
Rozsvěcení  
vánočního stromu
7. prosince

9 Předvánoční  
koncert ZŠ a MŠ
18. prosince 

Vánoční  
jarmark
4. prosince

9 Festival  
Souznění
14. prosince

ročník XXVIII. číslo 11/2018 Zdarma

10 10

Komunální volby proběhly ve dnech 5. a 6. 10. 2018

Výsledky podle jednotlivých volebních stran

pořadí název hlasů celkem  %
1. „NEZÁVISLÍ 2010“ 5 026 35,58
2. KDU – ČSL 2 654 18,79
3. Pro Zdraví a sport 2 024 14,33
4. KUNČICE – MÍSTO PRO ŽIVOT 1 221    8,64
5. OBEC – VĚC VEŘEJNÁ    947    6,70
6. KSČM    854    6,04
7. Naše Beskydy – SNK    767    5,43
8. ODS    631    4,46

Celkem volilo 1 027 voličů z 1 910 zapsaných voličů. Volební účast – 53,77 %.
(pokračování na str. 4) 

Milí sousedé,
poprvé Vás z tohoto místa oslovuji 

jako nová starostka obce. Děkuji všem 
voličům a zastupitelům za projevenou 
důvěru. Velice si vyslovené důvěry vá-
žím a budu se ze všech sil snažit Vás 
nezklamat. Protože již mám s prací 
pro obec jisté zkušenosti, vím, že to 
nebude jednoduché. Ze zdravotnictví 
dobře znám případy, kdy se lékař, fy-
zioterapeut nebo zdravotní sestra sna-
ží pacientovi pomoci, jak nejlépe umí. 
Veškerá snaha je ale marná, pokud pro 
své uzdravení pacient sám něco neu-
dělá a uzdravit se nechce. Proto jsem 
opravdu přesvědčená, že motto naše-
ho sdružení „NEZÁVISLÍ 2010“ obec 
pro občany, občané pro obec je platné. 
Protože bez vzájemného proudění 
energie pochopení a snahy to nepůjde. 

Na práci v novém zastupitelstvu se 
velmi těším, jeho složení mne naplňu-
je optimismem. Také jsem přesvěd-
čena, že spolu s novým místostaros-
tou, Davidem Fojtíkem, vytvoříme 
pracovní tandem, kterému se podaří 
(samozřejmě s pomocí spousty dal-
ších lidí) mnoho věcí posunout a do-
táhnout do konce. 

Musíme ale být všichni trpěliví. 
Nic se neudělá hned a hlavně se nic 
neudělá samo. Dejte nám, prosím, 
čas, abychom se mohli v nových ro-
lích takzvaně rozkoukat. Děkuji Vám.

Citát dnešního čísla: „Everyone you 
meet is fighting a battle you know no-
thing about. Be kind. Always“. Volně 
přeloženo - Každý koho potkáme, bo-
juje svou vlastní bitvu, o které my vů-
bec nic nevíme. Chovejme se ohledu-
plně a slušně. Za každých okolností.

Mějte krásné podzimní dny. 
Vaše Míša

Slovo starostkyVýsledky komunálních  
voleb 2018 v obci

Společné foto zastupitelů
1. řada zleva: Miloslav Hrdý, Kateřina Niklová, David Fojtík, Marie Pokludová,  

Michaela Šebelová, Markéta Menšíková, Vít Majerek a Lumír Poledník   
2. řada zleva: Jan Chovančík, Pavel Řezníček, Zdeněk Strnadel, Tomáš Maralík, 

Petr Vrlík, Richard Macura a Milan Kubín  Foto: David Šrubař
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Obec informuje

Chodník k DPS
Opakovaně dostáváme oprávněné 

dotazy, jak to vypadá s projektem vy-
budování chodníku k DPS. Tento pro-
jekt je nadále naši prioritou. V letoš-
ním roce bylo ale v rozpočtu počítáno 
s náklady na realizaci tohoto projek-
tu pouze v případě získání dotace ze 
Státního fondu dopravní infrastruk-
tury (SFDI). Tuto dotaci jsme bohužel 
neobdrželi. V září se tedy tehdejší sta-
rosta obce, pan Tomáš Hrubiš vydal 
s projektantem znovu na konzultaci 
k tomuto projektu na SFDI. Projekt na 
chodník k DPS odpovídá aktuálním 
normám, ale nesplňuje bezpečnost-
ní vyhlášku SFDI, z důvodu dlouhých 
přerušení v okolí benzínové pumpy. 
Zjednodušeně řečeno, vyhláška bude 
splněna pouze, pokud bude projekt 
chodníku podaný k žádosti o dotaci 
ukončen před benzínovou pumpou. 
Žádost o dotaci, včetně projektu bude 
v tomto duchu přepracována a opě-
tovně podána v aktuálně vypsané 
výzvě. Požadované úpravy projektu 
zajistí projektant, se kterým má obec 
uzavřenu smlouvu. Žádost o dotaci 
přepracuje společnost ProFaktum, 
s.r.o., Český Těšín. Žádost o dotaci 
budeme podávat v polovině listopa-
du, držte, prosím, palce, aby to napo-
druhé vyšlo . 

Různé:
• RO projednala a schválila Rozpočto-

vá opatření číslo 13/ 2018, 14/2018 
a 15/2018 v rozsahu předloženého 

návrhu (dle kompetencí rady obce).
• RO projednala a schválila Dodatek 

č. 1 ke smlouvě o svozu komunální-
ho odpadu na území obce Kunčice 
pod Ondřejníkem ze dne 20. 9. 2013 
mezi obcí Kunčice pod Ondřejní-
kem a FCC Česká republika, s.r.o., 
Praha 8. Předmětem dodatku je 
změna ceny u konečného odběrate-
le odpadů společnosti ASOMPO, a.s., 
Životice u Nového Jičína, v souladu 
s čl. IV, bod 1 smlouvy.

• RO projednala a schválila žá-
dost žadatele Red Volley Frýdlant 
n/O, z.s., se sídlem 5. května 782,  
739 11 Frýdlant nad Ostravicí o po-
skytnutí dotace na činnost v roce 
2018. Požadovaná výše dotace:  
20 000,- Kč. Účel dotace: organizač-
ní zajištění projektu Beskyďáček 
(barevný minivolejbal) v ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského a reprezentace 
v rámci krajských soutěží, v rámci 
mateřského klubu Red Volley. Byla 
zároveň schválena a uzavřena Ve-
řejnoprávní smlouva o poskytnutí 
této dotace.

Povodí Odry s.p. bude v nadchá-
zejícím veget ačním období pro-
vádět kácení stromů v zhoršeném 
zdravotním stavu v blízkosti vod-
ního toku Tichávka na katastrál-
ním území Kunčice pod Ondřejní-
kem. V rámci pochůzky byly ozna-
čeny i stromy, které se nacházejí 
na obecních pozemcích v blízkos-
ti vodního toku Tichávka. Jedná se  

o 34 kusů jasanů ztepilých napade-
ných infekcí Chalava fraxinea. Stro-
my jsou na pozemcích obce a v jejím 
vlastnictví. V rámci prováděných pra-
cí na pozemcích Povodí Odry je mož-
no zahrnout kácení i stromů přileh-
lých k vodnímu toku ve vlastnictví 
obce. Za vykonanou práci by byla obcí 
poskytnuta dřevní hmota zdarma 
Povodí Odry s.p. RO s tímto návrhem 
souhlasila. Náklady na kácení dřeva 
jsou v případě, že by práce zadávala 
obec odhadovány na cca 100 000,- Kč. 

