
Podzimní  
vycházka
17. října

Lampiónový  
průvod
13. listopadu

Povídačky  
o zbojnících aneb 
Ondráš     22. listopadu

98 Větrná  
pohádka
23. listopadu
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Kdo se letos na úspěšném průběhu 
této celoobecní akce podílel?

TJ Sokol, zejména pak oddíl kopané 
a odbor SPV. Sbor dobrovolných ha-
sičů, Včelaři Myslivci, Rybářský spo-
lek, zaměstnanci ZŠ a MŠ Karla Svo-
linského, zejména paní družinářky, 
zaměstnanci obce, starostka a mís-
tostarosta, Monika Motyková, Kris-
týna Majerková, Pivovar Ogar, Farma 
Menšík, manželé Masmanidu, firma 
Radost z písku, tým firmy Aquazor-
bing, klauni a klaunice ze společnos-
ti Cirkus jinak, také domácí klauni 
Květa a Karel, fotbalisté za horní  

i dolní konec, společnost Tatra Trucks, 
pan Roman Válek, DJ Rudolf Hlucháň 
a další.

Kdo vystupoval na pódiu? Dagmar 
Drastíková (Daflex Systém). Katka 
Niklová vedoucí CM Ondřejníček při-
pravila celé komponované pásmo, kde 
kromě domácího Ondřejníčku vystou-
pili také dospělí sólisté a muzikanti  
z Radhoště, soubor Pstružovské pa-
nenky a sólistky ze Sedmikvítku. Škol-
ní sbor. Kapela Marian & 333 předved-
la parádní show, včetně zapojení dětí 
do rockového koncertu! Všichni byli 
skvělí. Děkuji!

Všem mockrát děkuji za úžasné 
nasazení a pomoc! Díky a zase za rok  
12. září 2020! Již teď můžeme prozra-
dit, že večerní koncert bude určitě stát 
za to. Přijede totiž ABBA CZ 😊!

Michaela Šebelová

Vážení spoluobčané, 
úvodník pro říjnové vydání obec-

ních novin píši v době, kdy nás navždy 
opustil zpěvák Karel Gott. Napadlo 
mne tak uctít jeho památku tím, že svůj 
úvodník složím převážně z názvů pís-
ní, které nazpíval. Některým se to bude 
zdát jako dobrý nápad. Jiným určitě ne. 

C´est la vie.
Hej, páni konšelé začít opravdu 

nemohu. Snad nebude neuctivé, když 
začnu Hej, páni, dámy. 

Mnozí z nás si přejeme Být stále 
mlád. Co na tom. Ale kdo ví, Co su-
dičky přály nám.

Mnozí si jistě myslí, že to byl Chlap 
jak má být.

Byl miláčkem dívek a žen. Jaké 
dívky se ale líbily jemu? 

Dívka jako porcelán... Dívka tou-
lavá… Dívka s kyticí… Dívka z obra-
zu… Dívka z reklam… Dívka závod-
ník...  Nebo snad Dívka Žlutý anděl…

Mnohým ženám a dívkám jistě pře-
dal Náruč růží.

Jedna z nich byla určitě Ta pravá.
Řekl jí Čau lásko. Kam se schoulíš.  

Možná taky Den je krásný.
Taky možná přiznal: Kávu si osla-

dím. Když muž se ženou snídá.
Možná měl rád Mlčení ve dvou.
Možná často v dálce slyšel Zvonky 

štěstí.
Jako každý někdy měl možná Vrás-

ky z lásky.
Věřím, že si často říkal Zůstanu 

svůj.
Věřím, že jeho život byl Velká jíz-

da, možná pro některé Ďábelská jíz-
da.

Věřím, že si ještě přál Žít. 
Svým dětem možná vyprávěl Když 

jsem já byl tenkrát kluk. 
Jistě se se svými dětmi těšil na Bílé 

Vánoce. Možná doufal v Zázrak Vá-
noční. Tajně schoval Oříšek pro Po-
pelku. Zajímal se Kdepak ty ptáčku 
hnízdo máš.

Pro některé z nás se bude navždy 
procházet V zahradě snů, ve které bude 

létat Včelka Mája a vedle ní Die Biene 
Maja. 

Věřím, že by nám všem naposledy 
řekl: Já žil, jak jsem žil… Já měl vás 
rád… A možná by nám poradil: Jdi 
za štěstím.

Přestože jsme prostor pro úvod-
ník tentokrát rozšířili, nebylo možné 
zahrnout všechny písně. Možná jste 
měli rádi úplně jinou jeho píseň. Tak 
si ji pusťte. 

Třeba Píseň na dobrou noc, Píseň 
útěchy, Píseň pro Martinu. Píseň pro 
Káťu, Píseň Větrných mlýnů. Možná 
jsou to všechno Písně těchto dnů. Jistě 
jich máte plný Trezor. 

A možná jedna rada na závěr pro ty, 
co jsou smutní. „Páni a paní, vím jak se 
ruší žal“, zkuste si pustit Lady Carneval.

Jsem přesvědčená, že každý máme 
Milión důvodů k tomu myslet si, to či 
ono. Věřím ale, že ať jsou naše názo-
ry jakékoliv, na jednom se shodneme. 
Jeho život, to byla Muzika.

Vaše Míša

Fotoreportáž z 12. ročníku DNE OBCE na str. 6-7

Slovo starostky
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Obec informuje

Vodovod Koliby – Pícha
Výkopové práce na výstavbě Vo-

dovodu v Kolibách jsou téměř hotovy. 
Aktuálně probíhá společně se zástup-
ci společnosti Kunčická s.r.o. příprava 
na úprava tlaku vody v potrubí, aby ne-
byl po spuštění provozu příliš vysoký. 

