
Na neděli 28. října 2018 připadá 
Státní svátek – Den vzniku samostat-
ného československého státu. Letos 
slavíme 100 leté výročí této události, 
která měla zásadní vliv na další vý-
voj naší vlasti. Vzniku samostatného 
československého státu předcházelo 
mnoho důležitých událostí. Připomeň-
me si alespoň některé z nich.

Během první světové války pro-
sazoval český exil v čele s bývalým 
říšským poslancem Tomášem Garri-
guem Masarykem, francouzským ge-
nerálem Milanem Rastislavem Štefá-

nikem a diplomatem Edvardem Bene-
šem u mocností Dohody (spojenectví 
Francie, Ruska a Velké Británie) vznik 
samostatného státu Čechů a Slováků. 
Tomu také napomáhaly různé kra-
janské sbírky (převážně v USA) a čes-
koslovenské legie, které tvořili čeští 
a slovenští krajané žijící v zahraničí 

a bývalí vojáci rakousko-uherské ar-
mády, kteří se po zajetí armádami Do-
hody rozhodli dobrovolně vstoupit do 
řad legií a dezertovat k nepřátelským 
vojskům. Tím porušili vojenskou pří-
sahu českému králi a rakousko-uher-
skému císaři. 

(pokračování na str. 3) 

Vážení spoluob-
čané, 

dnes naposled 
čtete můj příspě-
vek v rubrice Slo-
vo starosty, ne-
boť jak jsem již 
několikrát uvedl, 
již do zastupitel-
stva obce nekan-

diduji. V samosprávě jsem pracoval 
od roku 1990, tedy 28 let. Ve funk-
ci starosty obce 24 let. Být staros-
tou obce znamená hlavně vykonávat 
službu obci a občanům. Podle zákona 
o obcích má starosta velmi omezené 
pravomoci. Je vlastně vykonavate-
lem usnesení rady obce a zastupitel-
stva obce. Při hlasování má jeho hlas 
stejnou váhu, jako hlas každého dal-
šího člena rady obce nebo zastupitel-
stva obce. 

Jen pro přehled krátce uvedu pár 
informaci k mému působení v obecní 
samosprávě. V prvních svobodných 
volbách po „revoluci“ roce 1990 jsem 

byl navržen na kandidátku do obecní-
ho zastupitelstva za Občanské fórum. 
Od voličů jsem získal nejvyšší počet 
hlasů. Z volebních stran zvítězila ČSL. 
Ta měla navrhnout svého člena obec-
ního zastupitelstva na starostu obce. 
Já jsem byl navržen na zástupce sta-
rosty. Kandidát na starostu z ČSL se 
kandidatury vzdal, proto jsem byl 
přemlouván, abych kandidoval na 
starostu obce. Tehdy jsem se tomu 
bránil, starostou jsem nechtěl být. 
Byl jsem zaměstnancem Tatry Kop-
řivnice, pracovníkem elektroúdržby 
slévárny, zcela nezkušený v politické 
práci. Nakonec jsem kandidaturu na 
starostu přijal a na ustavujícím zase-
dání obecního zastupitelstva jsem byl 
starostou obce zvolen. Od roku 1994 
jsem vždy kandidoval za ČSL, později 
KDU – ČSL, z počátku jako nestraník. 
Starostou obce jsem byl nepřetržitě 
do voleb v roce 2006, kdy, byť i jako 
vítěz voleb jsem byl při volbě staros-
ty obce přehlasován o jeden hlas. Dal-
ší necelé dva roky jsem pracoval v ev-

ropském projektu, jako zaměstnanec 
Hospodářské komory ČR. Poté jsem 
dva roky pracoval na Úřadu práce ve 
Frýdku-Místku jako vedoucí oddě-
lení Aktivní politiky zaměstnanos-
ti pro okres Frýdek-Místek. V roce 
2010 a v roce 2014 jsem byl znovu 
zvolen do funkce starosty obce. 

Za uvedenou dobu jsem zažil, ve-
dle příjemných chvil, velmi složité 
i osobně náročné situace, které se 
naštěstí podařilo vždy vyřešit. V těž-
kých situacích jsem se řídil heslem: 
„Co tě nezabije, to tě posílí“. Též mi 
pomohlo mé, byť nedokonalé křes-
ťanství.

Vážení spoluobčané. Jsem velice 
rád, že jsem měl tu čest být staros-
tou naší krásné obce. Děkuji Vám za 
dlouholetou přízeň i morální podpo-
ru a pomoc. Novému vedení obce pře-
ji, aby s plným nasazením pro obec 
pracovalo a také, aby alespoň občas 
pocítilo naši podporu.

končící starosta obce 
Tomáš Hrubiš

SHF - hudební  
výlety
18. listopadu

11 Divadla  
na Huťařství
20. října

Beseda - Zbigniew 
Czendlik
5. listopadu

13 Lampiónový  
průvod
14. listopadu

Slovo starosty
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Slavíme 100 let od vzniku samostatného Československa

U příležitosti 100 let republiky  
pro vás připravujeme mimořádné vydání Obecních novin.  

Očekávejte do konce roku ve vašich schránkách.
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Obec informuje

VZMR na stavební práce „Kunčice 
pod Ondřejníkem, vodovod Bystré 
– Pícha“

RO v souladu se schváleným akčním 
plánem na rok 2018 schválila zadáva-
cí dokumentaci k této veřejné zakázce 
malého rozsahu „Kunčice pod Ondřejní-
kem, vodovod Bystré – Pícha. Předmě-
tem veřejné zakázky jsou stavební prá-
ce, kdy se jedná o prodloužení vodovod-
ního řádu „Konvička“ pro zásobení nové 
i výhledové zástavby v lokalitě Bystré.

V rámci dalšího jednání RO byl pro-
jednán Protokol o otevírání obálek 
s nabídkami, posouzení a hodnocení 
nabídek na tuto VZMR. Nabídku poda-
ly tři společnosti nebo fyzické osoby 
podnikající.

