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V minulém čísle obecních novin jsme 
Vás informovali o zahájení stavebních 
prací na rekonstrukci prostor školní ku-
chyně. Nyní si Vám dovolím pro reálnou 
představu popsat rozsah této rekon-
strukce. Slýchám od některých, co zase 
v té škole děláte, pořád opravujete školu. 
Ano, do školy v posledních letech inves-
tujeme nezvykle hodně, ale to se vůbec 
ze strany zřizovatele netýkalo traktu 
školní kuchyně a přilehlého zázemí. 
V dotčených prostorách kuchyně 

školní  jídelny byl  zcela nevyhovující 
stav povrchových úprav a zejména kon-
strukce podlahy. Povrchová úprava stěn 
by měla být omyvatelná až do výšky té-
měř dvou metrů. Nově budou obklady 
navrženy až do úrovně podhledu, tedy 
po celé ploše stěn tak, aby bylo možno 
provádět sanitaci prostor s maximál-
ní účinností. Konstrukce podlahy byla 
zcela původní s nášlapnou vrstvou z ke-
ramické dlažby, která již byla vícekrát 
opravována a doplňována. V místech 

stávajících podlahových vpustí bylo 
vodotěsné napojení již zcela nefunkční. 
Původní konstrukce podlahy byla ře-
šena umístěním vodotěsné vrstvy z as-
faltových pásů pod konstrukcí podlahy. 
Během provozování kuchyně docházelo 
k postupnému nasycení horních vrstev 
konstrukce podlahy vodou. Po 40  le-
tech provozu již docházelo k zatékání do 
stropní konstrukce a do nižšího podlaží, 
tento stav byl patrný již pouhým okem. 
Konstrukci podlahy bylo nutné zcela ro-
zebrat, nakonec ještě ve větším rozsahu, 
než bylo původně uvažováno. Nově je 
navržena vodotěsná bezespárá nášlap-
ná vrstva. Toto bezesparé provedení vý-
razně zvyšuje úroveň hygieny prostředí 
a zvyšuje účinnost sanitace proti virům, 
plísním, kvasinkám a bakteriím. Hygi-
ena je důležitá v každé době. Troufnu si 
ale říct, že v této době obzvlášť. 
Pro provoz kuchyně je nezbytné účin-

né větrání a odvod použitého vzduchu. 
Vzduchotechnika již nebyla několik let 

funkční, nedala 
se nijak regulo-
vat,  při  zapnu-
tí vytvářela  jen 
studený průvan 
s  minimálním 
odtahem a nad-
měrný hluk. Do-
cházelo  tak  ke 
hromadění par, 
které se konden-
zovaly  na  stě-
nách a vytváře-
ly se tak ideální 
podmínky  pro 
vznik plísní. 

(pokračování  
na str. 2) 

Milí sousedé,
tento úvodník věnuji obecně té-

matu blížících se voleb. 
Věřím, že téměř všichni víme, že se 

blíží jedno velice významné datum. 
A sice 8. a 9. října. V tomto termínu 
se budou konat volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České repub-
liky. Co ale zcela jistě bohužel všich-
ni plnoletí neuděláme, je, že bychom 
šli volit. Často se mi stane, že slyším 
„Noo, já volit nechodím. Ani to moc 
nesleduju,“ a vzápětí si ale často za-
čne dotyčný stěžovat, jak je všechno 
špatně a že se to stejně nedá změnit. 
Proč tedy nejde volit a nevyužije 

tak svého práva? Máme demokra-
cii a všeobecné volební právo. Tedy 
že každý svéprávný občan od 18 let 
smí volit, bez ohledu na původ, po-
hlaví, náboženské přesvědčení, rasu 
a atd. Naše hlasy jsou si rovny. Kaž-
dý hlas váží stejně. Neexistují žádní 
privilegovaní voliči s větším vlivem 
na výsledek voleb. Volby jsou tajné, 
tedy svobodné. Žádný volič nemusí 
zveřejňovat, komu odevzdal hlas.
Dovolím si zde použít  tři citáty, 

jejichž autorem  je Edmund Burke, 
britský politik, teoretik a filozof an-
glo-irského původu.  Jsou datovány 
již do 18. století, ale stále pravdivé:

„Nikdo nedělá větší chybu než ten, 
kdo nedělá nic v domnění, že to málo, 
co udělat může nemá smysl.“

„Demokracie se lehce může stát 
vládou darebáků“.

„Jediná věc je nezbytná pro triumf 
zla, aby dobří lidé nedělali nic.“
Pojďte volit. Bylo by fajn, kdyby si 

letos své zástupce vybralo více než 
60 % voličů. Co třeba 80 %? Pomoci 
můžete i Vy! Vaše Míša

Slovo starostkyRekonstrukce školní kuchyně 
pokračuje i po prázdninách
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(dokončení ze str. 1)
Zaměstnanci tak opravdu pracova-

li ve ztížených podmínkách. Buď bylo 
příliš zima nebo příliš horko. Vzducho-
technické zařízení bylo bez rekuperace 
tepla. Dále pozinkované digestoře ne-
splňovaly hygienické požadavky a stan-
dardy pro vybavení kuchyní. Výměnou 
vzduchotechnické  jednotky, úpravou 
distribuce vzduchu a nerezových diges-
toří se zařízení stane moderním, splňu-
jícím hygienické normy. Nové zařízení 
bude také hlukově příznivější, hospo-
dárnější, bude obsahovat vyšší filtraci 
přívodního a odtahového vzduchu, včet-
ně tukových filtrů. 
Součástí úprav a uvedení prostor do 

vyhovujícího stavu je také realizace no-
vých rozvodů vody a zejména vnitřní 
kanalizace. Původní stav rozvodu vody 
v ocelových trubkách a vnitřní kanaliza-
ce z litinového potrubí byla zcela již na 
hranici životnosti. S rekonstrukcí jsme 

doslova začali za minutu dvanáct. Sou-
částí rekonstrukce je kompletní výmě-
na těchto rozvodů. Vodovodní potrubí 
bude tvořeno samostatnou větví pro 
kuchyň s napojením na stávající pří-
vod. Vnitřní kanalizace bude zcela nová, 
s kompletní výměnou stoupacího po-
trubí od základů až nad střešní rovinu. 
Součástí rekonstrukce je také kom-

pletní rekonstrukce elektroinstalace. 
Bude zajištěn dostatečný příkon ke 
všem novým, moderním spotřebičům 
a  také budou  instalovány zcela nové 
rozvodné skříně. 
Rozsah rekonstrukce je tak zdaleka 

ve větším rozsahu, než si možná mnozí 
mysleli.  Jedná se opravdu o rozsáhlou 
rekonstrukci zcela od základu. Tato re-
konstrukce by nás zcela jistě neminula 
v příštím roce a opět by nebylo možné ji 
stihnout během prázdnin. To by prostě 
vzhledem k rozsahu prací nebylo tech-
nicky možné nikdy. V letošním roce je 

ale obrovskou výhodou, že jsme na tuto 
nezbytnou akci získali státní příspěvek 
ve výši 8,5 mil. Kč. Což  je pro obecní 
rozpočet výrazný přínos. Mít a nemít 
8,5 milionu je rozdíl 17 milionů.
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Obec informuje