Střecha na obecním úřadě 
je opravená 

Kdo jezdíte pravidelně okolo obec-
ního úřadu, jistě jste si všimli, že celé 
září bylo okolo budovy postaveno leše-
ní. A postupně nejprve mizela, a potom 
zase přibývala, střecha. Zaměstnanci 
firmy Střechy Kamil Šnyta pracovali 

perfektně. Věřím, že nám nová střecha 
bude opět dlouho sloužit. Příští rok plá-
nujeme opravit i druhou část střechy. 
Zde ale není třeba měnit celou krytinu, 
bude stačit kvalitní nátěr. 

Navýšení kapacity ZŠ Karla 
Svolinského - Přístavba školy

Stavba byla oficiálně dokončena  
v termínu. V pátek 13. září byl vydán 
kolaudační souhlas s užíváním stavby, 
což věřím, že stavbě přinese štěstí 😊 Od  
16. září slouží spokojeným dětem. Jako 
na vše nové, bude potřeba si zvyknout. 
Ještě nějakou dobu nám bude trvat, než 
vše do detailů vybavíme zařizovacími 
předměty. Zejména část pro Galerii si 
bude muset počkat do příštího roku. 

Energetické úspory tělocvičny ZŠ
Obě části tohoto projektu (výměna 

oken a instalace nové vzduchotechnické 
jednotky) byly dokončeny ke konci září. 
Aktuálně vyřizujeme administrativní 
záležitosti. Čekáme na aktualizované 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kte-
ré má být upraveno přesně dle vysou-
těžených cen. Jakmile bude vyřízeno, 
požádáme o platbu a také začne být ad-
ministrována půjčka ze Státního fondu 
životního prostředí na naši spoluúčast.

Zázemí pro mimoškolní aktivity
Obě části tohoto projektu (dodáv-

ka nábytku a pomůcek pro výuku) 
byly dodány v termínu – 4. září 2019. 
Celkové výdaje projektu byly ve výši 
1 400 000 Kč. Již jsme požádali o plat-
bu dotace a obdrželi jsme čerstvě 
informaci, že byl již vydán pokyn 
k platbě příspěvku z fondů EU ve výši 
1 106 840,19 Kč. Tyto prostředky budou 
již brzy připsány na náš účet. Finanční 
prostředky z rozpočtu obce tak budou 
ve výši 300 000 Kč. 

Připravila Michaela Šebelová, 
starostka obce

Jak pokračují obecní projekty  
a opravy?

Zasedání zastupitelstva
Termín dalšího zasedání zastu-

pitelstva obce je v úterý 5. listo-
padu v 17:00 v zasedací místnos-
ti obecního úřadu. Srdečně zveme  
k aktivní účasti na jednání.

Anonymizovaná usnesení za-
stupitelstva obce a rady obce na-
leznete přehledně na webu obce: 
http://www.kuncicepo.cz/usneseni- 
zastupitelstva-2018-2022
http://www.kuncicepo.cz/zapisy-z-
-ro-2018-2022
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Marie Křiváková 93 let
Lubomír Večerka 84 let
Zdeněk Strnadel 84 let
Vlasta Jakubová 83 let
Milada Běčáková 80 let
Pavla Poláčková 75 let
Marie Trebunová 75 let
Vladimír Kopřiva 75 let
Jarmila Šrubařová 75 let
Oldřich Harabiš 75 let

Karel Kaděra 75 let
Ludmila Niklová 70 let
Jaromíra Maralíková 70 let
Danuše Starová 70 let
Eliška Adamcová 65 let
Antonín Šigut 60 let

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

Jubilanti říjen 2019
Společenská rubrika

Rozloučení
V měsíci září jsme se naposledy 

rozloučili s paní Růženou Jurkovou 
a panem Emilem Oprštěným.

Vzpomínky

„Čas ubíhá a nevrací, co vzal. 
Jen láska, úcta a vzpomínky  

v srdcích zůstávají“
Dne 28. října 2019  

uplyne 10 let od úmrtí  
pana Ivana Hrčka.  

Kdo jste ho znali, věnujte mu 
prosím tichou vzpomínku.

Vzpomíná manželka Radmila  
a dcery Ivana a Katka s rodinami

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

zpopelněných ostatků zemřelých, která se koná 
v sobotu 2. listopadu 2019 v 11:00 hodin 

na urnovém háji v Kunčicích p. O.

Ukončena 
provozní doba 

sběrného místa
Upozorňujeme občany, že pro-

vozní doba sběrného místa na od-
pady BUDE UKONČENA KE DNI 
30. ŘÍJNA 2019, OTEVŘEN BUDE 
ZNOVU NA JAŘE 2020.

Sběrné místo obce se nachází 
v areálu Pily, č. p. 803!

Provozní doba  
(vyjma státních svátků): 

pondělí a středa  
vždy od 15:00 do 18:00

sobota  
vždy od 10:00 do 12:00

Individuálně lze řešit uložení od-
padu do sběrného místa po dohodě 
s pracovníkem obce, p. Justem tel. 
734 288 922.

V obecních novinách č. 1/2019 jsme 
Vás informovali o zapojení naší obce 
do projektu SENIOR TAXI., které pro-
vozuje Středisko sociálních služeb 
města Frýdlant nad Ostravicí.  Za námi 
je 8 měsíců pilotního projektu, máme 
vydaných již 30 průkazů SENIOR TAXI 
a naši občané uskutečnili 49 jízd a uje-
li k návštěvám lékařů, zdravotnických 
zařízení a lékáren celkem 944 km.