Připravila Michaela Šebelová, 
starostka obce Kunčice 

pod Ondřejníkem

O čem jednala Rada obce  
v průběhu měsíce října

24.12. Štědrý den ZAVŘENO
25.12. 1. Svátek vánoční  ZAVŘENO
26.12. 2. Svátek vánoční ZAVŘENO
27.12.  ZAVŘENO
28.12.  ZAVŘENO
31.12.  ZAVŘENO
1.1.2019 Nový rok  ZAVŘENO
2.1.2019                                  8:00-12:00  13:00-17:00

Pokladna obecního úřadu bude v lednu za-
vřena, otevřena bude až 4.2.2019.

Pokladna a vyúčtování vodného a stočné-
ho společnosti Kunčická s.r.o. bude otevřena od 
2.1.2019.

Otevírací doba obecního úřadu během vánočních 
svátků a začátkem nového roku 2019

Hledáme 
REDAKTORA  

Obecních novin
Jste student / jste v důchodu /  

máte mnoho energie 
a chtěli byste se podílet 

na přípravě obecních novin 
a tvorbě článků pro ně? 

Možná hledáme právě Vás! 
Své nabídky zasílejte na 

obecni.urad@kuncicepo.cz
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Jiří Maštalíř 95 let
Marie Cvíčková 90 let
Irena Jalůvková 88 let
Miroslav Bernovský 86 let
Emilie Štochlová 85 let
Jiřina Kupčíková 83 let
Anděla Šrubařová 81 let
Vlasta Lukešová 75 let
Josef Benda 75 let
Eva Petrová 75 let

Zdeněk Mazoch 70 let
Bohuslav Pavliska 70 let
Marie Dedková 65 let
Rudolf Kokeš 60 let
Jiří Majerek 60 let
Ivana Šimůnková 60 let

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

Jubilanti listopad 2018
Společenská rubrika

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

V měsíci říjnu jsme se naposledy 
rozloučili s paní Ludmilou Gvar-
dovou, paní Marií Majirkovou, pa-
nem Mojmírem Jandou a panem 
Petrem Čapkem.

Rozloučení

Nadále se snažíme zajistit dostatek 
financí pro kvalitní vzdělávání v naší 
základní škole. Byly podány dvě žá-
dosti o dotaci v rámci dotačního pro-
gramu IROP (Výzvy č. 7 a č. 8 MAS Frý-
dlantsko – Beskydy). 

„Zázemí pro mimoškolní aktivity 
v Kunčicích pod Ondřejníkem“ 

ZŠ a MŠ Karla Svolinského v součas-
né době nedisponuje odbornými učeb-
nami pro mimoškolní a zájmové vzdě-
lávání. Zájmové a mimoškolní vzdě-
lávání probíhá v omezeném režimu 
v běžných třídách základní školy. Před-
mětem projektu je pořízení vybavení 
do tří nových učeben pro mimoškolní 
aktivity v ZŠ a MŠ Karla Svolinského 
v nové přístavbě školy za účelem zvý-
šení kvality zájmového a neformální-
ho vzdělávání. Žádáme o dotaci ve výši  
1 113 091,25,- Kč. Celkové náklady 
projektu jsou předpokládány ve výši 
1 171 675,- Kč.

„Modernizace multifunkční 
odborné učebny v ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského“

Realizací projektu dojde k poříze-
ní vybavení do PC učebny vč. software 

pro výuku odborných předmětů (infor-
matika, fyzika, přírodopis, AJ, chemie,  
prvouka, přírodověda, technické práce) 
ve vazbě na výuku klíčových kompeten-
cí – cizí jazyk, digitální technologie, pří-
rodní vědy, technické a řemeslné obory. 
Žádáme o dotaci ve výši 962 000,- Kč. 
Celkové náklady projektu jsou předpo-
kládány ve výši 1 013 000,- Kč. 

Obě žádosti o dotaci splnily všech-
ny formální náležitosti a postoupily 
do další fáze hodnocení. Držte nám, 
prosím, palce, aby vše dobře dopadlo. 

Přístavba základní školy 
pokračuje. 

Koncem listopadu bude dokonče-
na výstavba výtahu. Firma začíná zdít  
2. patro. RO projednala žádost zhoto-
vitele přístavby školy, společnost KVA-
ZAR a.s. o změnu poddodavatelů částí 
stavby – zastřešení a elektroinstalace. 
Původně uvedení poddodavatelé, fir-
ma Roman Durák a ELOM s.r.o. nejsou 
schopni z kapacitních důvodů garanto-
vat termín plnění zakázky. RO jako za-
davatel veřejné zakázky schválila změ-
nu poddodavatelů výše uvedené veřej-
né zakázky. Skladbu střešního pláště 
provede společnost 3SM, spol. s.r.o.,  

Frýdek – Místek. Elektroinstalaci pro-
vede forma REMON ELEKTRO s.r.o., 
Frenštát pod Radhoštěm. 

Rekuperace do tělocvičny
V souvislosti s realizovanou přístav-

bou vyvstala nutnost změny vytápění 
a větrání tělocvičny základní školy. RO 
projednala možnost podat žádost o do-
taci v rámci Operačního programu ži-
votní prostředí (SC 5.1 a výzvy 100) 
na úspory energie (rekuperaci/změnu 
vytápění) v tělocvičně ZŠ. Záměrem je 
opatřit školní tělocvičnu rekuperační 
vzduchotechnickou (VZT) jednotkou, 
zrušit stávající vytápění tělocvičny 
plynovými teplovzdušnými jednot-
kami a nahradit vytápěním přes VZT 
jednotku (kotelna školních budov má 
dostatečný výkon, zdroje jsou plyno-
vé kondenzační kotle) a vyměnit okna 
(polykarbonát) v tělocvičně za izolační 
s trojsklem. Bude proveden energetic-
ký audit/ posudek, aby se zjistilo, zda 
realizací zvažovaných opatřeních bude 
dosaženo úspory ve výši minimálně 
20% nákladů na vytápění. Také bude 
zadáno vypracování potřebné projek-
tové dokumentace. 

Michaela Šebelová, starostka obce

Investice v základní škole
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Ve středu 31. října bylo na usta-
vujícím zasedání Zastupitelstva 
obce zvoleno nové vedení obce

Starostka: Mgr. Michaela Šebelová
E-mail starosty: 
starosta@kuncicepo.cz
tel.: 556 850 171
mobil: 724 161 964
 
Místostarosta: David Fojtík
E-mail místostarosty: 
mistostarosta@kuncicepo.cz
tel.: 556 843 192
mobil: 736 773 930

Do Rady obce byli zvoleni Vít Ma-
jerek, Ing. Markéta Menšíková a Petr 
Vrlík.