Stravování dětí prostě musí být za-
jištěno,  je dokonce definováno  jako 
nárok žáka na oběd. Není proto mož-
né například měsíc nevařit s tím, že se 
budou děti stravovat doma nebo si bu-
dou nosit pořádné svačiny. Zároveň ka-
ždá školní jídelna má určitou kapacitu. 
Přes léto se nám podařilo zajistit dovoz 
stravy ze Základní školy v Čeladné, ta 
ale nemá potřebnou kapacitu, aby uva-
řila pro všechny naše žáky. A zdaleka 
nejde „jen“ o to jídlo uvařit, ale také je 
potřeba jej nějak převézt, vydat a umýt 
špinavé nádobí. Což se ukázalo v jednu 
chvíli být jako téměř neřešitelný pro-

blém. Dalo by se říct, že máme štěstí 
v neštěstí. Poměrně nedaleko školy je 
areál letního tábora Václava Krkošky, 
kde se nachází kuchyně i jídelna, kte-
rá splňuje naše požadavky. Podařilo 
se nám s panem Krkoškou dohodnout 
na nájmu, zajistili jsme spolu se školou 
převoz vybavení (konvektomat, výdej 
jídla, nádobí, stoly a židle). Protože ale 
až do 2. září byl prostor v pronájmu tá-
borů Tapaza a potřebovali jsme určitý 
čas na návoz materiálu a úklid, bylo vy-
hlášeno ředitelské volno. Za způsobe-
né komplikace se rodičům omlouvám, 
věřím, že to pro Vás bylo organizačně 

náročnější. Pořád to ale považuji za lep-
ší variantu, než aby byla škola zavřená 
např. měsíc. Děti potřebují jít do školy 
a začlenit se zpátky do kolektivu. V této 
době více než jindy.
Na závěr bych Vám chtěla poděko-

vat za Vaši trpělivost. Poděkovat ve-
doucí školní kuchyně paní  Janě Bak-
šiové za všechnu práci, jejíž rozsah je 
opravdu neskutečný, a kterou v tuto 
chvíli  i nad rámec svých povinností 
odvádí. Dále všem zaměstnankyním 
školní kuchyně, které  se velmi dob-
ře adaptovaly na nezvyklou  situaci. 
Také panu řediteli, který situaci při-
jal a operativně řešil a v neposlední 
řadě všem zaměstnancům školy, kte-
rým rekonstrukce přinesla dočasnou 
změnu, neboť zajistit bezpečnost a or-
ganizaci přesunu do místa náhradního 
stravování, byť je to jen 500 m, není 
zdaleka  tak  jednoduché,  jak bychom 
si možná mysleli.
Děkuji všem za pochopení a moc, 

prosím, držte nám palce,  ať  se nám 
podaří rekonstrukci v této době, kdy 
nejsou lidi a není stavební materiál, co 
nejdříve zdárně dokončit. 

Michaela Šebelová, starostka obce

Náhradní prostory pro vaření a stravování jsme 
získali v areálu letního tábora Václava Krkošky
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Kantorová Jarmila 90
Šrubař Miloslav 88
Valášková Eliška 88
Janáčová Ludmila 84
Dvořáková Helena 83
Strnadel František 83
Zátopek Stanislav 82
Tkáčová Ludmila 80
Kolodijčák Josef 75
Sunková Blanka 75
Kundlová Věra 75
Chamrád Dalibor 70
Jansová Miroslava 70

Šindler Vladimír 70
Krpela Jaroslav 65
Jurek Václav 65
Halagačková Ivana 65
Pavlicová Zdeňka 65
Krčmáriková Věra 65
Kovalská Lenka 65
Mazochová Marcela 60
Zavadilová Drahoslava 60

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

Jubilanti září 2021
Společenská rubrika

Rozloučení
V měsíci  červenci  a  srpnu  jsme 

se  naposledy  rozloučili  s  panem  
Petrem Šrubařem,  s paní  Irenou 
Jalůvkovou, s paní Emilií Štochlo-
vou, paní Marií Píchovou a panem 
Františkem Ondryášem.

Dovolte nám vyjádřit všem pozůs-
talým upřímnou soustrast za Vaše 
drahé zesnulé.

Kristýna Majerková, 
matrika a evidence obyvatel
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Děkuji panu MUDr. Chovančíkovi 
a sestřičce Silvě za dlouholetou péči 
o moji maminku Milušku Štochlo-
vou, zvláště v posledních dnech její 
nemoci. 

Dcera s rodinou

Poděkování

Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem Vás zve na 
PIETNÍ VZPOMÍNKU NA ZESNULÉ 

spojenou se vsypem zpopelněných 
ostatků zemřelých, 

která se bude konat na urnovém háji 
v Kunčicích pod Ondřejníkem 

v sobotu 30. října 2021

SENIOR TAXI  
– DOVOLENÁ 

Dne 27.09.2021 bude řidička 
SENIOR TAXI čerpat řádnou do-
volenou  a  po  tuto dobu nebude 
Středisko sociálních služeb města 
Frýdlant nad Ostravicí službu SE-
NIOR TAXI zabezpečovat.

Děkujeme za pochopení.

HLÁŠENÍ OBECNÍHO 
ROZHLASU  

nyní i na webu obce.

Stačí kliknout  
na tento obrázek na 

www.kuncicepo.cz

Chcete mít info o dění v obci?

Æ Stáhněte si 
aplikaci...

Æ Přihlaste se u místostarosty  
k odběru SMS!

Ve čtvrtek 23. září se po delší 
době uskuteční vycházka. Sejde-
me se  v 9:30 na  točně  -  příjezd 
autobusu z dolního konce. Pak se 
vydáme po „Valašce“ na Čeladnou. 
Občerstvit se můžeme buď U Pařezu nebo na Na Rozcestí. 

Zpátky jedou autobusy 13:12, 14:27 od Prosperu, kdo bude chtít, může 
pěšky...  Za SPV zve ZK+AP

Pozvánka na vycházku  
pro seniory
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Jak jsme Vás informovali v minulých 
obecních novinách, před prázdninami 
jsme dokončili dotační část projektu 
Budování zázemí pro knihovnu, resp. 
hlavní rekonstrukci prostor. I o prázd-
ninách jsme ale nezaháleli a pokračova-
ly přípravné práce. Nejvíce práce měly 
se  stěhováním, ukládáním a novým 
zaváděním knih do systému obě paní 
knihovnice, kterým patří obrovský dík. 

Paní Marie Starnovská  i paní Radmi-
la Zemanová, odvedly neskutečný kus 
práce. Obě jsou velmi vitální a práce jim 
šla od ruky. Knihy již jsou pěkně uloženy 
v nových regálech. Některé knihy jsme 
již do nových prostor nestěhovali, zato 
jsme koupili řadu knih nových. Kouk-
něte na přiložené fotografie. Doufám, 
že nejen na ně nové čtenáře nalákáme. 
A proč,  že  ještě neotevíráme? Právě 

probíhá repasování nábytku (barevný 
nástřik), kterým vybavíme hernu a spo-
lečenskou místnost, koncem září budou 
namontována světla, vybavíme kuchyň-
ku, pořídíme hračky do herny a budeme 
moci slavnostně otevřít. V nových pro-
storech Vás přivítáme v říjnu. Podrob-
nosti zveřejníme na webu obce a na pla-
kátech. Těšíme se na Vás.

Michaela Šebelová

Jak  pokračují  stavební  práce  na 
propojení  stávajících dvou vodovod-
ních systémů? 
K  dnešnímu  dni  bylo  položeno 

467,50 m propojovacího potrubí od 
přejezdu u ruského kostelíku směrem 
k bytovému domu Relax. Na toto pro-
pojení navazuje odbočka v délce 336 m 
směrem k viaduktu u vlakového ná-
draží, která je již rovněž hotová. Byly 
provedeny tlakové zkoušky, dosypány 
krajnice a sedlé výkopy. 
Současně je dokončena hrubá stav-

ba automatické čerpací stanice, která 
zajistí vytlačení pitné vody do oblasti 
s vyšší nadmořskou výškou směrem 
na Maralák,  nyní  dojde  k  pokládce 

střešní krytiny a provedení nové fa-
sády. 
Dále se provede dezinfekce a pro-

plach potrubí s následným odběrem 
vzorků pitné vody k  laboratornímu 
rozboru. 

