
Vážení spoluobčané, 
kupodivu je mnoho lidí, kteří 

mají rádi podzim. Určitě tím myslí 
podzim poměrně teplý, pěkně vy-
barvený a bez nepříjemného větru 
a plískanic. Takový podzim by se asi 
líbil všem. Tak se nechejme překva-
pit, snad příjemně.

Měsíc listopad vždy zahajujeme 
vzpomínkou na naše zesnulé. Je to 
jistě správné, abychom v dobrém 
vzpomněli na naše zesnulé rodiče, 
prarodiče a další příbuzné a známé. 
Patří to i v dnešní moderní době  
k dobré tradici a kulturnosti na-
šeho národa. Památka zesnulých 
– 2. listopadu – se odvíjí od svátku 
Všech svatých – 1. listopadu. His-
toricky sahá do dob, kdy staří Kel-
tové oslavovali konec roku, v noci  
z 31. října na 1. listopadu. Keltové 
věřili, že v tuto dobu se stírá hrani-
ce mezi světem živých a mrtvých, 
že může dojít k setkávání živých  
a mrtvých. Světlem živí ukazují ces-
tu mrtvým. Tradice v tyto dny za-
palovat ohně a svíčky pochází od 
Keltů i Slovanů, kteří věřili, že oheň 
očišťuje a světlo pomáhá chránit 
před zlými duchy. Tak tedy zapal-
me svíčky, položme květinu a tiše 
zavzpomínejme nebo pronesme 
modlitbu u hrobu svých blízkých.

I měsíc listopad přináší zajímavá 
výročí. Dne 1. 11. 1781 zrušil svým 
císařským Patentem císař Josef II. 
nevolnictví v Čechách, na Moravě  
a ve Slezsku. Dne 7. 11. 1917 byla za-
hájena Velká říjnová revoluce, kdy 
ruští bolševici pod vedením V. I. Le-
nina a L. D. Trockého svrhli proza-
tímní vládu a nastolili vládu sovětů. 

(pokračování na str. 2) 
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V roce 2017 vzpomínáme 140. vý-
ročí narození Antonína Pustky (1877-
1960), našeho rodáka, dlouholetého 
starosty obce Kunčice pod Ondřejní-
kem, historika, autora knihy Staré pa-
měti Kunčic pod Ondřejníkem a sbě-
ratele lidových písní.

Obec pro rok 2017 vydala stolní 
obecní kalendář s názvem: „Rok pan-
táty Pustky“. Kalendář navázal na 
knihu „Dopis pantátovi Pustkovi“ vy-
danou obcí v roce 2012 a připomněl 
široké Pustkovy aktivity. Kalendář 
byl distribuován do všech domácností 
obce. Kniha „Dopis pantátovi Pustko-
vi“ je stále v prodeji na obecním úřa-
dě. Součástí knihy je i CD s nahrávkou 
autentického rozhovoru s Antonínem 
Pustkou z roku 1953. Antonín Pustka 
zde vypráví, jak sbíral písně Kunčiča-
nů a co vše prožil se skladatelem Leo-
šem Janáčkem.

Vyvrcholením oslav byl pořad Va-
lašsko a jeho muzikanti, který obec 

uvedla v pátek 13. října, na Huťařství 
v Kunčicích pod Ondřejníkem ve spo-
lupráci s Valašským muzeem v příro-
dě v Rožnově pod Radhoštěm a se sou-
borem lidových písní a tanců Valašský 
vojvoda z Kozlovic. 

(pokračování na str. 11) 

Po celý rok jsme si připomínali 
140. výročí narození Antonína Pustky
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Obec informuje

(dokončení ze str. 1) 
Dne 9. 11. 1989 se uskutečnil pád 

Berlínské zdi. Došlo ke spojení zá-
padního a východního Berlína a také 
byl otevřen zbytek hranice mezi NDR 
a NSR. Dne 11. 11. 1918 skončila prv-
ní světová válka. Německo podepsalo 
ve Francii příměří a rakouský císař 
Karel I. podepsal abdikační listinu, 
čímž se rozpadlo Rakousko – Uher-
sko. Dne 17. 11. 1989 proběhla v Pra-
ze pokojná demonstrace studentů 
při příležitosti 50. výročí student-
ských manifestací v roce 1939. Ten-
to den je vyhlášen významným Stát-
ním svátkem – Den boje za svobodu 
a demokracii. Pokojná demonstrace 
byla rozehnána policií - počátek tzv. 
sametové revoluce, která vedla ke 
zhroucení komunistického režimu  
v Československu. Dne 21. 11. 1916 
zemřel František Josef I., císař ra-
kouský a král český. Dne 22. 11. 1963 

byl v Dallasu v Texasu spáchán aten-
tát na amerického prezidenta Johna  
F. Kennedyho. Dne 25. 11. 1992 odhla-
sovalo Federální shromáždění rozdě-
lení Československa na Českou a Slo-
venskou republiku k 1. lednu 1993. 
Dne 29. 11. 1378 zemřel český král  
a římský císař Karel IV.

I když započal podzim, obec po-
kračuje ve svých stavebních aktivi-
tách. Byla provedena stavba sdru-
žené splaškové kanalizační přípojky 
naproti pily. Na čistírně odpadních 
vod proběhla výměna vadného ae-
račního systému pro přísun kyslí-
ku, který je nutný pro čistící proces 
odpadních vod. Byly celoplošně vy-
asfaltovány části místních komuni-
kací na Rozdílném a na Maralovém 
kopci. Také byla zahájena stavba 
„točny“ u základní školy. Stavba pro-
bíhá za plného provozu školy, proto 
prosím rodiče přivážející děti do MŠ  

a ZŠ, aby dbali zvýšené opatrnosti  
v okolí stavby. Děkuji za pochopení.  
V listopadu má být také zahájena 
první etapa stavby autobusové če-
kárny s WC u nádraží ČD. 

Koncem října proběhly v obci vol-
by do Poslanecké sněmovny PČR. Vo-
ličům děkuji za ukázněnost v průbě-
hu voleb. Zároveň děkuji předsedům, 
místopředsedům, zapisovatelkám  
a všem členům okrskových voleb-
ních komisí za hladký průbeh voleb. 
Přeji nám všem, aby nově zvolený 
parlament pracoval jen ve prospěch 
občanů naší země. Také, aby se po-
dařilo sestavit slušnou a rozumnou 
vládu. V současné době již začínáme 
plnit Harmonogram úkolů a lhůt pro 
lednové prezidentské volby (prv-
ní kolo 12. a 13. ledna 2018). Takže  
v lednu 2018 vzhůru k prezident-
ským volbám.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Slovo starosty

Základní škola
RO projednala a schválila navýšení 

současné kapacity Školní jídelny ZŠ  
a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod 
Ondřejníkem z 300 na cílových 372 
strávníků s účinností od 1. 9. 2018.

RO souhlasila s přijetím účelově ur-
čeného finančního daru pro ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského od WOMEN FOR 
WOMEN, o.p.s. v rámci charitativní-
ho projektu OBĚDY PRO DĚTI v obdo-
bí září 2017 až červen 2018, ve dvou 
etapách:

1. č á s t pro rok 2017 ve v ýši  
do 3 450,- Kč

2. č á st pro rok 2018 ve v ýši  
do 5 650,- Kč.

RO vzala na vědomí zprávy České 
školní inspekce, Moravskoslezského 
inspektorátu, Matiční 20, Ostrava (č.j. 
ČŠIT- 1455/17-T ze dne 21.9.2017 a č.j. 
ČŠIT-S-1541/17-T ze dne 18.9.2017)  
o provedení šetření v ZŠ a MŠ Karla Svo-
linského, Kunčice pod Ondřejníkem. 

RO projednala a schválila uzavření 
Smlouvy o dílo mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a MRK pozemní práce, 

s.r.o., Palkovická 2111, 73801 Frýdek 
– Místek.  Předmětem smlouvy je rea-
lizace stavby Rozšíření a úprava zpev-
něných ploch u ZŠ (VZ 3/2017) za cenu 
338 687, 20 Kč vč. DPH.

RO projednala a schválila uzavře-
ní Smlouvy o dílo mezi obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem a společností Pro-
Faktum, s.r.o., sídlem Hlavní třída 
87/2, 737 01 Český Těšín. Předmě-
tem smlouvy je zpracování žádosti  
o dotaci na projekt „Přístavba ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského“ do výzvy MFČR, 
podprogram 29821300 - Podpora 
rozvoje a obnovy materiálně technic-
ké základny regionálních škol v oko-
lí velkých měst. Cena za dílo je do-
hodnutá ve výši 85 000,- Kč bez DPH, 
přičemž platba je rozdělena do dvou 
částí: 30 000,- Kč bez DPH po zpra-
cování a odevzdání žádosti o dotaci  
a 55 000,- Kč bez DPH v případě dopo-
ručení projektu k financování. 

Vodovody a kanalizace
RO projednala veřejnou zakáz-

ku malého rozsahu mimo zákon 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. 

Předmětem VZ č.8/2017 – „Rekon-
strukce armaturní komory vodojemu 
nad ZŠ“ je výměna stávajících trubních 
rozvodů za potrubí z nerezu, výmě-
na všech uzavíracích armatur včetně 
technologie. Součástí díla je rovněž 
provedení příslušné části elektro. RO 
zároveň schválila výzvu k podání na-
bídky na veřejnou zakázku.

RO byla seznámena s protokolem 
o otevírání obálek a s nabídkami na 
veřejnou zakázku malého rozsahu 
VZ č.7/2017 – Prodloužení kanaliza-
ce A 10 k Cochlarům. Osloveno bylo 
7 firem. Cenovou nabídku podaly dvě 
firmy. RO se rozhodla tuto veřejnou 
zakázku zrušit z důvodu vysoké na-
bídkové ceny. Bude navrženo zařaze-
ní této stavební akce do akčního plánu 
na rok 2018.