Na ustavujícím zasedání ZO byly 
také zřízeny dva výbory zastupitel-
stva obce, včetně jejich členů.

Finanční výbor
předseda: Ing. Pavel Řezníček
členové: Ing. Jiří Mikala, Ing. Blanka 
Přečková

Kontrolní výbor
předseda: Ing. Lumír Poledník
členové: Miloslav Hrdý, Tomáš Křenek

Ing. Antonín Žák na mandát zastu-
pitele rezignoval, nahradí jej pan Mi-
loslav Hrdý, který složí slib na příštím 
zasedání ZO. 

O složení komisí rady obce a roz-
dělení kompetencí vedení obce Vás 
budeme informovat v příštím vydání 
obecních novin.

POZVÁNKA NA II. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE

II. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem proběhne ve 
čtvrtek 15. listopadu od 17:30 v zasedací místnosti obecního úřadu. Všich-
ni jsou srdečně zváni k osobní účasti. Zastupitelstvo můžete sledovat také 
online z pohodlí svého domova (http://www.kuncicepo.cz/zoonline), ale 

přicházíte tak o možnost se aktivně zapojit do diskuse.

(dokončení ze str. 1)
Zvolení členové zastupitelstva obce (podle počtu hlasů)

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce

Výsledky komunálních voleb 2018 v obci

Nová Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem
Na fotografii zleva: Vít Majerek, David Fojtík, Michaela Šebelová, Markéta Menší-
ková a Petr Vrlík. Foto: David Šrubař

Komunální volby 2018

1. Šebelová Michaela 560
hlasů „NEZÁVISLÍ 2010“

2. Menšíková Markéta 464 „NEZÁVISLÍ 2010“

3. Strnadel Zdeněk 448 „NEZÁVISLÍ 2010“

4. Vrlík Petr 341 „NEZÁVISLÍ 2010“

5. Chovančík Jan 316 KDU – ČSL

6. Maralík Tomáš 312 „NEZÁVISLÍ 2010“

7. Pokludová Marie 292 „NEZÁVISLÍ 2010“

8. Fojtík David 281 KDU – ČSL

9. Majerek Vít 260 Pro Zdraví a sport 

10. Řezníček Pavel 232 KDU – ČSL

11. Macura Richard 231 Pro Zdraví a sport

12. Poledník Lumír 158 KUNČICE  
– MÍSTO PRO ŽIVOT

13. Niková Kateřina 129 Naše Beskydy – SNK

14. Kubín Milan 129 OBEC – VĚC VEŘEJNÁ

15. Žák Antonín 96 KSČM

Celou fotoreportáž z průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce na-
leznete na www.kuncicepo.cz.
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Milí sousedé, 
velice Vám děkujeme za podporu, kterou jste nám 

vyjádřili v nedávných komunálních volbách. Úspěch 
nás motivuje k další práci a zároveň zavazuje. Bude-
me se snažit nezklamat i ty, kteří nás nevolili.

Každého z  našich 6 zastupitelů čeká jiný úkol:  
Michaela Šebelová byla zvolena starostkou obce. 
Markéta Menšíková a Petr Vrlík budou pracovat v radě 
obce. Markéta navíc povede Komisi pro cestovní ruch. 
Předpokládáme, že Zdeněk Strnadel se aktivně zapojí 
do činnosti Komise pro rozvoj obce a tuto komisi po-
vede. Marie Pokludová bude pokračovat v práci pro  
kulturní komisi. Tomáš Maralík bude řadovým zastu-
pitelem. Budeme se všichni snažit pracovat, 
jak nejlépe umíme. Ještě jednou 
děkujeme za důvěru. 

Nadále nás můžete 
sledovat na facebooku: 

https://www.facebook.com/nezavisli2010/

Vážení spoluobčané, dnem 31. 10. 
2018 jsem definitivně skončil ve funk-
ci starosty naší obce. Uvědomil jsem 
si, že jsem dostatečně veřejně nepodě-
koval všem svým spolupracovníkům 
a hlavně zaměstnancům obce. Chci to 
tedy napravit. 

Předně bych chtěl poděkovat všem 
místostarostům, kteří se mnou „slou-
žili“. Byli to: pan Milan Kubánek,  
pan Oldřich Harabiš, pan Zdeněk Str-
nadel st., pan Lumír Poledník a paní 
Michaela Šebelová.

Dále to byli členové všech rad obce, 
členové všech zastupitelstev obce, 
předsedové a členové výborů zastu-
pitelstva obce, předsedové a členové 
komisí rady obce a další spolupracov-
níci z řad občanů, například odborný 
lesní hospodář, paní kronikářky, paní 
knihovnice, pracovníci na veřejně pro-
spěšných pracích, brigádníci. 

Poděkování za spolupráci patří také 
současnému řediteli i dřívějším ředi-
telům naší základní školy, všem učite-
lům a učitelkám základní školy, učitel-
kám mateřské školy a všem ostatním 
zaměstnancům školy. 

Za nezištnou pomoc obci děkuji na-
šim hasičům, za spolupráci s obcí také 

děkuji všem spolkům v obci i pánům 
farářům obou církví.  Též nemohu opo-
menout pracovníky a jednatele obecní 
společnosti Kunčická s.r.o.

Zvláště chci poděkovat bývalým 
i současným zaměstnancům obce, bez 

kterých bychom vlastně my, volení zá-
stupci obce, nemohli dobře vykonávat 
správu obce.  

Moc všem děkuji za spolupráci. 
Tomáš Hrubiš, 

dříve starosta obce

Vážení spoluobčané, 
chtěl bych Vám jménem hnutí PRO Zdraví 

a Sport poděkovat za projevenou důvěru při vol-
bách do zastupitelstva obce Kunčice p. O., ve 
kterých jsme skončili třetí. Věřím, že naši zastu-
pitelé budou pracovat ku prospěchu obce a Vaši 
spokojenosti.

Vít Majerek

Poděkování 

Vážení spoluobčané, 
děkujeme, že jste v letoš-

ních komunálních volbách 
dali svůj hlas také kandidá-

tům z kandidátky KDU – ČSL. Velice si toho vážíme. 
Též děkujeme všem, kteří byli ochotni kandido-

vat na kandidátce KDU – ČSL a tím podpořili náš 
volební program. 

Naši nově zvoleni členové zastupitelstva obce 
budou svědomitě a zodpovědně zastupovat všech-
ny občany obce. za MO KDU – ČSL, Tomáš Hrubiš

Poděkování dlouholetému starostovi

Poděkování všem

Končící starosta obce se zaslouženě dočkal při předávání funkce „standing ovati-
on“. Všichni přítomní zastupitelé, zaměstnanci obce i občané mu za práci, kterou 
pro obec vykonal, vzdali hold potleskem ve stoje.  Foto: David Šrubař
Děkuji za vše dobré! Do dalších let Vám přeji pevné zdraví, hodně životní spo-
kojenosti a zejména rodinné pohody.  Michaela Šebelová 

„obec pro občany, 
             občané pro obec“

přelepka na bannery.indd   1

8. 10. 2018   11:03:14

DĚKUJEME
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Moravskoslezský kraj

Čtyři jednotky hasičů zasahovaly 
v sobotu 3. 11. 2018 ráno v obci Tichá 
(okres Nový Jičín) u požáru zaparko-
vaného traktoru Case, lisu na seno 
a slámu Krone a části přilehlého kra-
vína, v němž jsou ustájeny čtyři de-
sítky býků.

