
Vážení spoluobčané, 
zdá se mi, že letos přichází pod-

zim nějak brzy. Nic na plat, musí-
me se s tím smířit a pokračovat 
ve svých rodinných, pracovních  
a společenských povinnostech i ra-
dostech. Pokaždé se mi však zdá, že 
na podzim té práce nějak přibývá. 
Buď je práce skutečně hodně, nebo 
to přes rok nestíháme, jak bychom 
si přáli. Každý si na to asi najdeme 
svoji odpověď.

Jaká nás v říjnu čekají výročí? Jis-
tě to nejdůležitější je 28. října 1918, 
kdy byl před 99 lety v Praze, u po-
mníku svatého Václava vyhlášen 
samostatný československý stát. 
O vznik samostatného Českoslo-
venska se hlavně zasloužili před-
stavitelé českého exilu v čele s T. G. 
Masarykem, slovenským politikem 
generálem M. R. Štefánikem a diplo-
matem E. Benešem.  V příštím roce 
si připomeneme 100 let od vyhláše-
ní samostatného Československa. 
Připomeňme si některá další říjno-
vá výročí: Dne 1. 10. 1946 - v průbě-
hu Norimberského procesu bylo 12 
z 22 obviněných nacistických pohla-
várů odsouzeno k trestu smrti. Dne 
5. 10.1936 – narodil se Václav Havel, 
poslední československý a první 
český prezident. Dne 12. 10. 1492 
– na bahamských ostrovech přistál 
janovský mořeplavec (dnešní Itálie) 
ve službách Španělska, Kryštof Ko-
lumbus. Objevil tak Ameriku, i když 
se domníval, že doplul do Indie. Dne 
29. 10. 1946 – z Karlových Varů byl  
v rámci vysídlení sudetských Něm-
ců vypraven poslední transport 
osob německé národnosti z Česko-
slovenska. (pokračování na str. 2) 

Valašsko  
a jeho muzikanti
13. října

10 Rockový koncert  
na Huťu 
21. října

Pozvánky  
do divadla
4. a 5. listopadu

11 Lampiónový  
průvod
8. listopadu

Slovo starosty
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V letošním roce se konal již desá-
tý, tedy vlastně jubilejní ročník „DNE 
OBCE“. Některé věci se periodicky opa-
kují, protože se osvědčily a není potře-
ba je měnit – jako například výborné 
občerstvení hasičů, fotbalistů, rybářů, 
medovina od včelařů, od spolku Tradi-
ce a mléčné výrobky od farmy Menšík 
– letos vylepšené o mléčný bar. Taky se 
pravidelně opakují vystoupení zejmé-
na Kunčických dětí. Po několikáté jsme 
pozvali oblíbené pejsky – konkrétně 
z kynologického klubu Siberie, taky 
se opakovaně konal exhibiční zápas 
mezi dolním a horním koncem (výsle-
dek byl také poměrně tradiční, protože 
vyhrál dolní konec). Nafukovací atrak-
ce pro děti se také osvědčily, výstava 
traktorů rovněž, u dětí velmi oblíbe-
ná. TJ Sokol, odbor SPV již také tradič-
ně připravil zábavné sportovní disci-
plíny pro děti i dospělé – tzv. Kunčický 
víceboj. ČSOP Kunčice tradičně staví 
balanc dráhu.Také pro Vás tradičně 
otevíráme školkovou zahradu a multi-

funkční hřiště, které pak svítí dlouho 
do noci (a opravdu se na něm letos ještě  
o půlnoci hrálo). Kreativní tvoření z pís-
ku, jsme již taky měli opakovaně. Letos 
pro velký vítr se pískovalo uvnitř.

Letos jsme ale měli několik novinek. 
Na začátek jsme slavnostně otevřeli 
nový školní areál – s panem ředitelem 
školy, panem starostou a paní správ-
kyní, která na všudypřítomné konfety 
jistě vzpomíná při úklidu ještě dnes. 

(pokračování na str. 8) 

Fotoreportáž ze DNE OBCE 2017 – 
již z 10. ročníku!

Starosta obce vyznamenal pana Miroslava Šretra za záchranu tonoucího

Z tanečního divadla Popelka
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Obec informuje

(pokračování ze str. 1)
Dne 11. září 2017 byla na obecní 

úřad doručena petice s žádostí, aby 
zastupitelstvo obce přistoupilo k re-
gulaci, případně zákazu užívání zá-
bavní pyrotechniky, provádění py-
rotechnických efektů a odpalování 
ohňostrojů. Tato petice je důsledkem 
odpalování ohňostrojů nepřiměře-
né razance v některých lokalitách 
obce. Peticí se zabývalo zastupi-
telstvo obce na svém zasedání dne  
26. 9. 2017 a přijalo následující usne-
sení: Zastupitelstvo obce pověřuje 
radu obce přípravou obecně závaz-
né vyhlášky obce o regulaci užívání 
ohňostrojů a zábavní pyrotechniky 
v obci – do příštího zasedání ZO. To 
znamená, že bude připraven návrh 
vyhlášky, který bude projednán na 
příštím zasedání zastupitelstva obce 
v řádném termínu. Samozřejmě ani 
na tuto problematiku není mezi ob-
čany jednotný názor.

Od prvního září 2017 byl přijat do 
pracovního poměru obce pan Tomáš 
Maralík z Kunčic p. O. Na obec jsou 
kladeny stále větší nároky na údrž-
bu zeleně, areálu mateřské a základ-
ní školy, hřbitovů, obecního majetku. 
Také přibývá komunální techniky,  
o kterou musí někdo pečovat. Je  
i stále náročnější získat potřebné 
pracovníky na údržbu obce pro-
střednictvím úřadu práce. Pan To-
máš Maralík je starostou sdružení 
dobrovolných hasičů v obci. Bude 

pracovat jako dělník na údržbu obce, 
zimní údržbu místních komunikací, 
řidič, včetně řízení a obsluhy požár-
ního vozidla jednotky SDH, údržbu 
požární techniky a budovy hasičárny.  
Bude se také podílet na krizovém říze-
ní obce. V případě potřeby (požár, pří-
rodní katastrofa, ekologická havárie 
apod.) se bude i během pracovní doby 
z titulu člena výjezdové jednotky dob-
rovolných hasičů operativně podílet 
na zajištění zásahu JSDH.  

Dne 9. září 2017 proběhl v areálu 
naší základní školy Den obce. Poča-
sí nám přálo a myslím, že i celá akce 
se zdařila. Děkuji všem, zejména paní 
místostarostce, spolkům v obci, zá-
kladní a mateřské škole, místním ze-
mědělcům i zaměstnancům obce za 
perfektní přípravu a průběh Dne obce. 