Opětovně připomínáme, že prů-
kaz si bezplatně vyřídíte na obec-
ním úřadě v úředních hodinách na 
sekretariátu u paní Daniely Kociá-
nové, tel. číslo 556 850 154.

Službu mohou využívat senioři 
70+ a osoby v nepříznivé sociální si-
tuaci v důsledku zdravotního stavu, 
kteří jsou držiteli průkazu TP, ZTP, 
ZTP/P ve věku 40 + s trvalým bydli-
štěm v obci. Stačí vzít s sebou pouze 
občanský průkaz a fotografii o roz-
měrech 35mm x 45mm.

Provozní doba služby Senior Taxi je 
v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hod., 
cena za 1 kilometr činí Kč 7,50.

776 241 220
DOVOLENÁ 29.-30.10.

Vážení odběratelé vody,
blíží se termín zálohových plateb na vodné a stočné pro IV. čtvrtletí 

do 25. října 2019.
Ing. Tomáš Hrubiš, jednatel společnosti

Senior Taxi – aktuálně

Kunčická s.r.o. - Zálohové platby 
za vodné a stočné 2019
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98 mm99 mm 99 mm

Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo 
ke vzniku požáru.

Nejčastější příčina  požáru v domácnostech je ze-
jména lidská nedbalost, porušování požárně bez-
pečnostních předpisů, nesprávná manipulace s ote-
vřeným ohněm, ale také požáry způsobené dětmi.

Všeobecně

Kuchyně
   při vaření neodcházejte od sporáku (někdo zvoní 

a než se stačíte vrátit…),
   neumisťujte hořlavé předměty blízko otevřeného 

ohně (utěrka visící v blízkosti sporáku),
   odstraňujte nánosy tuku a mastnoty z blízkosti 

sporáku,
   nenechte bez dozoru zapnuté toustovače, rych-

lovarné konvice, fritovací hrnce,
   naučte se spotřebiče, které nemusí být trvale 

zapojeny do sítě, odpojit ze zásuvky,
   udržujte dobrý technický stav elektrických 

a plynových spotřebičů.

Koupelna
   dodržujte bezpečnou vzdálenost od infrazářičů 

(zakrytí infrazářiče při sušení ručníků apod.).

Obytné místnosti
   neumisťujte svíčky na hořlavý podklad (koberec, 

plastové nebo dřevěné části nábytku),
   neponechávejte svíčky bez dozoru a zajistěte je 

proti převrhnutí,
   nekuřte v situaci, kdy Vám hrozí usnutí (v posteli, 

v křesle),
   neodhazujte žhnoucí nedopalky cigaret do hořla-

vých nádob,

Dodržujte tyto zásady

   dodržujte bezpečné vzdálenosti od lokálních 
tepelných spotřebičů (např. při umístění nábytku, 
sušení oděvů),

   neprovádějte neodborné zásahy do 
elektroinstalace, 

   nepřetěžujte elektrické zásuvky,
   dodržujte bezpečnostní ustanovení při práci 

s hořlavými kapalinami (větrání, kouření při práci 
s hořlavými kapalinami),

   zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevře-
ného ohně, zápalkám, zapalovačům apod., 

   nepoužívejte zábavní pyrotechniku v blízkosti 
hořlavých látek (střílení římských svící z okna 
apod.).

Vypínejte elektrické spotřebiče jejich 
hlavním vypínačem, ne pouze přepnutím 
do pohotovostního režimu! Zabráníte tak 

požáru v případě technické závady.

Balkón
   neukládejte zde žádný hořlavý materiál (papírové 

krabice, noviny, apod.), který může zapálit odho-
zený nedopalek cigarety z vyšších pater objektu 
nebo odpálená zábavní pyrotechnika.

Chodby – společné prostory
   neukládejte skříně, botníky a krabice ve společ-

ných prostorách (je to výzva pro nudící se děti 
nebo vandaly k zapálení těchto předmětů). Navíc 
tyto předměty zužují únikovou cestu,

   neukládejte ve společných prostorách bytových 
domů nádoby s hořlavými nebo hořením podpo-
rujícími plyny. 

Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje doporučuje:

Vybavte si domácnost hasicím 
přístrojem a autonomním hlásičem 

požáru.

   ohrožení života a zdraví nejen Vašeho, ale i Vaší 
rodiny, příbuzných, známých, sousedů…,

   materiální škody – cennosti, umělecká díla, 
vybavení bytu,

   nenahraditelné ztráty – např. rodinné fotograe, 
dárky od nejmilejších, památky po rodičích 
a prarodičích,

   čas jsou peníze – čas strávený na policii, 
v pojišťovně, sháněním nových dokladů Vám 
nikdo nezaplatí,

   znehodnocení, případně znečištění zařízení 
a interiéru bytu,

   zhroucení rodinných plánů (místo rodinné 
dovolené čas strávený uklízením škod).

Následky požáru domácnosti

Kuchyň po požáru při vaření bez dozoru.

98 mm 99 mm 99 mm

Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje

www.hzsmsk.cz

Hasičský 
záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30  Ostrava-Zábřeh

Aby doma 
nehořelo

Jak předcházet 
požárům 

v domácnostech

   vypněte elektrické spotřebiče 
(sporák, pračku, světla atd.),

   zkontrolujte, zda neteče voda,
   zkontrolujte, zda jsou uzavřeny uzávěry 

plynových spotřebičů,
   zkontrolujte, zda jsou uzavřena okna,
   uhaste hořící svíčky a nedopalky cigaret,
   nezapomeňte klíče.

Na co nezapomenout při 
odchodu z domu?

Věnujte pozornost technickému stavu elektrických 
spotřebičů – pračka poškozená požárem (příčina 
vzniku požáru netěsností bubnu pračky).

