
Vážení spoluobčané,
máme pěkně vybarvený podzim, 

snad bude i příjemný. Pro listopad 
platí hodně pranostik, které před-
povídají, jaká bude zima. Když dlou-
ho listí nepadá, tuhá zima se při-
krádá. Martin a Kateřina na blátě, 
vánoce na ledě. Studený listopad – 
zelený leden.

V listopadu také slavíme vý-
znamný Státní svátek – Den boje 
za svobodu a demokracii. Slaví se 
17. listopadu jako připomínka dvou 
událostí v naší vlasti v minulém sto-
letí. Také je nazýván Mezinárodním 
dnem studentstva. Dne 17. listopa-
du 1939 bylo popraveno devět stu-
dentů, kteří se zúčastnili protina-
cistické demonstrace u příležitosti 
pohřbu Jana Opletala, studenta Lé-
kařské fakulty Karlovy univerzity. 
V den výročí založení samostatné-
ho československého státu 28. 10. 
1939 se zúčastnil protinacistických 
nepokojů, které byly tvrdě potla-
čeny. Byl zraněn střelou do břicha. 
Dne 11. 11. 1939 zemřel. Jeho po-
hřbu 15. 11. 1939 se zúčastnily tisí-
ce studentů. Více než 1200 jich bylo 
posláno do koncentračního tábora. 
Druhá událost se váže k datu 17. lis-
topadu 1989, kdy demonstrace na 
Národní třídě, organizovaná hlav-
ně studenty k 50. výročí událos-
tí ze 17. listopadu 1939, přerostla  
v demonstraci proti komunistické-
mu režimu. Také tato demonstrace 
byla násilně rozehnána. Tím byla 
zahájena „sametová revoluce“. Tyto 
události jsou významnými mezníky 
historie naší vlasti, na které nesmí-
me zapomínat.

Tomáš Hrubiš, starosta obce
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17:00 hodin
Kulturní program (uvnitř)

cca 17:45 hodin
Rozsvícení stromu (venku)

Vystoupí děti z obou mateřských
škol („Dolní” i„Školní"), školní sbor,

Mikuláš, Andělé a další...

Dospělým naléváme svařák!
Občerstvení zajištěno.

Festival SOUZNĚNÍ 2016 bude 
poprvé také v Kunčicích p. O.

Mezinárodní festival adventních 
a vánočních zvyků, koled a řemesel 
Souznění se letos uskuteční ve dnech 
8. – 11. 12. Během čtyř dnů nabídne 
několik žánrově rozmanitých koncer-
tů a zajímavý doprovodný program. 

Letošní 18. ročník se bude konat na 
pěti různých místech v Moravskoslez-
ském kraji. Festival Souznění jako tra-
dičně zavítá do centra města Ostravy, 
Frýdku-Místku, obce Kozlovice a nově 
i do města Frenštát pod Radhoštěm  
a také k nám do Kunčic pod Ondřej-
níkem (v pátek 9. 12. – viz pozvánka 
na straně 8). 

Ani letos nebude nouze o žánrovou 
pestrost programu, zajímavé výstavy, 
přehlídku lidových řemesel a domácí  
i zahraniční gastronomie. 

V závěru festivalu na Galakoncertě 
ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde vy-
stoupí společně s dalšími umělci zpě-
vačka Jana Kirschner s kapelou, dojde 

na předání finančního daru na pomoc 
potřebným. 

Kompletní program již naleznete na 
této adrese: http://www.souzneni-
-festival.cz/program.

Lucie Nohlová

Cimbálová muzika KONOPJAN z Ostravy 
vystoupí dne 9. prosince 2016 od 18 ho-
din v sále Restaurace Huťařství.



2 11/2016

OBECNÍ NOVINY ročník XXVI., číslo 11/2016 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Vydává Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejní-
kem. Evidenční číslo MK ČR E 12357 • Vychází vždy v prvním týdnu v měsíci • Uzávěrka každého čísla je 25. dne předcházejícího měsíce • Redakce: 
Obecní úřad, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 569 • tel.: 556 850 154, fax: 556 850 171, e-mail: noviny@kuncicepo.cz • Odpovědná redaktorka: 
Michaela Šebelová • Grafické zpracování a tisk: Tiskárna Kleinwächter, Frýdek Místek • Výtisk zdarma • Náklad: 850 ks

Základní škola, areál a multifunkč-
ní hřiště

RO projednala realizaci stavby bě-
žeckého oválu v areálu základní školy. 
RO projednala nabídky na výkon au-
torského dozoru a technického dozoru. 
Cenová nabídka Ing. Zdeňka Strnadla, 
ZAHRADA – PARK – KRAJINA, s.r.o. je 
ve výši 13 500,- Kč (neplátce DPH). RO 
schválila tuto cenovou nabídku a po-
věřila vedení obce objednáním této 
služby. RO schválila uzavření smlouvy 
mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a Ing. Petrem Stuchlíkem, Bezručova 
594, 793 76 Zlaté Hory na výkon tech-
nického dozoru stavebníka (TDS) při 
realizaci stavby Obnova školního are-
álu – běžecký ovál. Dohodnutá cena je 
ve výši 33 880,- Kč vč. DPH. RO projed-
nala cenovou nabídku firmy Graseko, 
spol. s.r.o., se sídlem Blanická 217/86, 
724 00 Ostrava – Stará Bělá na prove-
dení údržby multifunkčního hřiště s 
umělým trávníkem v areálu ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského formou dekompre-
se a vyčištění vsypu strojem VertiTop, 
doplnění písku a kartáčování povrchu. 
Cenová nabídka byla ve výši 31 200,- Kč 
vč. DPH. RO schválila výše uvedenou 
cenovou nabídku společnosti Graseko, 
spol.s.r.o. a pověřila vedení obce objed-
náním těchto služeb.

Ředitel školy seznámil RO s proble-
matikou nedostatečné kapacity školy. 
Proběhla diskuse, v nejbližší době pro-
běhne specifikace chybějících prostor 
(zejména se jedná o prostory pro škol-
ní družinu a odborné učebny). Pan ře-
ditel seznámil RO s možnosti zapojení 
školy do dotačního projektu na Moder-
nizaci vybavení Základní a mateřské 
školy v Kunčicích pod Ondřejníkem 
(v rámci MAP – místní akční plán pro 
vzdělávání).