RO projednala a schválila Smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení služeb-
nosti inženýrské sítě mezi obcí Kun-
čice pod Ondřejníkem (jako strana 
oprávněná, investor kanalizační sítě) 
a panem LM, Kunčice p.O, a panem JM, 
Kunčice p.O. 

(pokračování na str. 4) 

O čem jednala Rada obce v měsíci říjnu



311/2017

Jiří Maštalíř 94 let
Marie Cvíčková 89 let
Marie Chýlková 88 let
Irena Jalůvková 87 let
Miroslav Bernovský 85 let
Emilie Štochlová 84 let
František Rudolf 83 let
Jiřina Kupčíková 82 let
Anděla Šrubařová 80 let
Bohumír Vaněk 70 let
Marie Starnovská 70 let
Anežka Davídková 70 let

Darja Vykydalová 70 let
Petr Pustka 70 let
Miroslav Holuša 65 let
Stanislav Jurek 60 let
Eva Sochová 60 let
Zdeňka Šimelová 60 let
Lumír Just 60 let
Milena Vaculová 60 let
Miroslav Kokeš  60 let

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

Jubilanti listopad 2017
RozloučeníSpolečenská rubrika

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

V měsíci září jsme se naposledy 
rozloučili s paní Marií Komínkovou, 
s paní Marií Šrubařovou a panem 
Miloslavem Jalůvkou.

Zveřejňování 
jubilantů

Prosíme občany, kteří si nepře-
jí, aby byla jejich životní jubilea 
v obecních novinách zveřejňo-
vána, aby toto PÍSEMNĚ oznámi-
li matrikářce paní Taťáně Holu-
šové, pokud tak již dříve neuči- 
nili. 

Oznámení je možno doručit 
osobně, poštou na adresu obec-
ního úřadu (Kunčice p.O. 569)  
nebo na email tatana.holusova@
kuncicepo.cz.  Děkujeme

Vítání občánků
V sobotu 14. září jsme v obřadní síni obecního úřadu přivítali nové občán-

ky Kunčic pod Ondřejníkem. Tentokrát to byli dva chlapečci a tři holčičky –  
Matěj Koláček, Samuel Vaněk, Valentýna Anděla Magnusková, Amálie  
Macečková a Viktorie Radoňová. Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti. Foto: Eva Humpolcová
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(pokračování ze str. 1) 
Předmětem obou smluv je zříze-

ní služebnosti inženýrské sítě „ka-
nalizační stoka“ na pozemku parc. 
č. 3410/4, v k.ú. Kunčice pod Ondřej-
níkem.

RO projednala a schválila nabídku 
paní Blaženy Důjkové, autorizovaného 
projektanta vodohospodářských sta-
veb a krajinného inženýrství. Předmě-
tem nabídky je vypracování projekto-
vé dokumentace pro územní rozhod-
nutí a stavební povolení pro stavbu 
splaškové kanalizace pro lokalitu 
Parmovice. Mimo obyvatel bytového 
domu (DPS) bude možné napojení dal-
ších 4-5 objektů. Cenová nabídka je ve 
výši do 30 000,- Kč vč. DPH.

Různé
RO schválila uzavření Smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení věcné-
ho břemene a Smlouvy o právu pro-
vést stavbu č. IV-12-8013480/7/
SOBS/2017 DOČ mezi obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem (budoucí povinná) 
a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplic-
ká 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. 
Předmětem smlouvy je omezení po-
zemku parc. č. 3355/2 v k. ú. Kunčice 
pod Ondřejníkem v rozsahu max. 5m2. 
Jednorázová náhrada je sjednána ve 
výši 2 000,- Kč.

RO projednala a schválila opětov-
nou nabídkou společnosti Cirkus Ji-
nak z.s., sídlem Hlavní 34, 742 85 Os-
trava – Vřesina. Předmětem nabídky 

je postavení jednostěžňového cirku-
sového šapitó, uspořádání cirkuso-
vého workshopu a zábavný program 
na pódiu na Den obce dne 8. 9. 2018  
v celkové výši 36 720,- Kč. 

RO projednala a schválila uzavření 
Smlouvy o odchytu a ustájení toula-
vých a opuštěných psů v útulku mezi 
obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Janou 
Kuchařovou, Frýdecká 1231, 739 34 
Šenov. Místo podnikání: Sedliště 114, 
739 36 Sedliště. Předmětem smlou-
vy je komplexní zajištění toulavých  
a opuštěných psů, odchycených na 
území naší obce, včetně jejich veteri-
nárního vyšetření a ošetření.

Nová autobusová zastávka 
před nádražím, včetně WC

Starosta seznámil RO se skutečnos-
tí, že u veřejné zakázky malého roz-
sahu VZ č. 6/2017 „Stavební úpravy 
stávající autobusové zastávky rozší-
řené o pohotovostní WC“ se podařilo 
vyjednat se společností MM stylstav 
s.r.o. výhodnější podmínky. Společ-
nost MM stylstav aktualizovala svou 
cenovou nabídku. Původní cenová na-
bídka byla ve výši 768 118,12 Kč vč. 
DPH. Aktualizovaná cenová nabídka 
je ve výši 693 272,37 Kč s DPH.

RO rozhoduje o přidělení veřejné 
zakázky malého rozsahu „Stavební 
úpravy stávající autobusové zastávky 
rozšířené o pohotovostní WC“ společ-
nosti MM stylstav s.r.o., sídlem Horní 
125, 744 01 Frenštát p. R. RO zároveň 

projednala a schválila Smlouvu o dílo 
k zakázce č. 2017003 mezi obcí Kun-
čice pod Ondřejníkem a společností 
MM stylstav s.r.o., sídlem Horní 125, 
744 01 Frenštát p. R.

RO projednala a schválila Smlou-
vu o připojení odběrného elektric-
kého zařízení k distribuční soustavě 
mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 784/8,  
405 02 Děčín IV – Podmokly. Předmě-
tem smlouvy je závazek PDS připojit 
odběrné elektrické zařízení zákazníka 
na parc.č. 3530, v k.ú. Kunčice pod On-
dřejníkem (autobusová čekárna u ČD)

Finanční záležitosti
RO projednala a schválila Smlou-

vu o úvěru č. 0317451459/LCD mezi 
Českou spořitelnou, a.s., sídlem Ol-
brachtova 1929/62, 140 00 Praha 4  
a obcí Kunčice pod Ondřejníkem. 
Předmětem smlouvy je sjednání úvě-
ru v max. výši 840 000,- Kč v souladu 
s usnesením ZO: pohyblivá sazba 1M 
PRIBOR plus odchylka 0,81%, splat-
nost 24 měsíců. Přijetí úvěru na ná-
kup vozidla schválilo zastupitelstvo 
obce svým usnesení č. XVIII/12 dne 
26. 9. 2017.

Starosta seznámil RO s návrhem 
zadání poptávky bankám na konsoli-
daci a refinancování stávajících úvěrů 
obce, na základě usnesení Zastupitel-
stva obce Kunčice pod Ondřejníkem 
ze dne 26. 9. 2017. 

(pokračování na str. 5) 

O čem jednala Rada obce v měsíci říjnu

Vycházka SPV
Podzimní vycház-

ka pořádána SPV ze 
dne 12. 10. 2017, byla 
jedním slovem úžas-
ná. Cestou jsme zaži-
li různá překvapení, 

která nám připravila paní Z. Křenková. 
Hlavně opravená kaplička Máří Magda-
lény se líbila všem. Venkovní občerst-

vení nemělo chybu a tak se těšíme na 
další turistické kilometry a příjemný 
kolektiv.  Foto: Jana Mončková
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O čem jednala Rada obce v měsíci říjnu
(dokončení ze str. 4) 

Banky budou osloveny k předlože-
ní aktualizované nabídky podle násle-
dujících parametrů (včetně zpracová-
ní návrhu smlouvy o úvěru): čerpání 
konsolidovaného úvěru bude ve výši 
32 000 000,- Kč; pouze pevná úroko-
vá sazba; předpoklad čerpání nového 
úvěru v průběhu prosince 2017; vy-
pracování splátkového kalendáře no-
vého úvěru od 1. 1. 2018 do: 1) 31. 12. 
2025; 2) 31. 12. 2026; měsíční splátky 
- vždy k 20. dni v měsíci; pro výpočet 
nabídkové ceny použijte modelové 
doby čerpání k 1. 12. 2017. RO schvá-
lila zadávací podmínky pro poptávku 
na konsolidaci a refinancování stáva-
jících úvěrů obce.

RO projednala návrh Rozpočtového 
opatření č. 8/2017. Na základě před-
chozího jednání se zastupiteli obce 
byla navržena změna oproti původ-
nímu návrhu. S ohledem na vypsání 
dotačního titulu Ministerstva financí 
ČR  - Podprogram 29821300 – Pod-
pora rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny regionálních škol  
v okolí velkých měst -  Výzva obcím 
č. 5 k podávání žádostí o poskytnu-
tí dotace (pro rok 2018). Maximální  
dotace ve výši 30 mil. Kč na 1 akci/
projekt. Účast státního rozpočtu na 
financování akce činí maximálně 70% 
z celkových nákladů. RO schválila 
rozpočtové opatření č. 8 s doplněním  
o OdPa Základní školy 3113 ve výši + 
36 300,- Kč, se změnou OdPa 2321 na 
částku – 308 300,- Kč.