Předběžná škoda byla odhadnuta 
na 1,8 milionu korun, hasiči ale svým 
rychlým zásahem uchránili majetek 
odhadem za 16 milionů korun.

Operační středisko hasičů bylo 
o požáru v areálu kravína informo-
váno v sobotu před půl sedmou ran-
ní. Na okraj obce Tichá ihned vyjela 
jednotka Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje (HZS 
MSK), společně s ní tři jednotky dob-
rovolných hasičů – Frenštát pod Rad-
hoštěm, Kunčice pod Ondřejníkem 
a Tichá.

Při příjezdu hasičů už vydatně ho-
řel traktor i lis, stojící za sebou v za-
střešeném přístavku u zdi kravína.  
Ta začala hořet i s hliníkovou stře-
chou kravína, v němž byli ustájeni 
býci a kde ležela mimo kotce suchá 
sláma.

Hasiči dostali oheň zvenku i ze-
vnitř pod kontrolu za čtvrt hodiny, 
dohašování s pečlivým proléváním 
střechy kravína i zasaženého trakto-
ru jim zabralo více než hodinu. Nikdo 
nebyl zraněn. Příčina vzniku požáru 

je v šetření, o pomoc byl mj. požá-
dán Technický ústav požární ochra-
ny v Praze.

Nejvyšší škoda vznikla na obou ze-
mědělských strojích. Hasiči ale uchrá-
nili před zkázou dlouhý kravín (po-
dle majitele za 15 milionů korun) i se 
čtyřmi desítkami různě starých býků 
(odhad 1 milion korun). Hasiči byli tak 
zruční, že je nakonec nemuseli vůbec 
vyvádět z kravína ven. 

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí

HZS Moravskoslezské¬ho kraje

Děkuji členům naší výjezdové 
jednotky za skvělou práci! 

Michaela Šebelová, starostka obce

Úspěšný zásah, na kterém má velký podíl  
naše jednotka, která byla na místě jako první

Foto: HZS Moravskoslezského kraje Foto: Hasiči Frenštát pod Radhoštěm

Tak jsem dnes opět sbíral odpadky. 
Ale na to už jsem zvyklý. Kolem cest 
v okolí už mnoho let sbírám plasto-
vé i skleněné láhve, sáčky od svačin, 
nejrůznější obaly, papírové kapesní-
ky apod. Nemohu říci, že jsem při té 
práci klidný. Toužím potkat provinil-
ce, abych si to s nimi vyřídil. Mnoho-
krát jsem si říkal, vykašlu se na to. 
Proč by šedesátiletý doktor měl sbí-
rat odpadky. Ale nedá mně to a pros-
tě to uklidím. 

Dnes, 26. října zase sbírám. A obje-
vím, co v posledních letech opakova-
ně. V remízku, přímo u silnice kolem 
třetí jamky starého golfového hřiště 

jsem to opět, jako mnoho let předtím, 
našel. Několik plastových tašek na-
cpaných odpadky s dvojitým uzlem 
na černé plastové tašce. 

Popelnice na sběrný odpad je asi 
200 m daleko. Myslím, že ten, kdo od-
padky opakovaně odhazuje vedle ces-
ty prostě otevře okno auta a odhodí. 
Předpokládám, že je to možná nějaký 
chatař. Odpadky nejsou separované. 

Chci ti oznámit, neznámý šmejde, 
že po tobě jdu. Nechal jsem se inspi-
rovat tímto příběhem. Na odpočívadlo 
u čtyřproudé silnice před Frýdlantem 
lidé sypali opakovaně věci, které patří 
do popelnic. Jednou tam objevili vel-

kou kupu odpadu, ve které našli něja-
ké písemnosti, podle kterých identi-
fikovali toho, kdo tam odpad přivezl. 
Naložili vše, co na odpočívadle našli, 
přivezli k domu toho spratka a vysy-
pali na dvorek. 

Tak teď víš, zatím neznámý, co tě 
čeká. Zatím o tobě vím, že užíváš Va-
socardin a Magnesium, kouříš cigare-
ty HB a piješ lacinou slivovici. Ale já 
se dočkám, dřív nebo později objevím 
ve tvém odpadu nějaký doklad, po-
dle kterého budeš objeven. A pak se 
ti stane to, co sis přečetl výše. Jenom 
doufám, že máš dost velký dvorek.

MUDr. Milan Bajgar

Jdu po tobě, šmejde…
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On to dokázal! Dvacetiletý Kunčičan 
Martin Havlíček si splnil svůj sen. Stal 
se trojnásobným mistrem světa v silo-
vém trojboji a mrtvém tahu. Závodil na 
WUAP WORLD CHAMPIONSHIPS 2018 
ve dnech 15.10 – 21.10.2018. Dvě zlata 
získal ve své kategorii a to nejcennější 
zlato za absolutní vítězství v mrtvém 
tahu v rámci všech kategorií. Spolu 
s těmito výkony ještě přepsal světový 
rekord v mrtvém tahu s váhou 335 kg. 
V silovém trojboji nechal daleko za se-

bou všechny soupeře s nejlepšími po-
kusy: 310 kg dřep, 165 kg benchpress, 
340 kg mrtvý tah. Díky jeho obrovské 
dřině, vytrvalosti, odhodlání a sebeza-
pření se jeho životní sen stal skutečnos-
tí. K cestě za titulem MISTRA SVĚTA 
mu byla velikou oporou nejbližší ro-
dina, ale také velký dík patří sponzo-
rům: Obec Kunčice pod Ondřejníkem, 
Elektro Pavlica s.r.o. a dalším, kteří mu 

věřili a podpořili jej. Letošní rok byl 
pro Martina úspěšný. Stal se mistrem 
republiky, mistrem a vícemistrem Ev-
ropy a nyní i mistrem světa, ale také 
odmaturoval a začal studovat VŠ. Pře-
jeme další sportovní i studijní úspěchy, 
štěstí a mnoho zdraví. Škoda jen, že ne-
existuje mistrovství vesmíru, v dalším 
čísle ON bychom pak měli možná další 
článek.  Mamka, taťka a Peťka

MISTR SVĚTA Martin Havlíček

Dne 25.10. 2018 byla 
naplánována podzimní 
vycházka pro seniory 
a přestože počasí neby-
lo zrovna ukázkové, se-
šli jsme se překvapivě 

v dostatečném počtu. Trasa vedla od 
Huťařství do kopce k Horizontu a poté 
až na daňčí farmu. Po příjemném po-
sezení a občerstvení u paní Zneničky 
Křenkové jsme se vracely zpět. Závěr 
vycházky byl na Kopečku u dobrého 
jídla a pití. Bylo to opět krásné setká-
ní na čerstvém vzduchu všech, co něco 
dělají pro své zdraví!  -JM-

Poslední plánována vycházka le-
tošního roku pro seniory, se bude 
konat 6. prosince 2018. Sraz u Huťař-
ství v 10.45 hodin. Z horního konce 
jede autobus z točny v 10.30 hodin. 

