
Letos je takový zvláštní rok. Kul-
tuře a setkávání lidí příliš nakloněn 
není. Zvláště tady u nás v Moravsko-
slezském kraji ani kulturní léto ne-
mohlo proběhnout tak, jak jsme byli 
zvyklí. Proto jsme i dlouho váhali, zda 
vůbec letos pořádat Den obce. Nako-
nec jsme se rozhodli, že ano, ale v men-
ším. Akce se zcela přesunula ven, pou-
ze Galerie byla otevřená. Moc děkuji 
všem, kteří se do organizace letos za-
pojili. Ze spolků to letos byli jen Vče-
laři a OSKAR. Moc děkuji panu Oldři-

chu Kadlecovi za zajištění občerstvení 
doslova na poslední chvíli. 

Také věřím, že všichni dokázali po-
chopit, že v situaci, jaká byla, jsme udě-
lali maximum pro to, aby akce proběh-
la ke spokojenosti všech. Počasí nám 
přálo, a tak to byl nádherný den plný 
milých sousedských setkání.

Děkuji Vám, že jste přišli. 
Těšíme se na příští rok – 11. 9. 2021.
Podrobněji na stranách 10, 11 a 12.

Za organizátory 
Michaela Šebelová
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Milí sousedé,
tentokrát mám potřebu se ve 

svém, netradičně delším, úvodníku 
opět po nějaké době věnovat epide-
mii koronaviru. Epidemii, která nás 
všechny obklopuje. Epidemii, o jejíž 
existenci nepochybně všichni pří-
četní občané víme. Epidemii, která 
ovlivňuje životy nás všech. Epide-
mii, o které nás velmi intenzivně 
neustále informují všechna média, 
až nám z toho jde hlava kolem a nej-
raději bychom před závalem těch 
informací utekli.

Proč tedy ještě já, mohlo by se 
zdát, přilévám olej do ohně?

Protože bych Vás všechny chtě-
la vyzvat k něčemu, co podle mého 
málo zaznívá z úst našich čelních 
představitelů. V žádném případě 
nerozporuji žádné z vydaných na-
řízení. Necítím se k tomu oprávně-
ná. Naopak Vás vyzývám k jejich 
dodržování.

Nicméně mám dojem, že naši po-
litici zapomněli, že mluví k lidem, 
s lidmi a o lidech. Namísto toho 
mám dojem, že se chovají, jako by 
posouvali s dřevěnými figurkami 
po šachovnici. 

Kde je lidská mysl? Její zranitel-
ná duše? Naše psychika, která tak 
neuvěřitelně ovlivňuje naše zdraví?

Mám dojem, že se na nás ze všech 
stran valí „nocebo“. Neboli silný 
a rozšířený efekt, který by se dal 
definovat tak, že už pouhá obava 
z nežádoucího účinku vede u mno-
ha lidí k tomu, že se tento účinek 
skutečně dostaví.

A také se tady šíří strach z pozi-
tivních lidí, někde až hraničící s ne-
návistí.  (pokračování na str. 4) 

Slovo starostky

Pošta má novou 
otevírací dobu

7
Vycházka  
pro seniory 

Medvědí BarBar  
na Ondřejníku
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Film Ženská  
pomsta v Kunčicích

15 15

Den obce se letos náramně vydařil
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Marie Křiváková 94 let
Lubomír Večerka 85 let
Zdeněk Strnadel 85 let

Vlasta Jakubová 84 let
Milada Běčáková 81 let
Jan Žurek 75 let

Bohumír Čajánek 75 let
Marie Havrlantová 70 let
Jaroslav Novotný 70 let
Rudolf Slanina 65 let
David Gruber 65 let
Petr Žáček 60 let
Alena Pavlásková 60 let
František Mališ 60 let

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

Jubilanti říjen 2020
Společenská rubrika

Rozloučení
V měsíci září jsme se naposledy 

rozloučili s paní Irenou Vybíralí-
kovou, paní Jarmilou Blažkovou 
a s panem Pavlem Dostálkem.

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

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

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

spojenou se vsypem zpopelněných 
ostatků zemřelých, 

která se koná na urnovém háji 
v Kunčicích pod Ondřejníkem 

v sobotu 31. října 2020 
v 10:30 hodin 

Občanům, kteří chtějí být informo-
váni o aktuálním dění v obci, nyní na-
bízíme nový informační kanál formou 
zasílání SMS zpráv.

Předpokládáme zprávy typu:
Ve zkratce popis hlášení obecního roz-

hlasu, přerušení dodávek vody, krizové či 
povodňové informace, změny ordinač-

ních hodin lékařů, konání významných 
kulturních a sportovních akcí apod.

Žádám občany, kteří mají o tuto 
bezplatnou SMS službu zájem, aby 
se registrovali nejlépe pomocí e-mai-
lu, v kterém uvedou jméno, příjmení 
a telefonní číslo poslaným na adresu: 

mistostarosta@kuncicepo.cz. Do před-
mětu e-mailu je třeba uvést „Informač-
ní SMS“. 

Občané, kteří nemají možnost po-
slat registrační e-mail, se můžou za-
registrovat formou vyplněné žádosti, 
doručené do schránky OÚ.  

David Fojtík, místostarosta

Chcete být lépe informováni o dění v obci?
Znovu připomínáme možnost přihlásit se k bezplatnému odběru informačních 
SMS. Do uzávěrky tohoto čísla ON této možnosti zatím využilo 50 občanů.

Žádost o zasílání informačních SMS zpráv

Jméno: ……………………………….……………......................................……..........…….

Příjmení: ………………………………………………….....................................…....…….

Tel. číslo: …………………………………………………..........................................………

Datum a podpis: ………………………………………………..........................................

!!! Registrací dáváte sou-
hlas k tomu, aby Vám byly za-
sílány informace z obce. Vaše 
údaje budou použity výhrad-
ně pro tyto účely. Databáze 
nebude poskytována třetím 
stranám !!!

Zasláním žádosti o registra-
ci dáváte: Souhlas se zpracová-
ním Vašich osobních údajů za 
účelem informování o činnosti 
obce a jejích orgánů prostřed-
nictvím SMS zpráv.

Zaslané údaje budou zpra-
covány v souladu se zákonem 
Zákon č.110/2019 Sb., zákon 
o zpracování osobních údajů, 
v účinném znění.#
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Vítání občánků
V sobotu 19. září jsme v obřadní 

síni obecního úřadu přivítali nově 
narozené občánky Kunčic pod On-
dřejníkem. Jsou to Stela Macurová, 
Tereza Krkošková a Matyáš Še-
bek, dále Helena Lišková a Štěpán 
Helebrant. 

Dětem i rodičům přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Foto: David Šrubař
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Slovo starostky
(dokončení ze str. 1)

Prosím, nedívejme se negativně 
na ty, kteří jsou pozitivně testováni. 
Za nemoc nikdo nemůže. Přestože 
se míra rizika při dodržování všech 
opatření snižuje, nakazit se teoretic-
ky můžeme i tak a neznamená to, že 
bychom byli nějací horší lidé. Není 
to naše chyba, pokud onemocníme. 
Do toho procesu vstupuje mnoho 
faktorů, které mnohdy nedokážeme 
naplánovat nebo ovlivnit. 