Nakládání s obecním majetkem
Starosta seznámil RO s žádostmi 

paní JK, Kunčice pod Ondřejníkem, 
paní VV, Kunčice pod Ondřejníkem  
a pana RD, Kunčice pod Ondřejníkem 
o odkup pozemku, resp. části po-
zemku parc. č. 1209/127 v k.ú. Kun-
čice pod Ondřejníkem.  RO schválila 
Záměr obce č. 10/2017 - Záměr pro-
deje pozemku parc. č. 1209/127 tr-
valý travní porost  o výměře 192 m2  
v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem. Zá-
měr bude zveřejněn neprodleně.  
O případném prodeji následně rozhod-
ne zastupitelstvo obce.

Starosta dále seznámil RO s dopi-
sem zájemců o koupi pozemku parc.č. 
1652/8 v k.ú. Kunčice pod Ondřejní-
kem. RO záměr prodeje pozemku parc. 
č. 1652/8 v k. ú. Kunčice pod Ondřej-
níkem neschválila. 

Starosta seznámil RO s Žádostí paní 
AJ, Brno o odkoupení parc. č. 441 o vý-
měře 424 m2, parc. č. 455/2 o výměře 
101 m2, parc. č. 455/3 o výměře 284 m2  
a parc. č. 3381 o výměře 367 m2, vše 
v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem. RO 
schválila záměr obce č. 12 prodat ne-
movitou věc – pozemky parc. č. 441  
o výměře 424 m2, parc. č. 455/2 o vý-
měře 101 m2, parc. č. 455/3 o výměře 
284 m2 a parc. č. 3381 o výměře 367 m2, 
vše v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem.

RO projednala a schválila žádost 
pana RS bytem Kunčice pod Ondřejní-
kem o výmaz věcného břemene splaš-
kové kanalizace k parcelám č. 45/1  
a 45/5 v k. ú. Kunčice pod Ondřejní-
kem. Splašková kanalizace se na uve-
dených pozemcích nenachází. 

Starosta seznámil RO s žádos-
tí MUDr. Jana Chovančíka o udělení 
souhlasu s umístěním sídla v budouc-
nu vzniklé společnosti „Praktický lé-
kař Chovančík Jan s.r.o.“ Vzhledem  
k podstatné změně subjektu nájmu, 
je nutné nejprve nově zveřejnit záměr 
pronájmu prostor určených k podni-
kání. V současné době lze pouze udě-
lit podmíněný souhlas s umístěním 
sídla v budoucnu vzniklé společnosti 
„Praktický lékař Chovančík Jan s.r.o.“  
v budově obecního úřadu, Kunčice p. O. 
č.p. 569. Podmínkou udělené souhlasu 
je, že společnost „Praktický lékař Cho-
vančík Jan s.r.o.“ se stane novým ná-
jemcem pronajímaných prostor. RO  
v této souvislosti schválila Záměr obce 
č. 9/2017 - Záměr pronájmu nemovité 
věci (ordinace lékaře, pracovna sest-
ry, čekárna pro pacienty, sociální zaří-
zení, denní místnost, včetně společně 
užívaných prostory) o celkové výměře 
107,75m2. 

Akční plán na rok 2018 
se již připravuje

V měsíci říjnu se spolu s vedením 
obce sešla komise pro rozvoj obce. 
Tématem schůzk y byla příprava 
akčního plánu na rok 2018. Byl vy-
pracován návrh, který byl následně 
předložen účastníkům pracovního 
jednání zastupitelstva obce, kde byl 
tento návrh diskutován. Návrh vychází  
z připraveností projektů obce a na zá-
kladě jednání komise pro rozvoj obce. 
Navržený akční plán byl upraven dle 
připomínek přítomných zastupitelů 
a bude podkladem pro přípravu roz-
počtu obce na rok 2018. Samotný do-
kument a rozpočet obce na rok 2018 
budou předmětem jednání na zase-
dání zastupitelstva obce v prosinci 
tohoto roku. 

Přítomní zastupitelé také projed-
nali novou možnost podání žádosti  
o dotaci Ministerstva financí ČR na 
akci „Přístavba ZŠ a MŠ Karla Svolin-
ského“ v souladu s aktualizovaným 
akčním plánem na rok 2017. Termín 
podání žádosti je do 31. 12. 2017.

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce 

Kunčice pod Ondřejníkem

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

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

O aktuální výzdobu obecního úřadu se 
postaraly děti ze třídy paní učitelky Evy 
Halatové a Natálka Kociánová. Děkujeme!

Během léta jsme dostali tip na zajímavou 
ceduli, kterou použila obec Ostravice na 
frekventovaných místech v obci. Děku-
jeme vedení obce Ostravice, že nám po-
skytlo podklady a kontakty na zajištění 
výroby stejných cedulí. Doufáme, že po-
mohou všem účastníkům silničního pro-
vozu uvědomit si, že nejsou na cestě sami. 
Cedule „Řidiči, cyklisté, chodci, respektuj-
te se navzájem“ si nově můžete všimnout 
cestou pod Stolovou (směrem na penzion 
Jurášek, dále na Maralově kopci nedale-
ko restaurace Maralák a také u vjezdu 
do areálu školy – na snímku).
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Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Frýdek-Místek
Obec: Kunčice pod Ondřejníkem

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017

Okrsky Voliči  
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast  
v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

%  
platných 

hlasůcelkem zpr. v %

2 2 100,00 1 899 1 197 63,03 1 196 1 193 99,75

Strana Platné hlasy

číslo název celkem v %

1 Občanská demokratická strana 133 11,14

2 Řád národa - Vlastenecká unie 1 0,08

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 1 0,08

4 Česká str.sociálně demokrat. 85 7,12

6 Radostné Česko 4 0,33

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 39 3,26

8 Komunistická str.Čech a Moravy 86 7,20

9 Strana zelených 17 1,42

10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 9 0,75

12 Strana svobodných občanů 14 1,17

13 Blok proti islam.-Obran.domova 2 0,16

14 Občanská demokratická aliance 2 0,16

15 Česká pirátská strana 112 9,38

Strana Platné hlasy

číslo název celkem v %

18 Česká národní fronta 0 0,00

19 Referendum o Evropské unii 0 0,00

20 TOP 09 26 2,17

21 ANO 2011 385 32,27

22 Dobrá volba 2016 4 0,33

23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0,00

24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 111 9,30

25 Česká strana národně sociální 0 0,00

26 REALISTÉ 8 0,67

27 SPORTOVCI 2 0,16

28 Dělnic.str.sociální spravedl. 1 0,08

29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 149 12,48

30 Strana Práv Občanů 2 0,16

Zdroj – www.volby.cz, foto: Michaela Šebelová

Komise volebního okrsku 1 měla v naší obci své sídlo tradičně  
v zasedací místnosti na obecním úřadě.

Komise volebního okrsku 2 měla v naší obci své sídlo nově v Kun-
čickém pivovaru.

Za voliči, kteří nemohou z důvodu zdravotního stavu k volbám přijít, vyráží členové 
volební komise s přenosnou urnou.

Děkujeme všem členům okrskových volebních komisí za hladký průběh voleb.
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Druhou říjnovou sobotou v Pržně, 
skončilo forenzní značení jízdních kol 
pro rok 2017. Akce probíhala téměř  
v každé obci mikroregionu celkem dva-
krát, vždy na jaře a na podzim. Zájem 
občanů byl velký, celkem se označilo 
1293 jízdních kol, koloběžek a invalid-
ních vozíků. Velký podíl na celkovém 
počtu tvořily elektrokola. Zájem byl 
hodně ovlivněn počasím, ale nakonec 
díky krytým prostorám, značení pro-
bíhalo i za deště. Zajímavostí je, že při 
přípravách jsme byli informováni, že 
maximální denní počet kol, který je 
možné označit je 60-80. Našemu týmu 
se podařilo během jednoho dne označit 
téměř 140 kol! a to opakovaně celkem 
ve třech termínech. Zkrátka trhali jsme 
rekordy V pomyslném žebříčku cel-
kově označených kol vyhrál Frýdlant 
n/O se 328 jízdními koly, druhé místo 
patří Pržnu a to se 174 koly, a třetí se 
umístila Ostravice – 127 jízdních kol 

těsně následována Baškou se 124 koly 
další Kunčice p.O. – 107 kol, Čeladná – 
85 kol, Pstruží – 82, Janovice – 78, Ma-
lenovice – 71, Metylovice – 51, Lhotka 
– 28, Staré Hamry – 25, Bílá – 13. My-
slíme si, že projekt byl velice úspěšný 
a lidé měli zájem označit a zaregistro-

vat si svá jízdní kola. Projekt připra-
vilo a financovalo Zájmové sdružení 
Frýdlantsko-Beskydy ve spolupráci  
s partnerem projektu Městskou policií 
Frýdek-Místek a za finanční podpory 
Ministerstva vnitra.

Ing. B. Manďáková Radová

Máte ve svém archivu nějaké po-
vedené fotografie naší obce a jejího 
okolí? A byli byste ochotní se o tyto 
své „úlovky“ podělit? 

Rádi bychom vytvořili databázi fo-
tografií, které by se daly využít pro 
tvorbu nových pohlednic a různých 
propagačních materiálů obce, včetně 
obecních internetových stránek apod. 
V případě, že se nám podaří nasbírat 
dostatečné množství hezkých foto-
grafií, pak bychom z těchto fotografií 
připravili i stolní obecní kalendář na 
rok 2019.

Pokud byste se do této naší výzvy 
chtěli zapojit, posílejte své fotografie 
nebo odkazy na ně do 15. 1. 2018 na 
adresu: obecni.urad@kuncicepo.cz. 
Ke každé zaslané fotografii prosím 
připojte, co je na fotografii zachyce-
no, datum pořízení a jméno autora.  
V emailu také, prosím, uveďte, že sou-
hlasíte s využitím fotografie pro po-
třeby obce (pohlednice, propagační 
materiály, kalendář, web atd.). 