V sobotu 23. 9. proběhl v obci sběr 
nebezpečných a velkoobjemových 
odpadů. Děkuji všem, kteří i přes ne-
přízeň počasí pomohli tuto akci bez-
problémově zabezpečit. Děkuji také 
občanům, kteří se do sběru odpadů 
zapojili.

Do konce letošního roku ještě pro-
běhne oprava místních komunikací. 
Nejvíce poškozená část komunikace 
na Maralův kopec od železničního 
přejezdu bude opravena celoplošně. 
Práce proběhnou v měsící říjnu 2017. 
Obyvatelé této oblasti prosím o trpě-
livost. Koncem měsíce září proběhlo 
schválení Smlouvy o právu provést 
stavbu „Rozhledna Skalka“ mezi obcí 

Kunčice p. O. a Biskupstvím ostrav-
sko-opavským, což bylo podmínkou 
pro zahájení územního a stavební-
ho řízení pro stavbu rozhledny na 
Ondřejníku. V říjnu proběhne výběr 
dodavatele na zpracování digitální-
ho povodňového plánu obce a vybu-
dování varovného výstražného sys-
tému ochrany před povodněmí pro 
obce Tichá a Kunčice pod Ondřejní-
kem. Realizace se předpokládá v roce 
2018. V říjnu se také uskuteční usta-
novující zasedání poroty architekto-
nické soutěže na centrum obce. Pro-
bíhá zpracování projektové doku-
mentace na přístavbu základní školy. 
Do konce roku má ještě obec v plánu 
provést některé stavby: „točna“ u zá-
kladní školy, sdružená kanalizační 
přípojka naproti pily, podružný ka-
nalizační řád – ulice k Cochlarům, au-
tobusová čekárna s WC u nádraží ČD.

Blíží se termín voleb do Posla-
necké sněmovny Parlamentu Čes-
ké republiky. Ty proběhnou v pátek  
20. a v sobotu 21. října 2017. V těchto 
Obecních novinách je dále k průbě-
hu voleb uveden samostatný článek. 
Upozorňuji, že pro voliče z horní 
části obce – volební okrsek č. 2, 
bude volební místnost v budově 
kunčického pivovaru – dříve kino 
u nádraží ČD, č. p. 315. Na objektu, 
ve kterém se nachází volební míst-
nost, bude vyvěšena státní vlajka 
České republiky.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Slovo starosty

RO projednala a schválila Směnnou 
smlouvu mezi obcí Kunčice pod Ond-
řejníkem a SM trvale bytem Ostrava. 
Předmětem smlouvy je směna, která 
byla schválena usnesením zastupitel-
stva obce Kunčice pod Ondřejníkem 
č. ZO XVII/15g) dne 27. 6. 2017. Obec 
Kunčice pod Ondřejníkem směňuje 
pozemek KN 2177/7 v k. ú. Kunčice 
pod Ondřejníkem za nově oddělený 
pozemek KN 2177/21 v k. ú. Kunčice 
pod Ondřejníkem, který je ve vlast-
nictví SM. Po směně pozemků bude 
výlučným vlastníkem pozemku parc. 

č. KN 2177/21 o výměře 182 m2 obec 
Kunčice pod Ondřejníkem. Po smě-
ně pozemků bude výlučným vlast-
níkem pozemku parc.č. KN 2177/7 
o výměře 182 m2 SM. Oddělený po-
zemek parc. č. KN 2177/22 o výměře  
174 m2 zůstává ve vlastnictví stáva-
jícího vlastníka.

RO projednala návrhy Smluv o zří-
zení služebnosti inženýrské sítě. Před-
mětem jednotlivých smluv je zřízení 
služebnosti inženýrské sítě umístění 
splaškové kanalizace a jeho ochran-
ného pásma pro stavbu „Kanalizace 

Kunčice pod Ondřejníkem – východní 
část“  ve prospěch obce Kunčice pod 
Ondřejníkem u pozemků v k. ú. Kun-
čice pod Ondřejníkem, dle vzoru, kte-
rý schválilo zastupitelstvo obce dne  
28. 4. 2016 svým usnesením č. XI/10h. 
ZO zároveň pověřilo radu obce přípra-
vou a schválením jednotlivých smluv. 
V níže uvedené tabulce jsou zohled-
něny změny, které mezitím nastaly  
z důvodu obnovy katastrálního ope-
rátu, z důvodu případných změn ma-
jitele, adres atd.

(pokračování na str. 4) 

O čem jednala Rada obce v měsíci září
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Marie Křiváková  91 let
Jarmila Drongová  89 let
Lubomír Večerka  82 let
Zdeněk Strnadel  82 let
Vlasta Jakubová  81 let
Jitka Svojsíková  75 let
Věra Valentová  70 let

Anna Kaletová  65 let
Jarmila Michnová  65 let
Evženka Příhodová  60 let

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

Jubilanti říjen 2017

Podzimní vycházka pro seniory  
ve čtvrtek 12. října 2017

Poslední vycházka pro seniory  
v roce 2017

Rozloučení

Společenská rubrika

TJ odbor Sport pro 
všechny vás zve na vy-
cházku pro cest ách  
a cestičkách v dolní 
části obce. Účastníci 
z horního konce obce 

mohou přijet autobusem v 8.20 hod 
od Skalky na zastávku Rakovec, kde 
bude v 8.30 hod sraz pro všechny. 
Navštívíme farmu u Menšíků, kteří 

nabízejí domácí mléčné výrobky, dále 
se vydáme po zelené značce ke kaplič-
ce Maří Magdalény, odtud se budeme 
vracet po žluté k Horizontu a dále ko-
lem školy do restaurace na Huťařství. 
Celou trasu si můžete prohlédnout na 
mapce, která vyšla v Obecních novi-
nách č. 6/2017.

Za výbor SPV zve Z.K.

Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 si 
dáme sraz na autobusovém sta-
novišti u škol ve Frenštátě p. R. 
v 11.00 hod. Autobus z Kunčic p. O. 
jede z točny v 10.30 hod přes Tichou, 
vlak v 10.06 hod. Než nám chodníč-
ky zasype sníh, vydáme se do neda-

leké nově zrekonstruované hospůdky  
„U Janíka“ s posezením i občerstve-
ním. Interiér hospůdky si můžete 
prohlédnout na předposlední stránce 
Obecních novin č. 7-8/2017.

Za výbor SPV při TJ 
se na vás těší Z.K.

Diamantová 
svatba
21. září 2017  

oslavili 60. výročí svatby  
manželé Drahoslav a Irena 

Vybíralíkovi.