I takto může vypadat byt po požáru od zapnutého 
elektrického spotřebiče ponechaného bez dozoru.

Dbejte pokynů zasahujících hasičů.

Bezpečnost Vašeho domova je 
především na Vaší zodpovědnosti.
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Fotoreportáž ze DNE OBCE 2019 Foto: David Šrubař, Jiří Klouda, Vít Bradáč
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Kultura a spolkový život

Dopis občana obce

Dobrý den.
píši Vám pochvalu i kritiku, jaký 

je v poslední době obsah obecních 
novin.

V minulých letech se redaktoři ON 
nebáli diskuze v ON, proto bych si přál, 
kdybyste se v obecních novinách ne-
báli zveřejnit názory občanů.

Se zájmem jsem si několikrát přeče-
tl vydání Obecních novin č. 9 / 2019. 
Musím hodnotit, že toto vydání se Vám 
opravdu povedlo. Jsou to první Obecní 
noviny, které opravdu seznamuji ob-
čany ve velké míře s tím, co se v obci 
děje a bude dít. Zvlášť část s rozhovo-
rem paní starostky Šebelové, a pak 
jednotlivé články. Zaujaly mne člán-
ky o celkové výstavbě, jak probíhá 
přístavba ve škole a v celé obci, jak 
v této době, tak příprava na příští rok 

a do budoucna. Potěšilo mě vyjádření 
paní starostky: „Věřím, že vize, kam 
má směřovat naše obec, se příliš ne-
změní. Stále platí snaha o zachování 
podhorského rázu naší obce“ K tomu-
to tématu bych se také já rád vyjádřil. 
Jsem rád a doufám, že zde nebudou 
budována další rekreační střediska, 
kterých je v obci dost, a některé nejsou 
vůbec v provozu. Žádné megastavby, 
jak bylo plánováno v minulosti, např. 
„Apartmánový dům“. 

Ocenil bych, kdyby se v Obecních 
novinách objevovaly podrobnější in-
formace pro občany, jak jednotlivé 
práce v obci pokračují a co se kde  
děje. 

Zároveň bych ale připomněl, že 
stále není dořešena situace s ohňo-
stroji! Když jsem se na Zastupitelstvu 

obce dotazoval na problém ohňostro-
jů a nakládání s bioodpadem, bylo mi 
přislíbeno, že k těmto tématům bude 
připraven článek do obecních novin 
a stále žádnou plnohodnotnou odpo-
věď nemám a žádný článek se v novi-
nách neobjevil. Nadále se na H-resortu 
ohňostroje pořádají.

Chtěl bych připomenout, že pochva-
la zaměstnancům školy patří i perso-
nálu školní jídelny, které paní starost-
ka asi zapomněla zmínit a jistě si také 
pochvalu zaslouží.

Nakonec bych dodal, že jsem velmi 
spokojen s vysíláním internetového 
rozhlasu, protože rozhlas na sloupu 
je pro mě nesrozumitelný. 

Se svým názorem a pozdravem 
Ivo Doležílek

(redakčně kráceno)

Pod hlavičkou SPV se 
19. září 2019 uskuteč-
nila vycházka pro seni-
ory. Naše kroky zamí-
řily k přírodní památce 
Travertinová kaskáda, 

která se nachází v severozápadní čás-
ti obce Tichá, v údolí říčky Tichávky. 
Cesta nahoru i zpět byla docela nároč-
ná, ale všichni ji bez problémů zvládli. 
Za odměnu jsme uviděli pramen, který 
vytváří travertinovou kaskádu. V oko-
lí se vyskytuje bylinný porost s řadou 
chráněných rostlin. Dalším cílem naší 
vycházky byla návštěva obecního úřa-
du v Tiché, který sídlí v jedné z Parmo-
vých vil. Společenská místnost v patře 
je dochována a slouží jako obřadní síň. 
Na závěr jsme navštívili kulturní dům 
s výstavní síní. Následoval oběd a od-
jezd domů. Celá akce byla velmi hezká 
a zajímavá. Tak zase příště. Za SPV JM

Výlet seniorů

Pozvánka  
na podzimní vycházku

Ve čtvrtek 17. října 2019 se sejdeme na vlakovém ná-
draží a v 9:00 hodin odjedeme do Frýdlantu nad Ostra-
vicí. Odtud se vydáme na 3,5 km cestu na Ondřejník. Cí-
lem bude Roubenka Ondřejníček, kde se budeme moci 
občerstvit, neboť mají otevřeno každý den od 9:00 ho-
din. Zpáteční cestu si určíme až nahoře podle počasí 
a možností účastníků. Za SPV ZK
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PÁTEK  

22. listopadu  

od 19:00 
 

 

účinkuje: Ochotnický spolek Malenovický 

Předprodej u paní Daniely Kociánové na obecním úřadě  

od 4. 11.2019.  

Cena vstupenky: 50 Kč   Sál otevřen od 18:30 

proběhne ve středu 13. 11. 2019 

sraz v 17:00 na Huťařství
S sebou lucerničku, lampión nebo jakékoliv jiné světýlko. 

Půjdeme společným průvodem směrem ke škole a mezi 
domy nad obecním úřadem. Nakonec opět možnost 
příjemného posezení, tentokrát přímo na Huťařství. 
Prosíme, doneste něco dobrého na zub. 

Upozornění: V tento den se nebude v Sokolovně konat cvičení rodičů s  dětmi.

Větrná pohádka s veverkou Terkou a myškou Klárkou 

sobota 
23. 11. 2019

10:00

Předprodej u paní Daniely Kociánové 
na obecním úřadě od 4. listopadu 2019. 
Cena vstupenek: děti do 6 let: zdarma  
ostatní: 50,- Kč. Sál otevřen od 09:30.