Vámi zaslané snímky budou sa-
mozřejmě využity pouze pro potře-
by obce Kunčice pod Ondřejníkem, 

vždy s uvedením autora / autorky 
fotografie.

V případě jakýchkoli dotazů ohled-
ně této v ýzv y se můžete obrátit  
na Markétu Menšíkovou (marketa_
mensikova@hotmail.com) nebo na 
paní místostarostku Michaelu Šebelo-
vou (mistostarosta@kuncicepo.cz).

Děkujeme Vám za spolupráci a už 
se těšíme na Vaše krásné fotografie!

Markéta Menšíková
Členka rady obce a předsedkyně 

Komise pro cestovní ruch

Na adresu redakce (noviny@
kuncicepo.cz) nám přišel zajímavý 
email pana Karla Řezníčka. Otisku-
jeme jej v plném znění, bez redakč-
ních úprav. Panu Řezníčkovi za za-
jímavý podnět děkujeme.

Při procházení starších Obecních 
novin jsem zaregistroval neúspěšné 
pokusy o výklad místního názvu Hum-
barek, což je kopec s kótou +425 mnm 
nad obecní ČOV na pomezí obcí Tiché  
a Kunčic a zvykově také název celé polní 
cesty spojující tento vršek s křižovatkou 
u konce nové silnice Solárka.V katastru 
nemovitostí pak je lokalita Humbarský 
poblíž autobusové zastávky Rakovec.

Při kolonizování frenštátské kot-
liny od západu na popud zakladate-
le hradu Hukvaldy (1235) Arnolda  
z Hückesvagenu, později olomouckého 
preláta Bruna: Mořkov 1274, Veřovice 

1280, Lichnov a Kozlovice kolem 1295, 
Kunčice počátkem 14. století agrimen-
soři(rozměřovači ) a lokátoři těchto 
obcí se svými spolupracovníky vtisk-
li výrázným místům v krajině názvy 
ve své řeči.

Hradní úředník Kuonrad dosídloval 
obec osadníky z Kravařska a Osoblaž-
ska.Tito mluvili tehdejšími  dialekty 
němčiny, proto byly původní názvy 
některou středohornoněmeckou va-
riantou - souvislý pás z Vestfálska, 
Hesenska, Saska pokračoval severní-
mi pohořími - Krušné hory, Krkonoše, 
Jeseníky až do Slezska ke Kysuci.

Po kolonizaci postupně soužitím 
vícejazyčných osadníků převažuje od 
16. století veskrze lašské nářečí a jeho 
výslovnostní varianty.

Jako příklad lze uvést dvojí čtení 
téhož názvu Schönberg: 1. Šumperk 

(okresní město), 2. Šumbark (součást 
Havířova).

Výraz Auf dem hohen Berg (na 
vysokém vrchu) = zkrácením členu  
a vypuštěním druhého neznělého H 
dává výslovnost  HOMBERK = přene-
sení cizího jména s O do češtiny dává 
U, takže podoba HUMBERK v laškém 
úzu dává HUMBARK.

Výslovností z nepřímého 6. pádu  
(na Humbarku) vzniká dnešní 1. pád 
HUMBAREK.

Podotýkám pro úplnost , že pokusy 
o hledání smyslu názvu přes anglič-
tinu vedou ke scestí stejně jako např. 
přes portugalštinu.

Pro zájemce doporučuji v literatuře 
Antonína Profouse: Místní jmena v Če-
chách/1953 - hesla Humburky, Hum-
perky, Hamberk aj.

Karel Řezníček

Forenzní značení jízdních kol

FOTÍTE RÁDI?

Co vlastně je HUMBAREK?
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Uvažujete o založení či rozšíření 
sociálního podniku? Pak se neváhej-
te na nás obracet ohledně možností fi-
nancování z evropských dotací. Máme 
pro vás připraveny peníze např. na ka-
várny, bistra, pivovary, prádelny a dal-
ší činnosti. MAS Frýdlantsko-Beskydy 
bude v průběhu listopadu 2017 vyhla-
šovat výzvu na oblast sociálního pod-
nikání a velice rádi vám poskytneme 
co nejvíce informací ohledně přípravy 
žádosti, jejího hodnocení a následné 
realizace projektu. 

V průběhu prosince 2017 budeme 
vyhlašovat výzvu z Programu roz-
voje venkova, kde máme připraveno 
cca 18 milionů pro projekty zaměřené 
například na posílení rekreační funk-
ce lesa. Můžete realizovat výstavbu  
a rekonstrukci stezek pro turisty, zna-
čení významných přírodních prvků, 
výstavbu herních, naučných a fitness 
prvků, zřizování odpočinkových sta-

novišť, přístřešků, informačních ta-
bulí, zařízení k odkládání odpadků. 
Dále projekty se sportovní, zábavní 
a rekreační činností vázáné na ven-
kovskou turistiku, např. malé penzi-
ony pro turisty.  

Další dotace budou směřovat na 
projekty podporující mladé začína-
jící zemědělce na případné investi-
ce do malých chlívečků pro domácí 
zvířátka, na zahrádku nebo přímo 
sad produkující čerstvou zeleninu a 
ovoce. Následně si můžete vybudovat 
obchůdek přímo ze dvora s pěknou 
doprovodnou zelení a nabízet lidem 
zaručeně domácí farmářské výrobky  
z vaší malinké rodinné farmy. 

Podpořeni budou též vlastníci lesa 
a lesních pozemků na výsadbu zpev-

ňujících dřevin a pořízení oplocenek, 
zakoupení strojů a technologií urče-
ných pro hospodaření na lesních po-
zemcích. Dokonce si můžete opatřit 
svého koně pro těžbu a dopravu dří-
ví a zmodernizovat svou dřevozpra-
cující provozovnu. Dále je podpora 
nasměrována na projekty zajišťující 
preventivní protipovodňové opatře-
ní na drobných vodních tocích a v je-
jich povodích.

Pokud jste aktivní zemědělci či zku-
šení lesníci, zruční řemeslníci, případ-
ně zkušení majitelé kavárny, neváhej-
te a přijďte se k nám zeptat na vaše 
možnosti. Jsme tady pro vás. Více in-
formací na www.masfb.cz, kde nalez-
nete kontakty na jednotlivé pracovní-
ky naší místní akční skupiny.

Máme pro vás 8,5 miliónů z Operačního programu 
Zaměstnanost a 18 miliónů z Programu rozvoje venkova

Na hlavní pracovní poměr přijmeme zdravotní sestru. 
Ihned. Stupeň vzdělání: středoškolské.  

Požadovaná praxe: min. 4 roky praxe u lůžka
Více informací: Lenka Tabachová,  

lenka.tabachova@frenstat.charita.cz, tel.: 604 841 244
http://www.frenstat.charita.cz/volna-mista/zdravotni-sestra

Ztracená chlapecká outdoorová bunda  
visela 17.10. na plotě p. Lukeše. 

Nálezce prosím o info na 737 037 468.  
Zn. Odměna.

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 
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Kalendář na rok 2018 letos pokřtíme!
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LISTOPAD 2018

Tereza Valštýnová

Kde?  Galerie 
 Karla Svolinského
Kdy?  v úterý 28. listopadu
V kolik?  od 16:30 hod.

Vystoupí děti ze „školní“ mateř-
ské školy a taneční kroužek Cool-
dance pod vedením Martina 
Matýska.

Letos je kalendář 
krásně barevný a veselý. 
Obrázky do něj malovaly 
děti z naší mateřské 
a základní školy. 

Pokud jej ještě nemáte, 
přijďte si pro něj na obecní 
úřad, kdykoliv v úředních hodinách. 
Opět rozdáváme jeden zdarma do 
každé domácnosti. Závisí tedy, ko-
lik rodin na uvedeném čísle popis-
ném bydlí.

Kalendář  
je možné také  

zakoupit  
za 50,- Kč. 
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„Paní Soukupová pekla ty nejlep-
ší preclíky, už když jsme šli ze školy, 
tak krásně voněly po cestě. Vyhlížela 
nás a volala, ať přijdeme. Hned jsme 
běželi. V životě jsem nejedla lepší. :-) 
Teď jsem na ně úplně dostala chuť.“

(Paní Alžběta Veličková - Marková 
z Kunčic pod Ondřejníkem, když nám 
zjišťovala dobu zaměstnání paní Vlas-
ty Soukupové v Nemocnici s poliklini-
kou v Čeladné)

„Žena gramotná, duchaplná, ob-
dařená dobrou pamětí, pracovitá, 
počestná…“

(Z knihy „O věcech ženských“ antic-
kého autora Sorana z Efesu o tom, jaká 
by měla být porodní bába)

V jedné z kapitol této knihy píše-
me i o fenoménu porodnice, která byla 
součástí Nemocnice s poliklinikou  
v Čeladné. Její vznik přišel jako na za-
volanou. Život a práce původně porod-
ní báby Vlasty Soukupové z Kunčic pod 
Ondřejníkem, která pomáhala ještě  
i v začátcích čeladenské porodnice, 
je nesmírně cenným dokladem doby.  
A přitom nás od ní dělí jen trochu více 
času, než půl století…

K našim životům patří nesporně 
zázrak zrození. S tím je spojeno ma-
teřství, na jehož počátku je porod. Již 
v dávných dobách matkám při poro-
du někdo pomáhal. Porodnictvím se 
například zabývá egyptský Ebersův 
papyrus z roku 1600 před naším leto-
počtem, píší o něm i Hippokrates nebo 
Aristoteles. A už tehdy u porodů půso-
bily především zkušené ženy, tedy po-
rodní báby. Antický autor Soran z Efesu  
napsal dílo „O věcech ženských“, které 
je považováno za nejlepší starověkou 
učebnici gynekologie a porodnictví. 
„Žena gramotná, duchaplná, obdaře-
ná dobrou pamětí, pracovitá, počest-
ná a bez smyslových vad. Má mít zdra-
vé končetiny, silné tělo a dlouhé štíhlé 
prsty s krátkými nehty. Má být klid-
né povahy, střízlivá, bez předsudků  
a nemá být chtivá peněz, aby neposky-
tovala látky vyvolávající potrat za úpla-
tu.“ Takhle měla vypadat porodní bába 
podle tohoto antického autora.  