Srdečně gratulujeme a přejeme 
manželům do dalších let  

spoustu zdraví, lásky  
a pohody.

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

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

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

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

Vzpomínky

„Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích,  

vzpomínkách zůstáváš dál.
Roky plynou,  

jak tiché řeky proud, 
jen bolet nedá zapomenout“.

Dne 28. října 2017  
vzpomeneme 8. výročí úmrtí 

pana Ivana Hrčka. 

Vzpomíná manželka Radmila 
a dcery s rodinami.

„Dny, týdny, měsíce i léta plynou,
ale nikdy nezacelí tu ránu  

bolestnou.
Nikdy nezapomeneme na toho, 

koho máme rádi,
nikdy nezapomeneme na toho, 

kdo nám moc schází“.

Dne 22. října 2017 uplyne 25 let 
od úmrtí Petra Mžika. 

Vzpomíná bratr Marek a Lukáš, 
maminka a rodina Mžikova  

a Káňova.

* * *

V měsíci září jsme se naposledy roz-
loučili s paní Ludmilou Krkoškovou, 
paní Ludmilou Holušovou a panem 
Vojtěchem Niklem.

V úterý 26. září 2017 jsme uspořádali podzimní autobusový výlet na Lysou 
horu. Do lysohorského speciálu, který nás vylezl až na vrchol, jsme nastoupili  
v Raškovicích. Všichni účastníci vzpomínali, kdy a kterou cestou vrchol pokořili 
vlastními silami. Počasí, po předchozím období dešťů, nám docela přálo. Užívali 
jsme si výhledů na hřebeny našich i slovenských hor. Po občerstvení v turistické 
chatě jsme se spokojeně vrátili zpět.  Jana Mončková
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(pokračování ze str. 2) 
RO schválila uzavření Smluv o zří-

zení služebnosti inženýrské sítě v sou-
ladu s usnesením zastupitelstva obce 
č. XI/10 h) ze dne 28. 4. 2016.

RO zároveň schválila uzavření Do-
datku k těmto smlouvám dle požadav-
ků katastrálního úřadu tam, kde došlo 
ke změně z důvodu obnovy katastrál-
ního operátu (tzv. PK stavy), případně 
bylo přiděleno nové parc.č.

RO projednala a schválila výzvu  
k podání nabídky na veřejnou za-
kázku malého rozsahu s názvem: VZ  
č. 7/2017 – Prodloužení kanalizace  
A 10 k Cochlarům. Předmětem veřejné 
zakázky je realizace splaškové kana-
lizace PVC DN 300 v délce 160 m včet-
ně 5 ks šachet a PVC DV 250 v délce  
87,7 m včetně 3 ks šachet a 5 ks odbo-
ček DN 150 v délce 23, včetně dokladů 
pro kolaudaci stavby.

Starosta seznámil RO se seznamem 
pozemků vhodných k zemědělskému 
pachtu. Jedná se o pozemky parc. č. 
2664/1,1209/9, 9/2, 9/3, 21/1, 21/17, 

21/11, 19/7, 19/4, 19/6, 3651, 2671/5, 
1652/8 všechny v k.ú. Kunčice pod On-
dřejníkem a ve vlastnictví obce. 

RO schválila zveřejnění záměru 
obce – pachtu výše uvedených pozem-
ků.  Záměry pachtu budou průběžně 
zveřejňovány na úřední desce.

RO projednala a schválila nákup 
nákladních přívěsů od společnosti 
Centrum přívěsů Opava, s.r.o., Nové 
Sedlice. Jedná se o nákladní přívěs 
hydraulický sklopný KA 2700R a ná-
kladní přívěs s hydraulickým sklá-
pěním HUSKY| FB 08.28 včetně do-
plňků. Celková cena do 185 000,- Kč  
vč. DPH.

RO projednala a schválila smlou-
vu o dílo mezi obcí Kunčice pod On-
dřejníkem a SWIETELSKY stavební 
s.r.o. odštěpný závod Dopravní stav-
by Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno. 
Předmětem smlouvy je oprava MK 
na Maralově kopci a MK u Huťařství. 
Předpokládaná hodnota oprav dle 
smlouvy činí 942 165,50 Kč bez DPH,  
1 140 021,- Kč vč. DPH.

RO projednala žádost ředitele zá-
kladní školy o navýšení současné ka-
pacity ZŠ z 230 na 260 žáků a školní 
družiny ze současných 90 žáků na  
120 žáků. RO schválila navýšení sou-
časné kapacity ZŠ a MŠ Karla Svo-
linského, Kunčice pod Ondřejníkem  
z 230 na cílových 260 žáků a navýšení 
kapacity školní družiny ze současných 
90 žáků na cílových 120 žáků s účin-
ností od 1. 9. 2018.  

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 září

Zastupitelstvo obce Kunčice pod 
Ondřejníkem na svém XVIII. zasedá-
ní konaném dne 26. 9. 2017

Vzalo na vědomí:
• kontrolu usnesení z XVII. zasedání 

zastupitelstva obce konaného 27. 6. 
2017

• informace o jednáních rady obce
• zprávu o činnosti kontrolního vý-

boru

Schválilo:
• smlouvu o právu provést stavbu 

"Rozhledna Skalka"
• odkoupení pozemků: parc. č. 21/2 

ost. plocha o výměře 54 m2, p. 
č. 45/2 lesní pozemek o výměře  
367 m2, p. č. 45/6 lesní pozemek  
o výměře 163 m2 v k. ú. Kunčice p. O.  
od RS, Kunčice p. O. za cenu 200,- Kč  
za m2

• rozpočtové opatření č. 7/2017  
v rozsahu předloženého návrhu

• kupní smlouvu na nákup vozidla 
pro údržbu obce mezi obcí Kun-
čice pod Ondřejníkem a UH CAR, 
s.r.o., IČ: 25512021, Za Olšávkou 
365, Uherské Hradiště a zároveň 
příjetí úvěru na nákup vozidla pro 
údržbu obce ve výši 836 437,- Kč od 
České spořitelny a.s. dle nab.ze dne 
18.9.2017 (pohyblivá sazba 1M PRI-
BOR + odchylka 0,81%, splatnost  
24 měsíců).
 
Zrušilo usnesení č. III./7. písm. a) 

z XVI. zasedání Zastupitelstva obce 
Kunčice pod Ondřejníkem konaného 
dne 30. 7. 2013 

Pověřilo radu obce přípravou 
obecně závazné vyhlášky obce o re-
gulaci užívání ohňostrojů a zábavní 

pyrotechniky v obci - do příštího za-
sedání ZO.