Interiér OÚ
RO projednala a schválila návrh 

Smlouvy o dílo na realizaci „Interiéru 
kanceláří obecního úřadu v Kunčicích 
pod Ondřejníkem – 1. etapa“ mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a společností 
FORM, spol. s.r.o., Poručíka Hoši 512/2A 
Kozmice, IČ 43964532. Předmětem 
smlouvy o dílo je realizace díla dle VZ 
č. 3/2016. Cena díla: 563 038,22 Kč bez 
DPH; 681 276,32 Kč s DPH.

RO dále projednala cenovou nabíd-
ku firmy FORM, spol. s. r. o. na dodávku 
sedacího nábytku do prostoru kance-
láří obecního úřadu (celkem 37 ks židlí 
– kancelářské, jednací, jídelní). Ceno-
vá nabídka je ve výši 126 654,- Kč bez 
DPH, 153 701,46 Kč vč. DPH.

RO schválila výše uvedenou ceno-
vou nabídku a pověřila vedení obce 
objednáním 37 ks židlí.

Lávky pro pěší přes vodní toky
RO projednala a schválila zadání Ve-

řejné zakázky č. 5/2016 – Lávky pro 
pěší. Předmětem VZ je vybudování tří 
jednotlivých lávek pro pěší (přes Nik-
lův potok, Tichávku a Žlabový potok, 
včetně napojení na stávající chodník 
kolem silnice III/48310). 

Veřejná zakázka na zimní údržbu
RO projednala a schválila zadáva-

cí podmínky k VZ 6/2016 – Zajištění 
zimní údržby místních komunikací for-
mou rozhrnování a úklidu sněhu v obci 
Kunčice pod Ondřejníkem. Pro účely 
plnění této veřejné zakázky byly defi-
novány tři oblasti obce. Byla schválena 
podmínka, že minimálně fakturovaná 
částka za jedno zimní období a jednu 
oblast bude činit 40 000,- Kč bez DPH.

Chodník k DPS
RO projednala a schválila cenovou 

nabídku společnosti Profaktum, s.r.o. 
se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 
Český Těšín na komplexní zpracování 
žádosti o dotaci na projekt vybudová-
ní chodníku k DPS (v rámci dotačního 
programu Státního fondu dopravní in-
frastruktury – zvyšování bezpečnosti). 
Cenová nabídka je ve výši 60 500,- Kč 
vč. DPH (z toho 50% platby proběhne 
pouze v případě přidělení dotace).

Různé 
• RO projednala a schválila Nájem-

ní smlouvu mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a společností Gyneko-
logie MUDr. Hrbek s.r.o., se sídlem 
Hlavní 271, Frýdlant nad Ostravicí, 
IČ0: 02517469. Předmětem smlou-
vy je pronájem 4 místností o celko-
vé výměře 46,0 m2 (ordinace léka-
ře, pracovna sestry, čekárna a WC) 
v 1. NP budovy obecního úřadu, 

Kunčice p. O. 569. V kanceláři bude 
provozováno nestátní zdravotnické 
zařízení v oboru gynekologie. Výše 
nájemného činí 420,- Kč/m2 a rok.

• RO projednala žádost pana Jakuba 
Třeštíka, Rožnovská 344, Frenštát 
pod Radhoštěm, PSČ 744 01. Předmě-
tem žádosti je zájem o prodloužení 
pronájmu v budově č. p. 594 (prodej-
na potravin). Pan Třeštík by nadále 
měl zájem provozovat v těchto pro-
storách obchod s vínem a prodejnu 
Domov – Zahrada. RO v té souvislos-
ti schválila zveřejnění záměru obce  
č. 10/2016 - Záměr pronájmu nemovi-
té věci - část budovy č. p. 594 o celko-
vé výměře 34,1 m2 – prostory sloužící 
k podnikání (obchod vedle prodejny 
potravin). Předmět nájmu se nachází 
v 1.NP budovy č.p. 594, která je sou-
částí pozemku parc. č. st. 1580 vše  
v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem.

• RO projednala a schválila Smlouvu 
o spolupráci v rámci konání 18. roč-
níku Mezinárodního festivalu ad-
ventních a vánočních zvyků, koled  
a řemesel SOUZNĚNÍ 2016 mezi 
obcí Kunčice pod Ondřejníkem  
a panem Zdeňkem Toflem, Sušilova 
919/, 709 00 Ostrava – Mariánské 
Hory. Předmětem smlouvy je uspo-
řádání koncertu v rámci uvedeného 
festivalu v obci Kunčice pod Ondřej-
níkem dne 9. 12. 2016. Dohodnutá 
částka je ve výši 30 000,- Kč bez 
DPH, 36 300,- Kč vč. DPH.

• návrh úpravy rozpočtu č. 10/2016. RO 
schvaluje úpravu rozpočtu č. 10/2016 
v rozsahu předloženého návrhu.

• RO projednala a schválila uzavření 
Smlouvy o dílo mezi obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem a společností GB 
– geodezie, spol. s.r.o., se sídlem La-
zaretní 4298/11a, 615 00 Brno, IČO 
26271044. Předmětem smlouvy je 
technická a poradenská činnost při 
zavádění a rozvoji geografického 
informačního systému (GIS).

• RO také projednala a schválila nabíd-
ku společnosti GB – geodezie, poboč-
ka Komárovská 2, Opava na upgrade 
IS MISYS. RO schvaluje upgrade stá-
vající licence na aktuální verzi V13 
programu Misys za cenu 7 405,22 Kč 
vč. DPH a pověřila vedení obce objed-
náním této služby. (pokračování na str. 3)

Obec informuje

O čem mimo jiné jednala Rada obce v měsíci říjnu
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Jiří Maštalíř 93 let
Marie Cvíčková 88 let
Marie Chýlková 87 let
Irena Jalůvková 86 let
Miroslav Bernovský 84 let
Ludmila Holušová 84 let
Bohumír Kuřec 83 let
Emilie Štochlová 83 let
František Rudolf 82 let
Jiřina Kupčíková 81 let
Eva Pavlisková 65 let
Leopold Macura 65 let
Eva Šigutová 65 let

Miloš Cochlar 60 let
Marta Královičová 60 let

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

Jubilanti listopad 2016
Gratulujeme

Rozloučení

Společenská rubrika

Koncem září a měsíci říjnu jsme 
se naposledy rozloučili s panem  
Jaroslavem Čtvrtníčkem a panem 
Miroslavem Střálkou.

