náním v záležitosti tohoto projek-
tu (úprava projektové dokumenta-
ce, změna rozsahu stavebních prací 
atd.) s cílem snížení nákladů na reali- 
zaci. 

Starosta seznámil RO s cenovou na-
bídkou Tomáše Nevřivy na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavbu 
Sdružená kanalizační přípojka k RD 
268 a 409 v Kunčicích p.O. Cenová na-
bídka je ve výši 199 004,-Kč bez DPH. 
RO rozhoduje o přidělení veřejné za-
kázky Tomáši Nevřivovi, Nádražní 
226, Frenštát p.R. 

RO zároveň projednala a schváli-
la Smlouvu o dílo mezi obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem a Tomášem Nevři-
vou – zemní a stavební práce, se síd-
lem Nádražní 226, 744 01 Frenštát 
pod Radhoštěm. Předmětem smlou-
vy je realizace výše uvedené stavby 
sdružené kanalizační přípojky za cenu  
199 004,- Kč bez DPH (účtováno v pře-
nesené působnosti).

Opravy místních komunikací 
a obecní technika

Starosta seznámil RO s provedeném 
monitoringu stavu místních komuni-
kací v obci. RO se dohodla, že bude pro-
vedena celoplošná oprava úseku MK 
od žel. přejezdu směrem na Maralův 
kopec (nejvíce poškozený úsek), pří-
padně MK za ruským kostelíkem smě-
rem pod Stolovou,  v celkovém rozsahu 
okolo 1 000 000,- Kč. 

Starosta seznámil RO s výsledkem 
poptávky na celoplošnou opravu vy-
tipovaných částí místních komunika-
cí. Byly osloveny tři společnosti s pro-
hlídkou na místě. Nabídky předložily 
dvě společnosti: Swietelsky stavební 
s.r.o., o. z. Dopravní stavby Morava,  
Suvorovova 538, Šenov u Nového Ji-
čína – cena s DPH 1 140 020,26 Kč  
a Alpine Bau CZ a.s., Šenovská 463,  
CZ-717 00 Ostrava-Bartovice – cena  
s DPH 1 618 358,06 Kč.  

Rada obce schvaluje nabídku spo-
lečnosti Swietelsky stavební s.r.o.,  
o. z. Dopravní stavby Morava, Suvoro-
vova 538, Šenov u Nového Jičína – cena 
s DPH 1 140 020,26 Kč.  

Starosta seznámil RO s výsledkem 
poptávky na pracovní automobil pro 
údržbu obce. Byly osloveny tři spo-
lečnosti. Nabídku předložily dvě spo-

lečnosti: Agrocar s.r.o., Pod Šenkem 
2046, CZ-744 01 Frenštát pod Rad-
hoštěm – cena s DPH 912 597,73 Kč  
a UH Car, s.r.o., Za Olšávkou 365,  
686 01 Uherské Hradiště – cena s DPH 
836 437,- Kč včetně nabídky financo-
vání (úvěr) a pojištění.  

Rada obce schvaluje výhodnější na-
bídku společnosti  UH Car, s.r.o., Za Ol-
šávkou 365, 686 01 Uherské Hradiště 
– cena s DPH 836 437,- Kč. Případné 
financování úvěrem projedná zastu-
pitelstvo obce. Jedná se o pracovní 
automobil ISUZU D-MAX SPACE CAB 
se sklopnou ložnou plochou. 

Přijetí nového pracovníka  
na údržbu obce

RO projednala a schvaluje nové Or-
ganizačního schématu Obecního úřa-
du v Kunčicích pod Ondřejníkem ke 
dni 08. 08. 2017. Předmětem změny je 
navýšení počtu pracovníků na údržbu 
obce o jednoho pracovníka. Tímto no-
vým schématem se ruší Organizační 
schéma Obecního úřadu ze dne 1. 11. 
2015. Novým zaměstnancem obecní-
ho úřadu se stal pan Tomáš Maralík. 

Ocenění mimořádného činu
Starosta seznámil RO se skutečnos-

tí, že dne 21. 7. 2017 byl v naší obci za-
chráněn topící se muž. Zachráncem byl 
pan Miroslav Šretr, předseda místní-
ho rybářského spolku. RO se dohodla 
na ocenění tohoto mimořádně zásluž-
ného činu. Ocenění bude spojeno s fi-
nanční odměnou ve výši 5 000,- Kč. 

RO t edy z á roveň projed na la  
a schvaluje Darovací smlouvu o poskyt-
nutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč 
mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem  
a panem Miroslavem Šretrem, trvale 
bytem Kunčice pod Ondřejníkem.

Různé
RO projednala a schvaluje rozpoč-

tové opatření č. 4-5/2017.  
RO projednala žádost žadatele Red 

Volley Beskydy, z.s., se sídlem 5. květ-
na 782, 739 011 Frýdlant nad Ostra-
vicí o poskytnutí dotace na činnost  
v roce 2017. Požadovaná výše dotace: 
20 000,- Kč. Účel dotace: organizační 
zajištění projektu Beskyďáček (barev-
ný minivolejbal).

RO schvaluje poskytnutí dotace 
žadateli Red Volley Beskydy, z.s., se 
sídlem 5. května 782, 739 011 Frý-
dlant nad Ostravicí ve výši 15 000,- Kč  
a zároveň schválila uzavření veřejno-

právní smlouvy č. 15/2017  o poskyt-
nutí této dotace.

RO projednala a schvaluje Smlou-
vu o reklamních službách mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a Ing. Ale-
šem Neničkou, Ostrava. Předmětem 
smlouvy je propagace obce v rámci 
dokumentu o závodu B7 – „95 km ži-
votní proměny“.  Za umístění znaku 
obce v uvedeném dokumentu zaplatí 
obec Kunčice pod Ondřejníkem část-
ku 5 000,- Kč vč. DPH.

Na základě pověření zastupitel-
stvem obce RO projednala a schválila 
konkrétní návrhy smluv na koupi ne-
movité věci. Koupě/ resp. odkoupení 
nemovitostí bylo schváleno usnese-
ním zastupitelstva obce č. XVII/15a, 
č. XVII/15b, č. XVII/15d, č. XVII/15e, 
č. XVII/15f dne 27. 6.2017.

RO projednala a schválila Smlouvu 
o právu provést stavbu „Rozhledna 
Skalka“ mezi obcí Kunčice pod On-
dřejníkem (stavebníkem) a Biskup-
stvím ostravsko – opavským, se síd-
lem Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava 
– Moravská Ostrava, 702 00 (vlastní-
kem pozemku). Předmětem smlouvy 
je založení práva stavebníka provést 
stavbu „Rozhledny Skalka“ na po-
zemku vlastníka parc.č. 1577, lesní 
pozemek. 

RO projednala a schválila Smlouvu 
o kontrolní činnosti mezi obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem a společností ON – 
KO Libina, s.r.o. (Ing. Karel Ondrášek, 
auditor) na dobu neurčitou. Předmě-
tem smlouvy je veřejnoprávní kont-
rola v ZŠ a kontrola obce nahrazující 
interní audit.  

RO projednala a schválila úpravu 
Provozního řádu areálu školy. Tato 
úprava zohledňuje rozšíření o běžec-
kou dráhu, venkovní posilovnu a as-
faltový chodník).

RO schvaluje Provozní řád areálu 
školy s platností od 14. 7. 2017.

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce 

Kunčice pod Ondřejníkem

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

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

O čem jednala rada obce v měsíci  
červenci a v srpnu
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Dne 21. července 2017 v odpoled-
ních hodinách došlo na kunčické po-
žární nádrži (Žabák) k nešťastné udá-
losti. Občan Kunčic V. L. se chtěl v po-
žární nádrži vykoupat. Po určité době 
pobytu ve vodě dostal křeč do jedné 
nohy a následně i do druhé nohy. Jak 
mi sám pan V. L. situaci popisoval, do-
stal se do situace, kdy již pro velkou 
bolest a ztrátu hybnosti nohou nebyl 
schopen se udržet na hladině a začal 
se topit. Volal o pomoc a snažil se do-
plavat ke břehu. Po chvíli již neměl sílu  
a na situaci rezignoval. Z posledních sil 
se mu ještě jednou podařilo vynořit na 
hladinu a v tom ucítil, že ho někdo táh-
ne ke břehu. Na břeh ho vytáhl a jis-
tě mu zachránil život kunčický občan 
pan Miroslav Šretr. Ten v uvedenou 
dobu projížděl okolo dřevěného srubu 
nad požární nádrží. Tam ho zastavil 
pan Miroslav Kotala a požádal ho, aby 
se zajel k nádrži podívat, že se tam asi 
něco děje, že již volal 112. Z dálky se 

zdálo, že si někdo dělá legraci, neboť 
u požární nádrže seděli nějací dva lidé 
a na danou situaci vůbec nereagova-
li. Pan Šretr přesto k nádrži okamžitě 
odjel a ihned viděl, že se skutečně ně-
kdo topí. Tonoucího okamžitě vytáhl. 
Pan Šretr mi pak akci popisoval a řekl, 
že zvládnout tuto situaci nebylo nijak 
jednoduché a že i on měl při záchraně 
tonoucího docela strach. Nakonec vše 
dobře dopadlo.    

Záměrně tuto situaci popisuji po-
drobněji, neboť zde došlo k několika 
okamžikům, nad kterými je dobré se 
zamyslet a vzít si z toho poučení. Ne-
měli bychom se chodit sami koupat, 
v případě koupání bychom měli být 
v dobré kondici. Pokud vidíme, že se 
někdo topí, je naší občanskou povin-
ností zasáhnout. Pokud se necítíme, že 
bychom situaci zvládli, musíme oka-
mžitě zavolat pomoc. Bohužel v našem 
případě dvě osoby sedící na břehu na 
situaci vůbec nereagovaly, a pokud 

by pan Šretr nezasáhl, pan V. L. by se 
zřejmě utopil. 