Usnesení zastupitelstva obce bez 
uvedení osobních údajů jsou ke staže-
ní na webu obce (sekce úřední deska 
nebo levé menu položka usnesení za-
stupitelstva) nebo jsou v plném znění 
k dispozici k nahlédnutí na sekretari-
átu na obecním úřadě.

Občané jsou na každé zasedání ZO 
srdečně zváni. Mohou se tak aktivně 
zapojit do dění v obci a vyjádřit své ná-
zory. Pokud problematika, o kterou se 
občan zajímá, není na programu jed-
nání zastupitelstva obce, může vznést 
dotaz/ podnět v rámci diskuse. Bod 
diskuse je pravidelně zařazen jako 
poslední bod programu zasedání ZO. 
Pokud se nemůžete osobně zúčastnit, 
je možno zasedání ZO sledovat online 
z pohodlí vašeho domova. 

Odkaz najdete v horním horizontál-
ním menu úplně vpravo – „Zastupitel-
stvo online“ http://www.kuncicepo.
cz/zoonline

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

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce Kunčice 

pod Ondřejníkem

XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice p. O.

Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem
Vás zve na 

PIETNÍ VZPOMÍNKU NA ZESNULÉ
spojenou se vsypem zpopelněných, ostatků zemřelých,  

která se koná v sobotu 28. října 2017 v 11 hodin
na urnovém háji v Kunčicích p. O.
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Prezident republiky vyhlásil svým 
rozhodnutím ze dne 19. dubna 2017, 
publikovaným ve Sbírce zákonů pod 
č. 135/2017 Sb., volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky (dále PS PČR). 

Tímto rozhodnutím stanovil pre-
zident republiky den konání voleb 
do PS PČR na pátek 20. října a sobotu  
21. října 2017. 

Volby do PS PČR budou probíhat 
podle zákona č. 247/1995 Sb., zákon  
o volbách do Parlamentu České repub-
liky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

Podle § 14c písm. c) zákona stanovil 
starosta obce pro každou okrskovou 
volební komisi 10 členů (včetně zapi-
sovatelek).

Hlasování začíná v pátek 20. října 
ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. 
V sobotu 21. října začíná hlasování  
v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

Volby do PS PČR se konají tajným 
hlasováním na základě všeobecného, 
rovného a přímého volebního práva, 
podle zásad poměrného zastoupení. 

Starosta obce jmenoval zapisova-
telky okrskových volebních komisí 
(OVK). Pro okrsek č. 1 (zasedací míst-
nost obecního úřadu – č. p. 569) bude 
zapisovatelkou paní Daniela Kociáno-
vá, pro okrsek č. 2 (budova kunčického 
pivovaru – dříve kino u nádraží ČD –  
č. p. 315) bude zapisovatelkou paní 
Jana Martináková.

Pro volební kampaň mohou volební 
strany využívat volné vývěsní skříňky 
a plakátovací plochy v obci.

Seznam voličů
Na obecním úřadě (kancelář matri-

ky a evidence obyvatel – v prvním po-
schodí vlevo) je k nahlédnutí seznam 
voličů obce Kunčice pod Ondřejníkem. 
Každý volič může do seznamu nahléd-
nout, zda je v něm správně uveden, po-
případě údaje upřesnit. Do seznamu je 
možno nahlédnout v úředních hodi-
nách, to je v pondělí a ve středu od 8.00 
do 12.00  od 13.00 do 17.00 hodin. Se-
znam voličů se uzavírá dva dny přede 
dnem voleb v 16:00 hodin. 

Právo volit
Právo volit do PS PČR má státní ob-

čan ČR, který alespoň ve druhý den vo-
leb dosáhl věku nejméně 18 let a nena-
stala u něj některá z překážek výkonu 
volebního práva. Překážkami výkonu 
volebního práva jsou:

a)  zákonem stanovené omezení osob-
ní svobody z důvodu ochrany zdraví 
lidu

b)  omezení svéprávnosti k výkonu vo-
lebního práva 

Hlasovací lístky 
Hlasovací lístek se tiskne samostat-

ně pro každou politickou stranu, po-
litické hnutí nebo koalici. Hlasovací 
lístky budou doručeny voličům poštou 
nejpozději 3 dny přede dnem voleb do 
PS PČR. V případě, že voličům nebudou 
z jakéhokoliv důvodu hlasovací lístky 
doručeny, budou si je moci vyzvednout 
přímo ve volební místnosti. Hlasovací 
lístky jsou opatřeny otiskem razítka 
krajského úřadu.

Přenosná volební schránka
Občan, který se bude chtít zúčastnit 

voleb do PS PČR může požádat ze zá-
važných, zejména zdravotních důvodu 
obecní úřad a ve dnech voleb okrsko-
vou volební komisi o zajištění přenos-
né volební schránky. 

Dva členové příslušné volební ko-
mise jej pak v den voleb navštíví  
s přenosnou volební schránkou, úřed-
ní obálkou a hlasovacími lístky doma.

Požadavek sdělte telefonicky (tel. 
556 843 193 a tel. 556 850 154), po-
případě písemně na obecní úřad nebo 
prostřednictvím poštovních doru-
čovatelek nebo ve volební místnosti.

Zásady hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastou-

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

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

Po obdržení hlasovacích lístků  
a úřední obálky vstoupí volič do pro-
storu určeného k úpravě hlasova-

cích lístků. V tomto prostoru vloží do 
úřední obálky jeden hlasovací lístek. 
Na hlasovacím lístku, který vkládá do 
úřední obálky, může zakroužkováním 
pořadového čísla nejvýše u 4 kandi-
dátů uvedených na témže hlasovacím 
lístku vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost. Jiné písemné úpravy 
hlasovacího lístku nemají na posuzo-
vání hlasovacího lístku vliv. 

S voličem, který nemůže sám upra-
vit hlasovací lístek pro tělesnou vadu 
anebo nemůže číst nebo psát, může 
být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, 
nikoliv však člen okrskové volební ko-
mise, a hlasovací lístek za něho upravit 
a vložit do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že po opuštění 
prostoru určeného pro úpravu hla-
sovacích lístků vloží úřední obálku  
s hlasovacím lístkem před okrskovou 
volební komisí do volební schránky, 
může tak učinit jiný volič, nikoliv však 
člen okrskové volební komise. Nepou-
žité volební lístky může volič odložit 
do označené schránky.

Voliči, který se neodebral do pro-
storu určeného pro úpravu hlasova-
cích lístků, okrsková volební komise 
hlasování neumožní.

Členové okrskových volebních ko-
misí nemohou poskytovat informace 
o průběhu voleb, a to až do podepsá-
ní zápisu o průběhu a výsledku hla-
sování. Zákaz se nevztahuje na úda-
je o počtu voličů, kteří již hlasovali.