V měsíci říjnu oslavila své vý-
znamné životní výročí dlouholetá 
pracovnice Místního národního vý-
boru v Kunčicích pod Ondřejníkem 
paní Eliška Pustková. Ve zdraví 
se dožila 95 let. Zároveň se stala 
nejstarší občankou naší obce. Paní 
Elišce děkujeme za vše, co pro obec 
Kunčice pod Ondřejníkem vykona-
la a přejeme jí do dalších let hodně 
zdraví a pohody.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

O čem mimo jiné 
jednala Rada obce

Topení a komíny

Listopad - Koncem měsíce listopadu 
proběhne na obecním úřadě výměna 
nábytku, z tohoto důvodu mohou být 
některé kanceláře krátkodobě uzavře-
ny a provoz úřadu bude omezen. Infor-
mace bude zveřejněna na úřední desce, 
na webu obce a v obecní aplikaci s tý-
denním předstihem.

Prosinec - Již s předstihem upozor-
ňujeme občany, že před Vánoci a mezi 
svátky bude obecní úřad otevřen takto:
PO 19.12. 8:00-12:00 13:00-17:00
ÚT  20.12. 8:00-11:30

ST 21.12. 8:00-12:00 13:00-17:00
PO  26.12. Obecní úřad UZAVŘEN 
  - STÁTNÍ SVÁTEK 
ÚT  27.12. 8:00-11:30
ST  28.12. 8:00-12:00 13:00-17:00

Leden - Z důvodu přechodu na nový 
systém bude v době od 2. - 13. ledna 
2017 pokladna obecního úřadu uzavře-
na. Vyúčtování vodného a stočného za 
rok 2016 a zálohy za vodné a stočné na 
rok 2017 u společnosti Kunčická, s.r.o. 
bude možno platit i v tomto období.

Děkujeme za pochopení.

Omezení provozu obecního úřadu

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

(dokončení ze str. 2)
Dar na dokončení obnovy Bezru-
čovy chaty na Lysé hoře a Chaty na 
Prašivé

RO projednala žádosti Klubu čes-
kých turistů (oblast Moravskoslez-
ská) o podporu obnovy Chaty Prašivá  
a Bezručovy chaty. RO schválila po-
skytnutí daru ve výši 15 000,- Kč  
a zároveň schválila uzavření Daro-
vací smlouvy mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a KČT oblast Morav-
skoslezská, Na Mýtě 1556/10, 700 30 
Ostrava – Hrabůvka, IČO 711 60 477  
o poskytnutí výše uvedeného daru  
(5 000,- Kč na obnovu Chaty Prašivá  
a 10 000,- Kč na Bezručovu chatu na 
Lysé hoře).

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce 

Kunčice pod Ondřejníkem

Zápisy a usnesení z jednání rady 
obce naleznete také na webu obce: 
http://www.kuncicepo.cz/zapisy-z-
-ro-2014-2018.

Topná sezóna již nastala a všichni 
provozovatelé spalinových cest by se 
měli snažit o to, aby se nedostali do 
smutné statistiky požárů způsobe-
ných komíny. 

Čištění, kontrola a revize spalinové 
cesty jsou stanoveny novou vyhláš-
kou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole 
a revizi spalinové cesty, která nabyla 
účinnosti 29. ledna 2016.

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 posouzením:
• zda stav a provedení spalinové ces-

ty v době kontroly odpovídá tech-
nickým požadavkům, podle kte-
rých byla navržena a provedena a 
bylo zahájeno její užívání,

• zda stav a provedení spalinové cesty 
zajistí, aby byly bezpečně odvedeny  
a rozptýleny do volného ovzduší 
spaliny od všech připojených spo-
třebičů,

• zda je zajištěn volný a bezpečný 
přístup ke spalinové cestě a k jejím 

vybíracím, vymetacím, kontrolním, 
měřícím a čisticím otvorům,

• zda je dodržena bezpečná vzdále-
nost spalinové cesty od hořlavých 
předmětů a stavebních hmot třídy 
reakce na oheň B až F,

• zajištění požární bezpečnosti stav-
by, zvláště při prostupu spalinové 
cesty vodorovnými a svislými sta-
vebními konstrukcemi, půdním 
prostorem nebo střechou a vývodů 
spalin obvodovou stěnou,

• zda nedošlo k zásadním změnám 
oproti stavu zjištěnému při minulé 
kontrole nebo revizi.

Kontrolu spalinové cesty provádí 
oprávněná osoba, kterou je držitel 
živnostenského oprávnění v oboru 
kominictví. 

Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojené-

ho spotřebiče,
• před připojením spotřebiče do ne-

používané spalinové cesty,
(pokračování na str. 4)
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Připojení objektů na kanalizaci
V rámci stavby kanalizace – vý-

chodní část bylo vybudováno 173 ve-
řejných přípojek, v současné době je 
již napojeno 109 objektů. 

Proto znovu vyzýváme vlastní-
ky objektů, kterým obec vybudova-
la veřejnou část kanalizační přípojky 
a vyřídila územní souhlas pro sou-
kromou kanalizační přípojku a ne-
jsou zatím napojeni na kanalizaci, 
aby tak učinili pokud možno v co 
nejkratší době.  Platnost Územní-
ho souhlasu je 2 roky ode dne jeho  
vydání.

Od 1.8.2010 je v § 38 odst. 6 vod-
ního zákona č. 254/2001 Sb. zakot-
vena povinnost zneškodňování od-
padních vod, cituji: „Kdo akumuluje 
odpadní vody v bezodtokové jímce, 
je povinen zajišťovat jejich zneškod-
ňování tak, aby nebyla ohrožena ja-
kost povrchových nebo podzemních 
vod, a na výzvu vodoprávního úřadu 
nebo České inspekce životního pro-
střední prokázat jejich zneškodňo-
vání v souladu s tímto zákonem“.

Na fyzické osoby podnikající či 
právnické osoby se vztahují stejná 

zákonná ustanovení jako na fyzic-
kou osobu.

Znovu připomínáme, že po polože-
ní celého potrubí kanalizační přípoj-
ky a před jeho zasypáním je vždy nut-
no pozvat ke kontrole pana Milana 
Kubína, tel. č. 734 412 707 a  je nut-
né nejpozději do 3 dnů od napojení 
se dostavit na obecní úřad za paní 
Danielou Kociánovou, tel.č. 725 506 
902 k sepsání Smlouvy o odvádění 
odpadních vod.

Děkujeme za spolupráci.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Notářské služby ve Frenštátě p. R.

V měsíci říjnu zahájil ve Frenštátě 
p. R. konání úředního dne notář JUDr. 
Petr F. Schindler. 

Notář poskytuje notářské služby ka-
ždé úterý od 8.00 – 12:00 a od 13:00 – 
16:00 hodin, a to ve dvoře domu číslo 18 
na náměstí Míru, (vedle Hotelu Přerov). 