Majitelé dotčených nemovitostí již 
řeší projekty pro stavbu domovních 
přípojek. Ještě v letošním roce je také 
v plánu zaasfaltování výkopů po po-
kládce potrubí.

David Fojtík, místostarosta obce

Knihovna se připravuje na první čtenáře

Napojení oblasti IV. Bystré na OOV

Na pravidelných kontrolních dnech se provádí kontrola přímo na místě, také se ale kontroluje harmonogram prací, plnění úko-
lů a plnění rozpočtu.  Foto na str. 1, 2, 4, 5 a 6 archiv obce

Jsme rádi, že se nám podařilo uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí. Obdržíme podporu z Národ-
ního programu Životního prostředí, kdy výše dotace je stanovena na 
2.987.359 Kč, z celkových 3.734.199 Kč. Dotace je ve výši 80 %. Jedná 

se o způsobilé náklady na vybudování přivaděče K1 a vybudování ATS stanice, 
včetně jejího technologického vystrojení. Dále jsou v rámci realizace nezpů-
sobilé náklady na realizaci řadu K2, včetně prodloužení ve výši 2.029.279 Kč. 
Všechny částky jsou uvedeny bez DPH, protože v tomto případě si obec může 
uplatnit odpočet DPH.
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V měsíci červenci dokončil investor 
Správa železnic rekonstrukci budovy 
nádraží. Vnitřní prostory  (čekárna, 
WC) stále neslouží veřejnosti, neboť 
stavba ještě není zkolaudována. V rám-
ci zvýšení bezpečnosti chodců a zajiš-
tění parkování v této lokalitě jsme se 

finančně podíleli na opravě asfaltových 
ploch před nádražím. Připravujeme 
ještě opatření, aby bylo možné  ještě 
lépe využívat manipulační plochu ve-
dle budovy nádraží, kde je kapacita na 
parkování dostatečná.  

-MŠ-

Kinematograf bratří Čadíků je spo-
lečností s  třicetiletou historií. Hlavní 
náplní činnosti společnosti je projekt 
Filmové  léto,  s nímž v  letošním roce 
navštívili  projekční  vozy  vybavené 
projektory více než 100 českých měst 
a obcí, což je prozatímní rekord v celé 
historii  společnosti. Místem konání 
jednotlivých projekcí  jsou především 
veřejná prostranství (náměstí, nádvo-
ří,  louky), kde projekce probíhají pod 
širým nebem.
U nás se promítalo v areálu školy. 

Strávili jsme zde 4 příjemné večery. Je 
pravda, že počasí, jak to u nás umí, nás 
také potrápilo –  jeden večer  lilo  jako 
z konve, takže nás pár otužilých film 
sledovalo z pod balkónu školy. Posled-
ní večer se zase bohužel zvedl takový 
vítr, že musela být projekce předčasně 

ukončena, neboť to bylo doslova životu 
nebezpečné. Příští rok budeme ale i na 
rozmary počasí připraveni a v případě 
nepříznivých podmínek se promítání 
filmu přesune do Galerie Karla Svo-
linského.
Filmové léto  je od roku 1998 spja-

to  se  sponzorstvím různých nadací. 
Vstupné na projekce v Česku je dobro-
volné a vybraný obnos  je vždy věno-
ván na dobročinné účely. Mezi dosud 
obdarované  nadace  patří  Pomozte 
dětem, Kapka naděje, Archa Chantal, 
Masarykův onkologický ústav v Brně, 
Dar Života a Konto Bariéry. Například 
v roce 2010 byl výtěžek věnován na ob-
novu a pomoc povodněmi postiženého 
města Hrádek nad Nisou. V roce 2012 
byly finanční prostředky vybírány pro 
Martina Zelinku, který  je postižený 

svalovou dystrofií. Letos tak jako v pře-
dešlých  letech věnuje Kinematograf 
získané finanční prostředky na Konto 
Bariéry, pro které se v roce 2015 poda-
řilo vybrat rekordních 1 200 000 Kč. 
Od roku 1998 bylo díky Kinematogra-
fu celkem vybráno a nadacím věnová-
no přes 9 200 000 Kč. 
Při projekcích v Kunčicích pod On-

dřejníkem se vybralo se 2 767 Kč. Dě-
kujeme!
Také bych chtěla velice poděkovat 

manželům Ivě a Oldovi Kadlecovým ze 
spolku Oskar, kteří mi pomáhali zajistit 
během promítání občerstvení. 
Bylo to prima a budeme se těšit zase 

za rok!  Michaela Šebelová

V textu jsou použity citace z webu 
www.kinematograf.cz.

Podíleli jsme se na opravě asfaltových ploch  
před nádražím

Kinematograf bratří Čadíků
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Ve dnech 7. a 8. září se konal již tra-
diční Kunčický bazárek. Byly jsme moc 
rády, že se podařilo plynule navázat na 

minulé ročníky i přes pandemii způ-
sobenou koronavirem. Letos se nově 
bazárek  konal  v  budově Obecního 

úřadu, přesněji v zasedací místnosti 
a v bývalé knihovně. 
Zprvu jsme se bály, že tak rozsáh-

lý prostor nezaplníme, ale záhy jsme 
zjistily, že se letos přihlásil k prodeji 
rekordní počet maminek - celkem 70. 
Kupující si tak mohli vybrat z velké-
ho množství zimního a podzimního 
oblečení, bot, sportovního vybavení 
a hraček. 
Rády bychom poděkovaly vedení 

obce za poskytnutí prostor a pomoc 
s propagací akce. Poděkování za orga-
nizaci této akce patří maminkám Lucii 
Vyvialové, Markétě Marcolové, Tere-
ze Chýlkové, Markétě Kubečkové, Evě 
Martinkové, Marii Frankové a Monice 
Skýpalové. Věříme, že i další ročníky 
budou takto úspěšné!

Za organizátorky 
Lucie Vyvialová

O prázdninách jsme měli v naší Ga-
lerii Karla Svolinského otevřeno pra-
videlně každou středu a neděli. Kromě 
toho si pan Jan Zemánek, připravil cy-
klus přednášek z cyklu Obluda v gale-
rii. Podtitul zněl 4 stěny / 1 prostor. Po-
vídání vždy začalo historií a důvodem 
vzniku galerie při základní škole v Kun-
čicích pod Ondřejníkem s vyzvednutím 
osobnosti PaedDr. Zdeňka Šrubaře, kte-
rý celý tento nápad realizoval.
Povídání pokračovalo v malé galerii 

s osvětlením názvu cyklu přednášek. 
Poté se povídání přesunulo k vystave-
ným obrazům, autorům a jejich scéná-
ři  rozvržení, kde podle  jednotlivých 
stěn  jsou vybrána díla  tak, aby byla 
mezi nimi souvislost (4 stěny). Pozor-
nost byla také věnována velmi cenné 
sbírce plastik a soch a jejich autorům 
(1 prostor).
Každá  komentovaná  prohlídka 

malé galerie skončila ve velké galerii, 
kde byl představen vždy jeden umělec 
ze sbírkového fondu. 
V prvním povídání by představen 

Karel Svolinský, který věnoval  škole 
50 svých originálů, pomáhal tak škol-
ní galerii budovat a po němž je i škola 
pojmenovaná.
Ve druhém povídání  jsme pozor-

nost upřeli na druhého největšího dár-
ce, sochaře Olbrama Zoubka.

Teprve ve třetím díle bylo návštěv-
níkům v medailonku o sochaři Kurtu 
Gebauerovi prozrazeno, proč je Oblu-
da v Galerii.
Cyklus jsme zakončili čtvrtým me-

dailonem světově uznávaného umělce, 
básníka, výtvarníka s názvem Koláž 
Jiří Kolář.
Osobně  jsem velmi  ráda,  že  jsme 

mohli konečně otevřít a že nám Gale-
rie zase ožila. 
I nadále pro Vás budeme mít ote-

vřeno každou neděli  odpoledne od 

13:00 do 17:00 hodin. Vstup je zdarma.  
Srdečně Vás zveme.