Vážení občané, využijme svého zá-
konného práva a zvolme zástupce do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky každý podle svých 
představ.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Upozorňujeme občany, že pro-
vozní doba sběrného místa na 
odpady bude ukončena ke dni 
14. 10. 2017. 

Místo bude zpřístupněno pouze 
po předchozí telefonické domluvě 
s pracovníky obce - pan Pavel Ka-
hánek (tel. č. 736 773 945) a pan 
Lumír Just (tel. č. 734 288 922). 

O znovuotevření budete infor-
mováni na jaře 2018. Děkujeme za 
pochopení.

Kontejnery na bioodpad zůstá-
vajı́  nadále přístupné.

Upozornění

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu  
České republiky
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V dohledné době opět nastane hlav-
ní topná sezóna a všichni provozovate-
lé spalinových cest by neměli zapome-
nout na povinnosti související s jejich 
provozem, které jsou stanoveny vy-
hláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kont-
role a revizi spalinové cesty. Abyste se 
i vy nestali smutným číslem ve statis-
tice požárů způsobených zanedbáním 
čištění a kontrol spalinových cest, je 
dobré si opětovně připomenout hlav-
ní zásady jejich provozování.

Kdy a v jakých lhůtách se tedy 
kontroly, revize a čištění spalino-
vých cest musí provádět a kdo je 
může provádět? 

Kontrola spalinových cest se pro-
vádí po jejím vyčištění, přičemž se po-
suzuje zejména stav a provedení spa-
linové cesty, volný a bezpečný přístup 

ke spalinové cestě a k jejím otvorům, 
dodržení bezpečné vzdálenosti od 
hořlavých předmětů, zajištění požár-
ní bezpečnosti stavby a rovněž, zda 
nedošlo k zásadním změnám oproti 
stavu zjištěnému při minulé kontrole 
nebo revizi. Kontrolu spalinové ces-
ty provádí oprávněná osoba, kterou 
je držitel živnostenského oprávně-
ní v oboru kominictví.

Revize spalinové cesty se provádí 
před jejím uvedením do provozu, dále 
při každé stavební úpravě komína, 
při změně druhu paliva připojeného 
spotřebiče, před připojením spotře-
biče do nepoužívané spalinové cesty 
atd. Revizi spalinových cest může 
provádět oprávněná osoba, která 
je zároveň držitelem osvědčení re-
vizního technika spalinových cest.

Čištěním spalinové cesty se rozu-
mí čistící práce, zejména se zaměřením 
na odstraňování pevných usazenin, ne-
čistot a kondenzátů. Čištění spalinové 
cesty provádí oprávněná osoba, kte-
rou je držitel živnostenského opráv-
nění v oboru kominictví.

Ačkoli lze čištění komínů u spo-
třebičů s výkonem do 50 kW včetně 
lze provádět svépomocí, je lepší se 
spolehnout na odborníky.

V případě vzniku požáru sazí v ko-
míně se snažte jednat v klidu a s roz-
vahou. Ihned volejte hasiče na tísňo-
vou linku 150, případně 112. Požár 
v komíně nikdy nehaste vodou. Ko-
mín by mohl popraskat nebo by dokon-
ce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu 
hasičů je možné zkusit hasit plameny 
vhazováním suchého písku vymeta-
cími dvířky nebo ze střechy do komí-
na. Místo písku lze použít i hasicí pří-
stroj sněhový nebo práškový. Pokud 
je to možné, omezte přístup vzduchu 
do komína (např. uzavřením vzducho-
vé klapky u kotle, odstraněním kou-
řovodu a utěsněním sopouchu třeba  
i starými montérkami).

Hasební práce však provádějte 
pouze v případě, že nemůže dojít  
k ohrožení zdraví nebo života zasa-
hující osoby!

Topení a komíny

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon  
připojeného  
spotřebiče 
paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné

PlynnéCeloroční 
provoz

Sezónní 
provoz

Celoroční 
provoz

Sezónní 
provoz

do 50 kW 
včetně

Čištění spalinové 
cesty

3 × za 
rok

2 × za 
rok

2 × za 
rok

1 × za 
rok

1 × za 
rok

Kontrola  
spalinové cesty 1 × za rok 1 × za rok 1 × za 

rok

nad 50 kW Čištění a kontrola 
spalinové cesty 2 × za rok 1 × za rok 1 × za 

rok
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Starosta obce Kunčice pod Ondřej-
níkem podle § 14c písm. f) a § 15 odst. 1  
zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změ-
ně a doplnění některých dalších zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů 
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:
20. října 2017 (pátek) od 14.00 do  
22.00 hodin
21. října 2017 (sobota) od 8.00 do  
14.00 hodin

2. Sídlo volebního okrsku a místo ko-
nání voleb:
• 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 voleb (OVK č. 1) 
- Kunčice pod Ondřejníkem č. p.  
569 (budova obecního úřadu - 
prostory zasedací místnosti).

Zapisovatelka: Daniela Kociánová.

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

• Místo konání voleb (OVK č. 2) 
- Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 
315 (budova Kunčického pivova-
ru - dříve kino u nádraží ČD).

Zapisovatelka: Jana Martináková.

3. V obou okrskových volebních komi-
sích (OVK) byl stanoven minimální 
počet členů komise na 10 (včetně 
zapisovatelky).

4. Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svou totožnost  
a státní občanství ČR, případ-
ně prokáže oprávněnost hlasovat  
v příslušném volebním okrsku.

5. Každému voliči budou nejpozději  
3 dny před konáním voleb doručeny 
poštou hlasovací lístky.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Od zač át k u 
září znovu za-
čal projekt fo-
renzního znače-
ní jízdních kol ve 
všech obcích Mi-
kroregionu Frý-
dlantsko-Beskydy. Nejvíce jízdních 
kol se zatím označilo v Bašce – 60, ve 
Frýdlantě n/O v obou dnech jen 51, 
ve Lhotce 28, ve Starých Hamrech 25,  
v Čeladné 24 a v Malenovicích i Janovi-
cích po 7. V Kunčicích pod Ondřejní-
kem se v 2. kole označilo 45 kol. Cel-
kový zájem o toto podzimní značení je 
výrazně nižší než v jarních termínech, 
ale i přesto ještě občané mají zájem si 
svá jízdní kola označit a nechat si za-
registrovat v národním registru. Po-
kud občané termín ve své obci nestih-
li, mohou samozřejmě využít značení 
v sousedních obcích. Poslední mož-
nost bude v Pržně v sobotu 14.10.  
v Občanském centru, od 9.00 do 
12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Zna-
čení je vždy zdarma. Termíny jsou zve-
řejněny také na www.mikroregion.re-
servanto.cz, kde je možné si rezervovat 
konkrétní čas. Pro podrobné informace 
můžete kontaktovat Ing. B.Manďáko-
vou Radovou, tel. 558 412 556, email: 
investice.vedouci@obec-ostravice.cz. 
Projekt připravilo Zájmové sdružení 
Frýdlantsko-Beskydy ve spolupráci  
s partnerem projektu Městskou policií 
Frýdek-Místek a za finanční podpory 
Ministerstva vnitra.