Služby notáře: přepisy nemovitos-
tí, darovací a kupní smlouvy, notář-
ské úschovy, sepisování závětí a listin  
o vydědění, zakládání a změny v ob-
chodních společnostech, osvědčování 
průběhu valných hromad a členských 

schůzí společenství vlastníků, man-
želské smlouvy aj.

Poskytnutí notářských služeb včet-
ně ověřování do ciziny mimo úřední 
hodiny a mimo kancelář je možné po 
předchozí domluvě. Kontakt: 

JUDr. Petr F. Schindler, notář 
www.notarschindler.cz

tel. 737 159 176
notar@notarschindler.cz

(dokončení ze str. 3)
• před výměnou spotřebiče paliv  

s výjimkou výměny spotřebiče stej-
ného druhu, typu, provedení a vý-
konu za podmínky, že způsobilost 
spalinové cesty je potvrzena zprá-
vou o provedení čištění a kontroly 
spalinové cesty,

• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové ces-

tě, popř. při důvodném podezření 
na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Revizi spalinových cest může 
provádět oprávněná osoba, která 
je zároveň držitelem osvědčení re-
vizního technika spalinových cest.

Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí 

čistící práce, zejména se zaměřením 
na odstraňování pevných usazenin  
a nečistot ve spalinové cestě a na la-
pači jisker a na vybírání pevných zne-
čisťujících částí nahromaděných v ne-
účinné výšce komínového průchodu 
nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

Čištění spalinové cesty provádí 
oprávněná osoba, kterou je držitel 
živnostenského 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. Komín 
by mohl popraskat nebo by dokonce 
mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu 
hasičů je možné zkusit hasit plameny 
vhazováním suchého písku vymeta-
cími dvířky nebo ze střechy do komí-
na. Místo písku lze použít i hasicí pří-
stroj sněhový nebo práškový. Pokud 
je to možné, omezte přístup vzduchu 
do komína (např. uzavřením vzducho-
vé klapky u kotle, odstraněním kou-
řovodu a utěsněním sopouchu třeba  
i starými montérkami).

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

Závěrem bychom rádi připomně-
li pár základních zásad při užívání 
tepelných spotřebičů. Vždy je nutné 
dodržovat návod výrobce ke konkrét-
nímu spotřebiči. Spalovat lze pouze 
takové palivo, pro které je konkrétní 
spotřebič určen. Při užívání spotře-
bičů na tuhá paliva používejte suché 
palivo, zabrání se tím nedokonalému 
spalování a vzniku nadměrných usa-
zenin ve spalinové cestě.

Zdroj: http://www.hzscr.cz/clanek/
topeni-a-kominy.aspx

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující  
v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

Topení a komíny
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Jak a proč odstraňovat jmelí...?
Jmelí se v posledních 15 letech hojně 

rozšířilo na území Moravskoslezského 
kraje a způsobuje usychání a umírání 
stromů nacházejících se v zahradách, 
v parcích, podél komunikací, ale také 
na významných stromořadích, alejích, 
či památných stromech.

Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé 
rostliny, jehož větve tvoří husté polo-
kulovité trsy dorůstající průměru až 
100 cm (výjimečně 180 cm). Bílé plody, 
které jsou mírně toxické, rostou na sa-
mičích trsech. Samčí trsy jsou naopak 
charakteristické zlatavým zbarvením 
lístků. Jmelí je typickým poloparazi-
tem, který svému hostiteli - dřevině 
- odebírá důležité minerální látky, ale 
je sám schopen fotosyntézy, a tudíž je 
jen částečně vázaný na svého hostitele. 
Jmelí nenapadá jen starší a staré stro-
my, ale také mladé sazenice v blízkosti 
napadených stromů. Paraziticky může 
žít 30 - 40 let, výjimečně až 70 let.

Životní cyklus jmelí se dělí na dvě 
fáze - 1. fázi klíčení, kdy rostlina žije ze 
svých zásob a 2. fázi cizopasnou (pa-
razitickou), kdy se vyvíjí trs jmelí, kdy 
využívá vody a živin hostitelské rost-
liny. 1. fáze klíčení začíná přilepením 
semene ze zralého plodu na větvičku 
hostitelské dřeviny po přenosu ptá-
ky i samovolným pádem bobulí. Lep-
kavost plodu způsobuje viscin, který 
je obsažen v dužnině. K přilepení se-
mene na větvičku dřeviny dochází ke 
konci zimy, kdy bobule dozrávají (pro-
sinec až leden). Substrát pro tuto prv-
ní fázi růstu jmelí nemá žádný význam  
a jmelí vyklíčí na větvičkách stromů 
stejně jako např. na skle nebo na kame-
ni. Prvním rokem na přelomu jara a léta 
vzniká přísavný terčík. Ze středu ter-
číku začne do kůry vyrůstat primární 
haustorium pevně přidržující mladou 
rostlinku v kůře hostitele. Druhým ro-
kem z tohoto prvotního kořínku vyros-
te jeden nebo více zelených, korových 
provazců (kořenů), jež se pod kůrou 
rozrůstají do všech stran. Z nich pak 
druhotné haustoria pronikají lýkem  
a kambiem až na dřevo. Přímo do dře-
va nepronikají, jsou však dřevem hosti-
telské dřeviny obrůstány při tloustnutí 
větví. Jmelí pomocí svých haustorií ze 
dřeva odčerpává vodu a živiny pro vy-
tváření organických látek fotosyntetic-
kou asimilací. Třetím rokem primární 
listy jmelí opadnou. Vyrůstají větvičky 
a v letním období vyrostou i listy druhé 
generace. Ve čtvrtém vegetačním roce 
v letním období opadají listy druhé ge-
nerace a vyvinou se listy třetí genera-
ce a s nimi se vytvoří základy květů.  
V pátém vegetačním roce již může jme-

lí od ledna (nejčastěji však od počátku 
března) do dubna rozkvést a v létě opět 
vymění listy. Po pátém roce může jmelí 
kvést každoročně.

Nejčastějším způsobem přenosu 
semen je z pozřených plodů. Semena  
jmelí po průchodu zažívacím traktem 
ptáků mají lepší klíčivost. Pozřené plo-
dy jmelí procházejí zažívacím traktem 
ptáků velmi rychle (15 až 20 minut), 
přenos semen na větší vzdálenosti je 
tímto způsobem prakticky vyloučen. 
Dalším způsobem šíření semen jme-
lí je na zobácích, případně na jiných 
částech těl ptáků. Ptáci mají ve zvyku 
si zobáky čistit jeho otíráním o větve 
stromů. Tímto způsobem může dojít  
k přenosu i na značné vzdálenosti.