V rámci otevírání obálek a hodnoce-
ní nabídek byla zjištěna závažná chyba 
u jedné z podaných nabídek. Zadavatel 
požadoval v zadávací dokumentaci spl-
nění profesních kvalifikačních předpo-
kladů – dodavatel měl předložit opráv-
nění k podnikání minimálně v tomto 
rozsahu: Provádění staveb, jejich změn 
a odstraňování. Jeden z dodavatelů toto 

oprávnění nedoložil a byl tak ze zadá-
vacího řízení vyloučen.

RO na základě předložených proto-
kolů rozhodla o výběru dodavatele pro 
VZMR „Kunčice pod Ondřejníkem, vo-
dovod Bystré – Pícha“ a přidělení zakáz-
ky takto: zadavatel vybral k uzavření 
smlouvy účastníka zadávacího řízení, je-
hož nabídka byla vyhodnocena jako eko-
nomicky nejvýhodnější podle výsledku 
hodnocení nabídek: MRK pozemní práce 
s.r.o., Palkovická 2111, 738 01 Frýdek-
-Místek, IČ: 27847233. Celková nabíd-
ková cena v Kč bez DPH: 2 927 004,38.

RO schválila uzavření Smlouvy 
o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejní-
kem a společností MRK pozemní prá-
ce s.r.o. Termín realizace akce – říjen 
2018 – duben 2019.

Senior taxi
ZO vzalo na svém XXIII. zasedání 

konaném dnes 03. 09. 2018 v bodě 11/ 
různé na vědomí informaci starosty 
obce o Návrhu spolupráce se středis-
kem sociálních služeb Frýdlant nad 
Ostravicí ve věci poskytnutí služby Se-

nior TAXI pro občany Kunčic pod Ond-
řejníkem. Projekt provozuje Středisko 
sociálních služeb Frýdlant nad Ostravi-
cí. Byla stanovena částka nákladů pro 
obce, které by se projektu zúčastnily 
(předběžný zájem o zapojení do projek-
tu jsme vyjádřili již v prvním pololetí 
letošního roku). Pro rok 2019 je počí-
táno na obec Kunčice pod Ondřejníkem 
s paušální částkou Kč 83.200,-. 

RO na základě usnesení ZO schvá-
lila zapojení obce Kunčice pod Ond-
řejníkem do projektu Senior TAXI, 
s předpokládanou finanční spoluúčas-
tí obce na ro 2019 ve výši 83 200,- Kč. 
Uvedená částka bude zapojena do ná-
vrhu rozpočtu na rok 2019.

Výpisy usnesení z jednání rady obce 
bez osobních údajů 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

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

Zastupitelstvo obce Kunčice pod 
Ondřejníkem na svém XXIII. zase-
dání konaném dne 03. 09. 2018

Vzalo na vědomí:
• kontrolu usnesení z XXII. zasedání 

zastupitelstva obce konaného 5. 6. 
2018

• informace o jednáních rady obce
• ústní zprávu o činnosti kontrolního 

výboru
 

Schválilo:
• rozpočtové opatření č. 12/2018 

v rozsahu předloženého návrhu 
• Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-

počtu obce Kunčice pod Ondřejní-
kem (kotlíková dotace) mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a Morav-
skoslezským krajem, 28. října 117, 
Ostrava, na základě žádosti Morav-
skoslezského kraje ze dne 30. 7. 2018

• dar občanům - týdenní stolní ka-
lendář s pohlednicemi na rok 2019 
(celkový náklad na výrobu kalen-
dáře je do 73 000,- Kč), který bude 

poskytnut zdarma všem domácnos-
tem v obci. 

• prodej pozemků: p. č. 441 ost. plocha, 
ost. komunikace o výměře 424 m2,  
p. č. 455/2 orná půda o výměře 101 m2,  
p. č. 455/3 orná půda o výměře 284 m2,  
p. č. 3381 ost. plocha, ost. komunika-
ce o výměře 367 m2, vše v k. ú Kunči-
ce pod Ondřejníkem AJ, Brno za cel-
kovou cenu 34 850,- Kč, z toho cena 
za pozemky činí 32 150,- Kč a podíl 
za vytyčení pozemků činí 2 700,- Kč

• prodej části pozemku, p. č. 1209/115 
ost. plocha, jiná plocha o výměře cca 
40 m2 v k. ú. Kunčice p. O. PS, Kunčice 
p. O. za 300,- Kč/m2

• bezúplatnou směnu pozemků: část p. 
č. 1327 z vlastnictví PH, Kunčice p. O. 
za část p. č. 3424/3 ve vlastnictví obce 
Kunčice p. O. Zastupitelstvo obce po-
věřuje radu obce přípravou a schvále-
ním smlouvy o směně pozemků.

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

O čem mimo jiné jednala rada obce

O čem jednalo zastupitelstvo obce
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Marie Křiváková 92 let
Lubomír Večerka 83 let
Zdeněk Strnadel 83 let
Vlasta Jakubová 82 let
Jana Stillerová 75 let
Pavel Čermák 70 let
Věra Chaloupková 70 let
František Šnyta 70 let
Jan Humpolíček 70 let
Martin Sivek 70 let
Tomáš Hrubiš 65 let
Ludmila Konvičková 65 let

Naděžda Homolová 60 let
Pavel Pavlásek 60 let

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

Jubilanti říjen 2018

Vítání občánků

Společenská rubrika

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

V měsíci září jsme se naposledy 
rozloučili s paní Zdeňkou Šlech-
tovou.

V sobotu 8. září jsme v obřadní 
síni obecního úřadu přivítali nové 
občánky Kunčic pod Ondřejníkem 
– Vanesu Jančarovou, Elen Pajon-
kovou, Daniela Lišku, Vladimíra 
Marcola, Ellu Koplovou, Johanku 
Laskou, Jakuba Švarce a Stanisla-
va Čajánka. Dětem i rodičům pře-
jeme hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti. Foto: David Šrubař

(pokračování na str. 4)

Vzpomínky

Dne 20. 10. 2018 vzpomeneme 
90 let narození pana Zdeňka 
Máchy a zároveň 22. 12. 2018 

uplyne 42 let od jeho úmrtí. 