K čemu bych Vás tedy chtěla vyzvat?
Všichni se můžeme snažit o pre-

venci.
1. Dodržujme základní hygienic-

ká opatření.
2. Nepodceňujme tuto epidemii
ALE HLAVNĚ, A TO POVAŽUJI ZA 

ZÁSADNÍ, A MÁM DOJEM, ŽE Z MÉ-

DIÍ A OD NAŠICH ČELNÍCH PŘEDSTA-
VITELŮ TO K NÁM NEPRONIKÁ DO-
STATEČNĚ:

3. PEČUJME O SVÉ ZDRAVÍ.
Udržujte se v kondici nebo pracujte 

na jejím zlepšení. Hýbejte se pro fyzic-
kou kondici a občas si dejte detox od ne-
gativních zpráv pro kondici psychickou. 

Jezte zdravě.
Jak jen to jde, čerpejte vitamín D. 

Proto choďte na sluníčko.
Doplňujte vitamíny – především 

vitamín C.
Myslete pozitivně.
Nemoc nepodceňujte, ale ani se jí 

nebojte.
Nevyhýbejte se pravidelným pre-

ventivním vyšetřením a vyšetřením 
jiných zdravotních obtíží.

Dostatečně odpočívejte a spěte.

A dalo by se radit dále…
Mám dojem, že si všichni kolem 

sebe potřebujeme vybudovat obrov-
skou vlastní ochranu. Něco jako vlast-
ní placebo efekt. „Placebo efekt“ zjed-
nodušeně zahrnuje všechny zajímavé 
jevy, které na nás psychologicky příz-
nivě působí a zvyšují naše očekávání 
úspěšné léčby a tím příznivě ovlivňují 
i léčebný proces samotný.

Ono těch R by mohlo být více než 
tři….

Ruce, Roušky Rozestupy, Rozum, 
Radost, Relaxace, Rekondice….. 

Držme si palce, ať všechno zvlád-
neme. Na závěr obrovské poděková-
ní všem, kteří se na zvládání epide-
mie podílejí. Mysleme na ně a buďme 
k nim ohleduplní.

Vaše Míša

V měsíci říjnu po téměř padesáti le-
tech kompletně opravíme významné 
úseky místních komunikací v lokalitě 
pod Stolovou. 

Od 12. 10. 2020 do 31. 10. 2020 se 
budou opravovat povrchy místních 
komunikací 4b (od mostu u čp. 97 
k čp. 558 Kolibě pod Stolovou) a 5b 
(od ruského kostelíku k vile Šárka 
čp. 206) a budou průběžně uzavírány 
části těchto komunikací, kde budou 
probíhat stavební práce (frézování, 
recyklace, pokládka ložné vrstvy a 
pokládka obrusných vrstev). Podrob-
nější informace o průběhu prací je 
možné zjistit na tel. č. 736 773 930 
- David Fojtík, 725 506 903 - Danu-
še Svobodová nebo přímo u zástup-
ce dodavatele stavby 727 916 793 – 
Jiří Sinčák. 

Investor stavby: Obec Kunčice pod 
Ondřejníkem

Odpovědná osoba: David Fojtík, 
místostarosta, mob. 736 773 930

Dodavatel stavby: SWIETELSKY 
stavební s.r.o., provozovna Suvorovo-
va 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína.

Odpovědná osoba dodavatele stav-
by: Přemysl Malý, tel. 724 062 604

Zastupitelstvo obce v září na svém 
XV. zasedání k této akci schválilo nejen 
potřebnou úpravu rozpočtu, ale také 
smlouvu se zhotovitelem. K podání 
nabídky bylo vyzváno 5 společností. 
Nabídku podaly celkem 4 společnosti. 
Předpokládaná hodnota zakázky byla 
5,8 mil. Kč bez DPH.

Nejnižší nabídka byla ve v ýši 
5.697.570,64 Kč bez DPH.

Nejv yšší nabídka byla ve v ýši 
6.064.988,76 Kč bez DPH. 

ZO schválilo uzavření Smlouvy 
o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřej-

níkem a společností SWIETELSKY 
stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební 
s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 
MORAVA, sídlem Jahodová 494/60, 
Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, 
IČO:48035599 dle nabídky podané ve 
veřejné zakázce Oprava povrchu míst-
ních komunikací 4b a 5b v obci Kun-
čice pod Ondřejníkem za nabídkovou 
cenu ve výši 5.697.570,64 Kč bez DPH 
(6.894.060,47 Kč vč. DPH 21%). 

Technický dozor stavby bude vy-
konávat Ing. Petr Stuchlík za cenu 
70.000 Kč bez DPH (84.700 Kč vč. DPH).

Děk ujeme Vám za pochopení 
a omlouváme se za způsobené kom-
plikace. Průjezd vozidel integrova-
ného záchranného systému musí být 
umožněn po celou dobu výstavby. Po-
kračujeme v přípravě oprav místních 
komunikací i pro příští rok. 

Michaela Šebelová, starostka obce

Oznámení o omezení provozu na místních komunikacích

Komunikace 5bKomunikace 4b
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V polovině září se již po patnácté 
sešli obecní zastupitelé na svém pra-
videlném zasedání. Kromě již zmíněné 
opravy místních komunikací schváli-
li dále poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce Moravskoslezskému kraji v cel-
kové výši 50.000 Kč na spolufinanco-
vání projektu „Kotlíkové dotace v Mo-
ravskoslezském kraji – 2.  a 3. výzva“. 
Obec přispívá každému žadateli z naší 
obce částkou 5.000 Kč, o kterou se tak 
našim občanům snižuje jejich spolu-
účast. Celkem tak již bylo postupně 
v rámci všech tří výzev podpořeno 
66 občanů. 

Dosud bylo z naší strany zaplace-
no v rámci 1. a 2. a 3. výzvy celkem 
330.000 Kč:

2016 – 20.000 Kč
2017 – 55.000 Kč
2018 – 85.000 Kč
2019 – 75.000 Kč
2020 – 95.000 Kč

ZO dále vzalo na vědomí informace 
ředitele školy o činnosti zřízené pří-
spěvkové organizace Základní škola 
a mateřská škola Karla Svolinského, 
Kunčice pod Ondřejníkem.

ZO schválilo navýšení odměny neu-
volněným členům zastupitelstva obce, 
kteří nevykonávají žádnou funkci ve 
výboru nebo komisi (celkem se jedná 

o tři zastupitele) v souladu s Přílohou 
k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, ve znění naří-
zení vlády č.202/2018 Sb. s účinností 
od 1. 10. 2020 z původních 1.534 Kč 
na 1.805 Kč měsíčně. Výše odměny 
ostatních členů zastupitelstva zůsta-
la nezměněna.

Koupili jsme strategické pozemky
ZO schválilo odkoupení pozemků 

parc. č. 2666/5 ostatní plocha, sporto-
viště a rekreační plocha o katastrem 
uváděné výměře 364 m2 a 2666/6 
ostatní plocha, sportoviště a rekre-
ační plocha o katastrem uváděné vý-
měře 395 m2, oba v k. ú. Kunčice pod 
Ondřejníkem, které jsou součástí vod-
ní nádrže Žabák a které měly být od-
koupeny již při výstavbě vodní nádrže. 
Celková kupní cena činí 166.980 Kč. 

ZO také schválilo odkoupení po-
zemku parc. č. 200/4 travní porost 
o výměře 304 m2 v k. ú. Kunčice pod 
Ondřejníkem. Jedná se o nově odděle-
ný pozemek, kdy dělení pozemku bylo 
navrženo s ohledem na využití Sborem 
dobrovolných hasičů při akcích, ale 
také s ohledem na to, že přes pozemek 
vede páteřní obecní kanalizace a obec 
by ztratila přístup pro případné opra-
vy. Celková kupní cena činí 267.522 Kč.