Často se lidé dotazují, zda se kolo v 
případě odcizení dohledá. Na začátku 
je nutné si uvědomit, že celý projekt 
připravilo Ministerstvo vnitra a to od-
bor prevence kriminality, který velmi 
výrazně forenzní značení jízdních kol, 
dotačně podporuje. Jeho úkolem je pře-
devším trestným činům předcházet. Pr-
votním impulsem byla vysoká četnost 
krádeží právě jízdních kol. Minister-
stvo vnitra tedy přišlo s projektem fo-
renzního značení, který je zaměřen na 
jízdní kola, jejich označení speciálním 
roztokem a vytvoření podrobné národ-
ní databáze. Kolo je navíc označeno sa-
molepkou, která informuje případného 
pachatele, že by si trestný čin měl raději 
rozmyslet. Pachatel ví, že kolo je označe-
no a je zaneseno v databázi, takže jeho 
případný další prodej překupníkům je 
již velmi ztížen. Samozřejmě kolo se po 
odcizení dohledat dá, musí však být nej-
prve nalezeno. Pak již jeho dohledání  
v databázi není žádný problém. 

Ing. B. Manďáková Radová

Oznámení o počtu a sídle volebních 
okrsků a o době a místu konání voleb

Forenzní 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

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

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVÉ 
BOHOSLUŽBY 

Kalendářní rok dochází ke svému 
závěru a s ním také nastává doba 
vzpomínání na ty, kteří nás přede-
šli v náplň věčnosti. Každý z nás se 
v tyto dny vrací ke vzpomínkám 
na své rodiče, přátele či příbuzné.  
V našich myšlenkách opětovně oží-
vají nezapomenutelné okamžiky 
prožité v jejich blízkosti. Zároveň 
však můžeme znovu prožívat bolest 
a zármutek, který jsme pocítili z je-
jich ztráty. 

V těchto dnech klademe květi-
ny na hroby svých blízkých, v těch-

to dnech postojíme u rozsvícených 
hrobů a do ticha a šera intenziv-
ně šeptáme slova modliteb a slibů.  
A ještě dlouho, po našem odchodu, 
budou z těchto míst zářit do noci 
světla svíček. 

A v této tajuplné atmosféře si 
Vás dovolujeme pozvat do Husova 
sboru ke vzpomínkovým boho-
službám, které se konají v neděli  
29. října 2017 v 8.30 hodin. Jste sr-
dečně zváni.

Mgr. Martina Smolková, 
farářka CČSH

Vážení odběratelé pitné vody,
blíží se termín zálohových plateb 

na vodné a stočné pro IV. čtvrtletí 
do 25. října 2017.

Ing. Tomáš Hrubiš, 
jednatel společnosti

Dne 25. 9. byla v obci nalezena 
dvě kola. Informace na obecním 
úřadě.

Kunčická s.r.o. 
Zálohové platby za 
vodné a stočné 2017 Oznámení  

o nálezu věci
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(pokračování ze str. 1) 
Poprvé se tedy na dni obce běhalo 

na tartanovém oválu, kde byl připraven 
štafetový běh přes překážky (tradiční 
hasičská disciplína). Na multifukčním 
hřišti poprvé Beskyďáček uspořádal 
černobílý turnaj pro děti a jejich ro-
diče. Poprvé jsme také pozvali spo-
lečnost Cirkus trochu jinak. Mělo stát 
cirkusové šapitó, ale z bezpečnostních 
důvodů se jej pro silný vítr nepodařilo 
postavit. Stejně tak jsme poprvé měli 
stany nachystány již den dopředu. Ale 
ráno nás čekala kalamita v podobě po-
lámaných a rozbořených stanů. Vydr-
žel v podstatě jen obecní stan, který 
byl největší a byl ukotvený do země. 
Přesto měl namále a musel být ještě 
dále zpevněn. Hasiči a fotbalisté se 
tak doslova pekli na odpoledním slun-
ci. Ale zvládli to skvěle. Děkuji! Počasí 
nám tedy, co se týče sluníčka, nádher-
ně vyšlo, ale ten vítr nás zejména zpo-
čátku pořádně potrápil. 

Ale zpět k cirkusu. Připraveno bylo 
mnoho disciplín, a jak mi následně sdě-
lila produkční cirkusu, máme v Kunči-
cích mnoho talentů, i mezi dospěláky. 
Ale co ještě bylo poprvé? ČSOP Skalka 
připravilo zábavné hledání s GPS a také 
si u nich zájemci mohli prověřit chůzi 
na chůdách, ještě před cirkusem. Popr-
vé jsme měli laserovou střelnici, kterou 
zajistilo honební společenstvo, tedy 
naši myslivci. Pánové, děkuji, střelnice 

se nezastavila a myslím, že po úspěchu 
objednáme příští rok ještě větší. Také 
jsme poprvé měli v Galerii Karla Svolin-
ského během dne obce vernisáž, o které 
informuje paní Jurková v samostatném 
článku. A děti ze školní družiny poprvé 
na dni obce odehrály v galerii dvě po-
hádky. Takže poprvé v historii opravdu 
nešlo stihnout úplně vše, ani teoreticky, 
protože najednou na dvou místech být 
prostě nemůžete. Ale věřím, že každý si 
našel, na co měl právě chuť. No, a abych 
nezapomněla, také poprvé vystoupi-
la domácí rocková kapela Santhippa.  
A bylo to parádní! No, a aby těch popr-
vé nebylo málo, poprvé se na pódium 
přišel představit tým, který naši obec 
reprezentoval na Beskydských hrách 
bez hranic a ukázal pohár za 3. místo.

A to nejlepší nakonec - úplně poprvé 
jsme byli svědky vyznamenání místního 
občana. Starosta obce vyznamenal pana 
Miroslava Šretra za záchranu lidského 
života. Mirku, ještě jednou DĚKUJEME!

A tímto se dostávám k poděkování 
všem, kteří se na akci podíleli. Bohužel 
je nemohu všechny jmenovitě vypsat, 
protože se jedná o desítky lidí. 