S úctou vzpomíná  
rodina Máchova 

Rozloučení

Slavíme 100 let od vzniku samostatného Československa
(dokončení ze str. 1) 

Jejich pozdější vojenské úspěchy 
sehrály významnou roli při jednáních 
o vzniku samostatného Českosloven-
ska v roce 1918 jako nástupnického 
státu někdejšího Českého království. 

Z naší obce se účastnilo legií celkem 
16 občanů. V Rusku 8 občanů, v Itálii 
1 a ve Francii 7 občanů.

Společný postup domácích a zahra-
ničních politiků v záležitosti samo-
statnosti Československa byl zahájen 
Tříkrálovou deklarací na počátku led-
na 2018. Deklarace obsahovala poža-
davek samostatnosti bez zmínky o Ra-
kousko-Uhersku.

Rakouský císař a uherský král Karel 
I. se snažil zachránit monarchii nabíd-
kou federalizace, adresovanou prezi-
dentu USA Wilsonovi, která byla zve-
řejněna dne 16. října 1918. Dne 17. října 
zaslal T. G. Masaryk prezidentu Wilso-
novi "Prohlášení nezávislosti českoslo-
venského národa", aby se mohl připra-
vit na odpověď Habsburkům.

Dne 20. října ve 3 hodiny odpole-
dne je americkým velvyslanectvím 
v Paříži úředně Benešovi sdělena od-

pověď prezidenta Wilsona rakous-
ko-uherské vládě, že mír bude jen za 
podmínky uznání samostatnosti Če-
choslováků a Jihoslovanů. Toho dne 
přestalo Rakousko-Uhersko mezi-

národně, právně a diplomaticky pro 
Spojence existovat.

Dne 28. října 1918 zahájila v Žene-
vě delegace Národního výboru vede-
ná Karlem Kramářem jednání s před-
stavitelem protirakouského zahra-
ničního odboje Edvardem Benešem 
o vytvoření a podobě samostatného 
československého státu. Bylo dojed-
náno, že nový stát bude republikou, 
prezidentem se stane Masaryk, Kra-
mář bude předsedou vlády. 

Dne 14. listopadu 1918 potvrdili 
poslanci Revolučního národního shro-
máždění jednohlasnou aklamací Ma-
saryka ve funkci prezidenta.

Na počest vzniku samostatné-
ho státu byly po celé vlasti vysazo-
vány tzv. Lípy svobody. V naší obci 
byla v roce 1918 také vysazena Lípa 
svobody u bývalé školy v dolní části 
obce (dnes MŠ Dolní) viz. foto. Ještě 
za mého mládí byla tato lípa označe-
na smaltovanou tabulí Lípa svobody.

Je důležité, abychom si vážili odka-
zu našich předků a dokázali hájit naši 
národní i osobní svobodu.

Tomáš Hrubiš, starosta obce
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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 spali-
nové cesty, volný a bezpečný přístup ke 
spalinové cestě a k jejím otvorům, do-
držení bezpečné vzdálenosti od hořla-
vých předmětů, zajištění požární bez-
pečnosti stavby a rovněž, zda nedošlo 

k zásadním změnám oproti stavu zjiš-
těnému při minulé kontrole nebo revi-
zi. Kontrolu spalinové cesty provádí 
oprávněná osoba, kterou je držitel 
živnostenského oprávnění v oboru 
kominictví.

Revize spalinové cesty se provádí 
před jejím uvedením do provozu, dále 
při každé stavební úpravě komína, při 
změně druhu paliva připojeného spo-
třebiče, před připojením spotřebiče do 
nepoužívané spalinové cesty atd. Revi-
zi spalinových cest může provádět 
oprávněná osoba, která je zároveň 
držitelem osvědčení revizního tech-
nika spalinových cest.

Čištěním spalinové cesty se rozumí 
čistící práce, zejména se zaměřením 
na odstraňování pevných usazenin, 
nečistot a kondenzátů. Čištění spali-
nové cesty provádí oprávněná oso-
ba, kterou je držitel živnostenské-
ho oprávnění 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 vymetací-
mi dvířky nebo ze střechy do komína. 
Místo písku lze použít i hasicí přístroj 
sněhový nebo práškový. Pokud je to 
možné, omezte přístup vzduchu do 
komína (např. uzavřením vzduchové 
klapky u kotle, odstraněním kouřovo-
du a utěsněním sopouchu třeba i sta-
rými montérkami).

Hasební práce však provádějte 
pouze v případě, že nemůže dojít 
k ohrožení zdraví nebo života za-
sahující 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

Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem
Vás zve na 

PIETNÍ VZPOMÍNKU NA ZESNULÉ
spojenou se vsypem zpopelněných ostatků zemřelých,  
která se koná v sobotu 27. října 2018 v 11:00 hodin 

na urnovém háji v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Upozorňujeme občany, že 
provozní doba sběrného místa 
na odpady bude ukončena ke 
dni 14. 10. 2018. 

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 2019. 

Děkujeme za pochopení.

Ukončena
provozní doba
sběrného místaVážení odběratelé vody,

blíží se termín zálohových plateb na vodné a stočné pro IV. čtvrtletí do 
25. října 2018.

Ing. Tomáš Hrubiš, jednatel společnosti

Kunčická s.r.o. - Zálohové platby  
za vodné a stočné 2018
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Fotoreportáž ze DNE OBCE 2018 

Přinášíme Vám fotoreportáž z le-
tošního – již 11. ročníku Dne obce.

Když jsem odkaz na fotografie posílal 
spolupořadatelům – přišla mi tato reak-
ce, o kterou se s Vámi velmi ráda dělím:

Míšo, to jsou úplně LUXUSNÍ fotky 
dokumentující, jak úžasný ten DEN 
OBCE to byl a hlavně, jak si ho lidi 
užili, ve všech věkových kategoriích. 
Jsem nadšená, jak se tu máme a že 
tu bydlím! :-)

Souhlasím a přidávám se k podě-
kování všem spolupořadatelům, kte-
rých je takové množství, že jsem z toho 
vždy úplně naměko. Bohužel je nemo-
hu všechny jmenovitě vypsat, protože 
se jedná o desítky lidí. Zejména děkuji 
domácímu spolku TJ Sokol za skvělou 
spolupráci při přípravě areálu na tuto 
akci – zejména panu Bohumíru Čaján-
kovi a panu Vítu Majerkovi.