ZO schválilo uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo mezi obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem a společností Co-
bbler s.r.o., č.p. 633, 756 51 Zašová, 
IČ: 46578463  ze dne 04.08.2020 na 
akci Chodník k DPS a související in-
frastruktura. Předmětem Dodatku 
č. 1 je zařazení stavebního objektu (SO 
201) - Lávka do uznatelné části akce 
dotované ze SFDI pod názvem akce 
Bezbariérový chodník v obci Kunči-
ce pod Ondřejníkem I. Etapa - I. část 
(od centra obce směrem k bytovému 
domu na Frenštát p. R.) - ISPROFOND 
5817510195. Způsobilé výdaje dle eko-
nomicky nejvýhodnější nabídky po-
dané ve veřejné zakázce jsou ve výši 
2.466.239,97 Kč. 

Dot ace by tedy č ini la pou ze 
2.096.304 Kč a nepodařilo by se 
nám vyčerpat všechny finanční pro-
středky schválené SFDI pro naši akci. 
Ale při zahrnutí lávky se uznatelné 
náklady navýší o 1.141.589,62 Kč, 
dotace se tedy nav ýší přibližně 
o 1.097.790,50 Kč. Všechny zde uvá-
děné částky jsou pouze orientační 
a samozřejmě budou přesně vyčísleny 
na jednotlivých fakturách při realizaci 
akce. Jsem ráda, že se mi podařilo vý-
jimku vyjednat.

ZO také vzalo na vědomí Sdělení 
o poskytnutí dotace Ministerstvem 
financí z Programu 29822 Akce finan-
cované z rozhodnutí Poslanecké sně-
movny Parlamentu a vlády ČR, pod-
program: 298D2230 - Podpora výstav-
by, obnovy a provozování komunální 
infrastruktury, výzva: VPS- 2 2 3 -2 
– 2020 na akci „Nájemní byty v obci 
Kunčice pod Ondřejníkem“ a uložilo 
starostce obce, aby na Ministerstvo fi-
nancí sdělila, že uvedená akce nebude 
v letošním roce realizována.

ZO vzalo na vědomí Zápis o výsled-
ku dílčího přezkoumání hospodaření 
obce Kunčice pod Ondřejníkem v roce 
2020.

Podrobné informace o činnosti na-
leznete na našem webu. Dokumenty 
na elektronické úřední desce, kde také 
naleznete všechna schválená rozpočto-
vá opatření: http://www.kuncicepo.cz/
uredni-deska.

Anonymizovaná usnesení ZO na-
leznete přehledně také zde: http:// 
w w w . k u n c i c e p o . c z / u s n e s e n i - 
-zastupitelstva-2018-2022

Anonymizovaná usnesení RO nalez-
nete přehledně také zde: http://www.
kuncicepo.cz/zapisy-z-ro-2018-2022

Připravila Mgr. Michaela Šebelová, 
starostka obce

O čem dále jednalo zastupitelstvo obce
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Ukončení 
provozní doby 

sběrného místa
Upozorňujeme občany, že pro-

vozní doba sběrného místa na od-
pady BUDE UKONČENA KE DNI 
31. ŘÍJNA 2020, OTEVŘEN BUDE 
ZNOVU V BŘEZNU 2021.

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

Provozní doba  
(vyjma státních svátků): 
pondělí, středa, pátek 

vždy od 15:00 do 17:00
sobota

vždy od 10:00 do 12:00
Bioodpad (větve a trávu) může-

te nadále odkládat do přistavených 
kontejnerů u garáží pod obecním 
úřadem – provoz kontejnerů je ce-
loroční.

Individuálně lze řešit uložení 
velkoobjemového odpadu do sběr-
ného místa po dohodě s pracovní-
kem obce, p. Lumírem Justem – tel. 
č.: 734 288 922

Máme za sebou bezmála další rok 
projektu, který provozuje Středisko 
sociálních služeb města Frýdlant nad 
Ostravicí. V tomto roce je za námi 
6 měsíců fungování – v dubnu a květ-
nu se služba z důvodu koronavirové 
pandemie neposkytovala. Naši ob-
čané službu využili u 66 jízd a ujeli 
k návštěvám lékařů, zdravotnických 
zařízení a lékáren celkem 820 km. 
Máme vydaných 40 průkazů.

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 občan-
ský průkaz a fotografii o rozměrech 
35 mm x 45 mm.

Provozní doba služby Senior 
Taxi je v pracovní dny od 6:30 do 
15:00 hod. Doprovodu hendikepo-
vané osobě je služba Senior Taxi po-
skytovaná bezplatně. Cena za 1 ki-
lometr je 7,50 Kč, cesta ke klientovi 
je zdarma. Přepravu služby Senior 
Taxi si můžete objednat na čísle

776 241 220
Kristýna Majerková

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

do 25. října 2020.
Děkujeme, že platíte včas.

Senior Taxi – aktuálně

Kunčická s.r.o. - Zálohové platby 
za vodné a stočné 2020

Upozorňujeme klienty,  
že v době od 27. do 30. října bude 

pracovnice Senior Taxi čerpat  
dovolenou.

ČEZ DISTRIBUCE, A.S. - NEJDE VÁM ELEKTŘINA?
Jak se dozvím o plánovaných odstávkách elektřiny či o poruchách?

Od 31. 12. 2020 nahrazujeme výlepy plakátů elektronickými oznámeními. 

Digitalizujeme pro vaše pohodlí, vyberte si včas, jaký způsob získání infor-

mací vám bude nejvíce vyhovovat. Více informací naleznete na webo-

vých stránkách: https://www.cezdistribuce.cz/cs/odstavky-a-poruchy.html

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví  
a jiných porostů

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrože-

na bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je 

pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a.s., oprávněn ke vstupu 

na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.

V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení 

distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860. Podrobné infor-

mace na HYPERLINK "http://www.cezdistribuce.cz" www.cezdistribuce.cz

Zeměměřický úřad (dále jen „ZÚ“) 
je organizační složkou státu a vyko-
nává na základě § 3a písm. e) záko-
na č. 359/1992 Sb., o zeměměřických 
a katastrálních orgánech, správu Zá-
kladní báze geografických dat České 
republiky (ZABAGED®).

Dle § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., 
jsou pověření zaměstnanci ZÚ opráv-
něni při výkonu zeměměřických čin-
ností v nezbytném rozsahu vstupovat 
a vjíždět na pozemky po předchozím 
oznámení vlastníkovi nebo oprávně-
nému uživateli pozemků. Do staveb 
a oplocených areálů mohou tyto osoby 
vstupovat se souhlasem vlastníka nebo 
oprávněného uživatele stavby.

Vlastník nebo oprávněný uživa-
tel pozemku nesmí těmto osobám ve 
vstupu a vjíždění na pozemek brá-
nit. Oprávnění ke vstupu do prostorů 
a k provádění topografických prací 
prokážou zaměstnanci ZÚ speciálním 
služebním průkazem ZÚ.

Kontaktní osoba ZÚ pro terénní to-
pografické práce:

Ing. Jan Valchář 
vedoucí Oddělení sběru dat Opava 

e-mail: Jan.Valchar@cuzk.cz 
tel.: 553 698 242

Oznámení 
ZABAGED®
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To bylo tématem přednášky, která 
se uskutečnila v zasedací místnosti 
obecního úřadu dne 22. 9. 2020 pod 
vedením paní lektorky Mgr. Ing. Rena-
ty Horákové ze Sdružení obrany spo-
třebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Dozvěděli jsme se o nekalých prak-
tikách na předváděcích akcích, podo-
mním prodeji, vábivých reklamám, 
manipulačních technikách, apod., kte-
ré byly proloženy konkrétními příkla-
dy z praxe. 