O to více si cením zásahu pana Šre-
tra, který se nespoléhal na to, že jsou 
tam přece poblíž lidé a s rizikem své-
ho zdraví a možná i života tonoucího 
zachránil. Za tuto rozhodnost a osob-
ní odvahu panu Miroslavu Šretrovi 
velmi děkuji. Velice si jeho činu vážím  
a v tomto je jistě nám všem vzorem. 
Poděkování patří i panu Miroslavu Ko-
talovi, který na nepřehlednou situaci 
u požární nádrže upozornil a zavolal 
pomoc. Touto cestou děkuje také pan 
V. L. panu Šretrovi za záchranu své-
ho života. 

Situaci projednala rada obce, kte-
rá ocenila statečný čin pana Miro-
slava Šretra a schválila panu Šretro-
vi za tento čin symbolickou odměnu  
5 000,- Kč, včetně pamětního listu 
obce. Ocenění mu bylo předáno na Dni 
obce 9. září 2017. 

Tomáš Hrubiš, starosta obce

V průběhu letních prázdnin byly  
v obci dokončeny a také nově realizo-
vány některé stavby. V polovině čer-
vence byla dokončena další část obno-
vy školního areálu – běžecký tartano-
vý ovál 240 metrů s běžeckou dráhou 
a doskočištěm, asfaltový chodník  
s možností in-line bruslení, venkovní 
posilovna. Kromě dětí základní ško-
ly je areál určen také k užívání ve-
řejnosti. V prostoru areálu je vyvě-
šen Provozní řád, kde je uvedeno vše 
podstatné k užívání areálu. Tato další 
etapa obnovy areálu byla postavena  
z finančních prostředků obce v částce 
4 062 529,- Kč s DPH. Prosíme, aby si 
všichni uživatelé areálu této možnos-
ti vyžití vážili a chovali se k vybavení 
areálu šetrně. Děkujeme.

Byla dokončena a zkolaudována 
stavba tří kovových lávek pro pěší 
přes vodní toky podél krajské komuni-
kace od Huťařství směrem na Tichou. 

Cena díla je 1 983 984,- Kč s DPH. Pro 
ještě větší zvýšení bezpečnosti uživa-
telů lávky, která ústí kolmo k silnici  
3. třídy se připravuje projekt opticko-
-psychologické brzdy – v podobném 
provedení jako na silnici 2. třídy v Ho-
lubjance, kterou zajistila obec na své 
náklady v částce 61 980,- Kč.

V předstihu byla dokončena a zko-
laudována stavba Rozšíření parkova-
cích stání u ZŠ.  Vzniklo tak 13 + 1 (pro 
tělesně postižené) podélných parko-
vacích stání před ZŠ, které mají slou-
žit hlavně rodičům k přivezení dětí do 
školy a jejich odvoz z vyučování. K této 
stavbě byly dodatečně nově provede-
né v zámkové dlažbě přístupové chod-
níky k základní škole. Celá stavba byla 
provedena v částce 960 076,- Kč s DPH. 
Prostor před školou bude následně vy-
baven novými lavičkami a odpadními 
koši. Prosím, respektujte zde umístě-
né dopravní značení. Doba stání před 

školou je omezena v určitou dobu na 
1 hodinu proto, aby parkoviště nebylo 
využíváno k celodennímu stání. Tím 
by mohlo být znemožněno využívání 
parkovacích stání pro návoz a odvoz 
žáků školy. Dále prosím, aby nebylo 
najížděno na parkovací stání v pro-
tisměru. Mohly by tím nastat zbyteč-
né nebezpečné dopravní komplikace. 
Děkuji. Na podzim připravujeme stav-
bu úpravy ploch u školy – „točna“ za 
rampou u jídelny, která bude sloužit  
k otáčení vozidel mimo křižovatku  
a k bezpečnému vysazení dětí při pří-
jezdu ke škole.

V současné době také probíhá opra-
va místních komunikací. Při těchto 
pracích vzniká částečné omezení pro-
vozu. Hlavně pak v místech, kde bude 
komunikace opravována celoplošně 
(např. část Maralova kopce). Prosím 
proto občany o pochopení a trpě- 
livost. 

Všichni jsme jistě zaznamenali 
stavbu chodníku podél krajské komu-
nikace směrem od obce Čeladná. Jed-
ná se o investici obce Čeladná v částce 
cca 12 mil. Kč. Stavba bude částečně 
financována z dotace. Součástí této 
stavby je i část chodníku na katast-
ru naší obce v délce přibližně 150 m.  
U autobusové zastávky „Skalka“ bude 
provedena „příčná vazba“, jedná se  
o místo pro přecházení. Stavba má být 
ukončena 18. 9. 2017.

Tomáš Hrubiš, starosta obce
Foto: Michaela Šebelová

Záchrana lidského života

Aktuální stavební aktivity v obci
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Kaple sv. Maří Magdalény stojí na 
okraji obecní cesty (Valašská cesta) 
poblíž hranice s obcí Kozlovice.

V noci ze soboty 4. března na neděli 
5. března 2017 foukal v obci silný vítr, 
který na kapličku srazil dva vzrostlé 
smrky. O této události byl informován 
starosta obce a Hasičský záchranný 
sbor. Na místo se dopravili dobrovol-
ní hasiči z Kunčic pod Ondřejníkem, 

kteří si museli doslova prořezat cestu 
přes další vyvrácené stromy a později 
přijela okresní pohotovostní jednot-
ka hasičů. Snažili se odstranit spad-
lý strom na kapli, bohužel neúspěš-
ně. Přivolaná hasičská vysokozdviž-
ná plošina díky náročnému terénu na 
místo nedojela. Starosta obce situaci 
řešil s revírníkem biskupských lesů 
Ing. Jiřím Glogarem. Ten přislíbil li-
kvidaci spadlých stromů. Tak se také  
stalo.

K zajištění opravy kapličky se při-
hlásily biskupské lesy Ostravsko – 
opavské diecéze pod vedením ředite-
le Ing. Libora Konvičného. Koordinaci 
opravy dostal na starost pan Marek 
Sobala. Nově byla zhotovena střecha 
včetně krytiny a také byla nově vy-
zděna cihlová římsa. 

Při rozebrání krovu byl nalezen 
starý šindel, na kterém je nápis psa-
ný zřejmě inkoustem (popř. inkous-
tovou tužkou). Nápis je špatně čitel-
ný. Uvádím, co se nám podařilo pře-
číst – „Tuto kapli kryli Chýlek Antonín 
a jeho švager Tkáč Antonín. Chýlek 
pochodil z Myslíka a Tkáč Antonín  
z Kozlovic. Poručené bylo od pana re-
vírnika z Kozlovic, jeho jméno bylo 
Glodina (?). Byl to pan dobrý. Bylo 
to 13/6 r 1914 před sv. maři magda-
lenu! Ktery budete to čisť spomeňte 
na nás že sme tuto kapli s křesťanske 
lasky dobře chtěli  spraviť“. Dále bylo 
připsáno zřejmě průpiskou – „Opra-

vena byla 26. 6. 1976 opravili Morys 
Jan a syn“. Před zakrytím střechy 
byl pod krov umístěn nerezový tu-
bus, do kterého byl vložen naleze-
ný šindel, aktuální vydání Obecních 
novin, znak obce a pohled obce, foto 
poškozené kaple, vzorek současných 
peněz a zápis kdo a kdy kapli opravo- 
val. 

Oprava kapličky probíhala v prů-
běhu měsíce června do 10. července 
2017. Náklady na opravu kapličky do-
sáhly částky cca 52 000,- Kč. Vznik-
lá škoda je uplatněna u pojišťovny, 
zbylou část zaplatí biskupské lesy. Na 
přiloženém foto je poškozená kaple  
a kaple po opravě. 

Na „malou pouť“ dne 22. července 
2017 v 15:00 hodin požehnal opra-
venou kapličku kunčický a čeladen-
ský pan farář ThDr. Mariusz Roszew- 
ski, Ph.D.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Oprava kaple sv. Maří Magdalény

V současné době probíhá dru-
há etapa opravy farního kostela. 
Oprava potrvá zhruba do poloviny 
listopadu 2017. Prosím návštěvní-
ky hřbitova, aby po dobu opravy 
kostela dbali na svou bezpečnost 
a pokud možno se nepohybovali 
v blízkosti stavby. Děkuji za po-
chopení.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Oprava farního 
kostela
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Mikroregion Frýdlantsko-Besky-
dy připravil pro občany všech sdru-
žených obcí zdarma druhé, podzimní 
kolo forenzního značení jízdních kol. 
Po velmi úspěšném úvodním značení, 
znovu navštívíme téměř všechny obce 
mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy. 

Forenzní identifikační značení (FIZ), 
nazýváno také syntetická DNA, je me-
toda ochrany majetku, která má pře-
devším preventivní účinky. Samotné 
FIZ je složeno z roztoku lepidla a mi-
kroteček s unikátním identifikačním 
kódem. Mikrotečky jsou tak malé, že 
nejsou pouhým okem viditelné a celý 
roztok je po zaschnutí na předmětu na-
víc průhledný. Označená místa ani mi-
krotečky tak nejsou vidět.  Značení je 
velmi odolné jak proti povětrnostním 
vlivům, tak také proti mechanickému 
poškození.  Výhodou této metody je, že 
nepoškozuje předmět, na který je roz-
tok nanášen. Metoda má především 
preventivní účinky, pachatel je často 
od krádeže odrazen již varovnou samo-

lepkou, která se při značení na předmět 
nalepí. Odolnost značení proti poško-
zení znemožňuje další používání odci-
zených předmětů a evidence předmě-
tů v národním registru zvyšuje riziko 
dopadení pachatele a omezuje prodej 
odcizených předmětů. Značení jedno-

ho kola trvá zhruba 10 minut. Roztok 
je nutné nanášet na čistá místa, pro-
to je nezbytně nutné kolo před zna-
čením řádně očistit, a to i na místech 
hůře dostupných (spodní část rámu, 
všechny sváry atd.). Značení je zdarma.  
S sebou je nutné vzít důkladně očištěné 
pojízdné jízdní kolo, občanský průkaz 
a doklad o nabytí (např. účtenku, fak-
turu, záruční list apod.), popř. je mož-
né na místě vyplnit čestné prohlášení 
o nabytí. Prosíme občany, aby k ozna-
čení jízdních kol nevozili kola nepojízd-
ná, zastaralá nebo poškozená, značení 
těchto kol je zbytečné a nákladné. 