Děkuji tedy všem spolupořadatelům 
- Pivovaru Kunčice pod Ondřejníkem, 
Farmě Menšík, Myslivcům, Rybářské-
mu spolku, Sboru dobrovolných ha-
sičů, agentuře Silver B.C., manželům 
Masmanidu, Spolku Tradice v Kunči-
cích, TJ SOKOL – oddílu kopané a od-
boru SPV, Včelařům, zaměstnancům ZŠ 
a MŠ Karla Svolinského, zejména těm, 
kteří připravovali děti na vystoupení 
a paním družinářkám za snag golf, za-
městnancům obce – zejména technic-
kým zaměstnancům, kteří bezchybně 
připravili areál TJ SOKOL, paní Monice 
Motykové za následný úklid, paní Jola-
ně Bartoníčkové za krásné a kreativní 
vlastnoruční výrobky, paní Studníko-
vé za možnost radost z písku, Dagmar 
Drastíkové (Daflex Systém), týmu fir-
my Aquazorbing, klaunům a klaunicím 
ze společnosti Cirkus jinak, trenérkám 
Beskyďáčku za skělou přípravu a or-
ganizaci turnaje, fotbalistům za horní 
i dolní konec, panu Davidu Šrubařovi za 
skvělou fotodokumentaci akce a jeho 
kolegyni za úžasný přístup ve fotokout-
ku, který nám mnohým přinesl spous-
tu radosti a zábavy. Panu architektu 

Maternovi a Zdeňkovi Strnadelovi za 
představení vítězného návrhu urbani-
sticko – architektonické soutěže Nové 
centrum obce v Kunčicích pod Ondřej-
níkem a mnoha dalším za úžasné neu-
věřitelné nasazení a skvělou organizaci 
akce. Děkuji také všem účinkujícím – 
CM Ondřejníček, školnímu sboru, skvě-
lému tělesu ŠUBADUBABAND, folko-
vé kapele POUTA, dýdžejovi ! Byli jste 
skvělí, díky a zase za rok 7. září 2019!

Celou fotogalerii z akce nalezne-
te zde: https://www.zonerama.com/
srubard/Album/4625537

Většinu fotografií také na webu 
obce http://www.kuncicepo.cz/foto-
galerie2018 Michaela Šebelová

Ocenění občanů
Na dni obce na počest 100 let repub-

liky visela naše státní vlajka, protože 
je to obecní svátek, tak také obecní 
prapor a protože si v letošním roce 
připomínáme 120 let založení SDH, 
tak i nový hasičský prapor. 

O ocenění 4 občanů, kteří z rukou 
starosty obce obdrželi ocenění se do-
čtete na str. 7.

Nový hasičský prapor
Na letošním dni obce byl také slav-

nostně představen nový hasičský 
prapor. Můžete si jej také zblízka pro-
hlédnout na fotografiích pana Davida 
Šrubaře.

Ke stému výročí založení republiky 
a stodvacátému výročí dobrovolné-
ho hasičského sboru v Kunčicích pod 
Ondřejníkem se konečně splnil snad 
poslední ze snů kunčického hasiče. 
Za finanční pomoci naší obce, krajské 
dotace a vlastních prostředků sbo-
ru byl zakoupen slavnostní historic-
ký prapor, který byl posvěcen letos 
24. června. Tímto se náš SDH stal sou-
částí velké rodiny hasičů, která je za-
štítěna tímto významným symbolem. 

Prapor je ručně vyšívaný, výroba tr-
vala několik měsíců. Na straně červené 

můžete vidět nápis našeho sboru i s le-
topočty 1898 a 2018, ve středu prapo-
ru je hasičský znak příslušný naší obci. 
Na modré straně vidíme výjev, kdy sva-
tý Florián hasí z vědra kostel sv. Maří 
Magdalény. Ve Starých pamětech Kun-
čic je uvedeno, že se tato událost oprav-
du stala, a to někdy v roce 1861. Tehdy 
nejdříve začala hořet fara, potom kos-
tel a dále fojtova stodola. 

Osadníci v hrůze zmateně pobíha-
li, nebyli nikdy vedeni, jak čeliti ohni. 

Jak dopadl KUNČICKÝ VÍCEBOJ 
na Dni obce

Předškoláci: 
1. místo Gustav Stiller 14 bodů
2. místo Adam Kuchta 13 bodů
 Tadeáš Pavelek               - ˈˈ -
 Aleš Pšenica               - ˈˈ -
3. místo Vojtěch Velička 12 bodů
 Vilém Zajac               - ˈˈ -

I. stupeň: 
1. místo Lukáš Brachniak 18 bodů
 Anička Ferfecká               - ˈˈ -
2. místo Jan Brachniak 17,5 bodů
3. místo Pavla Brachniaková 17 bodů

II.stupeň:
1. místo schází jméno 18 bodů
2. místo Monika Maroszová 15 bodů
3. místo Sára Šebestíková 14 bodů

Ženy:  
1. místo Hana Pargačová 17 bodů
2. místo Petra Mertová 16 bodů
3. místo Adéla Melicherová 15 bodů

Muži:
1. místo Pavel Merta 20 bodů
2. místo Petr Klímek 12 bodů
 Jan Melicher               - ˈˈ -
3. místo Michal Ferfecký 9 bodů

Blahopřejí pořadatelé odboru Sport 
pro všechny TJ Kunčice p.O.

Foto: David Šrubař
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Obec Kunčice pod Ondřejníkem udělila u příležitosti 
120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Kunčicích 
pod Ondřejníkem OCENĚNÍ za dlouholetý přínos v oblas-
ti požární ochrany (výchova mládeže a aktivní činnost ve 
sboru dobrovolných hasičů) paní Věře Kahánkové.