Michaela Šebelová

Kunčický bazárek s rekordní účastí

Obluda v Galerii konečně ožila, přijďte v neděli

V listopadu uvedeme  
výstavu italského karikaturisty.  

Své obrazy u nás vystaví 

Paolo Dalponte
Illustratore Umorista 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů proběhne v sobotu 
18. září 2021. Podrobnosti najdete v minulých obecních novinách, na 
plakátech a na webu obce. 
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Starosta obce Kunčice pod Ond-
řejníkem podle § 15 odst. 1 zákona 
č. 247/1995 Sb., volbách do Parla-
mentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zá-
konů, ve znění pozdějších předpi-
sů oznamuje:
Obec Kunčice  pod Ondřejníkem 

tvoří  jeden volební obvod se dvěma 
volebními okrsky.
1.  Volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky se usku-
teční ve dnech:

08. října 2021 (pátek) 
od 14.00 do 22.00 hodin

09. října 2021 (sobota) 
od 08.00 do 14.00 hodin 

2.  Sídlo volebního okrsku a místo ko-
nání voleb:
Volební okrsek č. 1
•  Sídlo volebního okrsku č. 1 - 
dolní a střední část obce po p. Ja-
náče, p. Pustkovou až po Hospůd-
ku na Maralovém kopci č.p. 372.

•  Místo konání volby (OVK č. 1) - 
Kunčice pod Ondřejníkem, č.p. 569 
(budova obecního úřadu - prosto-
ry velké zasedací místnosti).

Volební okrsek č. 2
•  Sídlo volebního okrsku č. 2 - 
horní část obce od vodních ná-
drží u areálu TJ Sokol.

•  Místo konání volby (OVK č. 2) 
-  Kunčice  pod  Ondřejníkem, 
č.p. 569 (budova obecního úřadu 
- prostory malé zasedací míst-
nosti).

3.  Voliči  bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svou  totožnost 
a státní občanství ČR platným ob-
čanským průkazem, platným ces-
tovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky ane-
bo cestovním průkazem.

4.  Voličem je občan České republiky, 
který nejpozději 9.  října 2021 do-
vrší věku 18 let.

5.  Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních, důvodů obec-
ní úřad a ve dnech voleb svoji okrs-
kovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost 
do přenosné volební schránky. 
Požadavky na návštěvu členů okrs-
kové volební komise můžete zasílat 
na e-mail: obecni.urad@kuncicepo.
cz, nebo kontaktovat tel. č. 556 850 
154.

6. Od  vyhlášení  voleb může volič 
v místě trvalého pobytu, který ne-
bude moci volit ve svém volebním 
okrsku, požádat o vydání volič-
ského průkazu. Volič s voličským 
průkazem může své volební právo 
ve dnech voleb uplatnit v kterémko-
liv volebním okrsku na území ČR. 

Volič může požádat o vydání volič-
ského průkazu osobně u paní Bc. Kris-
týny Majerkové,  evidence obyvatel, 
nejpozději do středy 6. října 2021 do 
16:00 hodin, popř. poštou opatřený 
úředně ověřeným podpisem voliče, 
nebo v elektronické podobě zasla-
né prostřednictvím datové schrán-
ky (musí být datová schránka fyzické 
osoby - voliče žadatele) nejpozději do 
pátku 1. října 2021 do 16:00 hodin.

Voličský průkaz úřad vydá nej-
dříve 23. září 2021. Předá jej osobně 
Vám nebo tomu, kdo má Vaši plnou moc 
s ověřeným podpisem, nebo Vám jej za-
šle. Voličský průkaz si můžete nechat na 
základě žádosti zaslat i na adresu zastu-
pitelského úřadu, kde jste se rozhodl/a  
hlasovat (a zde si ho "vyzvednout" až 
v den voleb).  Michaela Šebelová

starostka obce

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků  
a o době a místu konání volby
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Obec Kunčice pod Ondřejníkem vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA SVOLINSKÉHO

Předpokládaný nástup  na  ve-
doucí pracovní místo  ředitele pří-
spěvkové organizace: 2. ledna 2022.

Termín pro podání přihlášek 
je do 12:00 hodin dne 20. září 2021.

Termín konkursu  je předběžně 
určen na 18. října 2021.
Zdůrazňujeme, že se nejedná o for-

mální vyhlášení konkursního řízení, 
ale že skutečně hledáme toho nejlep-
šího uchazeče o funkci ředitele, pro-
tože oblast školství je pro nás v rámci 
fungování obce prioritou.

Očekáváme, že:
-   jste empatický, aktivní a pozitivní 
člověk,

-   jste  inovativní,  sledujete novinky 
ve vzdělávání a máte chuť uvádět 
je do praxe,

-   máte ambici utvářet úspěšnou ško-
lu, do které byste i Vy rád chodil,

-   jste  člověk, který  je  schopný vést 
a motivovat svůj tým,

-   umíte se postavit problémům, řešit 
je a pracovat s častou změnou.

Co nabízíme:
-   maximální podporu zřizovatele,
-   důvěru ve Vaše znalosti, dovednosti 
a schopnosti,

-   výborné  zázemí  kompletně  zre-
konstruované budovy školy, včet-

ně sportovního a volnočasového 
areálu a Galerie Karla Svolinské-
ho, kterou provozuje Obec Kunči-
ce pod Ondřejníkem

-   plat podle tabulek a navíc odměny 
dle hodnocení;

-   možnost zajistit bydlení.

Případné  doplňující  informace 
podá  starostka Obce Kunčice pod 
Ondřejníkem, paní Mgr. Michaela Še-
belová, e-mail: starosta@kuncicepo.
cz, tel.: 724 161 964. 

http://www.kuncicepo.cz/
http://www.kuncicepo.cz/konkurs-
-na-reditele-zs-a-ms-karla-svolinskeho

Vyhlášení konkursu na ředitele školy

Většina z nás považuje svou rodi-
nu za naprostou samozřejmost. Každý 
přece máme mámu, tátu, možná také 
i sourozence, prarodiče,  tety, strýce… 
Jsou však děti, které z různých důvodů 
nemohou vyrůstat ve své vlastní rodi-
ně a čekají, až se pro ně nalezne vhod-
ná náhradní rodina. A takovou náhrad-
ní rodinnou péči poskytují především 
pěstouni. Pěstouni jsou lidé jako všichni 
ostatní, ale přesto se zdá, že jsou ohro-
ženým druhem (je jich velmi málo). Rok 
od roku zájem občanů stát se pěstouny, 
a přijmout do své rodiny dítě jiných ro-
dičů, klesá. V roce 2020 se chtělo stát 
pěstouny jen 55 rodin z celého Morav-
skoslezského kraje. A přitom jsou u nás 
stovky dětí, které žijí v dětských do-
movech! 
Pěstounům právem patří poděko-

vání. Proto každoročně pořádá Mo-
ravskoslezský kraj akci nejen pro 
pěstouny, ale i pro širokou veřejnost 
- Dny rodin – odpoledne se zábavným 
programem pro malé i velké. 

Letos proběhnou Dny rodin na 
níže uvedených místech: 
• dne 05.09. na hradě Sovinci
• dne 12.09. na zámku ve Frýdku-

-Místku 
• dne 19.09. na zámku v Kuníně 

Návštěvníci mohou zdarma absolvo-
vat prohlídku těchto památek v době 
jejich otevírací doby a užít si s dětmi 
zábavu, soutěže a hry. Přijďte se poba-
vit s celou rodinou a můžete se dozvě-
dět i více informací k náhradní rodinné 
péči. Třeba pak začnete také uvažovat 
o možnosti stát se pěstouny. 