Jmelí se nachází na listnatých i jehlič-
natých dřevinách, mezi dřeviny silně 
napadené jmelím patří: lípy (Tilia sp.), 
topol kanadský (Populus x canadensis 
Moench), topol bílý (Populus alba) vrby 
(Salix sp.), javory (Acer sp.), jabloně (Ma-
lus sp.), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), 
arónie (Aronia melanocarpa), trnov-
ník akát (Robinia pseudoacacia), hlohy 
(Crataegus sp.), ořešák černý ( Juglans 
nigra), jedle bělokorá (Abies alba), boro-
vice lesní (Pinus sylvestris). Do skupiny 
dřevin (prozatím) vůči jmelí imunní 
patří buk lesní (Fagus sylvatica), topol 
černý pyramidální (Populus nigra „lta-
lica“), modřín opadavý (Larix decidua) 
a některé exotické dřeviny.

Důsledkem výskytu jmelí dochází  
k oslabování vitality dřevin z důvo-
du nadměrného odnímání vody a živin, 
následnému ulamování větví v místě 
trsu jmelí, zasychání vrcholů stromů  
i jinak oslabených větví a postupnému 
odumírání napadené dřeviny.

Z důvodu zvyšující se intenzity 
plošného napadení dřevin jmelím 
se obracíme na vlastníky, kteří na 
svých pozemcích evidují výskyt 
jmelí, aby se z důvodu zmírnění jeho 
šíření pokusili  eliminovat jeho vý-
skyt. Doporučený postup elimina-
ce jmelí:
• Provádět kontrolu dřevin zaměře-

nou na výskyt jmelí a jeho včasnou 
likvidací zabránit dalšímu šíření,

• odstraňovat jmelí ořezem větví  
s trsy jmelí (vylamováním se neza-
brání jeho dalšímu šíření),

• podpořit vitalitu stromu zálivkou  
a přihnojením draslíkem,

• v případech napadení více než 50 % 
objemu koruny přistoupit ke káce-
ní dřevin, pokud nejde o význam-
né stromy (aleje, solitéry v parku, 
památné stromy) tyto přednostně 
ošetřovat.

Při odborných ořezech nebo při 
kácení se postupuje v souladu se 
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, ve znění poz-
dějších předpisů.

V případě dotazů či žádostí o kon-
zultace ve vazbě na případná ošetření 
či kácení a zákonných postupů může-
te kontaktovat příslušné obecní úřady 
(popř. Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje, odbor životního prostředí a ze-
mědělství, 28. října 117, 702 18 Ostra-
va - Ing. Lenka Peichlová, 795 622 385).

Zdroj: Ing. Eva Mračanská, AOPK 
ČR: Rozšiřování jmelí na území Mo-
ravskoslezského kraje 2012, Aktuální 
informace k problematice jmelí 2016 
(foto AOPK ČR), internet.

Ing. Lenka Peichlová

Stolní obecní kalendář na rok 2017 bude již brzy na světě! Máme opět 
zdarma přiraven jeden kalendář do každé domácnosti. Přijďte si jej osobně 
vyzvednout od 21. 11. 2016 na obecní úřad.  Děkujeme za spolupráci.

Kalendář 2017

20172017

Kunčice pod Ondřejníkem

Před 140 lety se narodil Antonín Ferdinad Pustka (1877 - 1960), 
poslední potomek kunčických fojtů Hlaváčů. Tradičně mu tedy byla 

určena starost o „rodnou hroudu“, avšak pantáta Pustka, jak mu 
všichni říkali, byl více než rolníkem. Byl především odpo-

vědným občanem. V těžkých letech počátku minulého 
století zastával funkci starosty obce, vedle toho 

sbíral a zaznamenával místní lidové písně, psal 
divadelní hry a vydal knihu o historii obce, když 
mnohá historická fakta jím sepsaná, zůstala 
zatím v rukopisech. Tímto kalendářem chceme 
připomenout život a práci tohoto našeho 
významného rodáka.

Rok pantáty Pustky20172017

Kunčice pod Ondřejníkem

V roce 1947 si občané Kunčic pod Ondřejníkem připomněli 70. let 
Antonína Ferdinanda Pustky (1877 – 1960), dlouholetého starosty, 

místního rolníka, autora divadelních her a knihy „Staré 
paměti Kunčic pod Ondřejníkem“, jehož všichni 

oslovovali důvěrně „pantáto“. 

Tímto kalendářem nazvaném „Rok pantáty 
Pustky“ chceme připomenout jeho 140. 

výročí narození.  

Rok pantáty Pustky
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Okrsky Voliči  
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné  
hlasy

% platných 
hlasůcelkem zpr. v %

2 2 100,00 1 868 629 33,67 629 620 98,57

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %

1 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 1 0,16

2 Občanská demokratická 
strana 57 9,19

9 Komunistická str. Českosloven. 7 1,12
12 Česká str. sociálně demokrat. 73 11,77

24 Křesť. demokr. unie - Čs. str. 
lid. 115 18,54

26 Koruna Česká (monarch. 
strana) 1 0,16

28 Romská demokratická strana 0 0,00
30 ANO 2011 147 23,70
31 Změna pro lidi 8 1,29
32 TOP 09 18 2,90

37 Komunistická str. Čech  
a Moravy 52 8,38

41 Národní demokracie 0 0,00
43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 9 1,45

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %

45 Moravané 2 0,32
46 Dobrá volba 31 5,00
47 STAROSTOVÉ a nezávislí 14 2,25
52 Svobodní a Soukromníci 8 1,29
65 PRO REGION 7 1,12

67 NE ILEG. IMIGRACI - PEN. PRO 
LIDI 1 0,16

68 NEZÁVISLÍ 11 1,77

70 SPR - RSČ M. Sládka, 
Patrioti, HOZK 0 0,00

75 DSSS - Imigranty, islám 
nechceme! 1 0,16

78 Koalice SPD a SPO 42 6,77

81 SPR - REP. STR. ČECH, 
MORAVY, SLEZ. 0 0,00

82 Česká pirátská strana 15 2,41

Zdroj: www.volby.cz

Volby do zastupitelstev krajů konané 7. – 8. 10. 2016
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA NAŠI OBEC

Služby pro zrakově postižené
Služby Tyfloservisu jsou určeny 

všem lidem ve věku patnácti a více let, 
kteří mají výrazné potíže se zrakem 
nebo jsou zcela nevidomí. K dispozici 
jsou informace, pomůcky a systema-
tický nácvik dovedností, které pomo-
hou zvýšit samostatnost v každoden-
ních činnostech.