17.10.2019 Vycházka pro seniory (SPV)
13.11.2019 Lampiónový průvod
22.11.2019 DIVADLO NA HUŤAŘSTVÍ – Povídačky
 o zbojnících aneb ONDRÁŠ (Ochotnický 

spolek Malenovický) – od 19:00
23.11.2019 DIVADLO PRO DĚTI NA HUŤAŘSTVÍ  

– Větrná pohádka s veverkou Terkou 
a myškou Klárkou 

 (Divadélko En – ten – týky) – od 10:00
3.12.2019 Vánoční jarmark ve škole
6.12.2019 Rozsvěcení vánočního stromu
13.12.2019 Festival Souznění (účinkuje Hana Fialová)
18.12.2019 Předvánoční koncert školy
Podrobnosti ke všem akcím budou postupně zveřejňovány na 
webu obce www.kuncicepo.cz a samozřejmě také na plakátech.

Akce, které nás čekají

„Kardio kruháč KejPíOu“  
v tělocvičně

Přijďte si dát s námi pořádně do těla na kruhový tré-
ning. Každé pondělí a čtvrtek od 19:00 se na Vás těšíme 
v tělocvičně u Základní školy. Začínáme již brzy.

Mgr. Tereza Jalůvková
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V sobotu, 28. září, jsme u hasičské 
zbrojnice pořádali další ročník vyhlá-
šené soutěže KUNČICKÁ BEČKA. Tato 
soutěž je rozdělena do dvou stejně za-
jímavých částí. Dopoledne si změřili 
síly žáci v klasickém požárním útoku 
s vodou, odpoledne pak dospělí při ne-
tradiční soutěži. 

Dopoledne se na start ve čtyřech ka-
tegoriích postavilo postupně 30 druž-
stev z našeho okresu a okolí. Benja-
mínky celého dne bylo družstvo „mini“ 
z Hukvald, které kromě skvělého útoku 
rozdávalo úsměvy na všechny strany. 
Dobře se poslouchá, že k nám jezdí děti 
rády, protože je o ně dobře postaráno, 
že nikdo neodjede s prázdnou, ti nejlep-
ší dostávají hodnotné dárky a medaile, 
ale hlavně, že je soutěž provázena pří-
jemnou atmosférou a pohodou. 

Odpolední netradiční soutěž má 
obdobná pravidla jako dětská, jen se 
nestříká na terče. 😊

Cílem je dostat sud od piva do malé 
branky současně dvěma proudy vody 
a cestou navíc překonat stále se zaví-
rající dveře. Letos soutěžilo 10 druž-

stev, vítězem soutěže dospělých se 
stalo naše družstvo z Kunčic p. O.

Po závodech diváky bavily dva 
„sranda“ týmy: Lučina – čarodějni-
ce na metlách a vysavačích a Kunčice 
jako „lazaři“ i se speciálním vozem sa-
nitko-pohřebákem. 

Výsledky kategorie mladších žáků: 
1. Lubno, 
2. Trojanovice
3. Bruzovice

Výsledky kategorie starších žáků:
1. Trojanovice, 
2. Bruzovice, 
3. Nová Ves

Výsledky kategorie Mini 
1. Hukvaldy

Výsledky kategorie Dorost
1. Pržno

Za SDH Kunčice p. O. Věra Kahánková

KUNČICKÁ BEČKA – oblíbená soutěž „na pohodu“

Mládežnický fotbal v Kunčicích
Vážení příznivci fotbalu, kunčický 

mládežnický fotbalový klub stále na-
bírá nové fotbalisty, přijít může kdo-
koliv, kdo má rád tento sport.

Tréninky pro děti od 8 do 15 let 
a podle tělesné zdatnosti dětí probí-
hají pod vedením Pavla Šiguta, Matěje 
Rybáře a Daniela Vybírala každé pon-
dělí a čtvrtek od 16:00 do 17:30 na fot-
balovém hřišti. 

Tréninky pro menší děti začnou od 
října každý čtvrtek od 14:30 do 15:30 
v tělocvičně ZŠ. Těší se na Vás Richard 
Macura.

Kdy a kde hrajeme fotbalová utká-
ní, naleznete na webových stránkách 
fotbal.cz nebo na obecních stránkách 
v sekci Fotbal Kunčice. 

Těšíme se na vás. Za mládežnický fotbal Mgr. Matěj Rybář
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Nové lavice do kostela sv. Maří Magdalény
Koncem září 2019 uzavřela Far-

nost Kunčice pod Ondřejníkem se tře-
mi truhláři, v čele s panem Radimem 
Fajkusem z naší obce, Smlouvu o dílo 
na výrobu nových lavic do kostela  
sv. Maří Magdalény v Kunčicích pod 
Ondřejníkem. 

Záměr vybavit kostel novými lavi-
cemi vznikl již zhruba před 25 lety. 
Podle ústního podání byly současné 
kostelní lavice zhotoveny začátkem 
minulého století. Jsou vyrobeny ze 
smrkového dřeva, nemají historic-
kou ani uměleckou hodnotu. Z ergo-
nomického hlediska nejsou vyhovu-
jící. Některé části lavic jsou poškoze-
né nebo napadené červotočem. Ještě 
použitelné lavice mohou být nabíd-
nuty k vybavení některého z kostelů 
v pohraničí.