V případě, že si nevíte rady s uplat-
něním reklamace nebo s podmínka-
mi odstoupení od smlouvy nebo jste 
uzavřeli smlouvu po telefonu nebo 
nevýhodnou smlouvu s podomním 
prodejcem, můžete využít bezplatné-
ho spotřebitelského poradenství ze 
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy 
a Slezska, z.s.

Nejbližší poradna je ve Frenštátě 
pod Radhoštěm v prostorách Měst-
ského úřadu – živnostenský odbor, 

otevřeno každou dru-
hou středu v měsíci od 
13:00 do 17:00 hod.  

V případě potřeby 
poradenství mimo po-
radní dny volejte po – 
pá v době od 9.00 do 
16.00 hodin poraden-
skou linku +420 608 
722 582 (cena hovoru 
ve výši Vašeho běžné-
ho tarifu) nebo své do-
tazy pište na poradna@
sos-msk.cz

Na obecním úřadě 
máme k dispozici něko-
lik kusů brožur „Nene-
cháme sebou manipulo-
vat“ a „Důstojně bydlím, 
žiju!“, které nám po-
skytla paní lektorka pro 
občany a můžete si je 
vyzvednout na sekreta- 
riátě.   Daniela Kociánová

Co dělat, když… aneb úskalí, 
která čekají na spotřebitele

Od 1. 10. 2020  
je nová otevírací doba 

České pošty, s. p. 
pobočky v Kunčicích  

pod Ondřejníkem
Pondělí:       13:00–18:00
Úterý:          8:00–12:00
        13:00–14:00
Středa:       13:00–18:00
Čtvrtek:           8:00–12:00
        13:00–14:00
Pátek:          8:00–12:00
        13:00–14:00

Vážení zákazníci, 
od 1. října 2020 

dochází ke změ-
ně hodin pro veřej-
nost na 1 253 po-
štách. Ta navazu-
je na zářijovou úpravu otevíracích dob 
u 265 poboček. Opět platí, že dva dny 
v týdnu je možné poštu navštívit až do 
18 hodin, tři dny v týdnu se pro vás po-
bočka otevírá již v 8 hodin. Všechny poš-
ty, kterých se změna týká, naleznete na 
webu České pošty www.ceskaposta.cz/ 
oteviraci-doby-provozoven-2020. 

ht tps://w w w.ceskaposta.cz/-/ 
ceska-posta-upravuje-oteviraci- 
-dobu-pobocek

S přáním příjemného dne
Vaše Česká pošta

Milí sousedé, jen krátce k nové 
otevírací době České pošty. Musím 
s politováním konstatovat, že se nás 
nikdo nezeptal, zda budou nové ote-
vírací hodiny pošty občanům vyho-
vovat (i když původně avizovali, že 
s námi chtějí o změně otevírací doby 
jednat), prostě přišel email a to bylo 
všechno. Na dotaz mi bylo telefonic-
ky sděleno, že se jedná o příkaz z cen-
trály a nejde s tím již nic dělat. Nová 
provozní doba Pošty mě mrzí, proto-
že věřím, že mnohým z Vás nebude 
krátká otevírací doba ve většině dnů 
vyhovovat. A nevím, zda ono krátké 
prodloužení v pondělí a ve středu si-
tuaci zachrání. Nicméně vlevo kopí-
ruji z oficiálních stránek České pošty. 

Michaela Šebelová
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Některé děti začátkem školního 
roku zasednou do lavic, ty naše se 
půjdou učit do lesa. Prostřednictvím 
projektové výuky a živého kontaktu 
s okolním prostředím poznávají sebe 
a svět, učí se komunikovat, řešit pro-
blémy samostatně i v týmu, a hlavně 
vidět svět v souvislostech. Ve Pstru-
ží se od září otevřou dveře lesní ko-
munitní školy HNÍZDO. Naše škola 
opravdu voní lesem, děti jsou zdra-
vé a učí se kompetence potřebné pro 
budoucnost. 

Lesní komunitní škola Hnízdo 
vznikla v březnu tohoto roku, ale její 
historie je více než šestiletá. Vychází 
z principů lesní pedagogiky a sebeří-
zeného vzdělávání. Je založena na indi-
viduálním přístupu ke každému dítě-
ti, spojení s ročními cykly a tradicemi. 
Široká školní nabídka seberozvojo-
vých aktivit připravuje děti na svět, ve 
kterém potřebují mít zdravou důvěru 
samy v sebe, dovednost spolupraco-
vat, kriticky myslet, vytvářet a reali-
zovat vize, to vše se silným hodnoto-
vým základem, s úctou k člověku a pří-
rodě. Školu provozuje spolek VlesEDU, 
který sdružuje rodiče, jež se rozhodli 
vzdělávat své děti v režimu individu-
álního (resp. domácího) vzdělávání. 
Lesní komunitní školu Hnízdo mohou 
navštěvovat děti ve věku 6 - 14 let, od 

pondělí do středy. Jedinečným příno-
sem školy Hnízdo je rozvoj možnost 
přespávání a zdravé prostředí. Naše 
škola je vedena v souladu se severský-
mi trendy výuky, kde upouští od me-
morování a důraz kladou na budování 
kompetencí, kde se děti učí v souladu 
se svými talenty a schopnostmi zku-
šeností a vlastním úsilím. V budouc-
nu chystáme akce pro veřejnost a rádi 

bychom se zapojili do projektů s envi-
ronmentálním přesahem a do projektů 
ovlivňujících veřejný prostor. 

21. října k nám můžete zavítat 
na Den otevřených dveří.

Informace také na našem webu: 
https://skola.vlesedu.cz/

Škola, která voní lesem, to je Hníz-
do, lesní komunitní škola z Beskyd.

V beskydských horách se děti učí venku a pro život

M í s t n í 
akční skupi-
na Frýdlant-
sko-Beskydy, 
z.s. v listopa-
du 2020 vy-

hlásí v pořadí již druhou výzvu na 
podporu mikroprojektů v rámci pro-
gramu „V Beskydech to žije – 2021“. 
Jedná se o formu finanční podpory, 
kterou naše MAS Frýdlantsko-Be-
skydy spolu s Mikroregionem Frý-
dlantsko-Beskydy plánuje přerozdě-
lit nejlepším projektovým záměrům, 
jejichž tvůrci jste právě Vy, místní 
lidé. Podpoříme finančně nejen za-
jištění a vlastní konání Vaší akce, ale 
nově i pořízení drobného vybavení 
pro dlouhodobější využití na Vašich 
akcích. Veškeré informace k dané vý-
zvě, včetně formuláře žádosti, budou 
od poloviny října 2020 k dispozici na 
webových stránkách MAS Frýdlant-
sko-Beskydy, z.s. 

Doufáme, že i přes současná opat-
ření a nařízení z důvodu koronavi-
rové pandemie, budou mít organi-
zátoři možnost, ale i chuť realizovat 

akce v našem regionu, které jsou pro-
spěšné lidem na území a přispívají 
k rozvoji spolkového a zájmového ži-
vota, ke spolupráci místních komu-
nit nebo ochraně kulturního a pří-

rodního dědictví. Těšíme se na Vaše  
projekty.

Ing. Radana Maloušková,
Metodický pracovník 

MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s.