Procházkovým krokem půjdeme 
směrem k sokolovně a cíl bude na 
Skalce, kde si vytvoříme mikuláš-
ské posezení. 

Za SPV Z.K.

Podzimní vycházka

Pozvánka

Kultura a spolkový život

Mimořádný sportovní úspěch
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VE SPOLUPRÁCIREALIZUJE VE SPOLUPRÁCI

více informací

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

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

ZA FINANČNÍ PODPORY KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Transitus 
Irregularis
JAZZ – REYNEK – BAROKO

18/11/2018 / 15.00
KUNČICE POD
ONDŘEJNÍKEM

Dřevěný kostel 
sv. Prokopa 
a Barbory
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A

proběhne ve středu 14. 11. 2018 

sraz v 17:00 na Huťařství

S sebou lucerničku, lampión nebo jakékoliv jiné světýlko. 

Půjdeme společným průvodem směrem na dolní konec. 
Nakonec opět možnost příjemného posezení v „rotundě“. 
Prosíme, doneste něco dobrého na zub. 

Převoz řidičů zpět na Huťařství bude zajištěn. 
Upozornění: V tento den se nebude v Sokolovně konat cvičení rodičů s  dětmi.

Zasazení stromu republiky

V neděli 28. října byla u příležitosti 100. výročí založení Čes-
koslovenska u bývalé smuteční obřadní zasazena Lípa Repub-
liky. Děkujeme panu Ivoši Češkovi za spontánní uspořádání 
této milé akce.  -MŠ-
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Celý  vý těžek  z  koncer tu  bude použ i t  p r o  dět i  ZŠ  a  MŠ.

Z Š  a  M Š  K a r l a  S v o l i n s k é h o 
Vá s  s r d e č n ě  z v e  n a  d o b r o č i n n ý

Předvánoční koncert
který se bude konat 

v úterý 18.12. 2018 od 17:30
v kostele sv. Máří Magdalény v Kunčicích p.O.

Na koncertu vystoupí děti z kunčické ZŠ a MŠ a 
soubor Ondřejníček.

Přijďte je, prosím, podpořit v jejich snažení 
a přispějte zároveň na dobrou věc.
Vstupné dobrovolné.

v pátek 7. 12. 2018

17:00 Kulturní program (uvnitř) 

vystoupí naše děti z Kunčic pod Ondřejníkem :)

cca 17:45 Přijde Mikuláš s čerty a anděly (venku)
Mikuláš rozsvítí Vánoční strom a obdaruje děti

Dospělým naléváme svařák! Občerstvení zajištěno. 
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Již 33. rokem brázdí českou a slo-
venskou hudební scénu pětice muzi-
kantůs názvem Fleret. 

Kapela pochází z Valašska a může 
se pyšnit vlastní tvorbou, která bě-
hem let již zlidověla a dokonce se do-
stala i do knížek hudební výchovy 
Na našich školách. Slavné začátky ve 
spolupráci s Vlastou Redlem přinesly 
hned ze začátku Fleretu několik vý-
znamných ocenění na největší hudeb-
ní přehlídce v té době a to na celostát-
ní Portě v Plzni, kdy několikrát zabo-
dovala s písněmi jako Letiště, Bečva 
a další, poté si ji v roce 1997 vybrala 
slavná skupina Jethro Tull jako před-
skokany na jejich českém turné. To už 
se pomalu začala odvíjet dlouholetá 
spolupráce Fleretu s královnou lido-
vé písně a národní umělkyní Jarmi-
lou Šulákovou, která u kapely zůsta-
la až do ukončení své kariéry v roce  
2012. 

Kapela, za svůj hudební život vy-
dala 2 LP a více jak 15 CD znichž se 
většina stala, co se do prodeje nosi-
čů týče, zlatými, platinovými a multi-
platinovými. Mezi největší hity bych 
zařadila Zafukané, Večer křupavých 
srdíček, Vizovice, a další.

 Fleret je skvělá parta muzikantů, 
kteří Vás svým vystoupením strh-
nou na svou stranu a nenechají Vás 
bez emocí odejít z koncertu. Fleret 
je životní styl, je to radost z hudby, 
již prokládají i svým textem, který 
z většiny pojednává o dobrém jídle 
a pití, ale i o všem běžném ve vašem  
životě.

Tradice pokračuje: S kapelou Fle-
ret bude zpívat dcera Jarmily Šulá-
kové.

Fleret a Šuláková opět na jednom 
pódiu? Ještě donedávna těžko splni-
telné přání mnoha fanoušků. Nyní je 
ale všechno trochu jinak. Fleret to-
tiž spojil své síly s dcerou legendár-
ní folklorní umělkyně Zuzanou. Již 
brzy tak uvidíme po jeho boku „no-
vou“ Šulákovou.

Tak přijďte na koncert ochutnat 
kus Valašska s hudbou, která bodne...

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

V ÚTERÝ 4. PROSINCE 2018
OD 15:00 DO 17:00 HODIN.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

VÁNOČNÍ JARMARK

Výbor SRPdŠ při ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem 

Sál Restaurace Huťařství
14. 12. 2018 v 18:00

17. 12. 2011

adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel

Pořádá agentura Zdeny, SLPT Valašský vojvoda, za finanční podpory Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury, 
statutárního města Ostrava, 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, náměstka primátora statutárního 
města Ostrava Zbyňka Pražáka, primátora statutárního města Frýdek-Místek Michala Pobuckého, 
starosty města Frenštát pod Radhoštěm Miroslava Halatina, starosty obce Kozlovice Miroslava Tofla  
a starostky obce Kunčice pod Ondřejníkem Michaely Šebelové. 

Vstupné 120 Kč

Cimbálová muzika

ONDŘEJNÍČEK z Kunčic p. O.

skupina FLERET
se zpěvačkou Zuzanou Šulákovou

Během festivalu probíhá finanční sbírka pro Katku Janečkovou a Jiřího Videckého ve spolupráci s Charitou Frenštát p. R.
Další finanční dar věnuje firma Ferrit Staré Město.

Předprodej: Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem od 19. 11. 2018 - tel. 556 850 154

XX. mezinárodní
festival

Kunčice pod Ondřejníkem

GENERÁLNÍ PARTNER: PARTNEŘI:

HLAVNÍPARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: PARTNEŘI:

KOZLOVICE

ČESKÁ REGIONÁLNÍ TELEVIZE

www.CRTV.cz

Fleret - kapela z Valašska bude hrát na Huťu
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V září tohoto roku oslavil význam-
né jubileum kpt. Miloslav Šrubař  
(*17. 9. 1933), člověk, který se nesma-
zatelně zapsal do dějin nejen obce 
Kunčice pod Ondřejníkem, ale celého 
našeho mikroregionu. Rodák z pod 
Stolové, který se měl původně stát fa-
rářem, se nakonec za bouřlivých okol-
ností (utekl z domova!) rozhodl pro 
kariéru nástrojáře. U té ovšem nezů-
stal a nabyté technické znalosti a do-
vednosti předával dalším generacím 
jako mistr výcviku a odborný učitel, 
přičemž za svoji pedagogickou činnost 
obdržel hned několik cen.