Dalším počinem v oblasti podpory 
náhradní rodinné péče v Moravsko-
slezském kraji bylo natočení video 
spotů, které naleznete na tomto odkaze 
– https://polar.cz/porady/dejme-detem-
-rodinu. Tyto krátké video spoty veřej-
nosti přibližují cestu k tomu, jak se stát 
pěstouny, ukazují, jaké to je být pěstou-
ny a proč je důležité, aby děti vyrůstaly 
v rodině. Stojí za to je zhlédnout!
K propagaci náhradní rodinné péče 

se připojuje  také Městský úřad Frý-
dlant nad Ostravicí, který ve spoluprá-
ci s Krajským úřadem Moravskoslez-
ského kraje a Městskou knihovnou ve 
Frýdlantu nad Ostravicí pořádá dne 
23.09.2021 v době od 17:30 hodin 
v Městské knihovně na ul. Hlavní 

1755 Besedu k náhradní rodinné 
péči. Přijďte si poslechnout vyprávě-
ní skutečných pěstounů a dozvědět se 
základní informace k náhradní rodinné 
péči, vstup je zdarma! 
Pokud uvažujete, že byste se chtěli 

stát pěstouny, osvojiteli či pěstouny na 
přechodnou dobu, neváhejte pro bližší 
informace kontaktovat Městský úřad 
Frýdlant n. O., odbor sociálních věcí, 
pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11 Frý-
dlant nad Ostravicí, kancelář č. 120, 
sociální pracovnici pro náhradní ro-
dinnou péči Bc. Kateřinu Illésovou, 
tel.: 558 604 179, e-mail: killesova@
frydlantno.cz.  Informace k náhradní 
rodinné péči najdete  také na odkaze 
www.dejmedetemrodinu.cz.

Děti mají vyrůstat v rodině!

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

     BESEDA K NÁHRADNÍ 
 RODINNÉ PÉČI 

Datum konání: 23.09.2021 od 17:30 hodin – vstup zdarma  www.dejmedetemrodinu.cz

    Místo  konání:  Městská  knihovna  Frýdlant  nad  Ostravicí,   
ul. Hlavní 1755, Frýdlant nad Ostravicí    

Besedu v rámci kampaně Dejme dětem rodinu pořádá Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor sociálních věcí, 
ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Městskou knihovnou ve Frýdlantu nad Ostravicí. 

Stále je plno dětí, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině.  Můžete pomoci i Vy.              
Dejte dětem rodinu. 

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat: Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor sociálních věcí, 
pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, kancelář č. 120, sociální pracovnici pro náhradní 
rodinnou péči Bc. Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 179, e‐mail: killesova@frydlantno.cz 
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Tento projekt, který Vám chceme 
představit, je novou aktivitou Chari-
ty Frenštát pod Radhoštěm. Již dlou-
hou dobu pracujeme v rámci sociální 
služby (Charitní sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi) s rodinami, 
které se ocitly v nepříznivé životní si-
tuaci, a to v důsledku ztráty zaměst-
nání,  onemocnění,  absencí  jednoho 
z  rodičů  (samoživitelé). Tyto  rodiny 
si samy nedokáží s touto situací pora-
dit. Potýkají se s nedostatkem finanč-
ních prostředků k zajištění základních 
potřeb, jako jsou potraviny, drogerie, 
dětské pleny nebo výživa pro děti. Se 
začátkem školního roku se  jejich si-
tuace často ještě zhoršuje v důsledku 
nutnosti pořídit dětem školní pomůc-
ky, zaplatit jízdné, obědy. V rodinách 
již často nezbývají peníze na volnoča-
sové aktivity dětí (hra na hudební ná-
stroj, kroužky).
Pokud máte i vy zájem se do této ak-

tivity zapojit, neváhejte nás kontakto-
vat. Vaše pomoc nemusí být pravidel-

ná, vždy bude záležet na domluvě mezi 
Vámi a námi (adoptovanou rodinou). 
Domluva bude probíhat prostřednic-
tvím našich sociálních pracovnic, které 
situaci v dané rodině vyhodnotí, a Vám 
doporučí, jak rodinu podpořit.

Potřebné rodiny:
1.  Rodina se třemi malými dětmi. Tato 
rodina by uvítala občasný nákup, 
drogerie,  čisticí  prostředky  a  fi-
nanční prostředky na zaplacení ma-
teřské školky a nákladů na cestovné.

2.  Matka samoživitelka s jedním dítě-
tem. Nákup čistících a pracích pro-
středků, finance na zaplacení mateř-
ské školky a dovybavení dětského 
pokojíčku.

3.  Šestičlenná rodina s malým synem 
a  dospívajícími  dětmi  by  uvíta-
la školní potřeby pro děti, ošacení 
a jednorázové pleny.

4.  Tříčlenná  rodina. Potřebovala by 
pleny pro malého syna, přesnídáv-
ky, ošacení a obuv.

5.  Matka samoživitelka se dvěma dět-
mi.  Pro  hyperaktivního  syna  by 
potřebovala  finanční příspěvek na 
sportovní kroužek a nákup školních 
potřeb.

6.  Matka samoživitelka se dvěma dět-
mi. Byla by ráda za občasný nákup, 
finanční prostředky na obědy ve ško-
le, popřípadě příspěvek na kroužky.

7.  Čtyřčlenná rodina. Nákup potravin 
by rodině pomohl zpestřit jejich jí-
delníček.

8.  Matka samoživitelka s dospívající 
dcerou. Je potřebná pomoc s vybave-
ním bytu, ošacením pro dceru a ná-
kup potravin.

9.  Matka samoživitelka se dvěma dět-
mi školou povinnými. Děti by potře-
bovaly finanční příspěvek na krouž-
ky a na obědy ve škole, pomůcky do 
školy a ošacení.

10. Otec s dospívajícím synem. Potřebo-
val by pomoc s úklidem domácnosti, 
čisticí prostředky a ošacení pro syna.

Za Vaši pomoc Vám předem moc dě-
kujeme.

https://www.frenstat.charita.cz/po-
mahejte-s-nami/adoptuj-si-svou-rodinu/

Adoptuj si svou rodinu

Nouzové bydlení představuje obec-
ný termín pro bydlení osob, které se 
ocitly v nepříznivé sociální situaci a ne-
jsou schopny zajistit bydlení vlastními 
silami. Myšlenkou nouzového bydlení 
je podání pomocné ruky zejména plně 
způsobilým rodičům s nezaopatřený-
mi dětmi, kteří nejsou aktuálně schopni 
např. z rodinných či bytových si zajistit 
vlastní bydlení či se staly obětmi domá-
cího násilí. Smlouvy jsou uzavírány na 
dobu 2 měsíců s možností prodlouže-
ní max. na dobu 24 měsíců (v případě 
řádného plnění povinností). Podmínky 
pro přidělení bytů najdete na www.fy-
dlantno.cz. NEJEDNÁ SE O DLOUHO-
DOBÝ BĚŽNÝ PRONÁJEM BYTŮ. Další 
informace Vám rádi poskytneme na 
odboru sociálních věcí Městského 
úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí, 
Hlavní 139, kancelář č. 113. 