Nově navržené dubové lavice lépe 
odpovídají architektonickému stylu 
interiéru kostela i jeho dalšímu vnitř-
nímu vybavení. Také splňují současné 
ergonomické požadavky. Budou vyba-
veny elektrickým rozvodem pro doda-
tečnou instalaci elektrických topidel 

pod sedáky. Projektový návrh nových 
lavic zhotovila renomovaná architek-
tonická kancelář z Ostravy – ATELIER 
FILANDR (viz návrh nových kostel-
ních lavic uprostřed Obecních novin). 
Jedna část lavic bude zhotovena do  
15. 12. 2019, další část nejpozději do 
15. 7. 2020. Jedná se o investici i pro 
další generace našich občanů.

Kostel je vždy vizitkou obce. Je pří-
stupný nejen farníkům, ale také všem 
občanům obce i cizím návštěvníkům 
obce, pořádají se v něm koncerty pro 
veřejnost, také pohřby a svatby za 
účasti velkého množství lidí.

Rozpočet na výrobu a instalaci no-
vých lavic je ve výši 1 265 000,- Kč 
bez elektrických topidel. V minulém 
roce schválila obec dotaci na výro-
bu nových lavic ve výši 250 000,- Kč, 
za což obci velmi děkujeme. Další fi-
nanční prostředky musí zajistit far-
nost formou sbírek při bohoslužbách, 
pomocí finančních darů, popřípadě 
půjčky. Prosíme proto laskavě ob-
čany i podnikatelé v obci o finanční 
dar na zhotovení nových kostelních 
lavic posláním finanční částky po-
dle Vašeho uvážení na účet farnosti 
Kunčice pod Ondřejníkem – č. účtu 
8842361001/5500 (do poznámky pro 
příjemce lze uvést např. „Na nové la-
vice“) nebo formou darovací smlou-
vy po dohodě se správcem farnosti  
P. Mariuszem Roszewskim, tel.: 731 
625 791 s možností odečtu darova-
né částky ze základu daně z příjmu. 
Budeme vděčni za každou darovanou 
částku. Předem děkujeme.

za farnost Kunčice pod Ondřejníkem
P. Mariusz Roszewski, farář

a členové Ekonomické rady farnosti
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Farní kostel sv.Maří Magdalény byl postaven na začátku 19.století v klasicistním stylu. Jeho
strohý exteriér doplňují bohatě zdobené oltáře a varhany.

Kůr byl v pozdější době rozšířen a doplněn o nové zábradlí. Novodobé plynové topení a
jeho umístění se neosvědčilo. Stávající dřevěné lavice už nejsou v dobrém technickém stavu.
Osová vzdálenost mezi jednotlivými řadami lavic je pouhých 68cm, rovina sedáku je oproti
rovině opěradla v pravém úhlu a opěrka zakončena lištou, takže z ergonomického hlediska jsou
nevyhovující. Aby dřevo v chladných měsících nestudilo, jsou sedáky provizorně opatřeny textilií
výrazně modré barvy, která je hřebíky přibyta do dřevěných sedáků. Chybí polička na odložení
osobních věcí a pult je pro odložení kancionálu málo hluboký. Zvýšený okraj dřevěné podlážky,
na které lavice stojí, brání (společně se stísněným prostorem a pevným klekátkem) efektivnímu
úklidu a údržbě lavic. Přední lavice končí pevnou deskou a jsou doplněny volnými židlemi.

Nově navržené lavice vycházejí z principů správné ergonomie. Osová vzdálenost mezi
jednotlivými řadami lavic je 92cm, rovina sedáku s rovinou opěradla svírá úhel 105° a opěrka je
zakončena oblinou. Aby dřevo v chladných měsících nestudilo, jsou sedáky doplněny
o polstrovanou část šedé barvy, která je s pevným sedákem pevně spojená a dle potřeby
demontovatelná, pro případ vyčištění nebo pro potřebu nového přečalounění. Součástí lavic je
i polička na odložení osobních věcí a dostatečně hluboký pult  pro odložení kancionálu. Okraj
dřevěné podlážky, na které lavice stojí, je výškově zarovnán s dřevěnou podlahou, takže
společně s výklopnými klekátky napomáhá k efektivnímu úklidu a údržbě lavic. Přední lavice
nekončí pevnou deskou ale lavicí, která je doplněna nižšími volnými lavicemi pro děti. Poslední
řada lavic nezasahuje až k zadní stěně, ale končí v místě sloupů. Vznikla tak místa k stání
s pulty, poličkami a klekátky pro cca 10 osob a zadní část kostela působí vzdušnějším dojmem.
I přes zmenšení kapacity vyvolané správnými ergonomickými rozměry lavic, se podařilo do
kostela umístit lavice pro 112 sedících osob.

Estetické ztvárnění bočnic je inspirováno motivem treláže (mřížkování), která se objevuje už
na původních varhanách. Opakuje se tak motiv, který je pro tento kostel jedinečný. Treláží je
řešeno také zábradlí rozšířeného kůru, které svým materiálem a povrchovou úpravou nezapadá
do interiéru kostela. Velmi by pomohlo, pokud by se zábradlí opatřilo matným nátěrem šedé
barvy odpovídající barvě na varhanách. Ke stejné barvě by se pak měla blížit i barva látky na
čalouněných sedácích. Lavice budou dubové a opatřeny lazurou. Některé konstrukční prvky,
které nejsou viditelné, budou ze smrkového nebo modřínového dřeva.

V neposlední řadě dřevěná podlážka lavic usnadňuje vedení elektrického rozvodu
k jednotlivým lavicím, tak aby bylo v budoucnu umožněno umístit pod lavice elektrické topení.
U každé střednice (středová podpora lavic) jsou v dřevěné podlážce navržena dvířka. Těmito
dvířky je zpřístupněn prostor pod podlahou, kde bude umístěna elektrická krabice. Kabel pak
bude provlečen malým zářezem ve dvířkách a vyveden po stěně bočnice až k otopnému tělesu.
Tento způsob vytápění je pro kostel nejlepší, protože ohřívá primárně prostor, kde se nacházejí
lidé.
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úklidu a údržbě lavic. Přední lavice končí pevnou deskou a jsou doplněny volnými židlemi.