V našich zemích je „Babictví“ jako 
první prokazatelně kvalifikovaná žen-
ská profese plodem osvícenství. Teh-

dy se také porodní báby musely začít 
vzdělávat. Lékař Antonín Jungmann, 
bratr Josefa Jungmanna, napsal učebni-
ci Úvod k babení. Šlo o jednu z prvních 
učebnic porodnictví v Čechách. V ní se 
například uvádí: „K dosažení vážnosti 
a hodnosti babické žádá se, aby bába 
k náležitému konání ouřadu svého při 
dobrém zdraví byla, neb churavá a roz-
mazaná bdění noční a jiné nesnáze den-
ní těžce snese. Budiž tělem čistá, bez 
ohavných osutin, bez svrabu a jiných 
neřestí. Ruce bába měj jemné, citlivé. 
Mimo tělesnou tu vlastnost, budiž bába 
prostředního věku, 20 - 30 let, totiž ona 
jenžto do učení teprve přichází. Mladá 
obyčejně bývá nepovážlivá, ztřeštěná, 
bez důvěrnosti obecné. Příliš letitá za-
pomnělá, nedostatečná, nevrlá a často 
předsudků plná. Cenu báby povyšuje  
a množí nápodobně: šlechetnost a čitel-
nost srdce, bedlivost v jednání, opatr-
nost, střídmost, povážlivost, trpělivost, 
přívětivost, svědomitost ve všem koná-
ní. Budiž bába nepřítelkyně žvanivosti, 
klevet, opilství, milovnice čistoty.“

Všechny tyto vlastnosti splňovala víc 
než dost rodačka z Kunčic pod Ondřejní-
kem, jejíž rod v obci sídlil od nepaměti, 
Vlasta Soukupová (20. 8. 1910 – 19. 12. 
2001). V roce 1940 jí bylo třicet, narodila 
se jí dcera Hanka (*1940, která dodnes 
žije nedaleko rodné chalupy) a sháněla 
práci. Tehdejší kunčický starosta Josef 
Lepka jí navrhnul, zda by se nechtěla 
nechat zaškolit na funkci porodní báby, 
když ta současná, Johanna Válková z č. 
70 v obci již dosluhuje. Josef Lepka vě-
děl, co všichni občané na vesnici – Vlas-
ta se dobře učila, chtěla být učitelkou, 
ale doma na to neměli. V hospodářství 
se uměla obracet, byla známou členkou 
místního ochotnického souboru a lidé 
si jí vážili.  (pokračování na str. 10) 

Z historie našeho regionu... o Vlastě Soukupové

Z připravované knihy Životodárné údolí

NOVINKA
Beskydské rehabilitační centrum 
otevřelo

Medipoint - prodejní místo  
vyhrazených léčivých přípravků
v obchodě v Apartmánovém domě Lara.

Koupit zde lze například: vitaminy Celaskon a Centrum, Kinedryl, Ibalgin, 
Paralen, Nurofen, Panadol, Espumisan, Carbo ultra, Cemio pastilky, nos-
ní sprej Quixx, oční kapky Visine, masti Cannaderm a měsíčkovou Topvet,  
Spofaplast a další.

Otevírací doba obchodu: po – pá      6.30 – 16.30
    so      6.30 – 15.30
    ne      6.30 – 14.00

    (polední přestávka 11.30 – 12.00)
Kontakt: Beskydské rehabilitační centrum, 739 12 Čeladná 42; tel. 558 616 112

medipoint
R: 28 G: 186 B: 0
R: 0 G: 61 B: 183

Pantone 361 C
Pantone 2728 C
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(dokončení ze str. 9) 
A tak rok poté, po úspěšném ab-

solvování kurzu v Ostravě (o dcerku 
mezitím pečovala stařenka), pěšky, 
na lyžích a později i na motorce objíž-
děla Vlasta chaloupky pod Ondřejní-
kem, pod Stolovou a na dalších mís-
tech, kam ji k porodu zavolali. Místní 
faráři psali do křestních listů v rubrice 
„Babka“: Vlasta Soukupová, zkoušená, 
Kunčice pod Ondřejníkem č. 92. V těch 
dobách se jen v Kunčicích pod Ondřej-
níkem rodilo za rok i osmdesát dětí. 

Až do roku 1950 pracovala jako „po-
rodní bába“. Když byla v Nemocnici  
s poliklinikou v Čeladné zřízena po-
rodnice, přestoupila do jejích služeb. 
Nový systém porodů pochopitelně 
uvítala. Pracovala jako terénní sest-
ra, později jako vrchní terénní sestra. 
Spolupracovala tehdy i cvs primářem 
Broulem a s dalšími odborníky teh-
dejší velmi oceňované čeladenské po-
rodnice. V čeladenské nemocnici byla 
zaměstnána od 1. ledna 1951 až do 
30. června 1976. Tedy více než úcty-
hodných 25 let, až do jejích šedesáti 
šesti let.  

Primářka MUDr. Pavla Vlčáková 
vzpomíná: „Na Vlastu Soukupovou se 
samozřejmě pamatuji, ráda jsem s ní 
spolupracovala. Byla to úžasně oběta-
vá žena, která velice dobře rozuměla 
svému řemeslu. Naše čeladenská ne-
mocnice měla na starosti i gynekolo-
gicko-porodnické ambulance v terénu. 
Paní Vlasta byla vrchní terénní sestrou 
a poskytovala předporodní i poporod-
ní péči maminkám celé oblasti. Měla na 
starosti i další terénní sestry. Jejich ra-
jon byl velký – patřil tam Frýdlant nad 
Ostravicí, Staré Hamry, Tichá, Kozlovice  
a samozřejmě Kunčice pod Ondřejní-
kem. Velkou poradnu jsme měli na Hu-
ťařství, kam jednou za týden přijížděl  
i odborný lékař. A terénní sestry zase 
musely jedenkrát týdně asistovat při 
porodech v čeladenské porodnici, aby 
získaly praxi. Po paní Vlastě tu funk-
ci převzala paní Maruška Majerková“.

Paní Majerková získala odbornost 
porodní asistentky v roce 1958. Jako 
terénní sestra začala pracovat v roce 
1976, předtím pracovala jako zdravot-
ní sestra na oddělení. Přestože v roce 
1993 odešla do důchodu, je stále vel-
mi činorodá. Je aktivní členkou odbo-
ru SPV Tělovýchovné jednoty SOKOL 
Kunčice pod Ondřejníkem, kde stále 
vede cvičení žen.

O paní Vlastně nám řekli: 
Naděžda Uhlářová – Kubánko-

vá, Kunčice pod Ondřejníkem: „Jak 

bych si na ni nepamatovala, vždy to byla 
moje sestřenice. Naše maminky byly se-
stry, já jsem pouze o dvacet let mladší. 
Ona udělala obrovský kus práce jako 
porodní babička a zrovna tak dobrou 
práci odváděla i v čeladenské porodnici 
– hlavně však při práci s budoucími ro-
dičkami u nich doma. Tedy jako vrchní 
terénní sestra…“

Jiřina Dulavová, Čeladná: „Samo-
zřejmě, že si na paní Vlastu z čeladenské 
nemocnice pamatuji. Byla velice příjem-
ná a laskavá, to měla již z domova, ale 
hodně ji utvářela i její profese – musela 
být trpělivá, vstřícná a obětavá.“ 

Zdeňka Křenková, učitelka v dů-
chodu, Kunčice pod Ondřejníkem: 
„Já si již přesně nepamatuji, jak vzni-
kal ten film o paní Vlastě. Byla to úžas-

ná žena, konec konců i mně pomáhala 
ve čtyřiačtyřicátém na svět. Měla velký 
vyprávěčský talent, lidé si jí vážili. Na 
takové lidi bychom neměli zapomínat.“ 

PETR ANDRLE 

(Text z připravované publikace „Ži-
votodárné údolí – od Lázní Skalka 
až k Beskydskému rehabilitační-
mu centru v Čeladné 1902-2017“, 
která vyjde v listopadu 2017 v nakla-
datelství Moravská expedice® péčí  
a zpracováním autorské dvojice An-
drea Adamová a Petr Andrle. Kniha 
bude pokřtěna dne 1. prosince na 
Lázeňském náměstí BRC. Moravská 
expedice® je kmenovým nakladatel-
stvím a vydavatelstvím Okrašlovacího 
spolku Rozhledna v Čeladné a knihu 
vydává spolu s vedením Beskydské-
ho rehabilitačního centra v Čeladné).