V BESKYDECH TO pořád ŽIJE!
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Předmětem projektu byla výstavba 
5 ks turistických odpočívadel a 23 ks 
označníků cest na území biskupských 
lesů – revír Ondřejník. Turistická ob-
last Ondřejník v současné době přichá-
zí o většinu smrkových porostů, kte-
ré jsou výrazně napadeny kůrovcem.  

Tímto se na Ondřejníku odkryly pře-
krásné výhledy do okolní krajiny, 

které lákají tisíce turistů k návště-
vě. Přestože dojde k masivnímu 

zalesňování vykácených ploch, 
bude trvat desítky let, než 

bude Ondřejník opět pokry-
tý vzrostlými lesy. Díky pro-

jektu je tak umožněno tisícům turistů 
a návštěvníků tohoto horského masí-
vu, aby mohli využít pěti nově vybu-
dovaných stanovišť a komfortně si zde 
odpočinout. Zároveň nově vybudova-
né označníky cest, které jsou umístě-
ny většinou po turisticky značených 
trasách, usnadní turistům lepší orien-
taci. Turisticky tak významná lokali-
ta, jakou horský masív Ondřejník be-
zesporu je, si určitě zaslouží podporu 
a posílení rekreační funkce lesa, kte-
rou zajisté využijí tisíce návštěvníků.

Informace naleznete také zde:
http://www.masfrydlantskobeskydy. 
c z/pr ojek t/v- ondr e jnik u-s e-j i z- 
-neztratite-biskupst vi-ostravsko- 
-opavske/

V Ondřejníku se již neztratíte  
– Biskupství ostravsko-opavské

Příjemce dotace: 
Biskupství ostravsko-opavské

Operační program:  
Program rozvoje venkova

Doba realizace: 2019/2020

Výše dotace: 1 096 429 Kč

Místo realizace: Čeladná, 
Kunčice pod Ondřejníkem, 

Metylovice, and Pstruží
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Myslím, že nikomu z Vás nemusím 
říkat, že jsme zásluhou PaeDr. Zdeň-
ka Šrubaře (1934-2015) měli v pro-
storách kunčické základní školy vy-
budovánu Galerii Karla Svolinského, 
která byla v provozu od 
roku 1992 do roku 2018. 

S novou přístavbou zá-
kladní školy jsme vybudo-
vali pro naši galerii i zcela 
nové prostory, které jsme 
slavnostně otevřeli v rám-
ci letošního Dne obce dne 
12.9.2020. 

Veřejnost si tak mohla 
prohlédnout novou expo-
zici části stálé sbírky nejen 
během Dne obce, ale také 
během voleb do zastupi-
telstva kraje a během obou kol voleb 
do Senátu Parlamentu České republiky. 

Fond výtvarných děl pochází z darů 
umělců celé naší vlasti, ale také ze za-
hraničí. Nejštědřejší z umělců byl Karel 
Svolinský, který věnoval galerii desítky 
svých prací provedených rozmanitými 
technikami, také proto s jeho svolením 
nese galerie jméno Karla Svolinského. 
Někteří ze zde zastoupených umělců 
se svojí tvorbou již zapsali do podvědo-
mí veřejnosti a jsou známí i v zahraničí, 
např. Olbram Zoubek, Oldřich Kulhánek, 
Jiří Kolář, Jaroslav Šerých, Kurt Gebauer, 

Vladimír Preclík. Zastoupeno je v hojné 
míře také umění regionální. Nejstarší 
z obrazů je dílo Jana Knebla, tato grafi-
ka nese datum 1899. V prostoru galerie 
jsou například zastoupena díla Františ-

ka Podešvy, Stanislava Ko-
líbala, Markéty Prachatic-
ké, Jaroslava Popa, Anny 
Žertové, Lumíra Ševčíka 
a dalších. 

Za instalaci výstavy dě-
kuji panu Janu Zemánkovi 
a paní Ladě Poulové, kteří 
se do třídění sbírky a pří-
pravy stálé expozice vrh-
li s nevídaným nadšením, 
láskou a úctou k umění.

Dlouho jsme přemýš-
leli, jakou formou vzdát 

hold výtvarnému pedagogovi a foto-
grafovi, Zdeňku Šrubařovi, který byl 
tvůrcem myšlenky zřídit ve venkov-
ské škole galerii.  Někteří z nás by po 
něm galerii nejraději přímo pojmeno-
vali. To ale není možné. Tak jsme mu-
seli přemýšlet dál. A tak se nějak sta-
lo, že jsme se rozhodli uctít Zdeňkovu 
památku výtvarným uměním. A ne 
tak ledajakým. Sochař Jan Zemánek 
vytvořil pro Zdeňka Šrubaře tři nové 
umělecké objekty, které byly instalo-
vány v areálu základní školy a před 
vstupem do Galerie Karla Svolinského.

Jiří Kamen, český spisovatel a roz-
hlasový redaktor Českého rozhlasu, 
stanice Vltava, který o naší Galerii při-
pravuje rozhlasovou reportáž, o Ze-
mánkových lavičkách napsal:

„Zemánek vytváří svými lavičkami 
originální pomníky proslulým posta-
vám svého kraje. Vznikají tak lavičky, 
které nás na jedné straně vyzývají k od-
počinku a na druhé svou náznakovostí 
provokují naši fantazii.  Ležící Sigmund 
Freud, minimalisticky naznačený „la-
vičkovými“ dřevy jako by vrostl do své 
psychoanalytické pohovky. Lavička 
Ležící Janáček by mohla být umístěna 
– ve stylu módní intervence - na břeh 
jezera, které známe z obrazu Františ-
ka Kupky Klávesy piana. Vytvořil také 
Lavičku Maměnka, jako poctu Dušanu 
Jurkovičovi.

V Kunčicích pod Ondřejníkem vy-
stavuje Jan Zemánek tři fotografické 
lavičky. Pokračuje tak ve své originál-
ní antropomorfizaci tohoto neživého 
předmětu. Dvě lavičky pro dr. Zdeňka 
Šrubaře představují polohu fotografa 
polo sedícího a polo ležícího. Ta třetí 
lavička je stojící, a právě svou vertika-
litou představuje ve světě nejen Zemán-
kových laviček, ale i laviček takříkajíc 
nezemánkovských, novum. Přináší pře-
kvapivou novinu: ulevovat nebo polevo-
vat, prospívat odpočinku lze i ve stoje. Je 
to básnická synekdocha: lavička, která 
fotí. Navíc fotí Radhošť. 

A od horizontální lavičky schází vel-
mi málo, snad jeden krok, k pohybu. Svět 
Zemánkových laviček se tak uzavírá. 
Nebo naopak otevírá?“

Slavnostní odhalení sochy FOTO-
GRAF provedli společně paní Adéla 
Petrová, dcera Zdeňka Šrubaře a pan 
Jan Zemánek, autor. Společně s nimi 
přišli na Zdeňka zavzpomínat mno-
zí jeho žáci, často se slzami v očích.  
Položili k soše kytičku a zapálili svíč-
ku. 

Osobně si myslím, že nikdy nebude-
me moci být dostatečně vděční nadča-
sové myšlence Zdeňka Šrubaře. Nikdy 
nebudeme moci být dostatečně vděční 
za to, že máme na co navazovat a na 
čem stavět. Děkuji všem, kteří se na 
vybudování původní i nové galerie 
podíleli.