Nově navržené lavice vycházejí z principů správné ergonomie. Osová vzdálenost mezi
jednotlivými řadami lavic je 92cm, rovina sedáku s rovinou opěradla svírá úhel 105° a opěrka je
zakončena oblinou. Aby dřevo v chladných měsících nestudilo, jsou sedáky doplněny
o polstrovanou část šedé barvy, která je s pevným sedákem pevně spojená a dle potřeby
demontovatelná, pro případ vyčištění nebo pro potřebu nového přečalounění. Součástí lavic je
i polička na odložení osobních věcí a dostatečně hluboký pult  pro odložení kancionálu. Okraj
dřevěné podlážky, na které lavice stojí, je výškově zarovnán s dřevěnou podlahou, takže
společně s výklopnými klekátky napomáhá k efektivnímu úklidu a údržbě lavic. Přední lavice
nekončí pevnou deskou ale lavicí, která je doplněna nižšími volnými lavicemi pro děti. Poslední
řada lavic nezasahuje až k zadní stěně, ale končí v místě sloupů. Vznikla tak místa k stání
s pulty, poličkami a klekátky pro cca 10 osob a zadní část kostela působí vzdušnějším dojmem.
I přes zmenšení kapacity vyvolané správnými ergonomickými rozměry lavic, se podařilo do
kostela umístit lavice pro 112 sedících osob.

Estetické ztvárnění bočnic je inspirováno motivem treláže (mřížkování), která se objevuje už
na původních varhanách. Opakuje se tak motiv, který je pro tento kostel jedinečný. Treláží je
řešeno také zábradlí rozšířeného kůru, které svým materiálem a povrchovou úpravou nezapadá
do interiéru kostela. Velmi by pomohlo, pokud by se zábradlí opatřilo matným nátěrem šedé
barvy odpovídající barvě na varhanách. Ke stejné barvě by se pak měla blížit i barva látky na
čalouněných sedácích. Lavice budou dubové a opatřeny lazurou. Některé konstrukční prvky,
které nejsou viditelné, budou ze smrkového nebo modřínového dřeva.

V neposlední řadě dřevěná podlážka lavic usnadňuje vedení elektrického rozvodu
k jednotlivým lavicím, tak aby bylo v budoucnu umožněno umístit pod lavice elektrické topení.
U každé střednice (středová podpora lavic) jsou v dřevěné podlážce navržena dvířka. Těmito
dvířky je zpřístupněn prostor pod podlahou, kde bude umístěna elektrická krabice. Kabel pak
bude provlečen malým zářezem ve dvířkách a vyveden po stěně bočnice až k otopnému tělesu.
Tento způsob vytápění je pro kostel nejlepší, protože ohřívá primárně prostor, kde se nacházejí
lidé.

Ze života školy a školky

Ve středu 11. září 2019 navštívila 
obě první třídy komisařka a tisková 
mluvčí nprap. Karolína Bělunková 
z Policie ČR ve Frýdku – Místku. Osob-
ně přišla děti seznámit se základními 
pravidly bezpečnosti v dopravě. Při 
programu „Bezpečná cesta do ško-
ly“ se prvňáčci dozvěděli, po které 
straně mají chodit po chodníku a po 
které straně po cestě, jak přecházet 
silnici, jak se správně rozhlédnout 
a jak být viděn. 

Snahou celého výkladu bylo ško-
láky motivovat, aby si zapamatovali 
pravidla silničního provozu a před-
cházeli nebezpečným situacím v do-
pravě.

Mgr. Ivona Hrubišová

Bezpečná cesta do školy
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V pátek 20. září 2019 navštívily 
děti z 1. A poprvé knihovnu. Vydali 
jsme se do Městské knihovny ve Fren-
štátě pod Radhoštěm, která školním 
skupinám nabízí zajímavé vzděláva-
cí programy. Jako úplní začátečníci 

jsme měli úvodní lekci zaměřenou na 
seznámení s knihou a knihovnou. Děti 
se dozvěděly, jak s knížkou zacházet, 
jak se v knihovně chovat a že si knihu 
prostě mohou jen půjčit a nemusí si ji 
kupovat.

Paní knihovnice Bc. Martina Vrob-
lová dětem přečetla pohádku Jennifer 
Berneové Kamil neumí létat. Prvňáčci 
si vyslechli poutavý příběh špačka Ka-
mila, který už jako malý objevil knihu 
a více než létání ho bavilo čtení, které 
pak jemu i jeho špaččí rodině zachrá-
nilo život. 

Prvňáčci si pak sami procházeli 
dětské oddělení knihovny, vybírali si 
a prohlíželi obrázkové knížky, vesele 
diskutovali a vzájemně si ukazovali 
svoje objevy.

Paní knihovnici moc děkujeme za 
skvěle připravený program a už se tě-
šíme, že až budeme umět číst, znova se 
do knihovny vrátíme.

Mgr. Ivona Hrubišová

Prvňáčci v knihovně, poprvé, ale určitě ne naposled

Tento školní rok zavítalo do naší 
školy 38 PRVŇÁČKŮ, vznikly tak dvě 
třídy 1. A a 1. B. „Načančané“ holčičky 

v nových šatičkách i kluci v elegant-
ních košilích usedli poprvé do škol-
ních lavic. 