V roce 1986 se spolupodílel na za-
ložení místní základní organizace 
Českého ochránců přírody, ČSOP ZO 
68/01. Jednička v názvu symbolizuje, 
že se jednalo o první základní orga-
nizaci v celém okresu Frýdek-Místek. 
Následujících 30 let zasvětil ochraně 
přírody, ať už se jednalo o záchranu 
obojživelníků, čištění tůní, ořez stro-
mů v sadech, kosení horských luk, 
ochranu památných stromů, budová-
ní mokřadů a naučných stezek či vý-
sadbu stromů, kterých po našich ho-
rách, spolu s dobrovolníky, vysadil ti-

síce. Nelze také opomenout jeho snahy 
o zachování biodiverzity formou boje 
proti invazivním rostlinám: Jako jeden 
z prvních lidí v naší republice vyzkou-
mal účinný způsob hubení křídlatky. 
Tento tzv. Beskydský postup likvidace 
křídlatky je používán dodnes.

Člověk se musí zamyslet, jak by asi 
svět vypadal, kdyby se Miloslav Šru-
bař rozhodl pro jinou životní cestu. 
Třeba, kdyby se na přání rodičů, stal 
již zmíněným farářem. Nebo kdyby 
dále rozvíjel svůj kouzelnický talent, 

kterého má jistě nemálo: Vždyť v mlá-
dí vyhrál v Přerově celostátní přehlíd-
ku kouzelníků! Každopádně přejeme 
do nadcházejících let spoustu sil a pev-
né zdraví. Do kulaté stovky už je to je-
nom kousek.

Mgr. Petr Lazar
Předseda ČSOP ZO 68/01 

Kunčice pod Ondřejníkem

85 úspěšných let pana Miloslava Šrubaře
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Dlouhé a krásné byly letošní osla-
vy 120 let založení našeho sboru. 
Poslední akcí v tomto nabitém pro-
gramu byla již klasická soutěž Kun-
čická bečka. Podle zápisu v kroni-
kách jsme zjistili, že by mohlo jít asi  
o 50. ročník. Zpočátku se jednalo 
o měření sil mezi kunčickými a fren-
štátskými hasiči, později jsme začali 
zvát i hasiče z okolních obcí. V součas-
né době jsme soutěž rozšířili na dopo-
lední část pro mladé hasiče a odpole-
dní pro dospělé. 

V dětské části provádí družstva 
klasický požární útok s vodou, jen 
naše soutěž je trošku jiná – všichni se 
samozřejmě snaží o ten nejlepší čas, 
ale našim cílem je klidná, příjemná 
soutěž „na pohodu“. Snad i proto se 
družstvům u nás líbí a letos přijelo 
téměř 30 týmů kategorie mini, mlad-
ších a starších žáků a dorostu. V kate-
gorii mladších se umístili: 1. Lučina,  
2. Trojanovice, 3. Pržno, kategorie 
starší: Trojanovice, Nová Ves, Pržno, 
kategorie dorost: Trojanovice, Lubno, 
Rychaltice. Úplně nejkrásnější však 
byli mini z Hukvald, jejich vystupování 
a odhodlání všechny dostalo.

V odpolední části se družst va 
utkala v požárním útoku, kdy po pře-
konání překážky musela současně 
dvěma proudy vody dostat pivní sud 
do malé branky. Že to není úkol nijak 
jednoduchý, se přesvědčilo 12 týmů 
dospělých. Nejrychlejším časem se 
mohlo na závěr pochlubit družstvo 
SDH Fryčovice. 

Stalo se již klasikou, že po soutěži 
„obyčejných“ družstev nastupují ve 
stejné disciplíně „sranda týmy“. Tady 
ovšem jde o úplně jiný záměr než je 
nejlepší čas, cílem je pobavit diváky 
i sami sebe. Tentokrát se představi-
ly 4 recesistická družstva – Kunčice 
s tématem „Pobřežní hlídka“, Lučina 
– Sestra v akci a Ordinace v růžové za-
hradě a Tichá – Chlapi za ženy, ženy za 
chlapy. Útok byly sice dokončeny, ale 
nikdo čas nevnímal, záchvaty smíchu 
to totiž ani nedovolovaly. 

Je dobře, že hasiči ať malí, či velcí, 
spolu závodí, soupeří a baví se. Vždyť 
udělat si sami ze sebe legraci a rozdá-
vat dobrou náladu je ta nejhezčí tečka 
za našimi krásnými oslavami.

Jsme velice rádi, že se součástí na-
šich oslav a i poslední soutěže stal 
Krajský úřad Moravskoslezského kra-
je, za jehož podporu moc děkujeme.

Za výbor SDH Kunčice p.O.
Věra Kahánková

Kunčická bečka 2018 – závěr oslav  
120 let založení sboru

14.11.2018 Lampiónový průvod
18.11.2018 „Čtvero ročních období – Hudební výlety“ - koncert v rám-

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

24.11.2018 Křest knihy „O lidech v Beskydech III“ (Okrašlovací spolek 
Rozhledna) - na Čeladné

4.12.2018 Vánoční jarmark (škola a SRPdŠ)
7.12.2018 Rozsvěcení Vánočního stromu (obec)
9.12.2018 Sv. Mikuláš ve farnosti
14.12.2018 Festival Souznění v Kunčicích (obec)
18.12.2018 Předvánoční koncert školy
24.12.2018 „Půlnoční“ mše svatá (farnost)
30.12.2018 Žehnání manželům (farnost)
Podrobnosti ke všem akcím budou postupně zveřejňovány na webu obce www.kuncicepo.cz 
a samozřejmě také na plakátech.

Kalendárium připravovaných akcí
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Ze života školy a školky

Nový školní rok začal v MŠ dolní 
ve třídě Sluníček v cestovatelském 
a poznávacím duchu. 19. září jsme 
s dětmi podnikli půldenní poznávací 
výlet po naší krásné podzimní obci. 
Cílem výpravy byl statek paní a pana 
Řezníčkových, kterým tímto děkuje-
me za pozvání a milé přijetí. Děti se 
dozvěděly, jak vypadá práce na stat-
ku, viděly ovečky, býky, malá telátka, 
ale hlavně dojení krav s robotickým 
dojícím zařízením, které uchvátilo 
všechny kluky. Před zpáteční cestou 
jsme se ještě posilnili dobrotami od 
paní Řezníčkové. Děti se ještě pomaz-
lily s kocourem a plní dojmů jsme se 
pak vraceli zpět do školy. Po cestě 
jsme v zahrádkách obdivovali obří 

dýně, určovali různé druhy ovoce 
a ovocných stromů a užívali jsme si 
krásného počasí.