Do budoucna máme velké plány
Nová galerie nám teprve ožije, ale 

vy se již nyní můžete těšit na cyklus 
OBLUDA V GALERII, který pro Vás 
chystáme. Bohužel nám rozjezd fun-
gování galerie brzdí aktuální pan-
demie. 

Slavnostní otevření Galerie Karla Svolinského

  OBEC KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 
  VÁS ZVE V SOBOTU 12.9.2020 V 18 HODIN 

  ZA ZÁKLADNÍ ŠKOLU

KDE BUDOU PŘI SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍ

GALERIE KARLA SVOLINSKÉHO

ODHALENY DŘEVĚNÉ OBJEKTY

FOTOGRAF (POCTA ZDEŇKU ŠRUBAŘOVI)

A FOTOLAVIČKY SOCHAŘE JANA ZEMÁNKA

PeaDr. Zdeněk Šrubař, učitel a dvorní fotograf 
obce Kunčice pod Ondřejníkem zemřel dne 2. červ-
na 2015, ve věku 80ti let. Vzpomínka na jeho život 
prožitý v Kunčicích pod Ondřejníkem zůstane živá 
nejen ve fotografiích, které vytvořil a které nám 
zanechal, ale zejména také v mysli blízkých, přátel, 
známých a žáků, kteří ho měli rádi a vážili si ho. Nově 
nám jej budou připomínat i nové krásné lavičky. 



1110/2020

Odhalení sochy Fotograf pro Zdeňka Šrubaře

Chtěli bychom mít například pravi-
delnou otevírací dobu pro veřejnost, 
zpočátku alespoň jedenkrát měsíč-
ně. Organizovat pro Vás pravidelné 
akce – vzdělávací, interaktivní, hu-
dební, kulturní, výtvarné… nicméně 
všechno musí počkat. Jsme ale trpěliví 
a věříme, že se nám naše plány podaří 
uskutečnit. 

Další myšlenkou je výlet do Prahy, 
na výstavu Kurta Gebauera, autora 
naší tajemné „Obludy“, která na Vás 
rozpustile tu a tam blikne přes sklo 
malé výstavní síně.  

Kurt Gebauer vystavuje až do ledna 
2021 ve Národní Galerii v Praze, ve Ve-
letržním paláci.  Michaela Šebelová

Foto: David Šrubař, Oldřich Poul
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Fotoreportáž ze DNE OBCE 2020 Foto: David Šrubař
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Frenštátští hasiči zasahovali v pátek 
18.9. v 17:19 hod. u dopravní nehody 
čtyř osobních automobilů v naší obci. 

Jedné osobě byla poskytnuta před-
lékařská pomoc, nikomu dalšímu se 
naštěstí nic nestalo. Hasiči zajistili 
místo dopravní nehody, provedli pro-
tipožární opatření, zasypali sorben-
tem uniklé provozní kapaliny a zajis-
tili vozidla proti dalšímu úniku a řídili 
dopravu na pozemní komunikaci. Foto: Hasiči Frenštát pod Radhoštěm

O prvním říjnovém víkendu měli 
zaměstnanci obce a členové okrsko-
vých komisí plné ruce práce s orga-
nizací a průběhem voleb, mimo jiné 
i proto že tyto volby provázela zvýše-

ná hygienická opatření. Velmi nemile 
nás ale také zaměstnaly silné poryvy 
větru, které v naší obci způsobily pád 
mnoha stromů, v důsledku čehož byla 
velká část obce bez proudu. Práci měli 

hasiči, energetici, mnozí občané i pan 
místostarosta, který zajišťoval ná-
hradní zdroj elektrické energie pro 
volební komisi.

Michaela Šebelová

Volby do zastupitelstev krajů konané 
dne 2. 10. – 3. 10. 2020
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Frýdek-Místek
Obec: Kunčice pod Ondřejníkem

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Kunčice  
pod Ondřejníkem– souhrnné informace

Okrsky Voliči  
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné  
hlasy

% platných 
hlasůcelkem zpr. v %

2 2 100,00 1 920 705 36,72 704 695 98,72

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %

5 DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 3 0,43
12 KDU-ČSL 75 10,79
14 Morav. a Slez. pirátská strana 7 1,00
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 45 6,47
19 Česká pirátská strana 86 12,37
22 Moravané 5 0,71
28 VOK - Volba pro kraj 4 0,57
29 Koalice ODS a TOP 09 100 14,38
37 Jednotní 1 0,14
38 Dělnic.str.sociální spravedl. 3 0,43

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %

45 Česká str. sociálně demokrat. 24 3,45
50 ANO 2011 157 22,58
54 Koalice STAN, Zelení, NEZ 120 17,26
57 Koalice ODA, Hlas, SNK ED 5 0,71
63 Komunistická str. Čech a Moravy 23 3,30
67 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 0 0,00
70 Trikolóra hnutí občanů 17 2,44
79 Aletrnativa pro nez. kand. 2020 4 0,57
81 Starostové pro kraj 13 1,87
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 3 0,43

Dopravní nehoda na Humbarku

Větrný volební víkend

Jak se volilo u nás v obci?

Zdroj: Český statistický úřad, https://www.volby.cz/
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Kultura a spolkový život

Po dlouhé době se 
18.9.2020 uskutečni-
la vycházka pro senio-
ry pořádána SPV. Cílem 
byl Památník Josefa Ka-
luse v Čeladné, po velmi 

zdařilé rekonstrukci. „Průvodce“ nám 
dělal pan starosta Pavol Lukša. Pro-
vedl nás celým objektem, který býval 
školou a působištěm učitele a básníka 
Josefa Kaluse. V památníku jsou ulo-
ženy i některé jeho osobní předměty. 

Všichni účastníci byli spokojeni, ne-
boť výletu i prohlídce přálo též poča-
sí. Celkově jsme ušli 10,5 km. Snad se 
nám podaří do konce roku ještě další 
společná akce.

Za SPV Jana Mončková

Vycházka se seniory za památníkem na Čeladné

SPV Cvičení s dětmi
Milé aktivní maminky, babičky, tatínkové, 

dědečci, strejdové i tety. Hledáme mezi sebe 
někoho, kdo by nám pomáhal vést cvičení pro 
děti. Cvičíme s dětmi od 1 roku až po před-
školáky. Budeme se na vás těšit. 

PRO VÍCE INFORMACÍ volejte Markétu  
Janasovou: 723 5362 453 nebo Kristu  
Majerkovou: 734 836 573

Cvičíme každé úterý od 17:30 do 18:30.

Za SPV Cvičení rodičů s dětmi Kristýna Majerková

Vycházka  
pro seniory 

Po deseti letech si zopakujeme 
vycházku z Ráztoky na Maralák. 
Plánujeme ji na čtvrtek 22. 10. 2020. 
Do Frenštátu p. R. je možné přijet 
vlakem, nebo autobusem. Autobus 
č. 655 do Ráztoky odjíždí od škol ve 
Frenštátě v 9:15 a od železniční sta-
nice ve Frenštátě v 9:20 hodin. Pů-
jdeme dále asi 4,5 km po žluté znač-
ce na Maralák.  Za SPV zve ZK

Drakiáda
Spolek Oskar netrpělivě vyhlí-

ží počasí a doufá, že v měsíci říj-
nu nám nejen epidemiologická, ale 
i povětrnostní situace dovolí uspo-
řádat tradiční DRAKIÁDU. 

Aktuální informace na plakátech 
a na facebooku Oskara.

Mějte krásný  
podzim.