Věra Kahánková
• Od roku 1992 vedoucí 

mládeže – celoroční práce 
s dětmi (tréninky, závody 
a soutěže v celém regionu 
MSK, vícedenní soustře-
dění a pobyty)

• Každoročně v okresní 
soutěži hry Plamen umís-
tění na předních místech, 
několikrát účast v kraj-
ském kole hry Plamen – 
nejlepší umístění 2. místo

• Organizování kulturních 
a sportovních akcí pro 
okrsek SMRK

• Administrátor webových stránek SDH
• Za práci s dětmi oceněna Medailí za výchovu, uděle-

nou Ústředním výborem SHČMS

Obec Kunčice pod Ondřejníkem udělila OCENĚNÍ za 
celoživotní přínos v oblasti tělovýchovy a sportu, těles-
né výchovy mládeže, cvičení dospělých i seniorů a za do-
sud aktivní činnost ve Svazu tělesně postižených paní 
Marii Majerkové.

Marie Majerková
• V r. 1953 sestra v nemoc-

nici Čeladná
• V r. 1960 vstoupila do So-

kola
• V r. 1967 cvičitelský kurz 

a od té doby cvičitelka
• Od r. 2007 cvičitelka 

zdravotní tělesné výcho-
vy - dosud

• Od r. 2015 působí jako 
cvičitelka ve Frýdlantě n. 
O. ve Svazu tělesně posti-
žených - dosud

Ocenění občanů obce za jejich mimořádný přínos a práci

Děkujeme za pozitivní  
příklad pro ostatní  

a přejeme hodně sil a pevné  
zdraví do dalších let!

Obec Kunčice pod Ondřejníkem udělila OCENĚNÍ za celo-
životní přínos v oblasti tělovýchovy a sportu, tělesné výchovy 
mládeže, cvičení dospělých i seniorů panu Vilému Majerkovi.

Vilém Majerek
• Cvičí od 6 let ještě za první 

republiky až do 2. sv. války
• Po válce si udělal cviči-

telský kurz, cvičil žáky, 
cvičitelem žáků byl 33 let

• Po ukončení zákl. voj. 
služby byl zvolen náčelní-
kem TJ a stal se vedoucím 
žáků a mužů jako trenér 
sportovní gymnastiky

• Během zákl. voj. služ-
by byl členem družstva 
spor. gymnastiky Vojen-
ského okruhu Trenčín

• Nacvičil všechny Spartakiády, často i jako okresní ve-
doucí

• Sportovní gymnastiku prováděl závodně, byl členem 
družstva ústředního výboru Sokola

• V r. 1956 se účastnil oslav vídeňského Sokola
• Byl členem okresního a krajského výboru bývalé 

ČSTV, kde pracoval v komisi základní a rekreační tě-
lesné výchovy

• Sportu se věnuje dosud, je členem výboru SPV v Kun-
čicích p.O.

Obec Kunčice pod Ondřejníkem udělila u příležitosti 
120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Kunči-
cích pod Ondřejníkem OCENĚNÍ za dlouholetý přínos v ob-
lasti požární ochrany (aktivní činnost v jednotce a sboru 
dobrovolných hasičů) panu Pavlu Kahánkovi.

Pavel Kahánek
• Velitelem jednotky Sbo-

ru dobrovolných hasičů 
v Kunčicích p.O. od roku 
1979 do roku 2010, od té 
doby zástupce mladých 
velitelů v jejich nepřítom-
nosti

• Po celou dobu členství 
pracuje jako člen výboru 
SDH

• V současné době starosta 
okrsku číslo 12 - SMRK

• Člen výkonného výboru 
okresu Frýdek-Místek

• Nejvyšší vyznamenání – Medaile sv. Floriána a Me-
daile za mimořádné zásluhy – obě uděleny Ústředním 
výborem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
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V červnu t. r. se moje manželka Eliš-
ka se svou kamarádkou Věrkou zú-
častnily týdenního autobusového zá-
jezdu na Podkarpatskou Rus. Na mne 
spadla povinnost starat se po tu dobu 
nejen o sebe samotného, ale i o našeho 
psa. Proto jsem souhlasil s tímto zámě-
rem s podmínkou, že se pokusí naplnit 
můj dávný sen – navštívit na Ukrajině 
původní místo, kde náš kunčický dře-
věný kostelík kdysi stával, tj. obec Gli-
ňanec u Činadova, správní okres Sva-
lava, kraj Mukačevský.

Historii kostelíku u nás (viz obr. 1) 
jsem popsal a opublikoval roku 1993 
nejen v knížce „Historie lázní Skalka“ 
(která se dočkala již čtvrtého vydá-
ní), ale i v našem místním Zpravoda-
ji. Dnes je příběh zakoupení a převe-
zení kostelíku centrálním ředitelem 

Dr. Ing. E. Šebelou do Kunčic p. O. dob-
ře znám (jakož i jeho znovupostavení 
a vysvěcení v roce 1931), neboť z výše 
uvedených pramenů vycházejí i další 
autoři a proto jej nebudu opakovat. 
Jaké však byly osudy kostelíku na jeho 
původním místě v obci Gliňanec zůstá-
vá zahaleno časem.

V rámci přípravy na cestu jsme na 
internetu dlouho a marně hledali ne-
jen v současných, ale i historických 
mapách zmíněnou obec. Již to vypa-
dalo, že vůbec neexistuje. Rozpozná-
vání komplikovala ukrajinská grama-
tika a v maďarských mapách jsme se 
ztráceli úplně. Až na jedné staré mapě 
byl název Gliňanec zaznamenán, ale 
v nedostatečném měřítku pro jasné 
stanovení polohy. 

(pokračování na str. 11) 

Zpráva o hledání a návštěvě původního místa 
kunčického dřevěného kostelíku

Kulturní památka v obci

1. Současný snímek kostelíku svědčí nejen o tom, že i u nás 
byl citlivě zakomponován do krajiny, ale že byl i řádně opra-
ven a je pravidelně udržován

3. Výhled od pahorku do údolí a protějších strání 4. Hřbitovní kaple (zvonička) na svahu návrší

2. Pahorek po bývalém dřevěném kostelíku, kde se nachá-
zí v současnosti několik hrobů, z nichž dva světlé náhrobky 
jsou dobře patrné

5. Nový zděný kostel ve vesnici
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(dokončení ze str. 10)
Manželka proto několikrát telefo-

nicky i mailem kontaktovala Ukrajin-
skou ambasádu se žádostí o pomoc, 
ale zcela bezúspěšně. Tak se stal zá-
jezd pro mou ženu a její kamarádku 
velkým dobrodružstvím. 