S úsměvem je přivítaly jejich tříd-
ní učitelky Ivona Hrubišová a Jarmi-
la Mecová, které se na všechny své 
nové žáčky moc těšily. A protože je 
první den ve škole velmi významný 
nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, 
všechny přivítal také pan ředitel ško-
ly Jaroslav Goj, paní starostka obce 
Mgr. Michaela Šebelová a paní zástup-
kyně ředitele školy Mgr. Monika Ský-
palová. Všem děkujeme za jejich milá 
slova a paní starostce za krásné dá-
rečky. Prvňáčkům přejeme, ať se jim 
v nové škole líbí, ať mají ve své paní 
učitelce dobrou rádkyni i oporu a ať 
jsou bezva parta. Rodičům přejeme 
mnoho trpělivosti a hlavně hodně ra-
dosti ze svých dětí.

Mgr. Jarmila Mecová, tř. uč. 1. B

První školní den
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„Naše školka, pěkná školka, rádi do 
ní chodíme, pěkně si tam pohrajeme 
a potom se učíme…“. 

Touto „školkovou“ hymnou jsme 
2. září 2019 přivítali v naší mateřské 
škole, MŠ „Školní“, 48 dětí. Tato škol-
ka má dvě třídy – Motýlci a Ptáčata, 

do kterých chodí děti ve věku 3 až  
6 let, jedná se o třídy heterogenní 
(smíšené). V tomto školním roce na-
stoupilo 13 nových dětí a do školy se 
bude připravovat 22 budoucích prv-
ňáčků. Opět i letos nabídneme star-
ším dětem v odpoledních hodinách 

bezplatné volnočasové aktivity Dol-
ňánek a Dramaťáček. 

Kde si hrajem, zpíváme a na hřiš-
ti běháme?

Ví to kluk i holčička, je to naše školič-
ka. Za MŠ „Školní“ Naďa Svobodová, 

Foto: Věra Kahánková

Ve středu 25. září 2019 se žáci 
naší školy zúčastnili okrskového kola 
v přespolním běhu, které se konalo 
ve Frýdlantu nad Ostravicí. Naši re-
prezentaci tvořilo 10 nejlepších běžců 
z prvního a 17 z druhého stupně, kteří 
pokryli všechny vypsané soutěžní ka-
tegorie. Svou běžeckou formu si žáci 

poměřili v tvrdé konkurenci s ostatní-
mi běžci z dalších devíti škol. Letošní 
účast byla rekordní a velmi mile pořa-
datele překvapila. 

Nejlépe si vedla Tereza Valštýno-
vá z 5. A třídy. Po celý průběh závodu 
držela skvělé 2. místo, které si udr-
žela až do cíle, což jí zajistilo postup 

do okresního kola, které proběhne  
2. 10. 2019. Podobně dobře si vedl 
i René Kašpar, který obsadil ve své 
kategorii 7. místo.

Všem běžcům děkujeme za účast 
a Terezce budeme držet palce! 

Mgr. Leona Píchová, 
Mgr. Lenka Golová

MŠ „Školní“ v novém školním roce

Úspěch v přespolním běhu



14 10/2019

Prázdniny utekly jako voda a je tu 
další školní rok. V obou školkách se 
přes prázdniny pilně pracovalo. Pro-
vedl se generální úklid, umývaly se 
a čistily nejen okna, koberce, podlahy, 
nábytek, postýlky, ale i veškeré hrač-
ky, a to do poslední kostičky. Všechno 
se pak muselo znovu roztřídit, a sami 
jistě víte, kolik toho ve školce dětí mají. 
Za tuhle neuvěřitelně mravenčí práci 
děkujeme všem zaměstnancům MŠ, 

protože jen díky nim jsme pak mohly 
nastoupit my, učitelky, a vše nachys-
tat v plné kráse pro naše – Vaše děti. 
Navíc k tomu některé třídy prošly 
menším vylepšením v podobě nové-
ho vybavení.  

Po všem tom chystání jsme se pak 
už jen těšily, až se zase dveře školek 
otevřou. 

I letos jsme přivítali plno nových 
kamarádů a už se nemůžeme dočkat, 

co vše spolu v tomto školním roce 
zažijeme. Zatím začínáme pozvolna 
a užíváme krásného podzimu a vše-
ho, co nám nabízí. V nedalekém lese 
jsme zjistili, že opravdu hříbky ros-
tou a stihli jsme už i navštívit kino ve 
Frenštátě pod Radhoštěm. Děti jsou 
jako vždy úžasné a už teď se těšíme, 
co nám přinese říjen.

Za MŠ „Dolní“ zapsala 
Bc. Jana Klímková

Vstříc dalším dobrodružstvím … v MŠ „Dolní“

Co se děje v okolí
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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 1.12.2019 

na tel. čísle   606 389 774 
724 399 919 

HOSPŮDKA NA KOPEČKU 
Kunčice pod Ondřejníkem 

HOSPŮDKA  
NA KOPEČKU 

oznamuje změnu otevírací doby v době  
od 30. 9. 2019 do 29. 4. 2020

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   10.30 – 20.00

více informací na tel.: +420 556 850 154
a e-mail: noviny@kuncicepo.cz

ZDE MŮŽE BÝT VAŠE REKLAMA

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

Stáhněte si naši 
OBECNÍ APLIKACI!



16 – I N Z E R C E 10/2019

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

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

Telefon: 603 315 738

* * *

Koupím staré FILMOVÉ PLAKÁTY. 
Tel.: 704 404 825

E-mail: strapec1@email.cz

* * *
Doučím matematiku ZŠ a SŠ,  

připravím k přijímacím zkouškám i k maturitě.
Mobil: 737 156 985
Květoslava Klimešová

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

HLÁŠENÍ OBECNÍHO 
ROZHLASU  

nyní i na webu obce.

Stačí kliknout na tento obrázek 
na www.kuncicepo.cz