Tyfloservis, o. p. s. se snaží:
• vybavit zrakově postiženého člově-

ka staršího patnácti let takovými 
dovednostmi a informacemi, aby byl 
schopen v maximální možné míře 

samostatně naplňovat své životní 
potřeby, získal přiměřené sebevě-
domí, zaměřil se na možnosti svého 
dalšího rozvoje, ale dokázal též roz-
poznat své meze a požádat o pomoc.

• vybavit okolní společnost dovednost-
mi a informacemi, aby byla schopna 
odstraňovat a nevytvářet nové ar-
chitektonické ani mezilidské bari-
éry, které by nadbytečně ztěžovaly 
situaci nevidomých a slabozrakých, 
aby byla schopna rozpoznat jejich 
možnosti a limity a v případě potře-
by jim poskytnout konkrétní pomoc.

• u svých klientů podporovat převzetí 
odpovědnosti za vlastní život, samo-
statnost a aktivitu, využívání všech 
potenciálů, kterými je člověk vyba-
ven, a celospolečensky podporovat 
zájem o druhé, toleranci a pomoc.

http://www.tyfloservis.cz/
OSTRAVA

Sadová 1577/5, 702 00, 
tel./fax: (+420) 596 783 227 

e-mail: ostrava@tyfloservis.cz
Vedoucí střediska: 

Mgr. Lucie Skříšovská, Ph.D.

Poděkování patří všem členům obou volebních okrskových komisí v obci, kteří měli na starosti přípravu a bezchybný průběh 
voleb do zastupitelstev krajů.
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Kultura a spolkový život

Den architektury
1. říjen je dnem architektury. Záslu-

hou pana Ing. Zdeňka Strnadla, který se 
toho ujal, mohl být poprvé i v naší obci.  
S odborným výkladem pomáhal pan  
Ing. Jan Folprecht. Příjemné a poučné 
dopoledne začalo u nádražní budovy, 
historické stavbě z r. 1888. Protože akce 
byla dobře připravena, dostali jsme i 
informace v podobě dvou listů. Jeden 
obsahoval mapku se zakreslenými vi-
lami, na druhém byl seznam těchto vil 

s datem výstavby a původním majite-
lem. Dohromady zde bylo uvedeno 16 
vil. My jsme stihli projít 6 z nich v pořa-
dí: Šebelova vila, vila Helena, vila Šárka, 
Glassnerova vila, vila Anežka a na závěr 
Werlikova vila-dnešní restaurace Skal-
ka. Ke vzniku těchto letních sídel zásad-
ně přispěla výstavba železnice Frýdlant-
-Valašské Meziříčí, tím se také zvedl tu-
ristický ruch a následně začali objevovat 
tato malebná místa movití intelektu-

álové z větších měst. Dalším důležitým 
impulzem pro vznik vilové kolonie byla 
také pověst léčebného pramene, poslé-
ze výstavba klimatických a vodoléčeb-
ných lázní rodinou Dočkalových (1899), 
které roku 1902 odkoupil lékař Dr. May. 
Podle pořadatele akce se nás sešlo neče-
kaně mnoho a tak, že bychom se moh-
li těšit na příští rok jako druhý ročník  
v Kunčicích p.O. Doufejme, že ano. 

Text a foto: Zuzana Polášková

Dobrý den paní sousedko,
občas se v obecních novinách ob-

jevují informace o různých kroužcích  
a zájmových sdruženích. Možná by 
bylo zajímavé naše sousedy informo-
vat, že někteří z nás si splnili svoje sny, 
začali létat s letadly a úspěšně složili 
zkoušky pro získání pilotního průka-
zu. Létali převážně na letišti Frýdlant 
nad Ostravicí, ale taky v Hradci Krá-
lové, Jaroměři a dalších. Dnes už létají 
po celé republice. V dalším roce bude-
me mít další výcvikové kurzy a navíc 
ještě organizujeme letecký výcvik pro 
mládež od 16 let a vytváříme pro ně 
speciální výcvikový kurz. Zatím jsme 
kurz pro mládež nikde nepublikovali 
a chceme dát kunčické mládeži mož-
nost být první, kdo se do pilotního 
kurzu přihlásí. Už v době mezi svě-

tovými válkami vznikla Masaryko-
va letecká liga, zaměřená především 
na výchovu mladé letecké generace,  
a v jejich šlépějích chceme i my pokra-
čovat ve výchově mladých lidí pod hla-
vičkou Evropské letecké ligy (www.le-
teckaliga.cz). Přikládám foto prvního 
kurzu kunčických pilotů s uvítáním, 
které připravila dcera Bohdana Petra 
Kateřina Petrová. Na fotce moje malič-

kost, Michal Poloha, Bohdan Petr, Petr 
Adamec. Pokud by měl kdokoliv zájem 
o létání, může se obrátit na mě nebo 
na kteréhokoli kunčického pilota .

Leoš Liška
OKA FLIGHT SERVICES s.r.o.

Kunčice pod Ondřejníkem 694
leos.liska@okafs.cz
+420 724 006 950

Výstava obrazů
JINDŘICHA CHÝLKA  1942 – 2016

Úvodní slovo: 4.11.2016   18:00 hod.

Otevřeno:  
pátek      4.,11. a 18. listopadu         
sobota    5.,12. a 19. listopadu        16-22 hod.
čtvrtek                 17. listopadu        _______     
neděle    6.,13. a 20.listopadu    10-12 hod.     

Rotunda za římskokatolickým kostelem
Kunčice pod Ondřejníkem
Vstup zdarma

Dopis od Kunčických pilotů
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Sál restaurace Huťařství
9. 12. 2016 v 18:00

adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel

Kunčice pod Ondřejníkem

Vstupné 50 Kč

Cimbálová muzika 

KONOPJAN z Ostravy
Gajdošská muzika

BESKYD z Oravské Poľhory (SK) 

Předprodej: Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem od 21. 11. 2016 - tel. 556 850 145

Pořádá agentura Zdeny, SLPT Valašský vojvoda za finanční podpory Moravskoslezského kraje,  
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, statutárního města Frýdek-Místek, města Frenštát pod Radhoštěm, 

obce Kozlovice a obce Kunčice pod Ondřejníkem.

BĚHEM FESTIVALU PROBÍHÁ FINANČNÍ SBÍRKA PRO PAVLÍKA VÁCLAVA NOVÁKA VE SPOLUPRÁCI S CHARITOU FRENŠTÁT p. R.
DALŠÍ FINANČNÍ DAR VĚNUJE FIRMA HUISMAN SVIADNOV

pořádaný pod záštitou biskupa Ostravsko–opavské diecéze Mons. Františka Václava Lobkowicze, primátora 
statutárního města Frýdek-Místek Michala Pobuckého, starostky městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
Liany Janáčkové, starostky města Frenštát pod Radhoštěm Zdeňky Leščišinové, starosty obce Kozlovice Miroslava 
Tofla a starosty obce Kunčice pod Ondřejníkem Tomáše Hrubiše. 