Předposlední den pobytu na Ukrajině 
dostali účastníci v Mukačevě na 90 mi-
nut volný program. Obě dámy vypátra-
ly jednoho taxikáře, který věděl kam 
jet a uvolil se návštěvu ve vyhrazeném 
čase zrealizovat za celkem příznivých 
cenových podmínek (eura nechtěl, pou-
ze místní měnu). Dobrodružstvím byla 
již samotná cesta, neboť kromě stát-
ních silnic jsou tamní cesty plné hlu-
bokých výmolů, takže lze po nich pou-
ze kličkovat v rychlosti nepřekračující  
20 km/hod., což při setkání s protije-
doucím dopravním prostředkem cestu-
jícím prudce zvedalo adrenalin. K tomu 
přistupoval i stav starého Žigulíku, je-
hož sedadla byla zcela rozpadlá, jakož 
i další části vozu (např. dveře). 

Nicméně nakonec všechno dobře 
dopadlo. V obci Gliňanec jim jedna 

stará babka – pamětnice ukázala ono 
místo na vrcholku kopce, kde koste-
lík kdysi stával (viz obr. 2). Na jeho 
návrší se nachází od nepaměti místní 
hřbitov se zděnou zvonicí (viz obr. 4), 
sloužící patrně i jako márnice. Poloha 
kostelíku byla kdysi velmi působivá, 
neboť z vrcholku návrší kde stával je 
krásný rozhled nejen do údolí, v němž 
se vesnička nachází, ale i na všechny 
okolní kopce vůkol (viz obr. 3).

Nový velký zděný kostel (viz obr. 5) 
byl postaven na přístupnějším místě 
přímo u silnice ve vesnici (a to ještě dří-
ve, nežli byl ten starý, dřevěný a zchát-
ralý a vlastně už nepotřebný, odprodán 
a odvezen). Stávající stav byl fotogra-
ficky zdokumentován. Problémem bylo 
pouze specifikum tamních hřbitovů, že 
jsou zcela zarostlé do výše pasu pleve-
lem.  Jan Folprecht
Kunčice pod Ondřejníkem dne 27.7.2018

Zpráva o hledání a návštěvě původního místa 
kunčického dřevěného kostelíku

Ing. Eduard Šebela, Dr. mont. h. c
21. 9. 1878 – 26. 7. 1952

….veškerým svým konáním se zasloužil o Ostravsko  
a celý moravskoslezský region…

U příležitosti 140. výročí narození pana Eduarda Šebely, bude u dřevěné-
ho kostelíku odhalena pamětní deska tomuto mimořádnému muži, díky 

kterému kostelík v obci máme. 
Veřejná část vzpomínkové akce proběhne  

v neděli 4. listopadu od cca 13:00. 
Srdečně zve rodina Šebelova

VE SPOLUPRÁCIREALIZUJE VE SPOLUPRÁCI

více informací

www.shf.cz
VSTUPNÉ 150,-KČ
senioři, studenti, ZTP 100,-Kč
ZTP/P 50,-Kč / děti do 15 let zdarma

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
on-line na www.shf.cz
nebo v místě konání koncertu 30 min. před zahájením

ZA FINANČNÍ PODPORY KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Transitus 
Irregularis
JAZZ – REYNEK – BAROKO

18/11/2018 / 15.00
KUNČICE POD
ONDŘEJNÍKEM

Dřevěný kostel 
sv. Prokopa 
a Barbory
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Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/
16_035/0002114

Tento projekt je spolufinancován 
Evropskou unií – Fondem soudržnosti 

v rámci Operačního programu Život-
ní prostředí.

Předmětem podpory je realizace 
projektu spočívající ve vyhotovení 
digitálního povodňového plánu a vy-
budování funkčního moderního sys-
tému varování a vyrozumívání před 
povodňovým nebezpečím ve správ-

ním území obcí Tichá a Kunčice pod 
Ondřejníkem. V rámci projektu budou 
vytvořeny 3 hlásné profily kategorie 
C. Realizací projektu bude 244 obyva-
tel chráněno protipovodňovými opat-
řeními a 2 obce budou chráněny digi-
tálním povodňovým plánem.
Celkové způsobilé výdaje:  
  8 127 432 Kč
Dotace EU:  5 689 202 Kč (70 %)
Příspěvek příjemce podpory:  
  2 438 230 Kč (30 %)

Datum zahájení realizace projek-
tu: 13. 9. 2017. Datum plánovaného 
ukončení projektu: 31. 3. 2019

Řídící orgán: Ministerstvo životní-
ho prostředí; Zprostředkující subjekt: 
Státní fond životního prostředí ČR; 
Příjemce dotace: Obec Tichá.

Tento projekt byl také podpořen Mo-
ravskoslezským krajem v rámci Pro-
gramu podpory financování akcí s pod-
porou EU pro obce do 3 tisíc obyvatel.

Povodňový plán obce Kunčice pod 
Ondřejníkem naleznete na http://kpo.
povodnoveplany.cz/. 

Zkušební provoz bude probíhat 
zhruba do poloviny listopadu.

Zpracování digitálního povodňového plánu  
a vybudování varovného výstražného systému ochrany před 
povodněmi pro obce Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem

Projekt 
„Zpracování digitálního povodňového plánu  

a vybudování varovného výstražného systému ochrany před 
povodněmi pro obce Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem“ 

je spolufinancován 

Evropskou unií 
(Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí) 

a Moravskoslezským krajem 
(Programem podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel). 
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proběhne ve středu 14. 11. 2018 

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.