V jarním kole jsme v našem mikro-
regionu označili celkem 936 jízdních 
kol a koloběžek. V celé ČR již registruje 
jízdní kola 26 měst.

Jízdní kola se budou opět zdarma 
značit téměř ve všech obcích mikrore-
gionu. Termíny jsou následující sobota 
2.9. středa 6.9. Frýdlant nad Ostravi-
cí předsálí tělocvičny ZŠ Komenského, 
vstup z ulice Školní; 9.9. Baška Hasič-
ská zbrojnice a 9.9. Malenovice Obec-
ní dům, 16.9. Čeladná tělocvična ZŠ  
a 16.9. Staré Hamry Hasičská zbrojni-
ce, 23.9. Janovice Obecní úřad a 23.9. 
Lhotka Hasičská zbrojnice, 30.9. Kun-
čice pod Ondřejníkem suterén Obec-
ního úřadu, 7.10. Ostravice Hasič-
ská zbrojnice a 7.10. Pstruží suterén 
Obecního úřadu, 14.10. Pržno Občan-
ské centrum, vždy od 9.00 do 17.00 
hodin. Termíny jsou zveřejněny na  
mikroregion.reservanto.cz. Pro po-
drobné informace můžete kontaktovat 
Ing. B. Manďákovou Radovou, tel. 558 
412 556, email: investice.vedouci@
obec-ostravice.cz. Projekt připravilo 
Zájmové sdružení Frýdlantsko-Besky-
dy ve spolupráci s partnerem projektu 
Městskou policií Frýdek-Místek a za 
podpory Ministerstva vnitra.

Ing. B. Manďáková Radová

Začíná druhé kolo forenzního značení jízdních kol

ve  spolupráci

FORENZNÍ
ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL
ZDARMA

Kunčice pod Ondřejníkem
suterén Obecního úřadu
30. září 9.00–17.00 hod.
přestávka 12:00–13:00 hodin

termín si můžete rezervovat na 
mikroregion.reservanto.cz

PREVENCE  
PROTI ODCIZENÍ
Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy,  
ve spolupráci s MP Frýdek-Místek 
a za podpory Ministerstva vnitra, 
připravilo projekt „Forenzní zna-
čení jízdních kol, elektrokol a inva-
lidních vozíků“ pomocí syntetické 
DNA.

Kolo se označuje mikroskopickými 
tečkami, které jsou pouhým okem 
neviditelné. 

Deštivé počasí a nízké teploty neu-
možňují značení provádět, protože 
by bylo nestabilní a viditelné. Za ne-
příznivého počasí může být znače-
ní zrušeno. O náhradním termínu
budete včas informováni. 

Své jízdní kolo si můžete nechat 
označit také v ostatních obcích mi-
kroregionu.

CO BUDETE 
POTŘEBOVAT?
• čisté jízdní kolo

•  doklad o zakoupení kola 
(pokud nemáte, na místě vyplníte 
připravené čestné prohlášení)

• občanský průkaz

Jarního termínu forenzního značení využili spolu s dalšími 61 lidmi také Pepík Irman 
s maminkou. Využijte této jedinečné možnosti také vy! Foto: Tomáš Hrubiš 
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V sobotu 23. září 2017 proběhne v naší obci sběr nebezpečných a vel-
koobjemových odpadů. 

Sběr nebezpečných odpadů provede firma FCC Česká republika, s r.o., 
provozovna Ostrava,  Frýdecká 740, 739 32 Vratimov,  na následujících 
stanovištích:
- 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“ od 11.15 do 12.00 hodin

V uvedené době bude moci každý 
občan nebo vlastník nemovitosti obce 
Kunčice p. O. odevzdat na tomto místě 
k likvidaci následující odpady: olejové 
automobilové filtry, plechovky se zbyt-
ky barev, autobaterie i s elektrolytem, 
znečištěné láhve a sklo od chemikálií, 
zbytky přípravků na hubení škůdců  
a postřiky, staré kosmetické přípravky, 
staré léky, vyjeté motorové oleje, moři-
dla a rozpouštědla, plastové obaly a ná-
doby od škodlivin, hadry znečištěné bar-
vami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů. 

UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečný odpad vozte prosím 

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

Při odvozu nebezpečného odpadu je 
možné odevzdat i elektroodpad,  který 
bude odvezen do místa zpětného odbě-
ru. Veškerý elektroodpad je také mož-
né předat dne 23. září 2017 od 8-12 
hod do sběrného místa obce, které 
je v areálu pily Kunčice p. O. čp. 803. 

Drobný elektroodpad můžete bě-
hem celého roku odevzdávat do kon-
tejnerů na elektroodpad na stanoviš-
tích u kostela, u Huťařství, na rozcestí 
ČD a u železničního přejezdu pod rus-
kým kostelíčkem, ostatní elektrood-
pad ve sběrné dny do sběrného místa 
obce (Po, Stř 15-18 hod, So 10-14 hod. 
–  pod prodejnou Hruška u garáží).   

Velkoobjemové odpady, které ne-
lze uložit do běžných popelnic na do-
movní odpad, budou sbírány rovněž  
v sobotu dne 23. září 2017.

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, elektro-
odpad, skleněné střepy, papír, drob-
ný plast, tráva, větve stromů, uhynulá 
zvířata, jiný organický 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  rozmístěny na následu-
jících stanovištích pouze v níže uvede-
ných 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“  8 - 12 hod.
5. u železničního přejezdu  
pod ruským 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, využijte pak sběrné 
dny na sběrném místě obce (Po, Stř  
15-18 hod, So 10-14 hod. – pod prodej-
nou Hruška u garáží)

Sběr železného šrotu proběhne 
až na jaře 2018! 

Danuše Svobodová, pracovník OÚ

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

Těmito fotografiemi Evy Humpolcové si připomínáme letošní Kunčickou pouť. 
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Vážení a milí kunčičtí spoluobčané,
naše knihovna čítá pár slušných ti-

sícovek knih a navíc ještě nějakou tu 
stovku knih zapůjčených z regionální-
ho výpůjčního fondu. 

Kromě této oficiální knihovny 
máme také jakési knihovnické před-
polí, které se nachází na podestě před 
obecním úřadem.

Tato neoficiální knihovna si žije 
svým pestrým a rozmanitým živo-

tem. Původní základ knih v regálech 
byly knihy, které se do nové sloučené 
knihovny nevešly. Ale to už je dávno 
a tento základ se neustále mírně roz-
šiřuje a zužuje tak, jak si občas někte-
rý návštěvník obecního úřadu najde  
v regále tu svoji knihu.

Výběr je velmi rozmanitý. Najdete tu 
kdysi velmi oblíbené české autory, kteří 
ovšem s novou dobou a přísunem ame-
rické a anglické a jiné cizojazyčné litera-

tury upadli poněkud do zapomenutí. Na-
jdete tu klasickou literaturu, sci-fi, de-
tektivní literaturu i odborné publikace. 

Občasná mezera v regále mi prozra-
dí, že si sem sáhl pro knížku nějaký ná-
vštěvník a odnesl si ji domů. 

Sem a tam se tam objeví nové kni-
hy od majitelů, kteří pro ně již nema-
jí  místo, ale nemají ani to srdce hodit 
knihu do papírového kontejneru.

A tak nám ta neoficiální knihovna 
na podestě obecního úřadu žije svým 
vlastním životem. Přijďte, nahlédně-
te a odneste si knížku vašeho srdce.

S přinášením dalších knih je ale 
problém, regály nejsou bohužel na-
fukovací.

A když byste chtěli sáhnout po žha-
vých novinkách, tak projděte dveřmi do 
naší obecní knihovny. Rádi vás uvítáme.

Marie Starnovská, knihovnice

Na našem obecním úřadě zakoupíte 
za doporučenou prodejní cenu v úřed-
ních hodinách turistické známky a vi-
zitky, které se váží k naší obci.

Jedná se o tyto 
vizitky / známky:

◄ Turistická znám-
ka No. 84 – Ond-
řejník 

▲ Turistická vizitka CZ-1630 Kostel  
sv. Prokopa a sv. Barbory - Kunčice pod 
Ondřejníkem 

◄ Turistická znám-
ka No. 923 – Kunči-
ce pod Ondřejníkem

▲ Turistická vizitka CZ-2716 Skalka

Vážení čtenáři,
v měsíci září stahujeme tři soubo-

ry. Celkem 150 knih odchází do Regi-
onální knihovny ve Frýdku-Místku.

Budeme tedy rádi, když naši 
knihovnu v tomto měsíci navštíví-
te a vrátíte nám knížky se žlutou 
nálepkou REG.

Knihovna je otevřena v pondělí 
a středu od 14 - 17 hod.

Za knihovnu: Marie Starnovská

Knihovna informuje

Nová možnost zakoupení turistických vizitek  
na obecním úřadě!

Upozornění

V některém z minulých vydání obecních novin jsme Vás informovali o mi-
mořádném úspěchu Michala Hanuse. Díky výhře v soutěži společnosti Google 
se mohl podívat do jejich centrály ve městě San Francisco. A vzal s sebou naší 
obecní vlaječku, protože obec jeho úspěch ocenila finančním darem ve výši  
5 000,- Kč. Za foto děkujeme a ještě jednou blahopřejeme!

Prodej za doporučené ceny. Vizitka 12,- Kč a známka 35,- Kč.
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Postele byly darovány Rehabili-
tačním centrem Čeladná, které za-
koupilo nové a tyto vyřadilo. Celkem 
se jedná o 5 ks elektrických postelí, 
bez matrací (viz foto).  Ne všechny 
funkce jsou 100% funkční, postele 
mohou ale velmi dobře posloužit. Po-
stele je možné si ZDARMA po dohodě 
odvést. Odvoz je ale nutné si zajistit 

vlastní. Zájemci se mohou obracet na 
Michaelu Šebelovou, místostarostku 
obce – 736 773 930.

Rehabilitačnímu centru Čeladná 
tímto velice děkujeme. Postelí bylo 
původně šest, jednu jsme ale již ob-
ratem při ukládání zájemcům daro- 
vali. 