Za spolek Oskar 
Ivana a Olda Kadlecovi

KARDIOKRUHÁČ 
Kej Pí Ou

je zase zpátky, jak jsme byli 
zvyklí - pondělí a čtvrtek od 
19:00.

Doba je ale nevyzpytatelná, ak-
tuální informace na naší skupině 
na Messengeru.

Těší se na Vás Terka
tel.: +420 739 640 060

Byli bychom moc rádi,  
kdyby náš tradiční lampiónový průvod, 

tentokrát Svatomartinský mohl  
ve středu 11. 11. 2020 proběhnout.
Pro aktuální info ale sledujte web obce 

www.kuncicepo.cz a plakátovací 
plochy. Děkujeme za pochopení.  

Za organizátory Michaela Šebelová 
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Přesně 1. 6. 2020 na Den dětí pad-
la poslední klapka „Ženské pomsty“ 
v kouzelném prostředí Beskyd. Podle 
scénáře měl příběh tří podváděných 
kamarádek končit na prosluněné moř-
ské pláži. „Za vše v podstatě může ko-
rona a nouzový stav. Jsme rádi, že jsme 
díky rozvolňování opatření mohli film 
dotočit a to správné místo najít právě 
u vás,“ říká producent Petr Šiška. Po-
slední scény filmu se natáčely v Kun-
čicích pod Ondřejníkem. Filmový štáb 
našel zázemí v nádherném prostředí 
Penzionu Jurášek, který ve filmu na-
jdete pod názvem Karma jako hotel 
našich hlavních hrdinek. Jurášek se 
tak stal díky profesionálnímu přístu-
pu jeho skutečných majitelů nejen pří-
jemným bydlištěm filmařů, ale také 
skvělou filmovou kulisou. Závěrečná 
scéna filmu se pak natáčela na golfo-
vém hřišti v nedaleké Čeladné. „Tam 
jsme si to užili také se vším všudy. Od ro-
mantických scenérií při západu slunce 
až po pád Jany Paulové z koně a dobro-
družnou jízdu na chirurgii,“ prozradi-
la vedoucí produkce Marcela Hladká. 

V Beskydech se sešly představitelky 
ženských hlavních rolí. Jedna z nich, Eva 
Vejmělková, která je zároveň spoluau-
torkou scénáře, bude na spolupráci ráda 
vzpomínat: „Všichni jsme si rozuměli lid-
sky i profesionálně. A navíc jsme byli v ru-
kou vynikajícího štábu, který se o nás peč-
livě staral. Moc bych si přála, aby do kina 
přišly ženy všech generací a podívaly se 
společně s námi na problém nevěry z hu-

morného nadhledu, protože lepší než sla-
ný pláč, je sladká pomsta. A nepřiberete 
po ní...“ a její slova potvrdil také režisér 
filmu a její manžel Dušan Rapoš: „Bylo 
to fajn. Celý štáb včele s mými skvělými 
kamarády producentem Petrem Šiškou 
a kameramanem Davidem Ployharem 
odvedl profesionální práci a do filmu 
o ženské solidaritě dal i něco navíc. Své 
srdce, talent a trpělivost. Také jsem měl 
tu čest dělat Ženskou pomstu s výborný-
mi herci, které to bavilo, na place pano-
vala pohoda a já bych rád, aby se tato 
pohoda přenesla taky do filmu a potěšila 
diváky. A to nejen ženy. Do kina zvu také 
pány, aby věděli, co všechno jsou schopné 
provést podváděné ženy svým nevěrným 
mužům, když spojí své síly…“

Kromě Evy uvidíte v hlavních he-
reckých rolích dvě krásné dámy 
a úžasné herecké osobnosti Mahule-

nu Bočanovou a Janu Paulovou a velice 
zdárně jim sekundující jejich filmové 
partnery Roberta Jaškówa, Miroslava 
Etzlera a Petra Rychlého. Pánové znají 
místo poslední klapky jen z vyprávě-
ní, ale i to, vzhledem k velké herecké 
představivosti stačilo k tomu, aby tou-
žili místo poznat osobně a také si užít 
jeho atmosféru při práci. Takže až ně-
kdy uvidíte ve vaši obci nadšené filma-
ře, třeba to bude zrovna někdo z na-
šeho týmu, který se bude na kouzelná 
místa v Beskydech určitě rád vracet.

Film „Ženská pomsta“ je v kinech od 
10. září a podařilo se mu rozesmát už 
několik tisícovek diváků. Pokud jste 
se ještě nestačili zajít podívat, určitě 
si najděte na návštěvu kina čas. Třeba 
tam kromě našich hlavních hrdinů po-
znáte v malých epizodních rolích také 
někoho z vás.

Poslední klapka komedie „Ženská pomsta“  
padla v Beskydech

Věděli jste, že si kromě tradičního 
piva na Skalce můžete dát nově (asi tak 
od července) pivo taky na Skalce? A to 
přímo v novém Medvědím Baru! 

Doporučujeme zdravotní procház-
ku na vrchol, možná budete mít štěstí 
a uvidíte Velký Rozsutec na Malé Fatře. 

Kdo nemůže až nahoru, může aspoň 
na FB (z něhož pro vás tentokrát zve-
řejňujeme několik fotek i hlášek 😊) 

Děkujeme za tuto aktivitu!!!
h t t p s :// w w w. f a c e b o o k . c o m / 

medvedibarbar/

„Dotankováno! Prosím nejdřív ty na 
zemi. Pivko za 45Kč, potím u toho krev, 
něž tu dojdu 😂“

„Prosím počet zbývajících pivek do 
konstantního symbolu.“

„Na zdraví 🍻“
Medvědí BarBar přidal dočasně i ně-

jaké nealko, než začne mrznout. Díky za 
pozitivní reakce 👍🐻“

Dneska mě doprovodili rovnou 2 noví 
šerpové! 🤠😎⛰🍻“ (MŠ)

Medvědí BarBar na Ondřejníku - Skalce
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Ze života školy a školky

Ve středu 9. září zavítala mezi prv-
ňáčky paní policistka z Nového Jičína. 

Vysvětlovala dětem pravidla bez-
pečného chování v silničním provozu, 
radila dětem, jak by je měly dodržovat 
cestou do a ze školy a zodpověděla jim 
všechny otázky.

Děti si vyslechly policejní pohádku 
a vyzkoušely si, jak správně přecházet 
přes přechod pro chodce. 

Za odměnu žáčci dostali policejní 
omalovánky, rozvrh hodin a reflex-
ní pásku. 

Děkujeme za zdařilou akci. 
Eva Halatová

Hola, hola, škola volá!
Tato věta určitě zazněla v každé 

rodině budoucího prvňáčka. Srpen 
skončil a hle – 1. září 2020 je tady! 
Letošní přivítání prvňáčků bylo ne-
tradiční. S dětmi a jejich rodiči jsme 
se sešli v Galerii Karla Svolinského, 
kde všechny přivítal pan ředitel Jaro-
slav Goj a všem popřál úspěšný a ra-
dostný školní rok. Poté dostal slovo 
pan místostarosta David Fojtík, kte-

rý dětem popřál, aby se jim ve škole 
líbilo a předal dětem dárek - pouzdro 
s pastelkami. 

Poté jsme se na chvíli s rodiči roz-
loučili a společně odešli do své třídy. 
Třída se zaplnila 25 žáky. Ve třídě jsme 
se navzájem seznámili a zavzpomína-
li na prázdniny. Také jsme si povídali 
o tom, co nás v 1. třídě čeká a co všech-
no se budeme učit - číst, psát, počítat, 
zpívat, cvičit, vyrábět a také poznávat 

okolní svět. Některé děti hned první 
den bez ostychu počítaly, poznávaly 
písmenka…

Domů si odnesly uvítací list do 
1. třídy, školní potřeby, učebnice 
a složku na sešity od společnosti do-
dávající ovoce do škol. 