Z připravované knihy Životodárné údolí

ADVENTNÍ SETKÁNÍ A KŘEST KNIHY

Pozvánka na Druhé adventní setkání 
zaměstnanců a přátel Beskydského rehabilitačního centra 

a na slavnostní křest knihy Životodárné údolí  
- od Lázní Skalka k Beskydskému rehabilitačnímu centru (1902-2017) 

PROGRAM:  
            od 14.00    Společné neformální setkání všech na náměstí před apartmánovým domem Lara
      • pro přítomné zaměstnance a bývalé zaměstnance - seniory
        zdarma zabijačkový guláš, vařonka
            od 15.00    Začátek Druhého adventního setkání
                                   Hudba: Šuba Duba Band z Frýdku-Místku
                  15.15  Oficiální zahájení - přivítání pozvaných hostů, zaměstnanců a přátel BRC 
    Slavnostní křest knihy Životodárné údolí
                                    • křtít se bude vodami pramenů a říček
                                    • křtiteli budou pozvaní hosté - osobnosti z regionu, z oblasti zdravotnictví,  
                                      starostové okolních obcí a zástupci jednotlivých oddělení a úseků BRC
                                   Proslovy
                  15.45  Zahájení prodeje knih v salonku AD Lara, vydávání knih zaměstnancům  

 Hraje Šuba Duba Band   Na náměstí stánky s občerstvením   Zajištěno venkovní kryté posezení s ohřívači 
Otevřena bude také kavárna Lara a restaurace U Sestřiček   Na počasí pracujeme průběžně...      

  
 

Pozvěte své partnery, partnerky a děti, pamatujte také na své bývalé kolegyně a kolegy  
Srdečné pozvání patří všem příznivcům tohoto životodárného údolí pod Ondřejníkem

1. prosince 2017 od 14.00 Lázeňské náměstí 
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Po celý rok jsme si připomínali 140. výročí  
narození Antonína Pustky

Kultura a spolkový život

(pokračování ze str. 1) 
Kromě něj zahrála a zazpívala také 

cimbálová muzika Ondřejníček z Kun-
čic pod Ondřejníkem, která písně za-
psané Antonínem Pustkou ve svém 
repertoáru také zpracovává. Na úvod 
pořadu vystoupily děti z místního dět-
ského folklórního souboru Dolňánek 
s pásmem „Na Kunčickú puť“, které 
jeho autorky Dana Svobodová, Naďa 
Svobodová a Věra Kahánková rovněž 
pantátovi Pustkovi věnovaly. Pořad 
moderovala paní Zuzana Vašková, její 
průvodní slovo doplňovalo jednotlivé 
snímky na prezentaci. Během pořadu 
zazněly také původní nahrávky české-
ho rozhlasu a k posluchačům tak pro-
mluvil také samotný Antonín Pustka. 

Celý pořad uvedl starosta obce, pan 
Tomáš Hrubiš, který zavzpomínal na 
osobní setkání s pantátou Pustkou  
a dal k dobru i několik vtipných příhod 
ze života Antonína Pustky.

Paní Milena Bahounková, autorka 
pořadu a pracovnice oddělení pro-
gramů a produkce Valašského muzea 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 
k pořadu řekla: 

„My pracovníci valašského muzea si 
vážíme toho, že můžeme přispět k osla-
vám v Kunčicích jedním z pořadů, které 
v muzeu nově vznikají. 

Cyklus pořadů „Valašsko a jeho muzi-
kanti“ vytváříme podle návrhu bývalé-
ho ředitele muzea a význačného odbor-
níka na Valašsko pana Jaroslava Štiky. 

Jde o populárně vzdělávací řadu pořadů, 
které se věnují hudebnímu folkloru jed-
notlivých oblastí Valašska. V Kunčicích 
uvedeme část „Frenštátsko a Frýdecko“, 
která  vznikla už v roce 2013 a byl v ní 
vzpomenut i pan Antonín Pustka. 

Další díly tohoto cyklu, které už měli 
návštěvníci muzea možnost shlédnout, 
se věnovaly – muzice z Valašské Bystři-
ce, samostatně oblasti Frenštátu, dále 
lidové muzice na Vsetínsku i minulosti 
a současnosti lidové muziky na Zlínsku. 
Tento rok jsme uvedli pořad o Rusavě  
s názvem „Kraj kolem Hostýna“ a v roce 
2018 bychom chtěli pro návštěvníky při-
pravit část, která má název „Od Jasen-
né ke Kloboukám“. Návštěvníci muzea 
tento druh pořadů rádi sledují, nevidí 
totiž na jevišti jen folklorní vystoupení, 
ale i prezentaci s náhledy starých doku-
mentů a fotografií a doplněnou mnoha 
dalšími informacemi.“

Zdeněk Tofel, umělecký vedoucí  
a primáš cimbálové muziky SLPT Va-
lašský vojvoda z Kozlovic k 140. výro-
čí narození Antonína Pustky z Kunčic 
pod Ondřejníkem doplňil osobní zku-
šenost:  (pokračování na str. 12) 
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(dokončení ze str. 11)
„S cenným písňovým od-

kazem kunčické osobnosti 
Antonína Pustky jsem se za-
čal sbližovat koncem 80. let 
20. století díky své diplomové 
práci na Pedagogické fakultě 
v Ostravě. Zájem o lidovou pí-
seň a hudbu se formoval i díky 
mému působení v nově vznik-
lé cimbálové muzice Valašský 
vojvoda v Kozlovicích. Tehdy 
se mi zdály oficiálně tiskem 
vydané sbírky Františka Su-
šila, Františka Bartoše, Leo-
še Janáčka nebo z mladšího 
období Vincence Sochy okou-
kané, známé, mnohými z více hudebních 
žánrů zpracované (např. soubor Ostra-
vica z Frýdku-Místku, CM Kotci z Frý-
dlantu nad Ostravicí nebo folkový zpě-
vák a kytarista Jaroslav Hutka a řada 
dalších), dokonce vyčerpané. Dnes ale 
vím, že tomu tak není, pořád se k těm-
to zásadním pramenům a s větší poko-
rou vracíme. Ve studentských letech 
mě upozornil na Pustkovu rukopisnou 
sbírku můj vysokoškolský pedagog, re-
spektovaný vědec i můj rozhlasový rád-
ce PhDr. Ivo Stolařík, CSc. Zavedl mě 
do archivu Ostravského muzea a pro 

mě nečekaný objev byl na světě. Za bri-
gádou vydělané peníze jsem si pořídil 
kopie notových zápisů a textů (dvě vel-
ké „bible“) na Xeroxu, dodnes ta lihová 
vůně je z těch stránek cítit. A mohu říci, 
že nepřetržitě v Pustkově sbírce listu-
ji a nacházím stále nové inspirace, ať 
už pro repertoár dospělých, tak i dětí  
a mládeže dodnes. 

Vážím si odkazu a píle našich předků 
a věřím, že svým přístupem a nabytými 
zkušenostmi i nikdy nekončícím studi-
em přispěji k uvádění pěkných a tře-
ba nikde neslyšených písní „do života“. 

Společně věříme, že výsledky 
našeho poslání Vám udělají 
také radost jako nám, kteří  
s odkazem Antonína Pustky  
z Kunčic pod Ondřejníkem 
(4. 5. 1877- 26. 10. 1960) s re-
spektem šetrně zacházíme. 
Písně, tance, tradice severní-
ho Valašska a lašsko-valaš-
ského pomezí nás obohacují 
a žijí věrně s námi.

I členové SLPT Valašský 
vojvoda se hrdě hlásí k našim 
nejlepším tradicím. Choreo-
grafii vymýšlejí a tvoří Lud-
mila Fizková a Lenka Eliá-
šová, organizační vedoucí je 

Věra Tobolová, hudební úpravy zpra-
covává moje maličkost.“

Všechna vystoupení byla velice 
profesionální a pořad měl velkou po-
zitivní odezvu. Všem účinkujícím vel-
mi děkuji.

Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

Foto: Eva Humpolcová

Další fotograf ie naleznete na 
webu obce ve Fotogalerii roku 2017 
(http://www.kuncicepo.cz/fotoga-
lerie-2017)

Po celý rok jsme si připomínali 140. výročí  
narození Antonína Pustky
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11. ročník jsme uspořádali v ne-
tradičním termínu, z důvodu opravy 
zázemí v areálu ZŠ Karla Svolinského  
v Kunčicích pod Ondřejníkem. 

Počasí nám tentokrát moc nepřá-
lo, ráno ještě pršelo, ale naštěstí už 
při přípravě tratí pršet přestalo a po 
celý průběh závodu již nepršelo. Ran-
ní déšť měl však určitě vliv na ma-
lou účast, hlavně v dětských katego- 
riích.

Od 10 hod. závodily mladší dětské 
kategorie na  tratích v areálu školy, 
starší žáci se již vydali mimo areál do 
přilehlého lesíku a lomu nad školou. 
Po dojezdu dětských kategorií od-
startovali společně dorost a dospělí 
na náročnější trať, stoupáním do On-
dřejníku, směrem na Kozlovice, kolem 
Máří Magdaleny „po valašce“ zpátky 
ke škole, dorost 1x, dospělí 2x. Nej-
rychlejším mezi dospělými byl stejně 

jako předloni Tomáš Kalita z SK Bakbi-
ke. Na druhém místě dojel náš závod-
ník Martin Žáček. Dle reakcí závodní-
ků byl závod opět dobře organizačně  
i technicky zvládnut. Chtěli bychom 
poděkovat škole za poskytnutí pro-
stor, všem sponzorům, kteří přispěli 
na ceny nejlepším závodníkům a také 
všem závodníkům a pořadatelům za 
hladký průběh závodu.