Děkuji tedy všem spolupořadatelům 
- ČSOP Kunčice, ČSOP Skalka, Pivova-
ru Kunčice pod Ondřejníkem, místním 
zemědělcům, farmářům, Myslivcům, 
Rybářskému spolku, Sboru dobrovol-
ných hasičů, agentuře Silver B.C.,Spolku 
Tradice v Kunčicích, TJ SOKOL – oddílu 

kopané a odboru ASPV, Včelařům, za-
městnancům ZŠ a MŠ Karla Svolinského, 
zejména těm, kteří připravovali děti na 
vystoupení a panu školníkovi, také paní 
Markétě Jurkové za přípravu vernisáže 
výstavy, zaměstnancům obce – zejména 
technickým zaměstnancům, kteří bez-
chybně připravili areál a paní správky-
ni Monice Motykové, která spolu s paní 
Poláčkovou dohlížela na bezpečnost na 
školkovém hřišti, kulturní komisi, paní 
Jolaně Bartoníčkové a Simoně Šupolové 
za krásné a kreativní vlastnoruční vý-
robky, paní Studníkové za možnost ra-
dost z písku, týmu firmy Aquazorbing, 
klaunům a klaunicím ze společnosti Cir-
kus jinak, členům kynologického klubu 
Siberie, panu doktoru Chovančíkovi za 
zdravotní dozor, trenérkám Beskyďáč-
ku  za skělou přípravu a organizaci tur-
naje, fotbalistům za horní i dolní konec  
a mnoha dalším za úžasné neuvěřitel-
né nasazení a skvělou organizaci akce. 
Děkuji také všem účinkujícím – CM On-
dřejníček, tanečníkům ze školy a škol-
ky, Komornímu sboru Nyklband, dětem, 
ze školní družiny, které hrály divadlo, 
kapelám Santhippa a Manet rock band, 
dýdžejovi ! Byli jste skvělí, díky a zase 
za rok 8. září 2018!

Celou fotogalerii z akce nalezne-
te zde: http://www.kuncicepo.cz/ 
fotogalerie-2017

Michaela Šebelová
Foto: Eva Humpolcová

Fotoreportáž ze DNE OBCE 2017 – již z 10. ročníku!

Aktéři Beskydských Her bez hranic

Kynologický klub Siberie Komorní sbor NYKLBAND

Děti ze školní družiny zahrály pohádku
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Lolo - kreativní šití Jolany Bartoníčkové

Střelnice u myslivců byla neustále v obležení

Taneční divadlo Popelka

Volejbalový turnaj Beskyďáčku

Dominik Mylek a Veronika Dobrozemská

A momentka z pohádky školní družiny ještě jednou

CM Ondřejníček

Máme u nás mnoho cirkusových talentů
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Kultura a spolkový život

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

Výsledky fotbalu MUŽI – TICHÁ B (Kunčice p.O. + Tichá)
Rozlosování Okresní soutěže mužů 2017/2018

Den Datum čas Domácí – Hosté Výsledky

sobota 9.9. 16:00 Tichá B – Milíkov 4:2

čtvrtek 21.9. 16:30 Pržno - Tichá B 6:1

sobota 30.9. 15:30 Lískovec - Tichá B 4:0

13.10.2017 Valašsko a jeho muzikanti – pořad  
 k 140. výročí narození A. Pustky
21.10.2017 Rocková zábava (Spolek Tradice – Huťo)  
 – změna termínu!!!
   4.11.2017 Divadlo – Miláčku, už mě nes.r a napiš  
 komedii – od 18:00
   5.11.2017 Divadlo - O princi Jakubovi – výjimečně  
 v neděli od 15:00, nejen pro děti!
   8.11.2017 Lampiónový průvod 
28.11.2017 Vernisáž a křest kalendáře na rok 2018  
 – v GKS (obec, škola)

Výhled akcí do konce roku:
   3.12.2017 Pouť ke cti sv. Barbory  
 v „ruském“ kostele
   8.12.2017 Rozsvěcení Vánočního stromu (obec)  
 – změna oproti termínu uvedeném  
 v kalendáři
10.12.2017 Mikulášská slavnost (farnost)
15.12.2017 Festival Souznění
19.12.2017 Předvánoční koncert školy
24.12.2017 „Půlnoční“ mše sv. ve farním kostele

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

Akce, které nás čekají do 
konce října a v listopadu

Aktuální tabulka 

KLUB Z V R P Skóre Body

1. Lískovec 6 4 2 0 15:7 14

2. Janovice 5 4 1 0 24:6 13

3. Pržno 6 2 2 2 14:11 8

4. Vendryně B 6 2 2 3 13:13 8

5. Smilovice B 7 2 1 4 12:13 7

6. Tichá B 6 2 1 4 16:28 7

7. Milíkov 5 2 0 3 10:20 6

8. Chlebovice 6 1 1 4 10:16 4

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

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

Střelci

Suchomel V. 2
Vaněk L. 2
Macura R. 2
Gilar L. 1
Fojtík P.   1
Havel V.   1
Hoffmann R.  1
Světelský D. 1
Štefek J. 1
Švrček O. 1
Vedral R. 1
Zajac M.     1
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proběhne ve středu 8.11. 2017

sraz v 17:00 na Huťařství

S sebou lucerničku, lampión nebo jakékoliv jiné světýlko. 

Půjdeme společným průvodem směrem na dolní konec. 
Nakonec opět možnost příjemného posezení v „rotundě“. 
Prosíme, doneste něco dobrého na zub. 

Převoz řidičů zpět na Huťařství bude zajištěn. 
Upozornění: V tento den se nebude v Sokolovně konat cvičení rodičů s  dětmi.
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9. září 2017 byla v Galerii Karla Svo-
linského slavnostně otevřena výsta-
va výtvarných prací, které vytvořili 
klienti přistěhovaleckého tábora ve 
Vyšních Lhotách. Uživatelé tohoto za-
řízení mají zájem trávit volný čas ak-
tivně, např. sportem, hudbou i výtvar-
nými činnostmi. Pod vedením zkuše-
ných pedagogů a výtvarníků vytvořili 
řadu opravdu zajímavých děl, která 
jsou na velmi dobré úrovni. Výstavu 
zahájil pan Martin Vidlák, vedoucí 
OPK ZZC Vyšní Lhoty, který činnost ce-
lého zařízení krátce představil a podě-
koval za umožnění využít galerii k pre-
zentaci jejich práce. Vystavovaná díla 
se líbila nejen dospělým. Také školáci 
byli nadšení, když zde našli své oblí-
bené postavy z knih či filmů pro děti.

Výstava byla veřejnosti k dispozici 
do konce září.