Rodiče dostali nejdůležitější infor-
mace o chodu školy a třídy. Ve třídě 
bude jako asistentka paní Ivana My-
slikovjanová.

Přejeme dětem mnoho úspěchů 
a věříme, že jim nadšení ze školy vy-
drží co nejdéle. Eva Halatová, 

třídní učitelka 1. třídy

Bezpečná cesta prvňáčků do školy

Prvňáčci zasedli do školních lavic…
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V září se dveře naší mateřské školy 
opět otevřely a přivítaly nejen mnoho 
nových malých dětí, ale také mazáky, 
s kterými jsme si užívali dobrodruž-
ství už loni. 

Letos třída „Kuřátek“ přivítala 
14 nových dvouletých dětí. Odloučení 
od maminek je pro ně náročné a my 
přejeme dětem, aby byla školka pro 
ně místo, kde získají mnoho kamará-
dů a kde jim bude příjemně. 

I letošní rok začíná jako vždy po-
zvolna. Chodíme na procházky do 
lesa, pozorujeme měnící se podzim-
ní krajinu a snažíme se užívat čím 
dál vzácnějších teplých dní. Když ne-
můžeme jít ven, děti pilně trénují své 
dovednosti v oblasti grafomotoriky, 

sluchové a zrakové diferenciace, roz-
voj matematických představ, rozvoj 
slovní zásoby a mnoho dalšího. Sna-
žíme se být připraveni na vše, co nám 
mohou nadcházející dny přinést. Bo-
hužel je momentálně doba mírné ne-
jistoty, a tak se snažíme dětem při-
pravit dobrý základ pro případnou 
domácí výuku. 

Všem rodičům bychom chtěli podě-
kovat za veškerou spolupráci, a hlav-
ně důslednost v prevenci šíření veške-
rých virových onemocnění. Víme, že 
i pro Vás je to mnohdy složité, a o to 
více si toho ceníme.

Krásné „babí léto“ přeje 
kolektiv MŠ

V měsíci září vždy ráno asistovali na přechodu pro chodce 
u Huťařství zaměstnanci obce, kteří pomáhali dětem bezpeč-
ně přejít. Chtěli jsme tak pomoci s bezpečným návratem dětí 
do škol. Stává se zde totiž, že když přijede autobus a je plný 
dětí (a dospělých), nestačí celá skupina přejít hned na první 
zelenou a někteří jsou netrpěliví a přecházejí pak na červenou. 
A to mnohdy i dospělí. Přecházení na červenou je nebezpečné. 
Prosím, buďme my dospělí dětem příkladem. Na našem pře-
chodu je tlačítko a interval mezi jednotlivými zelenými trvá 
jen krátce. Děkujeme za trpělivost. Takže prosím: Na přecho-
du bezpečně – na zelenou! Stejně se vždy musíme rozhlédnout 
na všechny strany, předtím, než do vozovky vkročíme.

MŠ „Dolní“

DOPRAVNÍ SITUACE 
PŘED ŠKOLOU
Vážení rodiče, řidiči, 

důrazně Vás žádáme o dodržování předepsa-
né rychlosti a směru parkování vozidel před 
naší základní školou. Logicky všichni najednou 
u školy nezaparkujeme, neprojedeme, a tak je 
potřeba být ohleduplný a brát ohled na chodce 
i ostatní řidiče. 

Vždyť jde o životy našich dětí a dětí našich 
sousedů. Myslete na to, prosím, když budete zase 
ráno spěchat. 

Mnohem lepší by ale bylo, kdyby nikdo u ško-
ly nespěchal a všichni brali ohled na projíždějící 
auta a zejména na vystupující a přecházející děti. 

DĚKUJI VÁM. Michaela Šebelová
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Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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RODOKMENY 
Vladislava Schindlerová, Frenštát p. R. 

605 875 230, rodok@centrum.cz  

Hledáte rodinné kořeny? Nebo ideální dárek 
k Vánocům, jubileu, sňatku? Darujte rodový strom! 

RODOVÉ STROMY 




nabízí 

domácí vánoční cukroví 
...linecké, kokosové, marcipánové, 

karamelové, čokoládové, vanilkové rohlíčky, 
rumové kuličky…a spoustu dalších… 

Cena včetně balného … 470,- /1 kg 
Objednávky přijímáme do 1. 12. 2020 

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 5. 10. 2020 do 29. 4. 2021

Pondělí – Čtvrtek   10.30 – 16.00 
(v případě akce – sraz, večírky, pohřeb… po domluvě 
bude odpoledne Hospůdka pro Vás otevřena)

Pátek – Sobota  10.30 – 22.00
Neděle   10.30 – 20.00

Psychomotorická poradna

    Konzultace psychomotorického vývoje
    Handling dle Bobatha
    Něžná náruč rodičů

Neurokineziologické vyšetření

Terapie hybných poruch na vývojových principech

    Vojtova metoda
    Bazální posturální programy dle Čápové
    Klappovo lezení
    Manuální terapie dle Mojžíšové
    Aktivace hlubokého stabilizačního systému
    Kineziotejping
    Ergonomická opatření

Trojanovice 353, 1.p. nad Hruškou
Tel.:  +420 739 324 401
jitka@fyzio-ichtys.cz
www.fyzio-ichtys.cz

více informací na tel.: +420 725 506 901
a e-mail: noviny@kuncicepo.cz

ZDE MŮŽE BÝT VAŠE REKLAMA

HLÁŠENÍ OBECNÍHO 
ROZHLASU  

nyní i na webu obce.

Stačí kliknout  
na tento obrázek na  

www.kuncicepo.cz
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Doučím matematiku ZŠ a SŠ 
Připravím k maturitě i na přijímací zkoušky  

na střední i vysokou školu.

Mobil: 737 156 985
E-mail: kvetoslavaklimesova@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

* * *
Dovoluji si vás informovat o časově omezené mimořád-
né slevě ve výši 30 % u ČSOB Pojišťovny, a.s. na pojištění 
majetku a odpovědnosti občanů v programu Náš domov, 
který poskytuje kvalitní pojistnou ochranu s novými 
pojistnými riziky. Rovněž je poskytována sleva za be-
zeškodní průběh. Nechte si ověřit, zdali máte krytí pro 
všechna možná nebezpečí a hodnota vašeho pojištěné-
ho majetku odpovídá současným cenám. Provedu nezá-

vaznou kalkulaci a rád vysvětlím podrobnosti. 

Obchodní zástupce ČSOB Pojišťovny, a.s.
Rostislav Hurník, mobil: 608 444 789  

e-mail: rostislav.hurnik@obchod.csobpoj.cz

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

Dekarbonizace
motoru

sleva
500,- Kč

Geometrie
náprav

sleva
200,- Kč

Dezinfekce
klimatizace

sleva
250,- Kč

3x slevový kupón jako dárek za nákup sady pneumatik

Platnost kupónu je 12 měsíců od nákupu

pneuzatopek.cz

www.agrocar.cz

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

+420 556 802 752 / 777 881 116, info@agrocar.cz

www.agrocar.cz

1.9. - 30.11.2020
pily, křovinořezy, plotostřihy a další stroje

NA ZAHRADĚ
JSME DOMA

CE
NYAK

ČN
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