GENERÁLNÍ PARTNER: PARTNEŘI:

HLAVNÍPARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: PARTNEŘI:

KOZLOVICE

DĚTSKÁ TISKOVÁ AGENTURA

ČESKÁ REGIONÁLNÍ TELEVIZE

www.CRTV.cz

Čištění ptačích budek

Poděkování

V sobotu 22. října proběhla již tra-
diční akce - čištění ptačích budek.  
S našimi MOPíky jsme vyrazili ten-
tokrát na Smrk. Podařilo se nám na-
jít devatenáct z původně padesáti in-
stalovaných budek. Ty jsme vyčistili 

a přidali čtyři další. Tyto nové budky 
jsme dostali  darem od místní ZŠ, kde 
je vyrobili žáci v rámci pracovních 
činností. Všichni zúčastnění zaslouží 
velké poděkování.

Za ČSOP Skalka Martin Urbánek

Jménem pořadatele 7. ročníku On-
dřejnického horského půlmaratonu 
Vám chci poděkovat za podporu to-
hoto závodu.

Letošní ročník dopadl nad očeká-
vání dobře, rekordní účast závodníku  
a velice dobré hodnocení celého prů-
běhu závodu. 

Závodu mládeže se zúčastnilo přes 
70 dětí z celého kraje a na náročnou 
hlavní trať o délce 21 km se vydalo 
přes  300 běžců.

Ještě jednou děkuji za spolupráci  
a věřím, že se potkáme příští rok u již 
8. ročníku závodu.

Mikeska Petr, ředitel závodu
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V letošním školním roce měli žáci 
IV. třídy dopravní výchovu vedenou 
panem Ing. Miroslavem Zberovským. 

Dne 20. října se konala teoretická 
část ve třídě, kdy si žáci formou hry 
procvičovali znalosti z dopravních 

značek. Děti byly šikovné a většinu  
z nich dovedly s malými nápovědami 
doslovně určit. 

Na to navazovala hodinová praktic-
ká část – jízda na kolech, která se kona-
la 24. října na dětském dopravním hři-
šti ve Frýdlantu nad Ostravicí. Všichni 
žáci si nejprve projeli s panem Zberov-
ským celé hřiště, kdy určovali doprav-
ní značky a řešili přednosti v jízdě na 
křižovatkách. Pak se mohli samostatně 
rozjet po hřišti, ale hlavně museli do-
držovat dopravní předpisy. Kdo udělal 
přestupek, dostal pokutu formou bodu.

Na jaře proběhne druhá část do-
pravní výchovy, kdy si své znalosti ve 
třídě zopakují a otestují, na hřišti ob-
hájí a pak za splnění všech úkolů do-
stanou průkaz cyklisty.

Všechny děti si věří, že doklad zís-
kají. Mgr. Jarmila Mecová, uč. 4. tř.

Sport pro všechny 
nachystal pro senio-
ry na listopad posled-
ní vycházku v tomto 

roce. Nebude to do Trojanovic, tu 
si necháme na jaro 2017. Půjdeme 
od hospůdky Na kopečku směrem 

k penzionu V. Krkošky a dále až nad 
kostel na dolním konci. Zastavíme se 
v „rotundě“ na občerstvení, prohléd-
neme si výstavu obrazů J. Chýlka (po-
zvánka byla uveřejněna v minulých 
obecních novinách). Na horní konec 
je možnost jet autobusem, případně 

se zastavit ve školní galerii na další 
velmi zajímavou výstavu (pozván-
ka byla taktéž uveřejněna v minu-
lých obecních novinách). Sraz bude 
v úterý 15. listopadu 2016 v 9:00  
u hospůdky Na kopečku.

Za výbor Zdeňka Křenková

Listopadová vycházka pro seniory

Planeta 3000

Dopravní výchova ve čtvrtém ročníku ZŠ

Ve středu 12. října 2016 jsme na-
vštívili kino ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm. Jako již v předchozích letech 
jsme zde zhlédli film ze vzdělávací-
ho projektu Planeta 3000 – tentokrát 
pod názvem Filipíny za obry a trpas-

líky. Film natočili a vytvořili čeští 
cestovatelé, kteří v této oblasti na-
vštívili nejzajímavější místa, ochut-
nali místní stravu, cestovali místní-
mi dopravními prostředky. Mezi nej-
větší zajímavosti Filipín patří rýžové 

terasy, považované za další div světa. 
A trpaslík? Tím se ukázal být malič-
ký nártoun filipínský, malé zvířátko 
s obrovskýma očima, z filipínských  
pralesů. 

Dana Heryánová

20.10.-20.11.2016 Výstava obrazů v GKS – Prapos, sociální služby
4.-20. 11. 2016  Výstava obrazů Jindřicha Chýlka (Náves Kunčická)
27.11.2016 Zahájení adventní doby (farnost)
2.12.2016 Rozsvěcení Vánočního stromu (obec)
3.12.2016 Adventní koncert v kostele sv. Maří Magdalény 
 (soubor Věry Kičmerové)
4.12.2016 Pout‘ ke cti sv. Barbory v „ruském“ kostele
4.12.2016 Sv. Mikuláš (farnost)
8.12.2016 Vánoční jarmark (škola)
9.12.2016 Festival Souznění - Beseda u cimbálu 
20.12.2016 Vánoční koncert (škola)
24.12.2016 „Půlnoční“ mše sv. ve farním kostele (farnost)

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

Akce, které nás čekají

Ze života školy a školky

P O Z V Á N K A

ADVENTNÍ  
KONCERT SOUBORU  

VĚRY KIČMEROVÉ
v sobotu 3.12. 2016 od 17:00
v kostele sv. Maří Magdalény

Spoluúčinkuje CATENA MUSICA
Program: Bach, Händel, Mozart, 

duchovní hudba.

Podrobnosti na plakátech  
a na webu obce.
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Sportovní 
úspěch

E-Bezpečí

Dne 5. 10. vyrazila naše žákyně 
Sára Vykrutová do Jablunkova na zá-
vod v přespolním běhu. Zde se konalo 
okresní kolo. Velmi se na tyto závody 
těšila. Ve velké konkurenci skončila 
Sára stříbrná. Za krásné 2. místo moc 
gratulujeme.  Ať to dále stále tak dob-
ře běhá! Gratulujeme.