O perníkové chaloupce s myškou Klárkou a veverkou Terkou 

sobota 20. 10. 2018 

10:00 

Předprodej u paní Daniely Kociánové na obecním úřadě 
od 08. října 2018. Cena vstupenek: děti do 6 let: zdarma 
ostatní: 50,- Kč. Sál otevřen od 09:30. 
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D ne 20 .9. 2018 s e 
uskutečnil velmi zdaři-
lý autobusový zájezd do 
Lešné a Příboru. Nejpr-
ve jsme navštívili zámek 
Lešná u Valašského Me-

ziříčí s nádherným zámeckým par-
kem s vzácnými dřevinami. Zámec-
ká expozice byla velmi zajímavá vč. 
podrobného výkladu. Poté nás au-
tobus odvezl do města Příboru, kde 
jsme měli domluvenou exkurzi v pia-

ristickém klášteře s přilehlou bylin-
kovou zahradou procházkovým kro-
kem jsme došli na náměstí Sigmun-
da Freuda kde stojí jeho rodný dům 
a památník. Po lehkém občerstvení 
jsme odjížděli zpět k nám do K.p.O. 
Na Hutařstvi už měli pro nás připra-
vené obědy, takže nám opravdu nic 
nescházelo. Počasí bylo opravdu nád-
herné, všichni všichni byli spokojeni, 
co více si přát? Abychom se nadále 
mohli zúčastňovat takových akcí!!!

Autobusový zájezd

Podzimní 
vycházka

Plánována vycházka pro senio-
ry, se bude konat 25.10.2018, sraz 
u Hutařstvi v 8.30 hod. Trasa po-
vede pod Ondřejník na dančí far-
mu, pak po okrajovce na horní část 
obce a dále k BRC.  Za ASPV Z.K.

20.10.2018 O perníkové chaloupce s myškou Klárkou a veverkou Ter-
kou

20.10.2018 Randění po třicítce - Divadlo U lípy
28.10.2018 Výročí posvěcení farního a „ruského“ kostela
5.11.2018 Zbigniew Czendlik (Postel - hospoda - kostel)
14.11.2018 Lampiónový průvod
18.11.2018 “Čtvero ročních období – Hudební výlety” - koncert v rám-

ci Svatováclavského hudebního festivalu - kostel sv. Prokopa 
a sv. Barbory

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

Kalendárium připravovaných akcí
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Beskyďáček v Kunčicích pod Ondřejníkem
Chtěly bychom touto cestou podě-

kovat všem dětem, které chodí a hrají 
volejbal pod kroužkem ,,Beskyďáček“.

Máme za sebou hodně úspěchů 
a z každého turnaje, jsme si vždy do-
vezli medaile. Na Velikonoce jsme hráli 
,,O pohár škol“ a dovezli si druhé mís-
to, kterého se zúčastnilo na 12 škol.

Jelikož dětí, které chtějí hrát je to-
lik, že ,,Kunčice“ jako jediné jezdí na 
turnaje autobusem.

Dne 27.6.2018 jsme se s dětmi 
z BESKYĎÁČKU zúčastnili turnaje 
„O pohár starosty“, který se konal na 
Ostravici.

Byl to turnaj na zakončení sezóny 
a nám se skutečně vydařil.

Hráli jsme v několika barvách – žlu-
tá, oranžová, červená, oranžovočerve-
ná a modrá.

Našim dětem se natolik dařilo, že 
jsme až na žlutou barvičku, kde jim 
medaile unikla o fous, tak se nám po-

dařilo získat medaile a to 2 bronzové, 
3 stříbrné a jednu zlatou.

Z celkového počtu hráčů a týmu jsme 
nakonec vybojovali a ZLATÝ POHÁR 
STAROSTY vyhráli a dovezli domů.

…hráli jste skvěle, bojovali jste  
o každý míč a tímto máte od nás tre-
nérek velký dííííííííík.

Simča a Renča
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Ze života školy a školky

První školní den začal pro prvňáč-
ky už ráno doma při slavnostním oblé-
kání. Ještě aktovku a vyráží se! Hurá! 
Škola! Ve třídě si každý žáček našel 
svoje místo v lavici vedle svého kama-
ráda. U nás ve třídě jich zasedlo 20. Po 
přivítání dospělých a hlavně dětí, jsme 
si povídali o prožitých odpočinkových 

prázdninách a těšení se na školu. Prv-
ňáčky přišel pozdravit i pan starosta 
Tomáš Hrubiš, který přinesl dětem 
pastelky s jejich vlastním jménem. 
Pan ředitel Jaroslav Goj popřál žáčkům 
mnoho chuti a elánu do školní práce 
a pasoval děti na žáky 1. třídy. A pak 
už první školní úkol - nachystat si věci 

do aktovky. Po jeho zvládnutí jsme se 
s dětmi rozloučili s pocitem, že se bu-
dou na zítřejší školní vyučování moc 
těšit. Přeji dětem, aby škola byla pro 
ně místo, kde jim bude příjemně, kde 
se něčemu naučí a kde získají mnoho 
kamarádů. 

Mgr. Eva Halatová, tř. uč.

Jinotaje v poezii jsme se 25. září 
s žáky 6. a 7. třídy vydali hledat do 
naší knihovny. Tam nás již čekala 
paní knihovnice Radka Zemanová. 

Po krátkém seznámení s knižním fon-
dem a provozem knihovny žáci used-
li v zasedací místnosti k pozornému 
čtení z básnických sbírek. Po určené 

době četby měli za úkol zpracovat 
malý pracovní list. Na základě svých 
poznatků z četby pak v závěru dvou-
hodinové lekce sdělovali všem ostat-
ním své dojmy. Činnost je zřejmě zau-
jala, protože vydrželi pracovat v klidu 
a zodpovědně. Před odchodem zpět 
do školy jsme s malou kytičkou podě-
kovali paní knihovnici za umožnění 
výuky v prostředí knihovny. Také já 
chci poděkovat knihovnicím za dob-
rou spolupráci a těším se na další ne-
tradiční hodiny češtiny.