Zdroj: http://www.mtbondrejnik.cz/

16. 9. 2017 – Ondřejnický MTB závod

28.11.2017 Vernisáž a křest kalendáře na rok 2018  
 –  v GKS (obec, škola)
1.12.2017 Adventní setkání a křest knihy - BRC
3.12.2017 Pout‘ ke cti sv. Barbory v „ruském”  
 kostele
7.12.2017 Vánoční jarmark (SRPDŠ a škola)
8.12.2017 Rozsvěcení Vánočního stromu (Obec)  
 – změna oproti termínu uvedeném  
 v kalendáři
10.12.2017 Mikulášská slavnost (farnost)
15.12.2017 Festival Souznění
19.12.2017 Předvánoční koncert školy
24.12.2017 „Půlnoční” mše sv. ve farním kostele

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

Akce, které nás čekajíVýsledky fotbalu
Den Datum Čas Domácí – Hosté Výsledky
středa 4.10. 16:00 Tichá B – Chlebovice 3:2
sobota 30.9. 15:30 Lískovec - Tichá B 4:0
sobota 7.10. 15:00 Tichá B – Janovice 2:5
neděle 15.10. 10:00 Smilovice B - Tichá B 2:2
sobota 21.10. 14:00 Tichá B - Vendyně B 2:0

Aktuální tabulka 
KLUB Z V R P Skóre Body

1. Lískovec 10 8 2 0 31:9 26
2. Janovice 9 6 1 2 35:14 19
3. Vendryně B 9 5 2 2 22:18 17
4. Pržno 10 4 2 4 22:22 14
5. Tichá B 11 3 2 6 23:41 11
6. Milikov 8 3 0 5 18:27 9
7. Smilovice B 11 2 2 7 15:23 7
8. Chlebovice 10 2 1 7 22:35 7

Matěj Rybář



14 11/2017

19. ročník – Mezinárodní festival 
adventních a vánočních zvyků, ko-
led a řemesel Souznění

14. - 17. prosince 2017 – Frýdek-
-Místek, Ostrava, Kozlovice (Bes-
kydy), Kunčice pod Ondřejníkem, 
Frenštát pod Radhoštěm.

K Vánocům v Beskydech již tradičně 
patří mezinárodní festival adventních 
a vánočních zvyků, koled a řemesel  
s názvem Souznění, který ani letos 
nevynechá svou zastávku v Kunčicích 
pod Ondřejníkem. V pátek 15. prosince 
2017 se sál restaurace Huťařství po-
noří do předvánoční atmosféry plné 
lidové hudby, dobrého jídla a pohody. 
Program začne úderem 18. hodiny, 
kdy vystoupí pěvecký komorní sbor 
Nyklband z Frenštátu pod Radhoštěm. 
Následně uslyšíme řadu tradičních 
moravských písní v podání hudební-
ho seskupení Jitka Šuranská Trio (viz 
foto - Jitka Šuranská na housle, Martin 
Krajíček na mandolínu a Marian Friedl 
na kontrabas a další hudební nástro-
je). V závěru večera na pódiu vystoupí 
cimbálová muzika Konopjan. Vstupné 

bude v hodnotě 100 Kč. Festival Sou-
znění bude dále pokračovat v sobotu 
16. prosince v Kozlovicích a vyvrcholí 

v neděli 17. prosince slavnostním Ga-
lakoncertem ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm.  Foto: Gabriela Kolčavová

Kunčice pod Ondřejníkem

Sál Restaurace Huťařství
15. 12. 2017 v 18:00

17. 12. 2011

adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel

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

města Frenštát pod Radhoštěm, obce Kozlovice a obce Kunčice pod Ondřejníkem.

pořádaný pod záštitou biskupa Ostravsko–opavské diecéze Mons. Františka Václava Lobkowicze, 1. náměstka 
hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáše Curyla, 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. 

Vstupné 100 Kč

Komorní sbor 
NyKLbaNd z Frenštátu p. R.

JiTKa ŠuRaNSKá TRiO
Cimbálová muzika

KONOPJaN z Ostravy 

běHeM FeSTiVaLu PRObíHá FiNaNčNí SbíRKa PRO PePíKa MaLiNíKa Ve SPOLuPRáCi S CHaRiTOu FReNŠTáT p. R.
daLŠí FiNaNčNí daR VěNuJe FiRMa FeRRiT STaRé MěSTO.

Předprodej: Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem od 27. 11. 2017 - tel. 556 850 145

19. mezinárodní
festival

GENERÁLNÍ PARTNER: PARTNEŘI:

HLAVNÍPARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: PARTNEŘI:

KOZLOVICE

ČESKÁ REGIONÁLNÍ TELEVIZE

www.CRTV.cz

Festival Souznění se vrací i k nám do Kunčic pod 
Ondřejníkem. Vystoupí Jitka Šuranská Trio a další
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V sobotu, 30.9 2017 se konala naše 
každoroční soutěž "O KUNČICKOU BEČ-
KU". Počasí nám přálo, sluníčko příjem-
ně svítilo po celý den a tak se na startu 
sešlo na 20 družstev mladých hasičů, 
dále 10 dospělých a nakonec i 3 recesi-
stická družstva. Ale pěkně popořadě. 
Jako první soutěžili mladí hasiči a to  
v klasickém požárním útoku. Soutěž 
byla velmi vyrovnaná a probíhala ve 
velmi přátelském duchu. Nakonec v ka-
tegorii mladších zvítězilo družstvo z Lu-
činy s časem 15,256 s, na druhém místě 
se umístili Trojanovice "B" a to s výsled-
ným časem 15,499 s a třetí místo patřilo 
taktéž mladším z Trojanovic, tentokrát 
družstvu "A", které sestříklo terče za ko-
nečných 16,014 s. Naši nejmladší skon-
čili na 8. místě s časem 21,822 s. 

V kategorii starších vypadala bed-
na takto - 1.Trojanovice, čas 13,845. 
2.Nová Ves, čas 13,984 s. 3.Kunčice 
pod Ondřejníkem, čas 15,934 s. 

Poslední je dorost, v té suverénně 
zvítězilo družstvo z Nové Vsi s časem 
13,617 s. Jiní dorostenci se již klasic-
kého útoku neúčastnili :-)

Po krátké pauze přišla na řadu (ne)
tradiční soutěž dospělých. Ta spočívá  
v tom, že poté co oba proudaři překonají 
dveře na trati, místo terčů je čeká sou-
dek od piva, který je nutno oběma prou-
dy dopravit do branky a poté ještě ukon-
čit svůj útok sestříknutím terče. Úkol 
ať se zdá býti náročný, zvládly téměř 
všechny družstva , nejlépe však Kunči-
ce p. O. "A" s to v čase 33,852 s! Druhé 
místo patřilo Lučině - mužům, kteří sud 
dokutáleli do branky za 41,170 s. Třetí 
místo obsadilo družstvo BŽM Brušperk 
s časem 53,344. Téměř ihned následova-
la parádní podívaná v té samé soutěži, 
ale již ne v tak tradičních úborech. Při-
šli se totiž mezi nás podívat i samotní 
Římané z Lučiny, kteří po cestě nabrali 

celou ženskou osádku tamního JZD :-) 
A že tuhle soutěž zvládnout i modelky, 
předvedli chlapi z Kunčic!

Jak jsem zmínil na začátku, soutěž 
provázelo slunné počasí. O hlad nebyla 
nouze, připraveny byly hranolky, pár-

ky v rohlíku nebo grilovaná krkovička. 
Pevně věřím že si soutěž všichni zúčast-
nění užili a příští rok se uvidíme znovu! 
Díky moc! Samozřejmě velkou pomocí 
nám je spolupráce našich sponzorů, kte-
rým tímto děkuji! Tak za rok :-)

Organizátorky Kunčického bazárku by rády poděkovaly spolku TJ Sokol Kunčice 
pod Ondřejníkem za poskytnutí prostor místní tělocvičny za účelem uspořádání 
této akce. A dále vedení obce za pomoc při propagaci akce.

Poděkování

O Kunčickou bečku 2017

Ze života školy a školky

V pátek 6. října 2017 se v Jablunko-
vě konalo okresní kolo v přespolním 
běhu. Naši školu reprezentovala vítěz-
ka okrskového kola Sára Vykrutová  
(3. ročník). Závodu se zúčastnilo při-
bližně 100 sportovců, kteří byli roz-
děleni do 10 kategorií. V silné konku-
renci se Sáře podařilo ve své kategorii 
vybojovat krásné 6. místo. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy a gratulujeme! 

Mgr. Silvie Kokešová
Foto: Archiv ZŠ

Okresní kolo – přespolní běh
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Možná se k Vám začátkem školního 
roku dostala informace, že by se letos 
neměl ve škole konat Vánoční jarmark. 
Rádi bychom ale tuto pěknou tradič-
ní akci, na kterou se vždy mnoho dětí 
i rodičů těší, zachovali. Bylo nám líto 
přijít o celou tu jarmareční atmosféru, 
nadšení, radost a čas strávený s dětmi 

společným tvořením a přípravami… 
Chtěli bychom Vás proto informovat, 
že i letos se Vánoční jarmark konat 
bude! Pořadatelem celé akce bude SR-
PDŠ ve spolupráci se školou.

Termín: čtvrtek 7. 12. 2017 od  
15 do 17 hodin ve škole.

Oproti předchozím letům bychom 
ovšem chtěli eliminovat prodej pro-
fesionálních či dokonce zakoupených 
výrobků. Na jarmarku by se měly 
prodávat pouze originální rukoděl-
né výrobky, na jejichž výrobě se buď 
zcela, nebo částečně podílely samy 
děti. Podrobnější informace obdrží-
te od třídních učitelů přímo ve škole. 
Budeme rádi, pokud se rozhodnete se 
svými dětmi i letos do Vánočního jar-
marku aktivně zapojit. Jakoukoli po-
moc z Vaší strany určitě velmi ocení 
třídní učitelé – mnozí z Vás už s tím 
mají své zkušenosti z minulých let :-) 
Pokud tedy máte nějaký pěkný tvoři-
vý nápad, čas a chuť, kontaktujte pro-
sím třídního učitele. Vydělané peníze  
z jarmarku zůstanou v jednotlivých 
třídách a budou využity dle úvahy tří-
dy a třídního učitele.