M. Jurková
Foto: Eva Humpolcová

22. září byla do galerie kunčické 
školy pozvána veřejnost na setkání  
s hudbou. Autorem hudebního večera 
byl Tomáš Hrubiš, jun. Tento bývalý 
žák naší školy se do galerie opako-
vaně vrací. V uplynulých letech jsme 
měli možnost vystavovat také jeho 
výtvarnou tvorbu. Tentokrát Tomáš 
asi v hodinovém programu před- 

nesl na klavír vlastní skladby. Setká-
ní příznivců jeho hudby bylo umocně-
no slavnostními okamžiky, při nichž 
bylo pokřtěno nové CD s názvem  
„RAPORT“. Přejeme tomuto mladému 

tvůrci hodně radosti z tvorby a další 
úspěchy v jeho práci skladatelské, hu-
dební i výtvarné. 

M. Jurková
Foto: Eva Humpolcová

Výstava v galerii

Koncert v galerii
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Ze života školy a školky

4. září 2017 se po prázdninách 
všem školákům znovu otevřely dve-
ře školy.  Čekala je milá překvapení 
v podobě nově zrekonstruovaných 
učeben, krásného školního hřiště  
i nových posil v pedagogickém sbo-
ru. Nejvíce se do školních lavic těšili 
asi prvňáčci. První den přicházeli se 

svými rodiči plni očekávání, co zají-
mavého jim škola přinese. Když vidě-
li své kamarády, bez zaváhání use-
dali do školních lavic. Tento den byl 
pro ně slavnostní. Uvítal je Jaroslav 
Goj, ředitel školy a pozdravit je při-
šel také Tomáš Hrubiš, starosta obce, 
který předal dětem krásné dárky.  

V letošním školním roce jsme otevře-
li dvě první třídy s celkovým počtem  
33 dětí. Všem prvňáčkům přejeme, 
aby se jim ve škole líbilo, aby získa-
li touhu po poznání a našli si mnoho 
nových kamarádů.

Mgr. M. Jurková, uč. I. A
Mgr. J. Mecová, uč. I. B

V pátek 29. 9. se přesně v 7:50 h ro-
zezvučel hrozivý zvuk cvičného po-
plachu a už to začalo. Děti byly roz-
děleny do skupin a pod vedením těch 
nejstarších a nejzodpovědnějších spo-
lužáků procházely stanoviště, kde se 
probírala témata k přípravě občana 
na mimořádné situace. Byla to napří-
klad bezpečnost v silničním provozu, 
civilní obrana, střelba na cíl, hod gra-
nátem, zdravověda - té se ujali profe-
sionálové ze „záchranky“, chybět ne-
mohl aktivní sport, a to běh na 500  
a 1000 m, aby se naše žactvo ještě 
více utužilo. Vítězi byli všichni, kteří 
se dne zúčastnili.

Foto: Jiří Klouda

První den ve škole

Den s CO
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Jako odměnu za aktivní účast v pro-
jektu Sazka Olympijského víceboje, do 
kterého se naše škola zapojuje již pá-
tým rokem, jsme získali trénink s olym-
pionikem. Přijet měla trojskokanka 
Šárka Kašpárková, ale pracovní povin-
nosti jí to nedovolily. Nahradili ji tyčkař 
Štěpán Janáček, trenér skokanů Michal 
Pogány a freestylový motokrosař Petr 
Pilát, který se stal hlavní hvězdou ce-
lého dopoledne. Děti byly rozděleny 
do pěti družstev, ve kterých soutěži-
ly v různých disciplínách – štafetové  
a překážkové běhy, trojskok, střelba na 

branku a do terče. Nejzajímavější disci-
plínou bylo vázání uzlů jednou rukou 
s iluzionistou Pavlem Dolejškou, který 
celou akci také moderoval a zakončil 
kouzelnickým vystoupením. Atmosfé-
ra byla úžasná a dotazy na Petra Pilá-
ta, stejně jako fronta na jeho podpis, 
nebraly konce. Cíl Sazka Olympijského 
víceboje – přivést ke sportování co nej-
více dětí a ukázat jim sport jako zábavu 
a životní styl – byl splněn.

Petra Švrčková, 
garant projektu na naší škole

Foto: Jiří Klouda

Trénink s olympionikem

V úterý 26. září se žáci naší školy 
zúčastnili okrskového kola v přespol-
ním běhu. Závody se konaly ve Frý-
dlantu nad Ostravicí a v Ostravici. Vel-
mi dobře si vedly děti 1. stupně, Sára 

Vykrutová obsadila nádherné první 
místo ve své kategorii a postupuje 
do okresního kola. Z druhého stupně 
nás reprezentovala družstva ve všech 
kategoriích – mladší i starší dívky  

a chlapci, celkem 21 dětí. Při rekordní 
účasti všech ostatních škol se v Lubi-
ně u řeky Ostravice děvčata umístila 
na 5. místě.

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

a e-mail: noviny@kuncicepo.cz

Nová prodejna autodílů a doplňků

Autoservis

Karosárna

www.janda-garage.cz 

tel.: 604 30 77 88

Karosárna Lukáš Janda

Planiska - bývalý sklad CO 11
744 01

Frenštát p. R.

Doučím matematiku ZŠ a SŠ. 
Připravím k přijímacím zkouškám i k maturitě.

mobil: 737 156 985

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

Chcete být aktuálně informováni  
o tom, co se děje v obci?

Stáhněte si naši novou 
OBECNÍ APLIKACI!
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· KAVÁRNA
· KOSMETIKA
· PRIVÁTNÍ SPA
· SAUNA

· FYZIOTERAPIE
· REHABILITACE
· JÓGA
www.bodiz.cz

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

Kunčice pod Ondřejníkem 627

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

SOUČÁSTÍ BODIZ JE SPA A KAVÁRNA
Čtvrtek - Neděle   10.00 - 21.00

PRIVÁTNÍ SPA • SAUNA • KOSMETIKA • JÓGA • DĚTSKÝ KOUTEK
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ • VENKOVNÍ TERASA

VYŠETŘENÍ A NASTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍHO
REHABILITAČNÍHO PROGRAMU

Ordinační doba
Čtvrtek  08.00 - 13.00   13.30 - 16.30

Tel.: 595 172 837

ORDINACE
REHABILITAČNÍHO

LÉKAŘE V BODIZ

www.bodiz.cz

201

LÍDR V DODÁVKÁCH ŠVÉDSKÉHO  
SUPERPRÉMIOVÉHO KRMIVA  

PRO PSY A KOČKY 

www.husse.cz
tel.: 608 250 017

S DOPRAVOU  
ZDARMA!