Mgr. M. Kahánková, uč. ČJ

Slunné prázdniny končí, škola začíná…

Jinotaje v poezii

O podzimní výzdobu OÚ se postarali naši 
noví prvňáčci a Natálka Kociánová.
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V úterý 18. září se žáci naší školy 
Jiří Knapek, Hana Macurová, Evelína 
Polohová, Robin Šigut, Patricie Ema 
Kadúchová, Jonáš Kasl, Sára Vykruto-
vá, Jan Macura, Kristýna Konvičková 
a Roman Řezníček zúčastnili závodu 
okrskového kola přespolního běhu pro 
1. stupeň, který se i letos konal na fot-
balovém hřišti v Ostravici. Soutěžilo 
se v kategoriích: 1.– 5. ročník /dívky 
a 1.– 5. ročník/chlapci. Za nádherného 
slunného počasí všichni naši sportov-
ci doběhli šťastně do cíle. Nejlépe se 
však vedlo Jiřímu Knapkovi z 1. třídy 
a Evelíně Polohové z 2. A třídy. Oba se 
ve své kategorii umístili na krásném 
2. místě, což znamená, že postupují 
do okresního kola, které se uskuteční 
2. íjna v Jablunkově. 

Všem atletům moc gratulujeme 
a Jirkovi a Evelíně budeme držet palce.

Mgr. Jarmila Mecová

Ve dnech 14. a 21. září jsme přivítali 
v naší škole lektory projektu Všeobec-
né zdravotní pojišťovny nazvaného 
Vzpoura úrazům. Lektory byli proško-
lení invalidové – paraplegici a kvadru-
plegik- kteří dětem nejen povyprávě-
li jejich osud, tedy jak se stali tělesně 
postiženými, ale zejména je seznámili 
s nejčastějšími příčinami úrazů. Upo-
zornili je na rizikovost určitých život-
ních situací a pokusili se naučit je, jak 
lze vhodnými preventivními opatře-
ními tato rizika omezit na minimum. 

Mgr. Alena Charbuláková

V úterý 4. 9. jsme se vydali na pro-
cházku s cílem naučit se bezpečně 
chovat na silnici. Žáci deváté třídy 
společně s p. uč. Charbulákovou pro 
nás připravili skupinovou práci o do-
pravě v obci. Děti poznávaly základní 

dopravní značky, učily se o barvách na 
semaforu a správně přecházely cestu 
po přechodu pro chodce. Děkujeme za 
poučnou akci pro prvňáčky.

Eva Halatová a žáci 1. třídy

Přespolní běh  
– 1. stupeň

VZPoura úrazům

Bezpečná cesta do školy

Galerie Karla 
Svolinského

Stálá expozice v Galerii Kar-
la Svolinského při Základní škole 
v Kunčicích pod Ondřejníkem je 
ve školním roce 2018-2019 z důvo-
du stavebních úprav otevřena jen 
v omezeném rozsahu. 

Děkujeme za pochopení.
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lektorka zdravotního cvičení
Řezníčková DiS.

Veronika

Trápí vás bolesti zad, kloubů, migrény?
Chcete posílit a zpevnit postavu?
Chcete zlepšit vaši kondici?
Máte problémy s držením těla?

Máte chuť na sobě pracovat?
Chcete se vydat na cestu zdravého pohybu?

zdravotně funkční cvičení          sportovní a relaxační

masáže          svalový a fasciální strečink

měkké techniky          mobilizace          cvičení SMSystém

777582431
reznickovaveronika@seznam.cz

Frýdlant nad Ostravicí
Beskydská 1251

Pracovní doba:
pondělí - sobota
 dle objednání

Co se děje v okolí

POZVÁNKA na slavnostní zasazení STROMU SVOBODY
ke 100. výročí vzniku Československé republiky

v sobotu 27. října 2018 od 15.00 hod. v parku Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné 
Výsadba proběhne jako připomínka významu svobody a demokracie za doprovodu dětského pěvec-
kého sboru Základní školy v Čeladné.
Tuto celostátní akci organizuje Nadace Partnerství. Dosud je na stránkách www.stromysvobody.cz přihlášeno 846 
výsadeb nových stromů a bylo nalezeno již 3 052 Stromů svobody (vysazených v letech 1918, 1919, 1928, 1945, 1968).

Přijďte a připojte se symbolicky k výsadbě dalšího stromu svobody, tentokrát v parku BRC.
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Pronajmu RD v Kunčicích pod Ondřejníkem,  
dlouhodobě, od 1.1.2019, 

zn. Pohoda Pod Stolovou, cena 10.000 czk/měs.+el.
kontakt: tel. 731 75 75 71

email: kpb@seznam.cz

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

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

Telefon: 603 315 738

HOSPŮDKA NA KOPEČKU 
oznamuje změnu otevírací doby v době  

od 1.10.2018 do 31.3.2019

Pondělí – Čtvrtek   10.00 – 16.00 
(v případě akce – sraz, večírky, pohřeb… po domluvě 
bude odpoledne Hospůdka pro Vás otevřena)

Pátek – Sobota  10.00 – 22.00
Neděle   10.00 – 21.00

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 

nabízí 
 

domácí vánoční cukroví 
 

...linecké, kokosové, marcipánové, 
karamelové, čokoládové, vanilkové rohlíčky, 

rumové kuličky…a spoustu dalších… 
 

 
Cena včetně balného … 450,- /1 kg 

Objednávky přijímáme do 2.12.2018 
na tel. čísle   606 389 774 
                     724 399 919 

HOSPŮDKA NA KOPEČKU 
Kunčice pod Ondřejníkem 

                             
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

nabízí 
 

rozvoz obědů – polední menu PO - PÁ 
 

Výběr ze čtyř druhů jídel, dvou polévek 
Cena obědu dle výběru 

 

- Menu 1. - 79,- 
- Menu 2. - 81,- 
- Menu 3. - 83,- 
- Menu 4. - 85,- 

 
! Rozvoz po Kunčicích zdarma ! 

Každou středu k menu moučník zdarma 
Platba  – v hotovosti, stravenkami, 

bankovním převodem 
 

Informace a objednávky na tel. čísle   606 389 774 
                                                             724 399 919                 
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