-MŠ-

Možnost odběru polohovacích postelí ZDARMA

Co bylo dřív? „Léto nebo prázdniny, 
prázdniny nebo léto?“ Tak jako tak, 
jedno neodmyslitelně patří k druhé-
mu a když se k tomu přidají i zážitky, 
to je potom ta pravá jízda.

Naše prázdninová jízda s Besky-
ďáčkem začala druhé červencové pon-
dělí dopoledne v Kunčicích pod Ond-
řejníkem. Toho času se v salónku Na 
Kopečku sešla pořádná hromada dětí  
a společně se svými trenérkami Sim-
čou Macurovou a Renčou Strnadlovou 
zahájili celotýdenní příměstský tábor. 

Program měli účastníci tábora více 
než pestrý, děti si užily spoustu výle-
tů, sportování, ale i odpočinku. Pon-
dělí zahájily trenérky výletem do dět-
ské herny Zvonilky ve Frýdlantu nad 
Ostravicí. Odpolední program se nesl  
v duchu pádlování na lodičkách, je-
hož organizace se zhostili také rodiče. 
Hned další den na děti čekalo krásné 
překvapení, a i když v průběhu dne 
lehce pršelo, malé sportovce to neod-

radilo. Sportovní úterý plné disciplín 
bylo zahájeno v tělocvičně a zakonče-
no jízdou na koních. Nechyběl ani vo-
lejbal, který je totiž nedílnou součás-
tí Beskyďáčku. Středeční míčové hry 
započaly třetí den tábora. Po obědě si 
děti sbalily batůžky a vyrazily na ex-
pedici do Starého Jičína. Hlavním cí-
lem byl tamní hrad nebo spíše jeho zří-
cenina, o jejíž bohaté historii návštěv-
níkům povyprávěl sám pan kastelán. 
Kouzelné na celém výletu bylo to, že 
prohlídka byla zahájena ve večerních 
hodinách a celý zážitek byl umocněn 
možností přespání přímo na hradě. 
Děti tedy středeční den zakončily ne-
tradičně ve spacácích a v hradbách 
oázy klidu, jak se hradu v Jičíně říká. 
Čtvrteční návrat zpět do Kunčic pro-
běhl hladce a děti se v odpoledních 
hodinách vrhly na tvorbu lucerniček, 
malování sádrových trpaslíků a kres-
lení na trička, kde nechyběli duchové 
ani hlášky ze známého filmu „Ať žijí 

duchové“. Páteční závěrečný program 
strávily děti v lese při stavění domeč-
ků a hledání pokladu. Ten největší po-
klad, který dětem však zůstal, byl tý-
den plný zážitků. 

Beskyďáček děkuje touto cestou 
trenérkám, které jsou nedílnou sou-
částí minivolejbalu v Kunčicích, dě-
kuje rodičům a dětem, že se aktivně 
zapojují ve všech barvách, které pro-
jekt nabízí a děkuje také místní ško-
le a obci Kunčice pod Ondřejníkem za 
podporu projektu.

S Beskyďáčkem žijí duchové
Kultura a spolkový život
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Obec Kunčice pod Ondřejníkem ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě  
v Rožnově pod Radhoštěm a SLPT Valašský vojvoda z Kozlovic

uvádí  pořad

u příležitosti 140. výročí narození Antonína Pustky (1877-1960)
dlouholetého starosty obce Kunčice pod Ondřejníkem, historika  

a sběratele lidových písní
 Vystoupí DFS Dolňánek z místní mateřské školy s pásmem „Na Kunčickú puť“  

a SLPT Valašský vojvoda z Kozlovic.
Slovem provází Zuzana Vašková 

Vstupné 50,- Kč
Předprodej: Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem od 2. října

pátek 13. 10. 2017 od 18 hodin
sál na Huťařství, Kunčice pod Ondřejníkem

Valašsko  
a jeho muzikanti

www.kuncicepo.cz
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Chcete výhodně nakoupit???
Nebo naopak prodat oblečení, 
hračky a jiné potřeby pro děti???
Pak je tu pro Vás opět …

KUNČICKÝ BAZÁREK 

 

sobota 30. září 2017

9:00 - 14:00

 v prostorách TJ Sokol
(čp. 760)

Pro prodej se prosím přihlaste na
bazarek.kuncice@seznam.cz 

Poté obdržíte bližší informace k jeho organizaci. 
Přihlášky zasílejte do 25. 9. 2017 

                          

Přijďte mezi nás!

 

 

 

 

 

 

 

 

      

DOSPĚLÁCI            v    19:30 hod. 

  začátečníci 
 

 
čtvrtek 

od  5. října 2017 
 

sál restaurace Huťařství 

KUNČICE   p. O. 
 

Přihlášky a další info: 
www.syrkovi.cz 
tel.  736 626 748 

 
5 lekcí po 1,5 hod.        

závěrečná akce 16.11.  s  rautem 
hraje kapela TNT !! 

TOMÁŠ HRUBIŠ jr. 
Koncert + křest jeho nového  

alba "Raport"

 22. září 2017 v 18.00 hodin 
v Galerii Karla Svolinského  

v Kunčicích p. O.
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Sbor dobrovolných hasičů Kunčice pod Ondřejníkem 

Vás srdečně zve na netradiční soutěž v požárním útoku 

v sobotu 30. září 2017 

Program: od 9.00 hodin soutěž v požárním útoku 
mladých hasičů  

od 14.00 hodin soutěž dospělých, kdy 
úkolem bude dopravit sud od piva do 
malé branky dvěma proudy vody. 

Letos opět soutěž recesistických družstev!!!!!! 

Občerstvení: hranolky, párky v rohlíku, bramborové 
placky, grilovaná krkovička na kameni  

Radon je druhou nejčastější příčinnou rakoviny plic 
hned po kouření. Česko má v budovách nejvyšší množ-
ství radonu na světě a každý rok jeho zásluhou u nás 
předčasně umírá 900 lidí.

Pokud vdechneme radon a k jeho rozpadu dojde  
v plicní tkáni, může uvolněná radiace poškodit někte-
rou buňku tak, že odstartuje v plicích vznik rakoviny.

Zatím asi nevíme, že každý kraj má určeného pra-
covníka, který se věnuje radonovému programu. 

Proto si nechme jeho výskyt také změřit (www. 
radonovyprogram.cz/radon-v-cr).

Miloslav Šrubař
ČSOP ZO 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem

Jak nám škodí radon?

22.09.2017 Koncert a křest CD 
Tomáše Hrubiše jr. (GKS)
23.09.2017 Sběr velkoobjemo-
vého odpadu
28.09.2017 Komorní koncert 
CATENA MUSICA (kostel sv. Máří 
Magdalény)
30.09.2017 Forenzní značení 
jízdních kol (suterén obecního 
úřadu)
30.09.2017 Kunčický bazárek 
(9-14, v Sokolovně)
30.09.2017 Kunčick á bečk a 
(SDH - u hasičárny)
30.09.2017 Rocková zábava 
(Spolek Tradice - Huťo)
13.10.2017 Valašsko a jeho  
muzikanti - pořad k 140. výročí 
narození A. Pustky
14.10.2017 Rocková zábava  
(Spolek Tradice - Huťo)

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

Akce, které 
nás čekají
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V hlavním městě Slovenské republi-
ky, Bratislavě, se ve dnech 21. a 22. čer- 
vence 2017 uskutečnilo v pořadí již de-
sáté juniorské mistrovství světa v ry-
bolovné technice. Závodu se zúčastnilo 
40 závodníků a závodnic ze šesti stá-
tů. Český rybářský svaz reprezento-
vali čtyři závodníci, kteří se zúčastnili  
i loňského mistrovství světa, a to Kate-
řina Patková (Kdyně), Kateřina Roblo-
vá (Vimperk), Vojtěch Humpál (Písek)  
a Václav Calta (Sedlčany). K nim do týmu 
přišli čtyři nováčci, a to Josef Luxa (Čes-
ké Budějovice), Filip Sitek (Bohumín), 
Libor Volf (Písek) a Radek Zavadil (Kro-
měříž). Výjimku tvořila po zdravotní 
pauze navrátivší se Iva Zelenková (Pel-
hřimov), která úspěšně reprezentovala 
ČRS v letech 2013 – 2015. Druhým ro-
kem vedl tým juniorů trenér Karel Svě-
telský se svým asistentem Karlem Ko-
blihou. Vedoucím celé výpravy pak byl 
tradičně MUDr. Josef Doležal. 

Již od počátku provázely reprezen-
taci nepříjemnosti. Vše začalo již tím, 
že přípravného kempu na Slovensku se 
nemohli zúčastnit dva závodníci pro 
rodinné dovolené. Následovalo nepří-
jemné zjištění, že z finančních důvo-
dů musí být soustředění reprezentace 
zkráceno, což zkomplikovalo státní-
mu trenérovi přípravu reprezentace  
a v konečném součtu ovlivnilo i finální 
výsledek týmu.  

Juniorská reprezentace se připra-
vovala na mistrovství světa ve městě 
Velké Pavlovice podle předem určené-
ho harmonogramu mistrovství světa, 
tedy dopoledne disciplíny Muška skish, 
Muška dálka a Zátěž arenberg, odpole-
dne pak Zátěž skish a Zátěž dálka. 

První závodní den – pátek – byl za-
hájen tradičně Muškou skish v nepří-
jemně kolmém větru z pravé strany. 
Očekávalo se vedení dívek a ztráta 
chlapců na polskou družinu. Hned po 
první disciplíně šly české dívky do ve-

dení a vytvořily si náskok 15 bodů na 
druhé Slovenky a o pět bodů víc na tře-
tí Němky. Junioři drželi s polskou dru-
žinou obdivuhodně krok a díky kon-
stantnímu výsledku průměrné ztráty  
1,5 terče na závodníka si vybudovali 
pětibodový náskok na druhé Polsko  
a 25 bodů na třetí Němce.  

Do finále postupovaly všechny tři 
dívky, kde Kateřina Patková prohrá-
la boj o zlatou medaili pomalejším ča-
sem. Hned za ní se umístila bronzová 
Iva Zelenková. Do finále juniorů se do-
stali i tři čeští závodníci, kteří bohužel 
obsadili až 5. – 7. místo v pořadí Josef 
Luxa, Vojtěch Humpál a Radek Zavadil.