Bc. Pavla Jandačková, DiS. 
tel.: 558 604 174 

e-mail: pjandackova@frydlantno.cz

Nouzové 
(sociální) bydlení
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Kultura a spolkový život

Když udeřilo tornádo na jižní Mo-
ravě  a  nešťastnou náhodou prošlo 
obydlenými oblastmi, bylo  jasné, že 
zde museli lidé prožít opravdový ar-
magedon.
Jako mnoho dalších lidí jsem se roz-

hodl přispět nejen finančně, ale i jako 
dobrovolník, což z počátku bylo asi to 
nejdůležitější. Ve chvíli, kdy krizové 
štáby konečně uvolnily embargo, jsme 
i my v osmičlenné skupině dorazili do 
postižené oblasti.
Tímto příspěvkem bych tedy chtěl 

poděkovat kunčickému rodáku Milanu 
Pilmajerovi mladšímu, který za Sokol 
Valašské Meziříčí  spolu  se  Sokolem 
Třebětice zorganizoval tuto skupinu 
dobrovolníků. Společně se synem De-
rvanem jsme se k této skupině přida-
li a mohli se tak podílet na smyslupl-
né pomoci.
Vzhledem k tomu, že naplánovanou 

demolici  v Moravské Nové Vsi  jsme 
zvládli rychleji, přesunuli jsme se ješ-
tě následně do Mikulčic, kde jsme po-
kračovali  v  "likvidaci" poškozených 
staveb, které byly nedostupné pro těž-
kou techniku.
Kromě  dobrého  pocitu  jsme  si 

všichni  zpět  odvezli  také  kus  jedi-
nečné  atmosféry,  kdy  se náš národ  
skutečně vzepjal,  a díky  tomu  jsme 

zažili  euforii  dobrovolnického pro-
středí.
Samostatná obrovská pochvala pa-

tří také práci hasičů z celé republiky, 
protože asi každý zná záběry z posti-
žené oblasti, hned druhý den po tor-
nádu. My do  této oblasti dorazili už 
osmý den a v té době již byly komuni-

kace průjezdné, hlavní objem suti od-
vezen a organizace prací již byla po-
měrně plynulá.
Jsem rád, že jsme mohli pomoci li-

dem v nouzi a přispět svým malým 
dílkem k obnově dvou postižených 
domů.

Petr Tryščuk

Oddíl  O-RUNNAŘI  Beskydy  zve 
všechny zájemce o pohyb na závod v ori-
entačním běhu na krátké trati. Závod se 
uskuteční v neděli 17. října 2021 v naší 
obci,  centrum závodu bude na hřišti 
základní školy Karla Svolinského. Pre-
zentace závodníků bude v centru závo-
du v době 09:30 - 10:30 hodin, samotný 
start závodu bude v 11:00 hod.
Informace jsou dostupné na strán-

kách oddílu www.orunnaribeskydy.cz, 
informace k přihláškám na e-mailu: 
orunnaribeskydy@gmail.com. Konání 
závodu umožnila obec Kunčice pod 
Ondřejníkem, město Frýdek-Místek 
a podnik Lesy České republiky,  stát-
ní podnik.

Za pořadatele srdečně zvou 
Soňa Létalová a Aleš Bernatík

Foto: archív oddílu BFM

Vyfotit se jako skupina před obrovskou hromadou darovaného nářadí a vybavení 
nám přišlo nejvíce vypovídající.

I Kunčičané pomáhali na jižní Moravě

Pozvánka na závod v orientačním běhu

P Ř I J Ď T E   S I   V Y Z K O U Š E T   O R I E N TA Č N Í   B Ě H .
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V neděli 8. srpna se konala nostal-
gická jízda vlaku z Valašského Meziří-
čí do Frýdlantu nad Ostravicí a zpět. 
V  čele historického vlaku  jela parní 
lokomotiva Velký bejček z roku 1924. 
V soupravě nechyběl historický bufe-
tový vůz s možností občerstvení. Ces-
tující  si  jízdu moc užili. Někteří byli 
dokonce dobově oblečeni, stejně jako 
obsluha vlaku. Vlak byl doprovázen 
personálem v dobových  železničář-
ských stejnokrojích ze 30. let minulé-
ho století a četnictvem. Dlouho jsme 
neviděli tak obsypané nádraží. O jíz-
du vlakem byl takový zájem, že se do 
něj ani mnozí nevešli. Zájemci ale stáli 
doslova na každém rohu i podél trati 
a nadšeně mávali. Bylo to jednoznačně 
krásné zpestření letních dní a doufám, 
že se bude opakovat.  -MŠ-

Foto: David Šrubař a Petr Šebela

Přes Kunčice projel po letech parní vlak



12 09/2021

Unikátní  festival  světového  for-
mátu i u nás v Kunčicích pod Ondřej-
níkem. 
V neděli 1.8. se k nám do Kunčic pod 

Ondřejníkem sjeli umělci z celého svě-
ta  (Brazílie,  Španělsko,  Itálie, Česká 
republika). Mantega, Agro The Clown, 
Marcos Masett a Hugo Miro předvedli 
nádhernou show plnou smíchu. Obdi-
vovali jsme také výkony mladých ta-
lentů z Ostravy z Cirkus Teens acade-

my. O přestávkách nás bavily Taneč-
nice a Babka s dědkem.

Jsem ráda, že jsme spolu s Ostravou 
a Karvinou mohli být jako jediná obec 
v Moravskoslezském kraji  součástí 
mezinárodního festivalu nového cir-
kusu a pouličního divadla. 
Příspěvek  iReportéra Davida Šru-

baře odvysílala  také Česká  televize. 
Minireportáž můžete shlédnout zde:

ht tps://w w w.ceskatelevize .cz/ 
ireporter/videa/videa/cirkulum-na-
-cestach-v-kuncicich-pod-ondrejnikem/

-MŠ-  Foto: David Šrubař

CIRKULUM NA CESTÁCH se vyvedlo
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Vzhledem k  tomu,  že  kunčickým 
dětem začaly prázdniny o něco dříve, 
rozhodli jsme se pro ně připravit v úte-
rý 29. června celodenní soustředění. 
Abychom si vynahradili pohybové ak-
tivity a cvičební jednotky, které jsme 
během karantény zameškali. Pro děti 
jsme měli připravené různé aktivity, 
mezi  kterými  si mohly vybrat. Nej-
prve jsme se však vydali na procház-
ku lesem směrem na Maralův kopec, 
během cesty děti postavily domečky 
pro zvířátka. Poté už jsme pokračova-
li směrem k Maraláku, kde nás čeka-
la odměna ve formě točené zmrzliny. 
Následně už se děti věnovaly sportov-
ním aktivitám - střelbě z laserových 
vzduchovek, střelbě z praku, překáž-
kové dráze, cvičení s míči a na kruzích 

a také volné hře a zábavě. Soustředě-
ní  jsme zakončili opékáním špekáč-
ků a symbolicky tak zakončili cvičení 

před letními prázdninami. Soustředě-
ní se zúčastnilo 18 dětí a 6 vedoucích.

Za SPV Eliška Majerková

Sportovní soustředění odboru SPV
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 Sbor dobrovolných hasičů  
 Kunčice pod Ondřejníkem 
 Vás srdečně zve na netradiční  
 soutěž v požárním útoku

KUNČICKOU  
BEČKU

    v sobotu  
    25. září 2021

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

KONCERT 
PRO DOBROU 

NÁLADU

Zpěvačka Zuzka Ondřejová a její trio Kľúč
(Katka Niklová housle, Jiří Nechanický cimbál)

V NEDĚLI 26. ZÁŘÍ OD 17 HODIN
v Galerii Karla Svolinského na základní škole

v Kunčicích pod Ondřejníkem

Vstupné dobrovolné – výtě-
žek bude věnován na obnovu 
náhrobku pantáty Pustky – 
kunčického písmáka a sbě-
ratele lidových písní.

Galerie Karla Svolinského 
na základní škole je otevře-
na pro veřejnost v neděli od 
13 do 17 hodin.
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divadelní klub

Úsměvná divadelní hra na námět knihy Gabriela Chevalliera 
"Zvonokosy".

Na pozadí původní zápletky týkající se sporu o veřejný 
pisoár, je postaven příběh o moci, podvodu a potrestání. 
Každý máme své chyby a změna ne vždy znamená posun     
k lepšímu. V druhém plánu pak můžeme sledovat cestu 
místního don Juana do manželského chomoutu.

Divadelní hra je proložena písničkami, které 
svými texty doplňují celkový obraz.