V prvním říjnovém týdnu jsme měli 
cestování trochu v jiném duchu. Byl to 
náš velký Bramborový týden. Povída-
li jsme si, odkud se k nám brambory 
dostaly, jak se brambory sadí, sklízí, 

jak se kdysi brambory jedly, děti se 
dokonce dozvěděly, co je bramboro-
vý škrob a odkud se bere. Ve čtvrtek 
se děti proměnily v malé kuchaře 
a kuchařky. Všechny velice šikovně 
brambory škrábaly, míchaly, dochu-
covaly, a tak jsme si všichni mohli po-
chutnat na bramborových plackách, 
hranolkách, bramborech na loupač-
ku, chipsech,…

Další naše cestovatelská výprava 
vedla do ZOO v Ostravě. I tady nám 
počasí velice přálo a výlet byl jedním 
slovem úžasný. Pro některé děti to 
byl jejich první velký “školkový“ vý-
let, ale všichni vše zvládli výborně 
a vrátili jsme se v plném počtu domů. 
Největší zážitek pro všechny byl pár 
šimpanzů, děti se od nich nemohly od-
trhnout. Velice se dětem líbilo i v pa-
vilonech s akvárii, u velbloudů, želv, 
morčátek, … Vláčkem jsme se svezli 
na výborný oběd a pak nabití zážit-
ky se vraceli domů. Už teď se těšíme 
na další společné výlety a poznávání, 
jak krásného okolí, tak vzdálenějších 
míst naší země. 

Bc. Jana Klímková

Mateřská škola Dolní
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Naše země je krásná a plná blaho-
bytu. Ale bylo tomu tak vždy? S tímto 
tématem jsme seznamovali děti ve tří-
dě „Ptáčat“, kterým jsme se pokusili 
přiblížit dobu, kdy tomu tak nebylo. 
A protože Česká republika tento rok 
slaví sté výročí, chtěli jsme my dospě-
lí dětem předat co nejvíce zajímavých 
poznatků o naší vlasti a zároveň při-
blížit dobu dávno minulou.

V polovině září jsme začali za účasti 
rodičů tvořit výstavku hraček a před-
mětů z minulé doby. Výstavka se po-
zvolna tvořila z porcelánových a had-
rových panenek, plechových aut, hra-
ček na klíček, starodávných mlýnků na 
kávu, špuntovačky, ošatky na kynutí 
těsta, žehličky, hornické přilby, apod., 
až se nakonec podařilo nashromáždit 
na 50 různých a pro dnešní dobu zcela 
kuriózních předmětů. Nad výstavkou 
visela mapa České republiky, symboly 
české státnosti, obrázek hlavního měs-
ta i vlajka naší obce. Na magnetické ta-
buli obraz, vypovídající vše podstatné 
od roku 1918 až po současnost.

V dětech postupně narůstal zájem. 
Seznámily se s českou hymnou a nau-
čily se zpívat oblíbenou píseň T. G. Ma-
saryka „Ach synku, synku“. Celý týden 
nosily na tričku srdíčko s trikolorou 
symbolizující, že „Republika má svá-
tek“. Děti se učily správně vybarvovat 
českou vlajku, složit ji z rozstřihaných 
dílů v celek, seznámily se s významný-
mi českými osobnostmi, i jak se chovat 

při poslechu naší hymny. Za pomoci paní 
školnice si vyzkoušely těžkou práci při 
pečení chleba, kdy těsto kynulo ve sta-
rodávné ošatce a celé dopoledne proži-
ly tzv. „ postaru“. (suché pečivo na sva-
činku, místo tácku ubrousek, hračky na 
hraní pouze ze dřeva, četba ze starých 
čítanek). Děti si prohlédly kroniku ma-
teřské školy a na černobílých fotografi-
ích zkusily poznávat nás dospělé, kteří 
jsme s dětmi dnes a denně. Viděly, jak 
jsme se tenkrát oblékali, s čím jsme si 
hráli, prostě povídali jsme si o tom, co 
bylo a nebylo. Děti byly přirozeně zví-
davé a projevovaly zájem o všechno 
kolem. Zapouštěly podzimní barvy do 
papírového lípového listu, malovaly na 
něj tuší a přitom se seznamovaly s na-
ším národním stromem. Také si zahrály 
divadlo se starými loutkami, se který-
mi jsme dětem hráli divadlo v mateřské 
škole Dolní před více než 25 lety, a kte-
ré se k nám vrátily úplnou náhodou od 
paní Dagmar Drastíkové. 

Ale zpět do současnosti. Společně 
s kamarády ze třídy „Motýlků“ jsme 
použili zcela moderní interaktivní po-
můcku s názvem Sweet box, kterou ma-

teřská škola používá od září letošního 
roku díky panu řediteli a penězům z EU 
a má mnohostranné využití. My jsme 
tento přístroj použili k promítání na 
velkém plátně. Společně jsme shlédli 
videoklip „ Kde domov můj“, singl k vý-
ročí založení republiky „ Za 100 let“ 
a černobílou „ Pohádku ovčí babičky“.

Jaká by to však byla oslava bez dor-
tu? O ten se postarala paní školnice 
Věra Kahánková, která jej pro děti 
upekla. A jak jinak by měl vypadat, než 
symbolicky k danému tématu. Byl v po-
době naší vlajky. Co říci na závěr? Ten-
to týdenní projekt nás všechny chytil 
za srdíčko. Děti se každý den těšily na 
spoustu nového a pro nás byla inspi-
rující jejich zvídavost, nadšení a radost 
z prožitého dne. Za všechny dospělé 
z mateřské školy školní přeji těmto dě-
tem, ale i všem ostatním vše krásné a ať 
mohou dál prožívat svůj život v naší 
krásné a svobodné České republice.

Za třídu „Ptáčat“ Naďa Svobodová

Celou fotogalerii naleznete zde: 
https://kuncicaci.rajce.idnes.cz/
Oslava_100_let_republiky_Ptacata/

Oslavy v 100 let vzniku republiky v mateřské škole 
školní ve třídě „Ptáčat“
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Ve středu 26. září 2018 jsme v rám-
ci výuky vlastivědy navštívili se čtvr-
tými třídami Archeopark v Chotěbuzi. 
Chladné a mrazivé ráno se proměnilo 

ve slunečný den a tak jsme si mohli na 
historickém hradisku představovat, 
jak žili naši předci. Každá třída měla 
svého průvodce, který dětem popsal ži-

vot v okolí Chotěbuze před 3 tisíci lety. 
Prohlédli jsme si zbytky valu – opevně-
ní hradiska a i vyzkoušeli, jak bylo těž-
ké hradisko dobýt. V obydlích postave-
ných na hradisku jsme se seznamovali 
s dobovými obyvateli a způsobem je-
jich života. Prohlédli jsme si i expozici 
v budově archeoparku a děti společně 
vyplnily pracovní listy zaměřené na 
toto období dějin. Zajímavý způsob vý-
uky se všem moc líbil.

Mgr. Petra Švrčková

Archeopark Chotěbuz

Nastal den D, kdy žáci prvního 
stupně, kteří minulý týden postoupili 
v okrskovém kole přespolního běhu, 
měli před sebou další postupové kolo 
závodu. Dne 2. 10. 2018 teploměr uka-
zoval asi 7,5 stupně a venku nepřetr-
žitě pršelo. Oba dva žáci to ani přes 
nepřízeň počasí nevzdali a dorazili 
na zastávku a plni odhodláni vyrazi-
li s asistentkou Terezou Jalůvkovou 

do Jablunkova, kde se závod konal. 
Na start se postavili hned v prvních 
kategoriích, propletli se dešťovými 
provazy a celý závod zvládli s přehle-
dem. Obsadili 5. a 10. místo, což bylo za 
těchto podmínek moc pěkné umístění. 
Oběma žáčkům mnohokrát děkujeme 
za účast, fair play a odhodlání, se kte-
rým do závodu šli a přejeme jim mno-
ho dalších, nejen běžeckých úspěchů.