V druhé terčové disciplíně Zátěž 
arenberg se v točivém větru spíše ne-
dařilo. Polské závodnice se prodraly 
na druhé místo a stáhly český tým na  
13 bodů. Ostatní týmy prohloubily 
ztrátu na 33 (Slovenky) a 50 (Němky). 
Polští i němečtí junioři stáhli nepatr-
ně náskok na český tým. I tak ale Češi 
stále vedli, a to o 3 body před Poláky  
a o 17 bodů před Němci. 

Do finále disciplíny postupovaly Iva 
Zelenková a Kateřina Patková, přičemž 
Kateřina Roblová zůstala těsně před 
branami šestičlenného finále juniorek. 
Toto finále nakonec vyhrála Iva Zelen-
ková, která získala pro Český rybář-
ský svaz první zlatou medaili. V juni-
orech postoupil do finále pouze jeden 
závodník, a to nováček týmu Libor Volf. 
Ve svém prvním finále na mistrovství 
světa obsadil sedmou příčku.

Závodní den se zakončoval posled-
ní terčovou disciplínou – Zátěž skish. 
Dívky především díky Kateřině Roblo-
vé, které se disciplína parádně poved-
la (druhou nejlepší závodnici přeháze-
la o 10 bodů) naložily polskému týmu 
na družstevní hrb nových 30 bodů 
ztráty na český tým a stejné množství  
i ostatním týmům, takže náskok na 
třetí a čtvrté místo začal být propast-
ný. Junioři předvedli soustředěný vý-

kon a na rozdíl od jiných týmu neměli 
žádný výkyv kteréhokoliv člena týmu. 
Bohužel to nestačilo než na navýšení 
náskoku na Poláky o pět bodů na cel-
kových 8 bodů. 

Finále disciplíny dopadlo pro junior-
ky úžasně. Kateřina Roblová zopakova-
la svůj výborný výsledek v základním 
kole díky rychlejšímu času ve finále 
získala pro český tým druhé zlato před 
stříbrnou Ivou Zelenkovou. Dívky ješ-
tě doplnila bronzová Kateřina Patková. 
Do finále juniorů postoupili hned tři 
členové týmu – Václav Calta, Vojtěch 
Humpál a Filip Sitek, které doplnil z po-
sledního postupového místa ještě další 
nováček týmu – Josef Luxa. Právě Josef 
předvedl v nejlepší výkon v prvním sle-
du a čekal na čas druhé čtyřky. V ní se 
jako jedinému v celém finále podařilo 
hodit maximální počet 100 bodů Vác-
lavu Caltovi, který získal třetí zlatou 
medaili pro český tým. 

První den byl zakončen bilancí 3 zla-
tých, 2 stříbrných a 3 bronzových me-
dailí. České družstvo juniorek podle 
předpokladu vedlo, a to s náskokem  
43 bodů na druhé Polky, české druž-
stvo juniorů překvapivě vedlo také,  
a to o 8 bodů na polskou družinu. Po-
dle výsledků v průběhu roku i soustře-
dění se očekávalo udržení vedení čes-
kých týmu. 

Bohužel druhý den provázela celý 
český tým neuvěřitelná smůla, kterou 
nikdo nedokázal pochopit.

Den zahajovala Muška dálka jedno-
ruč, kde české dívky svými výkony dr-
tily konkurenci a pouze navyšovaly ná-
skok na ostatní závodnice a vytvořily si 
jednoznačný náskok 72 bodů na druhé 
Polky a 93 bodů na Slovenky či Němky. 
Takový scénář se však nekonal u junio-
rů. Zatímco čeští junioři měli konstant-
ní výsledky celého týmu, v ostatních tý-
mech se vždy objevili dva špičkoví zá-
vodníci, kteří získali výrazné body pro 
své týmy.  (pokračování na str. 15) 

Mistrovství světa v rybolovné technice juniorů 2017 
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Reportáž z mistrovství světa v rybolovné technice juniorů 2017 
V hlavním městě Slovenské republiky, Bratislavě, se ve dnech 21. a 22. července 2017 uskutečnilo 
v pořadí již desáté juniorské mistrovství světa v rybolovné technice. Závodu se zúčastnilo 40 závodníků 
a závodnic ze šesti států. Český rybářský svaz reprezentovali čtyři závodníci, kteří se zúčastnili i 
loňského mistrovství světa, a to Kateřina Patková (Kdyně), Kateřina Roblová (Vimperk), Vojtěch 
Humpál (Písek) a Václav Calta (Sedlčany). K nim do týmu přišli čtyři nováčci, a to Josef Luxa (České 
Budějovice), Filip Sitek (Bohumín), Libor Volf (Písek) a Radek Zavadil (Kroměříž). Výjimku tvořila po 
zdravotní pauze navrátivší se Iva Zelenková (Pelhřimov), která úspěšně reprezentovala ČRS v letech 
2013 – 2015. Druhým rokem vedl tým juniorů trenér Karel Světelský se svým asistentem Karlem 
Koblihou. Vedoucím celé výpravy pak byl tradičně MUDr. Josef Doležal. 

Již od počátku provázely reprezentaci nepříjemnosti. Vše začalo již tím, 
že přípravného kempu na Slovensku se nemohli zúčastnit dva závodníci 
pro rodinné dovolené. Následovalo nepříjemné zjištění, že z finančních 
důvodů musí být soustředění reprezentace zkráceno, což zkomplikovalo 
státnímu trenérovi přípravu reprezentace a v konečném součtu 
ovlivnilo i finální výsledek týmu.  

Juniorská reprezentace se připravovala na mistrovství světa ve městě 
Velké Pavlovice podle předem určeného harmonogramu mistrovství 
světa, tedy dopoledne disciplíny Muška skish, Muška dálka a Zátěž 
arenberg, odpoledne pak Zátěž skish a Zátěž dálka. Kontrolní závod 
napověděl, jaké výsledky lze očekávat od jednotlivých závodníků a kteří 
závodníci by měli být zařazeni do soutěže družstev.  

Očekávalo se, že všechny juniorky by mohly být na stupních vítězů a vítězství juniorek i v kategorii 
družstev. Junioři měli ve své kategorii minimálně pět zahraničních aspirantů na vítězství v jednotlivcích 
(slovinského Vertačnika, švýcarského Poznera – především po výsledcích ze závodu z předchozího 
týdne, polské bratry Sapigórské a německého Sabbana, loňského vicemistra světa). V družstvech se po 
soustředění a nutné změně v předpokládaném čtyřčlenném kádru očekávalo vítězství polského týmu 
a boj našich juniorů s Němci o druhé místo. V jednotlivcích se upínaly naděje na boj o bednu k Václavu 
Caltovi a Vojtěchu Humpálovi pro své výsledky v průběhu roku a zkušenosti z mistrovství světa 2016. 
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První závodní den – pátek – byl zahájen tradičně Muškou skish v 
nepříjemně kolmém větru z pravé strany. Očekávalo se vedení dívek 
a ztráta chlapců na polskou družinu. Hned po první disciplíně šly 
české dívky do vedení a vytvořily si náskok 15 bodů na druhé 
Slovenky a o pět bodů víc na třetí Němky. Junioři drželi s polskou 
družinou obdivuhodně krok a díky konstantnímu výsledku průměrné 
ztráty  1,5 terče na závodníka si vybudovali pětibodový náskok na 
druhé Polsko a 25 bodů na třetí Němce.  

Do finále postupovaly všechny tři dívky, kde Kateřina Patková 
prohrála boj o zlatou medaili pomalejším časem. Hned za ní se 
umístila bronzová Iva Zelenková. Do finále juniorů se dostali i tři čeští 
závodníci, kteří bohužel obsadili až 5. – 7. místo v pořadí Josef Luxa, 
Vojtěch Humpál a Radek Zavadil. 

V druhé terčové disciplíně Zátěž arenberg se v točivém větru spíše 
nedařilo. Polské závodnice se prodraly na druhé místo a stáhly český 
tým na 13 bodů. Ostatní týmy prohloubily ztrátu na 33 (Slovenky) a 50 
(Němky). Polští i němečtí junioři stáhli nepatrně náskok na český tým. 
I tak ale Češi stále vedli, a to o 3 body před Poláky a o 17 bodů před 
Němci. 

Do finále disciplíny postupovaly Iva Zelenková a Kateřina Patková, 
přičemž Kateřina Roblová zůstala těsně před branami šestičlenného 
finále juniorek. Toto finále nakonec vyhrála Iva Zelenková, která 
získala pro Český rybářský svaz první zlatou medaili. V juniorech 
postoupil do finále pouze jeden závodník, a to nováček týmu Libor 
Volf. Ve svém prvním finále na mistrovství světa obsadil sedmou 
příčku. 

 

Závodní den se zakončoval poslední terčovou 
disciplínou – Zátěž skish. Dívky především díky 
Kateřině Roblové, které se disciplína parádně 
povedla (druhou nejlepší závodnici přeházela o 10 
bodů) naložily polskému týmu na družstevní hrb 
nových 30 bodů ztráty na český tým a stejné 
množství i ostatním týmům, takže náskok na třetí a 
čtvrté místo začal být propastný. Junioři předvedli 
soustředěný výkon a na rozdíl od jiných týmu neměli 
žádný výkyv kteréhokoliv člena týmu. Bohužel to 
nestačilo než na navýšení náskoku na Poláky o pět 
bodů na celkových 8 bodů. Němci si vybrali smolnou 
chvíli (dva členové týmu předvedli nejhorší výsledek 
všech účastníků disciplíny) a na českou skupinu 
ztrácely 87 bodů. 
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Mistrovství světa v rybolovné technice juniorů 2017 
(dokončení ze str. 14) 

České družstvo se propadlo na dru-
hé místo za polské se ztrátou 8 bodů  
a to německé stáhlo ztrátu o 20 bodů 
na celkových 66 bodů. 