Eva Halatová, tř. uč. 

V úterý 25.10.2016 se žáci 6. a 7. tří-
dy zúčastnili dvouhodinové besedy 
týkající se kyberprostoru a zejména 
předcházení možných nebezpečí na 
internetu. Probrali téma sociálních 
sítí, zde zejména zabezpečení osob-
ního účtu, dále útoky v podobě ky-
bergroomingu, kyberšikany, proble-
matiku hoaxů ad. Na skutečných pří-
bězích si snad děti uvědomily, že se 
nevyplácí dávat na své profily někte-
ré osobní informace a fotky a důsled-
ně si chránit soukromí. Program vedl  

S. Raszka, lektor e-bezpečí a byl hrazen  
z projektu.

20. 10. 2016 byla v kunčické škole  
v Galerii Karla Svolinského slavnost-
ně zahájena výstava výtvarných prací, 
které vytvořili uživatelé občanského 
sdružení PRAPOS v Ostravě. Toto za-
řízení napomáhá socializaci jedinců 
s mentálním zdravotním postižením, 
usnadňuje jejich pracovním zařaze-
ní v chráněné dílně Prádelna Prapos  
a umožňuje také vyžití umělecké v ob-
lasti výtvarné i hudební. Na výstavě 
tak můžete zhlédnout mozaiky a vos-
kové batiky, za které by se nemuseli 
stydět ani profesionální výtvarníci, 
zastoupena je i výšivka a textilní ko-
láže. Na vernisáži slovem představili 

Prapos jeho ředitel Mgr. Pavel Kantor 
a Mgr. Matylda Richterová, která vý-
tvarnou tvorbu organizuje. Aby se ve-
řejnost mohla více dozvědět o životě 
uživatelů PRAPOS, výstava nabízí po-
hled také formou fotografií. Samotná 
vernisáž byla velmi radostná. Tvůrci 
výtvarných prací byli přítomni a pro-
gram připravený školním pěveckým 

sborem pod vedením Mgr. Marie Ka-
hánkové se jim líbil. K vytvoření ra-
dostné atmosféry přispěli také jejich 
kamarádi z hudebního oboru, kteří 
pod vedením Jana Letovského, spo-
lečně zahráli a zazpívali.

Výstava v galerii potrvá do 20. 11. 
2016 a rozhodně stojí za zhlédnutí. 

M. Jurková

Vernisáž výstavy v galerii

     VÁŽENÍ RODIČE A OBČANÉ, ZVEME VÁS NA VÁNOČNÍ JARMARK, 
KTERÝ SE BUDE KONAT V NAŠÍ ŠKOLE

VE ČTVRTEK 8. PROSINCE 2016
OD 15:00 DO 17:00 HODIN.

TĚŠÍ SE NA VÁS DĚTI A ZAMĚSTNANCI  ZŠ A MŠ  K. SVOLINSKÉHO KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

VÁNOČNÍ JARMARK

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA K. SVOLINSKÉHO
      KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
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nabízí 
 

domácí vánoční cukroví 
 

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

kuličky… a spoustu dalších… 
 
 

Cena včetně balného … 390,- / 1 kg 
Objednávky přijímáme do 7. 12. 2016 

na tel. čísle   606 389 774 
                     724 399 919 

 
HOSPŮDKA NA KOPEČKU 

Kunčice pod Ondřejníkem    
                           
   

  Kunčice pod Ondřejníkem 

  Od pondělí do pátku vaříme denní menu: 

 Dovolte nám, abychom Vás pozvali na oběd…. 

 Cena poledního menu je 85,- Kč a zahrnuje: 

 Polévku
 Hlavní chod - výběr ze dvou variant
 Moučník 

Jsme jedinou restaurací v širokém okolí, která vaří 
z bio hovězího masa i menu, a zároveň jako jediní máme 

standardní váhu masa u menu 150 g v syrovém stavu. 

V případě zájmu o pravidelné zasílání 
nabídky denního menu nás prosím kontaktujte 

na restaurace@hresort.cz nebo na tel. čísle 776 014 009 

 Šéfkuchař Dedek Jaroslav 

 Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Za kolektiv H-Resort 

Provozní vedoucí Angerová Stanislava 

!!!! NOVÁ SLUŽBA !!!!

ROZVOZ DENNÍHO MENU AŽ DOMŮ.
Tímto letákem se snažíme získat informaci o tom, 

 zda o tuto službu bude zájem.

 polévka 
 hlavní chod (150 g masa a výběr ze dvou variant) 

 moučník 
   85,- Kč / porce 

    včetně dovozu až k Vám domů. 

Máte-li o tuto službu zájem, kontaktujte nás prosím do konce 
listopadu na tel. 776 014 009 nebo e-mailu restaurace@hresort.cz 

a my Vás budeme informovat, zda službu od ledna 2017 zavedeme 
a zašleme nabídku na menu. 

Děkujeme za čas, který jste věnovali tomuto letáku 
a těšíme se na naše „společné“ obědy. 

  Kolektiv H-Resort, Kunčice pod Ondřejníkem 

 Provozní vedoucí Angerová Stanislava 
Šéfkuchař Jaroslav Dedek 

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK. 
Sklad Trojanovice – Bystré. 

Dříví naštípané na prostorové metry (rovnané), špalky. 
Možnost dovozu odběrateli. 

Telefon: 603 315 738.

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy 
HISTORIE A SOUČASNOST OCHOTNICKÉHO 
DIVADLA VE FRENŠTÁTĚ
Výstava k 180. výročí počátku ochotnického divadla 
ve Frenštátě p. R. Vernisáž výstavy úterý 15. listopadu 
2016 v 17.00 hodin ve výstavní síni Muzea ve Frenštá-
tě pod Radhoštěm. Výstava potrvá do 15. února 2017.

ČTVRTEČNÍCI: HLEDÁNÍ LAŠSKA
Historický, etnografický a kulturní pohled na region 
Lašsko. Přednáší PhDr. Václav Michalička, Ph.D. 
Čtvrtek 10. listopadu 2016 v 17.00 hodin. Podkroví 
Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. Vstupné: 30,- Kč.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CENY SV. MARTINA
Ve čtvrtek 1. prosince 2016 v 17.00 hodin. 
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Otevírací doba: úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
                                 neděle            9.00 – 15.00
                                 od 1. 11. – 31. 3. v sobotu zavřeno
www.muzeumnj.cz
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www.pneuzatopek.cz

Místo čekání ve frontě
dobrá káva zdarma

Online rezervace služeb na www.pneuzatopek.cz