Budeme se moc těšit na všechny 
krásné originální výrobky a na setká-
ní s Vámi i Vašimi dětmi 7. prosince na 
Vánočním jarmarku ve škole! :-) 

Za SRPDŠ Ivana Kadlecová, 
předseda

Za školu Monika Skýpalová, 
zástupce ředitele školy

Ve středu 18. října navštívili prv-
ňáčci z 1. B mateřskou školu dolní. Na 
setkání se svými bývalými kamará-
dy a s paními učitelkami se moc těšili. 
Věděli, že si budou hrát se svými ob-
líbenými hračkami a věřili, že je čeká 
také nějaké překvapení. A taky že ano, 
vyrobili si krásného podzimního ježka 
z papíru a pochutnali si na úžasných 

vaflích s nutellou, marmeládou, baná-
nem a šlehačkou. 

Velké díky patří paním učitelkám 
i dětem za vřelé přivítání, příjemnou 
a milou atmosféru a za velmi chutné 
vaflové hody.

Mgr. Jarmila Mecová, tř. uč. 1. B
Foto: Archiv ZŠ

Dětem se podzim velmi líbí a vůbec 
jim nevadí, že přináší zataženou oblo-
hu a častý déšť. To si pak hezky sednou 
a hrají si na básníky. Vybrali jsme pro 
vás básničky našich druháků.

Kocourek
Matěj Havel

Náš kocourek na lov chodí,
všechny myšky se ho bojí.

A když myšku přinese,
odměnu si odnese.

Podzim 
Matyáš Macura

Podzim, podzim už je tu,  
pojedeme na chatu.

Na posedu sedíme a zvířátka vidíme.

Dráček
Eliška Balcárková

Dráček letěl nad obláček,  
vzal s sebou pět vlaštoviček.

Vlaštovičky pípaly a na dráčka volaly.
Dráčku, dráčku, vyleť výš,  

ať jsme u sluníčka blíž.

Vánoční jarmark bude!

Návštěva 1. B v mateřské škole Podzimní 
veršování

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

VE ČTVRTEK 7. PROSINCE 2017
OD 15:00 DO 17:00 HODIN.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

VÁNOČNÍ JARMARK

SRPDŠ a ZŠ a MŠ Karla Svolinského Kunčice pod Ondřejníkem
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Co nám napsala 3. A?
V pátek 13. října se naše třída, spo-

lečně s třídou 3. B, vydala do Dolních 
Vítkovic, kde jsme měli objednaný vý-
ukový program a návštěvu expozice.

Do Ostravy jsme jeli, k velké rados-
ti dětí, vlakem. Ve Světě techniky jsme 
se zúčastnili vzdělávacího programu 
Robot Ozobot, který probíhal v jedné 
z moderních učeben. Malý robůtek ve-
likosti přibližně vlašského ořechu nám 
předvedl spoustu skvělých vlastností – 
jezdil po čáře, kterou jsme mu nakres-

lili, měnil barvu podle barvy čáry nebo 
uposlechl jednoduché příkazy, které 
jsme mu naprogramovali. Hravou for-
mou se tak děti naučily vytvořit funkč-
ní program pro sledování trasy a také 
se seznámily s reálným využitím to-
hoto typu robota. Po programu v nové 
budově jsme se přesunuli do Malého 
světa techniky, který  je vybudovaný v 
jedné z budov v areálu vysokých pecí 
Vítkovických železáren. Na místě už 
čekala průvodkyně, která nás trpělivě 
provedla celým pavilonem.

V tomto prostoru nazvaném U6 na 
třeťáky čekalo množství exponátů. 
Postupně si prohlédli, a někteří i vy-
zkoušeli, vynálezy vědy a techniky,  
z nichž některé byly staré i dvě stě let: 
aby jim zahrála písnička, museli vyro-
bit elektřinu šlapáním na kole, zjistili, 
jak funguje tkalcovský stav, soustru-
žili na soustruhu, řídili autobus nebo 
motorku, prošli zvukotěsným tune-
lem nebo ponorkou Nautilus a mno-
hé další.

(pokračování na str. 18) 

Po dvou letech opět uspořádalo SR-
PDŠ ve čtvrtek 12. 10. 2017 ve spolu-
práci se školou  pro děti  Drakiádu. Od 
15 hodin se začali na obloze objevovat 
první draci a pozvolna jich přibývalo. 
Menší děti, které to s draky ještě tolik 

nedovedou, si mohly vyrobit pěkného 
dráčka na špejli nebo si vybarvit vese-
lou omalovánku s dráčkem. Samozřej-
mě zde nechyběl ani náš veliký škol-
ní drak. Letos měl opět novou tvář. 
Tu mu namalovaly děti z III. oddělení 

ŠD. Přítomné děti mu zdobily ocas ba-
revnými stuhami z krepového papíru  
a snažily se překonat minulý rekord  
v jeho délce. Úsilí se vyplatilo a tak byl 
rekord překonán o 10 kroků. Po vydat-
ném běhání s draky přišlo vhod i malé 
občerstvení, které připravily dětem 
paní kuchařky. Všechny zúčastněné 
děti dostaly sladkou odměnu a drob-
ný dárek a spokojeně odcházely domů.

Ivana Myslikovjanová
Foto: Jiří Klouda

Návštěva Světa techniky v Ostravě

Drakiáda 2017
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Návštěva Světa techniky v Ostravě
(dokončení ze str. 17) 

Malý svět techniky se tak pro děti 
na dvě hodiny stal jakousi hernou, 
kde se zábavnou formou nenásilně 
vzdělávaly, aniž by si toho vlastně 
všimly.

Děti plné dojmů a nových infor-
mací nebylo možné při zpáteční jíz-
dě vlakem utišit. Výlet se jim ale moc 
líbil, a tak vymyslet, nakreslit a po-
psat svého robota ve škole pak pro  

ně byla hračka. A pak že pátek ne-
šťastný je den..  Ivona Hrubišová

A jak to vidí 3. B ?
V pátek 13. 10. jsme se vypravili vla-

kem do Ostravy, kde jsme navštívili 
Svět techniky. Vybrali jsme si výukové 
programy, na kterých lektoři pracovali 
s dětmi a zajímavou metodou předávali 
poznatky o okolním světě. Děti utvořily 
skupinky a každá zkoumala jinou část 

přírody a světa lidí. Formou hry na re-
portáž natočili svá videa a hodnotili, 
která se jim nejlépe povedla. U žáčků 
panovala zvědavost a velké nadšení 
zkusit si roli reportéra, kameramana, 
vědce,… Odcházeli bohatší o mnoho 
přírodovědných poznatků. Poté násle-
dovala komentovaná prohlídka pavilo-
nu U 6. Během zpáteční cesty domů si 
děti o všem ještě povídaly.

Mgr. Eva Halatová, Foto: Archiv ZŠ

O tom, že výuka nemusí vždy pro-
běhnout v budově školy, se přesvědči-
li naši čtvrťáci. Ti se vydali v pondělí  

9. 10. 2017 za novými poznatky do 
Frenštátu pod Radhoštěm. Jejich prv-
ní zastávkou byla návštěva muzea, 

kde pro ně připravili muzejní pra-
covníci edukační program s přírodo-
vědnou tématikou, nazvaný Kdo žije  
v lese, prostřednictvím kterého se děti 
seznámily se známými i méně zná-
mými živočichy beskydské přírody, 
nakreslily si obrázek vybraného zví-
řátka a prohlédly si vystavené expo-
náty. Vše bylo doplněno i zvukovými 
nahrávkami. 

Další kroky žáků směřovaly do 
frenštátské knihovny. Ta zorganizova-
la akci Komiksový workshop. Děti se 
tak měly možnost seznámit s historií 
stále oblíbeného komiksu, s návodem, 
jak se tvoří. Poté se samy proměnily 
v ilustrátory, scénáristy, herce. Žáci 
si tak měli možnost ověřit své schop-
nosti pracovat s textem, vyzkoušeli si 
i prezentační dovednosti. 

Děti obě akce zaujaly a určitě nově 
získané poznatky zúročí nejen v hodi-
nách přírodovědy, ale také v českém 
jazyce a výtvarné výchově. 

Mgr. Zdeněk Král, tř. uč.

Výuka trochu jinak

Horský hotel Čeladenka hledá na pozici: 
•  POKOJSKÁ  •  MASÉR / MASÉRKA  •

hlavní pracovní poměr i brigádně

Kontaktní telefon: 
Martinisko Lukáš, provozní ředitel: 724 263 364 

Recepce: 591 160 160

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

mobil: 737 156 985

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 
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ÚKLIDOVKA ČELADNÁ 
Profesionalita & spolehlivost 

Potřebujete paní na úklid? 

Neváhejte mě kontaktovat na telefonním čísle 732 782 706 

 
                                                                                                 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




 

nabízí 


domácí vánoční cukroví 
 

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

rumové kuličky… a spoustu dalších … 
 

 
 

Cena včetně balného 440,- / 1 kg 
Objednávky přijímáme do 7. 12. 2017 
na tel. čísle 606 389 774, 724 399 919 

HOSPŮDKA NA KOPEČKU 
Kunčice pod Ondřejníkem 
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· KAVÁRNA
· KOSMETIKA
· PRIVÁTNÍ SPA
· SAUNA

· FYZIOTERAPIE
· REHABILITACE
· JÓGA
www.bodiz.cz

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

Kunčice pod Ondřejníkem 627

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

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

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

VYŠETŘENÍ A NASTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍHO
REHABILITAČNÍHO PROGRAMU

OD 1.11.2017 NOVĚ I PRO POJIŠTĚNCE VZP ČR

Ordinační doba
Čtvrtek  08.00 - 13.00   13.30 - 16.30

Tel.: 595 172 837

ORDINACE
REHABILITAČNÍHO

LÉKAŘE V BODIZ

www.bodiz.cz
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