Přesto Kateřina Patková, největší fa-
vorit disciplíny, dokončovala disciplínu 
se slzami v očích pro ukrutnou bolest  
v ruce, která se objevila v průběhu sou-
středění a při závodu se projevila na-
plno. Ve finále se rozhodla dál bojovat 
a přes rozhodnutí trenéra skončit finá-
lové kolo před vypršením času házela 
až do konce. Nakonec se však musela 
sklonit před úžasným hodem sloven-
ské Michaely Brodnianské a spokojit se 
„pouze“ se stříbrnou medailí. Podobně 
smolný osud čekal i zbylé české závod-
nice, kdy skončily na čtvrtém (Kateřina 
Roblová) a pátém (Iva Zelenková) mís-
tě. Přestože se Ivě podařilo dosáhnout 
jejího cíle pokořit 40 metrovou hranici, 
na lepší umístění to bohužel nestačilo.

Smůla pokračovala dál. V juniorech 
se dostal do finále pouze jeden závod-
ník – Josef Luxa. Pro páté místo v zá-
kladním kole házel v prvním sledu  
a ani jeho nečekalo nic jednoduchého. 
V průběhu finálového kola vinou boč-
ního větru upálil o pódium celý náva-
zec dvě minuty před koncem. Když se 
podařilo návazec přidělat, následujícím 
hodem ustřelil mušku... Přes všechny 
tyto nepříjemnosti nakonec svůj sled 
vyhrál. Bohužel však v druhém sledu 
přišly lepší povětrnostní podmínky  
s větrem výrazně silnějším a tři zá-
vodníci hodili víc. Pro Josefa tak zbylo 
smutné čtvrté místo. 

Poslední disciplínu Zátěž dálka za-
hájily dívky otočkou a hned první hod 
nedala ani jedna Češka, protože v pro-
tivětru zastavovaly ruku dřív a hody, 
letící do pravé části výseče, vytáhl vítr 
mimo. Zatímco Iva Zelenková zkusila 
otočku i podruhé a hodila hod k 50-ti  
metrům, Kateřina Roblová pro svůj klid 
hodila zajišťovací hod přes hlavu na  

40 metrů. Kateřina Patková zkusila 
opět otočku, ale hod zůstal na prstě  
a přetočil se vlevo mimo výseč. Ve tře-
tím kole Iva Zelenková protáhla svůj 
hod na nejdelší hod ze všech závodnic, 
Kateřina Roblová zvolila pro třetí hod 
otočku a prodloužila svůj hod o deset 
metrů. Kateřina Patková se rozhodla 
pro hod přes hlavu, ale ihned po odho-
du se nepochopitelně zvedl vítr a vy-
soko poslanou kapku vynesl i potřetí 
mimo výseč.  

V druhém kole Radek Zavadil do-
kázal hodit hod do protivětru (k levé-
mu kraji výseče), Filip Sitek hodil opět 
mimo, Václav Calta měl hod k 60 met-
rům. Jediný, kdo držel český tým nad 
vodou, byl Vojtěch Humpál šestým nej-
delším hodem startovního pole. Pro-
tože jeden z polských závodníků také 
neměl hod, musel stejně jako Filip Si-
tek zajišťovat. Oba závodníci nakonec 
hodili téměř stejně, a tak spíše rozho-
dovalo, zda se podaří ostatním závod-
níkům své hody prodloužit. Bohužel se 
to nepodařilo, Radku Zavadilovi skon-
čil poslední hod opět mimo. K dovršení 
tohoto pekla Josef Luxa přes veškerou 
snahu nedokázal s půjčeným prutem 
trefit výseč a jako druhý český závod-
ník měl nulu ve výsledcích. 

Český tým se tak musel sklonit před 
polským týmem, který vyhrál s násko-
kem 17 bodů. Přestože Němci ukrojili 
ze ztráty asi 30 bodů, stále to na Čechy 
nestačilo a skončili třetí.

Do finále disciplíny se nakonec pro-
bojovaly Iva Zelenková a Kateřina Rob-
lová, u juniorů pouze Vojtěch Humpál. 
Libor Volf, který si disciplínou proplou-
val nepozorovaně a v klidu, bohužel 
skončil na 9. místě, do finále mu chybělo 
30 centimetrů. U dívek nakonec vybojo-
vala Iva další stříbro pro českou výpra-
vu. Vojtěch přes své schopnosti, dokazo-
vané během soustředění, nakonec obsa-
dil sedmou příčku, což jenom potvrdilo, 
že českému týmu prostě přáno nebylo. 

Při závěrečném vyhlašování nako-
nec dvakrát hrála česká hymna. Ka-
teřina Roblová obhájila loňský titul 
mistryně světa, na stupních vítězů jí 
sekundovala stříbrná Iva Zelenková  
a české duo Kateřina Roblová a Kateři-
na Patková získalo titul mistryň světa 
v družstvech. 

V juniorech skončil nejlépe Vojtěch 
Humpál, který úspěšně konkuroval 
ostatním, ale kvůli mušce dálce se 
musel sklonit před triem Vertačnik, 
Sapigórski, Sabban. Většina závodníků 
pak skončila v první patnáctce (Václav 
Calta – 6., Libor Volf – 9., Radek Zavadil 
– 11., Filip Sitek – 15.). Družstvo ve slo-
žení Václav Calta, Vojtěch Humpál, Filip 
Sitek a Radek Zavadil obsadilo 2. místo. 

Pro úplnost dodejme, že dva největší 
smolaři týmu obsadili bez hodu v Zátě-
ži dálce 9. místo (Kateřina Patková), re-
spektivě 25. místo (Josef Luxa). 

Přes všechny problémy, které český 
tým potkaly (výše zmíněná absence 
dvou členů týmu v tréninkovém kem-
pu pro rodinné dovolené, zkrácené 
soustředění před mistrovstvím světa, 
komplikace se soupravami, atd.) je tře-
ba říct, že zisk 5 zlatých, 6 stříbrných  
a 3 bronzových medailí je úspěch. 
Navíc je tým, složený z pěti nováčků  
(z toho dva jsou stále ještě žáci), pří-
slibem pro následující roky. Závodníci 
si skvěle sedli a týmový duch pomáhal 
udržovat v průběhu závodu klid a bo-
jovnost i přes všechny nepříjemnosti, 
které se v průběhu závodu udály. 

Závěrem je třeba poděkovat České-
mu a Moravskému rybářskému svazu 
za podporu rybářské sportovní čin-
nosti a mládeže, stejně tak sponzorům 
za pomoc s přípravou. Na mistrovství 
světa se nezažívají jenom smutné věci, 
ale i veselé a je úžasné sledovat radost 
a nadšení závodníků z jejich úspěchů. 
Není nic lepšího pro trenéra, než když 
vidí, že čas a peníze, které vkládá pro 
mládeže, má smysl. Karel Světelský
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Finále disciplíny dopadlo pro juniorky úžasně. Kateřina Roblová zopakovala svůj výborný výsledek 
v základním kole díky rychlejšímu času ve finále získala pro český tým druhé zlato před stříbrnou Ivou 
Zelenkovou. Dívky ještě doplnila bronzová Kateřina Patková. Do finále juniorů postoupili hned tři 
členové týmu – Václav Calta, Vojtěch Humpál a Filip Sitek, které doplnil z posledního postupového 
místa ještě další nováček týmu – Josef Luxa. Právě Josef předvedl v nejlepší výkon v prvním sledu a 
čekal na čas druhé čtyřky. V ní se jako jedinému v celém finále podařilo hodit maximální počet 100 
bodů Václavu Caltovi, který získal třetí zlatou medaili pro český tým. Z ostatních závodníků dokázal 
pouze Patryk Sapigórski hodit stejně jako Josef Luxa a díky rychlejšímu času bohužel obral Josefa o 
stříbro. I tak ale bronzová medaile byla při Josefově premiéře na mistrovství světa úžasným úspěchem. 

První den byl zakončen bilancí 3 zlatých, 2 stříbrných a 3 bronzových medailí. České družstvo juniorek 
podle předpokladu vedlo, a to s náskokem 43 bodů na druhé Polky, české družstvo juniorů překvapivě 
vedlo také, a to o 8 bodů na polskou družinu. Podle výsledků v průběhu roku i soustředění se očekávalo 
udržení vedení českých týmu.  
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mimo výseč. Ve třetím kole Iva Zelenková protáhla svůj hod na nejdelší hod ze všech závodnic, Kateřina 
Roblová zvolila pro třetí hod otočku a prodloužila svůj hod o deset metrů. Kateřina Patková se rozhodla 
pro hod přes hlavu, ale ihned po odhodu se nepochopitelně zvedl vítr a vysoko poslanou kapku vynesl 
i potřetí mimo výseč.  

Kateřině Patkové nebylo moc co vyčítat, nebyla jediná, kdo měl takové problémy, počasí bylo skutečně 
nepříjemné. Svědčí o tom i skutečnost, že členka polského týmu musela také zajišťovat posledním 
hodem, zatímco členka německého týmu vůbec nedala hod. 

V nastalé situaci se snažil každý, kdo mohl, utěšovat Kateřinu Patkovou, která propadla výčitkám, že 
zkazila družstvu dívek jasné vítězství. Její zoufalství zachránili až záhy příchozí členové výpočetního 
střediska Zdeněk Paul a Radek Bařtipán, kteří jí uklidnili tím, že český tým juniorek přes tuto 
nepříjemnost první místo v družstvech udržel. 

V druhém sledu, kdy závodili junioři, začali postupně propadat zoufalství trenéři. Zdálo se totiž, jako by 
všechno stálo proti Čechům. Jak jinak si vysvětlit, že v prvním kole se trefil do výseče pouze Vojtěch 
Humpál, že Josef Luxa, favorit českého týmu na finále, v prvním kole hodil velice daleký hod, vynesený 
těsně mimo výseč a v druhém kole zlomil prut (!!!)...  

V druhém kole Radek Zavadil dokázal hodit hod do protivětru (k levému kraji výseče), Filip Sitek hodil 
opět mimo, Václav Calta měl hod k 60 metrům. Jediný, kdo držel český tým nad vodou, byl Vojtěch 
Humpál šestým nejdelším hodem startovního pole. Protože jeden z polských závodníků také neměl 
hod, musel stejně jako Filip Sitek zajišťovat. Oba závodníci nakonec hodili téměř stejně, a tak spíše 
rozhodovalo, zda se podaří ostatním závodníkům své hody prodloužit. Bohužel se to nepodařilo, Radku 
Zavadilovi skončil poslední hod opět mimo. K dovršení tohoto pekla Josef Luxa přes veškerou snahu 
nedokázal s půjčeným prutem trefit výseč a jako druhý český závodník měl nulu ve výsledcích. 