Věříme, že dialogy nikoho neurazí a případná
podobnost některých situací se skutečností
je čistě náhodná.

scénář
režie

Eulálie Čubíková, stará panna
Bedřich Trepka, starosta
Marie Trepková, jeho žena
Inocenc Kulíšek, učitel a obecní úředník
Votroubek
Hostinský Macarát
Jarmila Macarátová, jeho žena
Baronka z Kratihájů
Andělka Barátová
Farář Calaba
Dominik Pořízek, místní don Juan
Judita Čuprová

OSOBY A OBSAZENÍ 

Václav Vondruška
Václav Vondruška, Martin Teplý

Jitka Kramplová
Petr Bím

Dagmar Svobodová
Matěj Drahník

Přemek Čáp
Vladimír Zelinka
Ilona Štefanová
Jitka Urbanová
Káťa Urbanová
Tomáš Mikula

Ota Čivrný
Leonka Čiháková

světla a zvuk - Tomáš Esentier, Roman Zaplatílek
choreogra�e - Jitka Urbanová

ZVONOHRADY

Vrchlabí
u v á d í  d i v a d e l n í  h r u

Pátek 24.9.2021 od 19:00
Kunčice pod Ondřejníkem 70, Sál na Huťařství

Vstupné 100 Kč, předprodej na obecním úřadě - www.kuncicepo.cz
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Ze života školy a školky

Bohužel  ne  zcela  jednoduchý.  Po 
mnohaletém provozu se školní kuchy-
ně a jídelna dočkala velkolepé rekon-
strukce z financí úspěšného projektu 
a dotací, za něž jsem velmi rádi. Mrzí 
nás však, že díky koronavirové krizi 

a zpoždění dodávek materiálu došlo 
k časovému posunu odevzdání stavby, 
proto děti nemohou do školy nastou-
pit 1. září  jako na ostatních školách. 
Chápeme problémy rodičů, nicméně se 
na 6. září a na naše žáky moc těšíme. 

Vedení  školy  spolu  s OÚ operativně 
zajistili na celé září stravování v ná-
hradních prostorách, a to na rekreač-
ním středisku pana Václava Krkošky, 
kterému moc děkujeme.

Vedení ZŠ a MŠ Karla Svolinského

Již od dob osvícené panovnice Ma-
rie Terezie bylo v české kotlině zvy-
kem,  že  rodiče  vychovávali,  škola 
vzdělávala a obec zaštítila financemi 
její zdárný chod.
Kolem současného vzdělávání dětí 

běží souběžně spousta polemik a ná-
zorů. Důležité je si z nich vybrat pod-
statné a prospěšné pro všechny zú-
častněné.
I v současnosti, v době technických 

vymožeností, do školy docházejí  jak 
žáci nadměrně nadaní,  tak  i  ti,  kte-
rým vzdělávání  činí potíže. V běžné 
výuce proto praktikujeme větší zátěž 
a třeba složitější zadání pro ty, kteří 
směřují na vyšší stupeň vzdělání (ví-
celetá gymnázia), naopak pomáháme 
zvládat učivo žákům s nižším stup-
něm nadání. Kdyby tomu tak nebylo, 
asi by se kunčické děti bezproblémově 
nedostaly na střední školy, a to v prů-
běhu mnoha let. V případě víceletých 
gymnázií je nám sice líto, že odcháze-
jí „tahouni“ třídy, ale samozřejmě jim 
úspěch přejeme.
Všichni vyučující prošli řadou růz-

ných školení jak společně ve sborov-
ně, tak i jednotlivě. S talentovanými 
žáky navíc pracujeme v rámci projek-
tu ŠABLONY, do nichž se škola zapo-
jila. Každoročně se s žáky také zapo-
jujeme do různých soutěží – Logická 
olympiáda,  celosvětový Matematic-
ký klokan, Pythagoriáda, Superman, 
Olympiáda v českém jazyce, výtvar-
né soutěže aj.
Abychom zabránili  a  předcháze-

li  sociálně-patologickým  jevům, ab-
solvujeme rovněž pravidelná školení 
v rámci sborovny, pro děti realizuje-
me prožitkové programy a besedy, pro 
nejstarší  jsou  to  třeba programy na 
zvyšování právního vědomí, finanční 
gramotnosti, bezpečí na internetu…, 
vše vždy pod vedením zkušeného lek-
tora. Učíme děti práci v  týmu,  škola 
je prostředím a místem neustálé ko-
munikace, učíme děti také umění na-
slouchat a přijmout názor jiného, vyu-
žíváme k výuce celý areál školy, v let-
ních měsících a za příznivého počasí 

využíváme venkovních prostor  (do 
budoucna by jistě bylo vhodné vybu-
dovat pro výuku např. altán chránící 
děti před úpalem).
Problémy, které se objeví, umíme 

řešit otevřeně, ve spolupráci s vede-
ním školy,  rodiči,  žáky, výchovnými 
poradkyněmi  či  školní metodičkou 
prevence. Volíme vždy formu adekvát-
ní problému, situaci. I v tomto směru 
se stále vzděláváme.
Co  se  týče programu  „Začít  spo-

lu“, který se do MŠ zaváděl v r. 1996 
a všechny učitelky MŠ postupně pro-
šly dvoudenním proškolením –  jeho 
prvky  jsou  postupně  zaváděny  do 
vzdělávacího programu našich ma-
teřských  škol.  Ze  zkušeností  však 
je známo, že zapojení dětí vzděláva-
ných podle tohoto programu do běž-
né školní výuky bývá dosti náročné 
a takováto škola je nejblíže ve Frýd-
ku-Místku, tudíž pro naše rodiče dost 
nepohodlné. Proto jsou na vesnických 
školách, kde v ZŠ není možné pokra-
čovat v tomto typu vzdělání, jsou do 
předškolního  vzdělávání  vloženy 
jen prvky z tohoto programu, stejně 
jako u nás.
Školní jídelna je limitována spous-

tou závazných norem, předpisů (např. 
tzv.  spotřebním košem – kolikrát  je 
nutné  zařadit do  jídelníčku  luštěni-
ny,  ryby,  zeleninu, mléčné výrobky 
ap, které pokrmy je naopak nutné eli-
minovat), ale také technickým vyba-
vením. Pokrmy, které dětem chutna-
jí – hranolky, pizza, palačinky a další 
zase nelze uchovat po celou dobu vý-
deje. Na těch si mohou děti pochutnat 
doma nebo v restauracích. Velmi malý 
prostor výdejního okénka např. neu-
možní přidání dalšího výdejního pultu 
pro 2. pokrm.
Sestavit vyhovující jídelníček není 

vůbec  snadné  a přestože  jsou naše 
paní  kuchařky  vstřícné  ke  každé-
mu dobrému nápadu, který by zpes-
třil  jejich práci  a potěšil  strávníky, 
nemohou  vyhovět  každému přání.  
Garantují  nákup  kvalitních  suro-
vin a  svou upřímnou  snahu připra-

vit  z nich  chutné a  zdravé  jídlo pro 
všechny.
Učíme  v  krásné,  vybavené  škole 

s výborným zázemím pro všechny uči-
tele i žáky, v krásném prostředí naší 
podhorské obce. Náš kolektiv  táhne 
za jeden provaz s vedením i spolu na-
vzájem, což je vždy dobré především 
pro žáky.
Stejně  jako v běžném životě,  tak 

i ve školství se najdou méně spokoje-
ní učitelé, rodiče a žáci. Dnešní doba 
je bohužel taková, že převládá kritika, 
hledají se nedostatky…To je totiž jed-
nodušší, než přímo pojmenovávat to 
dobré, ocenit, projevit uznání, pochvá-
lit. Měli bychom proto více komuniko-
vat, naučit se pojmenovat, konstruk-
tivně řešit vzniklé problémy, společně 
je zmírnit a odstraňovat, vyslechnout 
názory jiných, snažit se vyhovět veřej-
nosti a především vždy mít na mysli 
dobro pro naše děti. 
Pedagogický kolektiv spolu se za-

městnanci  tímto  reaguje na podně-
ty, které vzešly ze společné schůzky 
z června letošního roku.
Zajímají nás názory rodičů, a proto 

jsme na začátku školního roku připra-
vili pro rodiče dotazník ke zhodnocení 
distanční výuky.
Jménem pedagogů a zaměstnanců školy 

vedení školy

Máme tu opět začátek školního roku

Rodiče – škola – obec
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DRAMEC
Kroužek dramec pro všechny nad-

šence ve věku od 7-99 bude probíhat 
v Galerii Karla Svolinského, každou 
středu, 17:00-18:00 hodin. Začíná-
me v říjnu!
Přihlášky u paní Heleny Hantkeo-

vé na emailu: helahantke@seznam.cz

V pondělí 6. září jsme slavnostně při-
vítali naše nejmladší žáky - prvňáčky. 
Rodiče, děti i učitelé byli rádi, že i přes 
některá opatření, která stále musíme 
dodržovat, jsme se konečně mohli se-
jít ve škole a navíc v takovém krásném 
prostředí, jakým je školní galerie. Bu-
doucí prvňáčci přišli  spolu se svými 
rodiči dobře naladění, krásně obleče-
ní a se zvědavostí v očích očekávali, co 
se bude dít.
Nejdříve je přivítala jejich paní uči-

telka, poté pan ředitel a na závěr paní 
starostka, která každého prvňáčka po-
těšila pěkným dárkem a hezkými slovy 
je povzbudila do nového školního roku. 
Po společném fotografování děti odešly 
s paní učitelkou a paní vychovatelkou 
do své třídy, kde si spolu popovídaly, 
zazpívaly si, pochlubily se svými krás-
nými aktovkami a prohlédly si vše, co si 
v následujících dnech odnesou ve svých 
aktovkách a co ve škole budou potřebo-
vat. Na závěr tohoto krásného dopole-
dne zvládly s pomocí rodičů a paní vy-
chovatelek i povinné testování.

Držme jim i nám všem palce, ať ná-
sledující  školní  rok proběhne nejen 
pro prvňáčky co nejpohodověji.

Leona Píchová, 
třídní učitelka 1. třídy

Foto: archiv školy

Přivítání prvňáčků
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Manželský pár koupí stavební 
pozemek nebo rodinný dům 
k rekonstrukci. Platba v hotovosti. 

Nabídky na tel.: 603 111 528

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  
nebo špalky (rovnané) od 30 cm délky.  

Možnost dovozu odběrateli.

Telefon: 603 315 738

Klece pro chov křepelek.
Doprava po celé ČR 

www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz

Sháníme uklízečku na 5 dní v týdnu 
pro úklid ambulance praktického lékaře  

pro děti v Kozlovicích.

Více info na tel.: 778 968 986

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

P Ř Í J Í M Á M E 
N O V É  P A C I E N T Y

I N D I V I D U Á L N Í 
P Ř Í S T U P

P Ř Á T E L S K É 
P R O S T Ř E D Í

a

Co Vám nabízíme:
- modernizované prostory ambulance
- přátelský individuální přístup
- ordinační doba 5 v týdnu
- nastřelování náušnic

pacienty
pro registrované

i neregistrované
- zapůjčení monitoru dechu přes Nadaci

dní

Křižovatka

značky Blomdahl

PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
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V KOZLOVICÍCH

AMBULANCI
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P Ř Í J Í M Á M E 
N O V É  P A C I E N T Y

I N D I V I D U Á L N Í 
P Ř Í S T U P

P Ř Á T E L S K É 
P R O S T Ř E D Í

a

Co Vám nabízíme:
- modernizované prostory ambulance
- přátelský individuální přístup
- ordinační doba 5 v týdnu
- nastřelování náušnic

pacienty
pro registrované

i neregistrované
- zapůjčení monitoru dechu přes Nadaci

dní

Křižovatka

značky Blomdahl

PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

OTEVÍRÁME

V KOZLOVICÍCH

AMBULANCI

www.podracka.czVíce informací na: nebo na tel.: 558 697 103

P Ř Í J Í M Á M E 
N O V É  P A C I E N T Y

I N D I V I D U Á L N Í 
P Ř Í S T U P

P Ř Á T E L S K É 
P R O S T Ř E D Í

a

Co Vám nabízíme:
- modernizované prostory ambulance
- přátelský individuální přístup
- ordinační doba 5 v týdnu
- nastřelování náušnic

pacienty
pro registrované

i neregistrované
- zapůjčení monitoru dechu přes Nadaci

dní

Křižovatka

značky Blomdahl

PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

OTEVÍRÁME

V KOZLOVICÍCH

AMBULANCI

www.podracka.czVíce informací na: nebo na tel.: 558 697 103

P Ř Í J Í M Á M E 
N O V É  P A C I E N T Y

I N D I V I D U Á L N Í 
P Ř Í S T U P

P Ř Á T E L S K É 
P R O S T Ř E D Í

a

Co Vám nabízíme:
- modernizované prostory ambulance
- přátelský individuální přístup
- ordinační doba 5 v týdnu
- nastřelování náušnic

pacienty
pro registrované

i neregistrované
- zapůjčení monitoru dechu přes Nadaci

dní

Křižovatka

značky Blomdahl

PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

OTEVÍRÁME

V KOZLOVICÍCH

AMBULANCI

www.podracka.czVíce informací na: nebo na tel.: 558 697 103

P Ř Í J Í M Á M E 
N O V É  P A C I E N T Y

I N D I V I D U Á L N Í 
P Ř Í S T U P

P Ř Á T E L S K É 
P R O S T Ř E D Í

a

Co Vám nabízíme:
- modernizované prostory ambulance
- přátelský individuální přístup
- ordinační doba 5 v týdnu
- nastřelování náušnic

pacienty
pro registrované

i neregistrované
- zapůjčení monitoru dechu přes Nadaci

dní

Křižovatka

značky Blomdahl

PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

OTEVÍRÁME

V KOZLOVICÍCH

AMBULANCI

www.podracka.czVíce informací na: nebo na tel.: 558 697 103

I přes komplikace, které nám všem 
–  především  žákům,  rodičům,  uči-
telům, a hlavně kuchařkám přinesla 
rekonstrukce školní jídelny, jsme od-
hodlaní a nastartovaní vše zvládnout. 
Prostě VŠICHNI SPOLU. 
Prvňáčkům hned první den pomoh-

li jejich noví patroni deváťáci, kteří je 
doprovodili do naší prozatímní jídel-
ny, v jídelně jim pomohli přinést oběd 
ke stolu, po obědě na ně dohlédli a do-
provodili je také zpět ke škole. 
Bylo hezké poslouchat  jejich  roz-

hovory na téma – co  jste dělali dnes 
ve škole, na co koukáš v televizi, kdo 
je tvůj kamarád… Už jen to, že navzá-
jem slyšeli svoje jména a drželi se za 
ruce, bylo pro malé prvňáčky velkou 
oporou v nezvyklé situaci.  DE VÁŤÁC I ,  DĚ K U J E M E . Leona Píchová, třídní učitelka 1. třídy

Všichni spolu
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Hledáme nové kolegy! 

Snídaňový kuchař / kuchařka 

Číšník / servírka 

Nástup možný ihned na HPP nebo i brigádně. 

Kontaktujte provozní penzionu:  

provozni@penzionjurasek.cz, +420 605 424 290 

RESTAURACE SKALKA
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Dekarbonizace
motoru

sleva
500,- Kč

Geometrie
náprav

sleva
200,- Kč

Dezinfekce
klimatizace

sleva
250,- Kč

3x slevový kupón jako dárek za nákup sady pneumatik

Platnost kupónu je 12 měsíců od nákupu

pneuzatopek.cz