Český tým se tak musel sklonit před polským týmem, který vyhrál s náskokem 17 bodů. Přestože Němci 
ukrojili ze ztráty asi 30 bodů, stále to na Čechy nestačilo a skončili třetí. 
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BUĎTE DOBRÝM PÁNEM SVÉHO PSA! 
Kynologický klub Siberie Frenštát zahajuje 

KURZ ZÁKLADNÍ 
OVLADATELNOSTI 

PSA 
Kde? Na kynologickém cvičišti u říčky Lubiny za restaurací a 

nádrží Siberie , Rožnovská ulice, (výjezd na Rožnov) 

Kdy? 24.9- 10. 12.2017 
každou neděli od 9 do 11hod 

Pro koho? Kurz je určen majitelům psů všech plemen i voříšků starších 5 
měsíců (Možnost připojit se i v průběhu kurzu)

Za kolik? Cena kurzu 600 Kč /10 lekcí (důchodci a děti do 15let 500Kč)
Proč? No přece, aby Vás váš pejsek poslechl na slovo, vydováděl se 

s dalšími pejsky a neměl strach ani z lidí ani ze psů. 
Co s sebou? Dobrou náladu, Vaše odhodlání, pevný obojek, pevné krátké 

a 10m vodítko, košík (má-li váš pes sklon k agresivitě), 
očkovací průkaz s dokončeným očkovacím schématem, pes 
musí být odčerven!

Bližší informace a přihlášky

www.siberie.cz 
každou neděli na cvičišti nebo telefonicky, emailem 

tel. M.Zahornadský  -608 359 159,  P.Kolářová -608  818  742. 
M. Pokludová 604 138 279;  e-mail:   vycvik.psu@centrum.cz

DÁMOU V KAŽDÉ DOBĚ
Výstava oděvního textilu ze sbírek Muzea Novoji-
čínska.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. 
Výstava potrvá do 22. října 2017

PROMĚNY PANÍ MÓDY
Interaktivní program pro žáky ZŠ a SŠ.
Účastnice se dovědí, jak se v minulosti vyrábělo plátno. 
Seznámí se s módními styly (gotika, renesance, baroko 
atd.) a sami se vytvoří svůj vlastní model. 
Součástí programu je i prohlídka výstavy Dámou v každé 
době, která prezentuje dámskou módu 20. století. 
Program probíhá od 4. 9. – 20. 10. 2017. 
Vstupné: 30,- Kč na žáka
Účast na programu rezervujte 
na tel. 553 034 040, 732 328 944
e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz

Otevírací doba:

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

Muzeum ve Frenštátě p. R. 
– výstavy a programy

Co se děje v okolí

MUŽI
Od sezóny 2016/2017 jsme se spo-

jili s Tichou B, tento krok jsme pod-
stoupili z důvodu malého počtu ak-
tivních hráčů. Spolupráce s Tichou se 
osvědčila, takže spolu budeme hrát i 
v sezóně 2017/2018, kde jsme se při-
hlásili do okresní soutěže Frýdku-
-Místku. 

Výsledky fotbalu
Rozlosování Okresní soutěže mužů 2017/2018

Den Datum čas Domácí – Hosté Výsledky
sobota 12.8. 17:00 Tichá B – Lískovec 1:3
sobota 19.8. 17:00 Janovice – Tichá B 9:3
sobota 26.8. 17:00 Tichá B – Smilovice B 3:1
středa 30.8. 17:00 Chlebovice – Tichá B 2:2
sobota 2.9. 16:30 Tichá B – Vendryně B 2:5

Aktuální tabulka 

KLUB Z V R P Skóre Body
1. Lískovec 5 4 1 0 13:5 13
2. Janovice 4 3 1 0 20:5 10
3. Smilovice B 5 2 1 2 11:8 7
4. Vendryně B 4 1 1 2 8:9 4
5. Tichá B 5 1 1 3 11:20 4
6. Milíkov 3 1 0 2 4:14 3
7. Pržno 3 0 2 1 3:5 2
8. Chlebovice 3 0 1 2 6:10 1

Informace o výsledcích zápasů nově naleznete podrobně na 
webu obce: http://www.kuncicepo.cz/vysledky-zapasu

Další termíny zápasů naleznete na webu:
http://www.kuncicepo.cz/oddil-kopane

sobota 16.9. 16:00 Pržno – Tichá B
sobota 23.9. 16:00 Tichá B – Chlebovice
sobota 30.9. 15:30 Lískovec – Tichá B
sobota 7.10. 15:00 Tichá B – Janovice
neděle 15.10. 10:00 Smilovice B – Tichá B
sobota 21.10. 14:00 Tichá B – Vendryně B
neděle 29.10. 14:00 Milíkov – Tichá B
sobota 4.11. 14:00 Tichá B – Pržno

Matěj Rybář
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Po pěti letech příprav a projedná-
vání by měla začít rekonstrukce uve-
dené křižovatky. Původní představy 
o možnosti vybudování kruhového 
objezdu, který by byl jistě nejvhod-
nější, byly dopravními inženýry za-
mítnuty z důvodu blízkosti kolejí  
a železničního přejezdu. Pokud bude 

úspěšně vybrán zhotovitel stavby, 
bude v září jako sdružená investice 
se Správou silnic Moravskoslezského 
kraje, příspěvkovou organizací,  za-
hájena první etapa realizace stavby 
s názvem „Úprava ul. Hlavní u že-
lezničního přejezdu, k.ú. Frýdlant 
nad Ostravicí“. Realizace stavby je 

rozdělena do dvou etap – část A, B.  
(viz obr.1).

Stavba obsahuje úpravu průsečné 
křižovatky silnic č. III/48425 ul. Hlav-
ní, č. III/48418 ul. Harcovská a místní 
komunikace ul. Poštovní u železničního 
přejezdu na trati Frýdlant nad Ostravicí 
– Ostravice.  (pokračování na str. 18) 

Úprava ulice Hlavní u železničního přejezdu  
ve Frýdlantu nad Ostravicí

Obr. 1 Rozsah stavby včetně členění etap - část A a B

„Ahoj děti, jmenuji se teta Pepinka 
a chtěla bych vás pozvat do krásné 
krajiny Beskyd, do okolí Starých Ha-
mer. Zvu vás do pohádkového místa, 
kde se projdete po cestičce, která je 
vyzdobená barevnými obrázky s ver-
ši a moudrými ponaučeními, po níž 
chodily kdysi dávno děti do školy…..“ 
Tak takto začíná jedinečná Obrázko-
vá cesta vzhůru na Javořinku ve Sta-
rých Hamrech. Stezka vznikla sice již 
v roce 2010, ale o letošních prázdni-
nách ji doplnila i soutěžní karta, která 
provede celou stezkou. Tento produkt 
společně vytvořili obec Staré Hamry 
a Destinační management turistické 
oblasti Beskydy-Valašsko.

Obrázková cesta je původně ces-
tička dětí z Javořinky do školy, kte-
rou pro radost dětí, aby jejich každo-
denní dlouhá cesta byla příjemnější, 
ozdobila paní Josefa Tomášková, zná-
má jako Pepinka. Ta svými pestrými 
obrázky připevněnými na vysokých 
smrcích ozdobila cestičku, rozmís-
tila posezení a vyrobila dřevěné 

stříšky nad křišťálové studánky, 
zvoničku i orientační mapu. Vše do-
plnila o verše a moudrá poučení. 

A právě pro zpestření této obráz-
kové cesty, která je skvělým tipem 
pro rodinné výlety, byly vytvořeny 
soutěžní karty. Na trase se 12 ma-
lovanými obrázky čekají na děti 
drobné úkoly. Jejich řešení pak zapíší 
do karty, kterou je možné si vyzved-
nout v turistickém informačním cen-
tru v Ostravici. Vyplněnou kartu pak 
mohou nechat ve stejném turistickém 
informačním centru, kde na ně čekají 
za správné odpovědi zajímavé odmě-
ny. Díky otázkám se třeba dozví více 
o lesních zvířatech, proč je les důleži-
tý nebo že odpadky do lesa nepatří.

„Naším cílem pro vytvoření nejen 
soutěže, ale celé obrázkové cesty bylo, 
abychom dnešním dětem přiblížili, jak 
se kdysi žilo a ukázat jim malebná zá-
koutí a krásnou přírodu Beskyd. A pro-
tože se o Pepince, která pro děti stezku 
vybudovala, říká, že byla prvním ekolo-
gem v Beskydech, tak dalším důvodem 

byla také výchova k ochraně přírody  
a původních hodnot,“ říká Eva Tořová, 
starostka obce Staré Hamry. 

„Jsme rádi, že jsme se do tohoto skvě-
lého projektu mohli zapojit, protože 
tímto chceme vytáhnout děti a jejich 
rodiče od internetu, televizí a podpořit 
pěší turistiku a pohyb všeobecně. Stezka 
je tak vhodná nejen pro rodiče s dětmi, 
ale je velmi zajímavá a poučná pro škol-
ní skupiny,“ uzavírá Monika Konvičná, 
ředitelka Destinačního managementu 
turistické oblasti Beskydy-Valašsko.

Lucie Talavašková
manažer aktivit

Destinační management turistické 
oblasti Beskydy-Valašsko o.p.s.
Náměstí Svobody 6
738 02 Frýdek-Místek 
e-mail: talavaskova.lucie@beskydy-
-info.cz
tel: +420 558 436 887
www.beskydyportal.cz, 
www.beskydy.com, 
www.beskydycard.cz

Víte, že na Starých Hamrech mají jedinečnou 
obrázkovou cestu? Nově ji doplnily i soutěžní karty!
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(pokračování ze str. 17)
Část A – na ul. Hlavní před železnič-

ním přejezdem z centra města bude 
vybudován nový jízdní pruh silnice 
III/48425 o šířce 3,25 m pro levé od-
bočení na ul. Harcovskou směr Male-
novice, stávající přechod pro chod-
ce před křižovatkou bude nahrazen 
přechodem s dělícím ostrůvkem. Po-
vrch bude tvořit nízkohlučný asfalto-
vý koberec v celé ploše úpravy silnice 
III/4825. Dojde k odsunutí chodníku 
vpravo a napojení na nové chodníky 
na ul. Poštovní. Bude rozšířen vjezd  
z ul. Hlavní k bytovým domům čp. 
1374 a čp. 1375. Celková délka této 
úpravy je 158 m. Na místní komuni-
kaci Poštovní bude vybudován nový 
přechod pro chodce a autobusový 
záliv se zastávkou, dojde k úpravám 
chodníků a napojení jízdního pruhu  
z ul. Hlavní. Povrch bude rovněž z níz-
kohlučného asfaltu jako na ul. Hlavní. 
Pojížděná vrstva autobusového zálivu 
bude z monolitického betonu. Celková 
délka úpravy je 80 m. 

Výše specifikovaná realizace dále 
vyžaduje úpravy odvodnění silnice  
a místí komunikace, veřejného osvět-
lení a vyvolané přeložky inženýrských 
sítí – vodovodu podél ul. Hlavní včet-
ně dvou přípojek, podzemního vedení 
NNk, 0,4 kV na ul. Hlavní a VNk, 22 kV  
na ulici Poštovní v majetku ČEZ a.s.  
a sítě elektronických komunikací v 

majetku CETIN a.s. (původně O2 a.s.). 
Za nezbytné kácení dřevin bude pro-
vedena náhradní výsadba.

Část B - na ul. Hlavní za železnič-
ním přejezdem dojde k rozšíření sil-
nice III/48425 o jízdní pruh šířky  
3,25 m pro levé odbočení na místní ko-
munikaci ul. Okružní. Rozšíření bude 
na úkor stávajícího chodníku, který 
bude zrušen. Ten bude nahrazen mož-
ností příchodu k prodejnám v nákupní 
zóně po chodnících podél ul. Revoluční 
nebo přes pozemek společností Salle-
rova výstavba Frýdlant k.s. Povrch 
bude z asfaltobetonu. Dojde k úpravě 
chodníku od železničního přejezdu na 
ul. Hlavní k železničnímu přejezdu na 
ul. Okružní, bude zde zřízeno místo 
pro přecházení. Celková délka úpra-
vy je 134 m.

Realizace dále vyžaduje vybudo-
vání odvodnění a vyvolané přeložku 
i sítě elektronických komunikací. 

Od 3. září 2017 je plánována po 
dobu 6 týdnů výstavba části B „za 
přejezdem“.

Při výstavbě dojde k úplné uzávě-
ře komunikace za železničním pře-
jezdem po výjezd z čerpací stanice na 
ul. Hlavní včetně křižovatky ul. Hlav-
ní s ul. Okružní až po nájezd k čerpa-
cí stanici. Provoz čerpací stanice na 
ul. Hlavní bude zabezpečen ze směru 
Nová Dědina od ul. Žižkova. Provoz 
čerpací stanice na ul. Okružní bude 

zajištěn od železničního přejezdu  
z ul. Okružní. 

Po dobu trvání uzávěry bude zříze-
na objízdná trasa vedoucí po silnicích 
I/56 přes Novou Dědinu a III/48416 
přes nadjezd nad silnicí I/56.

Pěší budou moci využít průchod 
staveništěm, který bude vymezen  
a ohraničen bezpečnostními páskami. 

Autobusová doprava bude po dobu 
realizace stavby v prostoru uzávěry 
přerušena.  Trasy autobusů ve smě-
ru do centra směřující k vlakovému 
nádraží se na zastávce Norma na do-
časně zřízené točně otočí a využijí 
objízdnou trasu po silnici I/56  přes 
Novou Dědinu přes silnici III/48416,  
ul. Padlých hrdinů a Hlavní na nádraží 
bez zajíždění na zastávku na ul. Poš-
tovní. Jednotliví dopravci dle mož-
ností upraví své jízdní řády v souladu 
s návazností na železniční dopravu. 
O změně jízdních řádů budou cestu-
jící včas informováni na jednotlivých 
zastávkách.

Autobusová zastávka na ul. Poštov-
ní bude zachována pro spoje na Male-
novice a Novou Ves. 

Druhá etapa stavby – část A - před 
železničním přejezdem bude realizo-
vána v příštím roce v průběhu letních 
prázdnin.  

Změnový jízdní řád je ke stažení 
na webu obce v aktualitách: http://
www.kuncicepo.cz/aktualne

Úprava ulice Hlavní u železničního přejezdu  
ve Frýdlantu nad Ostravicí

Obr. 2 Uzávěra ul. Hlavní a Okružní při realizaci části B stavby, prováděné od září 2017
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VYBER SI SVOU JÓGU

TERAPEUTICKÁ PRO POKROČILÉ PRO ŽENY VINYÁSA PRO KONDICI

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ A VÍCE INFO NA 

www.BERKANA.cz
603793595

 Zajímá vás život vašich předků?                 
Nebo chcete rodokmen darovat někomu blízkému? 

Pokud ano, neváhejte mne kontaktovat.           
Ráda vám sestavím váš rodokmen! 

Rodokmeny 
 

Vladislava Schindlerová 
Frenštát p. R. 

rodok@centrum.cz, 605 875 230 
 

STIHL  FS 38 
Malý vyžínač s nastavitelnou kruhovou rukojetí k 
vyžínání trávníků. 

STIHL  FS 89 
Křovinořez s motorem 4-MIX® a řídítkovou rukojetí.

Model Výkon motoru Běžná cena vč. DPH Akční cena vč. DPH Sleva celkem Kč 

STIHL  FS 38 0,65 kW / 0,90 k. 5 190,- Kč 4 690,- Kč 500,- 

STIHL  FS 89 0,95 kW / 1,30 k. 10 890,- Kč 9 990,- Kč 900,- 

STIHL  FS 111 1,05 kW / 1,40 k. 13 890,- Kč 12 590,- Kč 1 300,- 

AGROCAR s.r.o. 
Pod Šenkem 2046 
744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Tel.: +420 556 802 752, 777 881 116 
E-mail: obchod@agrocar.cz

www.agrocar.cz 

PRODEJNÍ AKCE od 17. 7. 2017 do vyčerpání zásob 

Běžná cena: 

5.190,– 
Cena po slevě: 

4.690,– 

 Běžná cena: 

10.890,– 
Cena po slevě: 

9.990,-

Do našeho týmu „ZD Javorník a.s. “ hledáme kandidá-
ta na pozici: Opravář zemědělských strojů a tech-
niky, traktorista

Požadujeme:
• vyučení v oboru opravář zemědělských stojů, autome-

chanik, autoelektrikář nebo jiném příbuzném oboru,
• ŘP skupin B, T,
• praxe v řízení, opravách zemědělské a nákladní tech-

niky vítána,
• strojní, svářečský průkaz (výhodou),
• flexibilita, komunikativnost, samostatná pečlivá práce.

Nabízíme:
• práci na hlavní pracovní poměr,
• zázemí stabilní, prosperující a dynamické společnosti,
• odpovídající finanční ohodnocení,
• roční odměny,
• příspěvek na stravování,
• nástup možný ihned.

Pracovní náplň:
• práce se špičkovou zemědělskou technikou,
• práce v rostlinné výrobě.

Kontakt:
• e-mail: petra.bordovska@renofarmy.cz
• tel.: 723/143 945, 737/245 837

Nabídka volného 
pracovního místa

 

ZDE MŮŽE BÝT  
VAŠE REKLAMA
více informací na tel.: +420 736 773 930

a e-mail: noviny@kuncicepo.cz
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· KAVÁRNA
· KOSMETIKA
· PRIVÁTNÍ SPA
· SAUNA

· FYZIOTERAPIE
· REHABILITACE
· JÓGA
www.bodiz.cz

www.bodiz.cz www.bodiz.czwww.bodiz.cz www.bodiz.cz

VYUŽIJTE NAŠE AKČNÍ SLEVOVÉ KUPONY

BODIZ SPA A KAVÁRNA
Pondělí - Středa   10.00 - 18.00   Čtvrtek - Neděle   10.00 - 21.00

Sleva 10%
na konzumaci

v kavárně BODIZ SPA

Sleva 20%
na PRIVÁTNÍ SPA

v BODIZ SPA
(nelze kombinovat s jinou akcí)

Sleva 10%
na masáže a další

procedury v BODIZ SPA
(nelze kombinovat s jinou akcí)

Sleva 15%
na kosmetiku

PURE FIJI a HEAVEN
(nelze kombinovat s jinou akcí)

Kunčice pod Ondřejníkem 627, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
Tel.: 595 172 698 • E-mail: bodiz@bodiz.cz • www.bodiz.cz

Kavárna

Dětský koutek s mini-kinem

Privátní SPAVenkovní terasa

KOMPLEX BODIZ SPA
Kunčice pod Ondřejníkem 627
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem

Objednávky: 
Tel.: 595 172 698
E-mail: bodiz@bodiz.cz

KOSMETIKA HEAVEN SKINCARE
Nechte se hýčkat kosmetikou Heaven Skincare 
by Deborah Mitchell stejně jako Kate Middleton, 
Victoria Beckham, Katy Perry, Beyonce, Gwyneth 
Paltrow a další.

KOSMETIKA PURE FIJI 
Vydejte se společně s námi na cestu do exotic-
kého světa rituálů, které zkrášlují nejen Vaše tělo, 
ale i Vaši mysl. Tyto terapie jsou neodmyslitelně 
spojeny s produkty Pure Fiji, jejichž základem 
jsou extra panenské bio oleje z ořechů kokosu, 
dilo, sikeci a makadamia doplněné přírodními ex-
trakty z exotických květin a trav.

NOVĚ V BODIZ
MANIKÚRA A PEDIKÚRA

www.bodiz.cz

NABÍZÍME KLASICKÉ OŠETŘENÍ PLETI, 
ÚPRAVU OBOČÍ, DEPILACE A MNOHO DALŠÍHO

BODIZ KOSMETIKA
Navštivte náš kosmetický salón BODIZ. Otevřeno denně.

· KAVÁRNA
· KOSMETIKA
· PRIVÁTNÍ SPA
· SAUNA

· FYZIOTERAPIE
· REHABILITACE
· JÓGA
www.bodiz.cz