Také žáci II. stupně se v září zúčast-
nili okrskového kola v přespolním 
běhu. Závody se konaly ve Frýdlantu 
nad Ostravicí a reprezentovala nás 
družstva ve všech kategoriích – mladší 
i starší dívky a chlapci, celkem 17 dětí. 
Nejlépe se umístili ve svých kategoriích 
Radan Šlechta a Adéla Niklová.

Mgr. Tereza Jalůvková
Mgr. Lenka Golová

Okresní kolo přespolního běhu

Letos, jako i předešlé roky, se žáci 
čtvrtých tříd zúčastnili dopravní vý-
chovy v praxi na dopravním hřišti ve 
Frýdlantu nad Ostravicí. Obě třídy 
měly „dopravku“ naplánovanou v týdnu  
1. - 5. 10. 2018, avšak vzhledem k vel-
mi deštivému a chladnému počasí se  
4. B na hřiště vydala až o týden později.

Každá třída měla sraz po sedmé 
hodině ranní na autobusové zastáv-
ce, odkud jsme se autobusem vydali 
do Frýdlantu. Na batůžkách žákům 

bimbaly připnuté helmy, které měli 
všichni povinně a poctivě nachystá-
ny, jelikož, kdo je připraven, není pře-
kvapen . Když jsme dorazili na hři-
ště, už tam na nás čekal pan správce 
a po chvíli přijel i pan učitel autoškoly, 
který si vzal děti do parády. Celé hři-
ště s dětmi prošel, každou dopravní 
značku s žáky popsal a vysvětlil, nebo 
upozornil děti na úskalí a složitější do-
pravní situace, se kterými se mohou 
v dopravním provozu setkat.

Po teoretické části si žáci vyzvedli 
kola, která jim pan správce upravil dle 
velikosti, na hlavu nasadili skořápky 
a mohli vyrazit vstříc dopravnímu reji. 
Po celou dobu se pan učitel pohyboval 
po hřišti a rozdával trestné body za ne-
dodržování předpisů. A že jich u někte-
rých bylo. Největším oříškem pro žáky 
byla „STOPKA“. Zastavit, dát nohy z pe-
dálů, položit je na zem a rozhlédnout se, 
než vjedu do křižovatky, bylo podle vět-
šiny dětí zbytečné. (pokračování na str. 16) 

Čtvrťáci na dopravním hřišti



16 11/2018

(dokončení ze str. 15)
Ale pozor! Učitel autoškoly vidí vše 

a tak trestné body jen létaly. Po pěti 
trestných bodech následovalo pět mi-
nut z kola ven, takže pomyslná trest-
ná lavice se sem tam neobešla bez 
společnosti.

Co bylo ale pozitivní, byl fakt, že se 
nikomu nic nestalo, ani přes opačné 
nastavení brzd na některých kolech, 
které mnoho dětí nutilo brzdit přední 

brzdou. Všichni si jízdu na dopravním 
hřišti užili, mnozí si uvědomili chyby 
a přestupky, které dělali, a které mu-
sejí do jara odstranit, aby dostali prů-
kazy účastníků silničního provozu, až 
budou skládat zkoušky. 

Pro návrat zpět do školy jsme zvolili 
vlakovou dopravu a procházkou z ná-
draží si vychutnali poslední hezké ba-
revné podzimní dny. Kolem cesty děti 

poznávaly a určovaly podzimní rostli-
ny, ať už podle teple zbarvených listů, 
či plně vzrostlých plodů. Do školních 
lavic žáci usedli s třetí vyučovací ho-
dinou a pustili se do vyučování. Ještě 
však stále byli plni dojmů a zážitků 
z aktivního cyklistického dopoledne 
na dopravním hřišti ve Frýdlantu nad 
Ostravicí.

Mgr. Tereza Jalůvková

Čtvrťáci na dopravním hřišti

Při příležitosti oslav 100. výročí 
vzniku samostatné republiky se žáci 
8. třídy zúčastnili akce pořádané Čes-
koslovenskou obcí legionářskou s ná-
zvem Legiovlak, která zavítala do že-
lezniční stanice Frýdek-Místek. Cílem 
exkurze, která se uskutečnila v pátek 
21. září 2018, bylo připomenutí úlohy 
československých legií za 1. světové 
války a jejich podílu na vzniku ČSR.

Hlavní součástí komentované pro-
hlídky Legiovlaku byla návštěva růz-
ně zařízených a vybavených vagonů, 
přesněji jejich dobových replik, kte-
ré českoslovenští legionáři využívali 
k bojům a přesunům po transsibiřské 
magistrále až do Vladivostoku, odkud 
se vojáci plavili přes Kanadu či Pana-
mu zpět do Evropy.

Průvodce, shodou okolností býva-
lý žák naší školy, se nám snažil přiblí-
žit nejen důležité historické událos-
ti a souvislosti, ale také, a k tomuto 

účelu byla expozice značně přizpůso-
bena, všední život legionářů ve velmi 
náročných podmínkách rozlehlých 
oblastí Ruska. Postupně jsme si pro-
hlédli tzv. těplušky, tedy vagony, kde 
vojáci spali, dále poštovní, zdravot-
ní, štábní aj. vozy vlaku. Žáci měli mj. 
možnost shlédnout a porovnat legi-
onářské stejnokroje z Francie, Itálie 
a Ruska, a dozvědět se, jak se říkalo 
jednotlivým částem oděvů či obuvi. 
Na výstavě samozřejmě nechyběly ani 
zbraně, které tehdejší vojáci používa-
li. Kdo chtěl, mohl si na závěr exkurze 
koupit některý z drobných upomínko-
vých předmětů, a podpořit tím tento 
unikátní projekt Československé obce 
legionářské.   

Podle bezprostředních ohlasů žáků 
se exkurze celkově vydařila a u někte-
rých probudila hlubší zájem o téma 
československých legií.

Mgr. Hana Kubešová

Legiovlak

Co toto znamená? To se dozvědě-
li naši deváťáci hned v úvodu další-
ho workshopu na Lískovecké, kterou 
navštívili 18. 10. 2018 dopoledne. Po 
uvítání a stručném seznámení s učeb-
ními a studijními obory se rozdělili do 
2 skupin. Každá z nich prošla dvěma 
výukovými bloky – ekonomikou a ces-
továním, kde si na počítačích vyhle-

dávali údaje do pracovních listů a za-
hráli vědomostní zeměpisnou hru, ve 
2. bloku také pracovali na počítačích, 
ale tentokrát si vytvářeli 3D model, 
opracovávali dřevěnou kostku a kon-
struovali model na fréze řízené počí-
tačovým programem. 

Obě lekce se žákům líbily, všichni 
stále pracovali se zaujetím. Nepociťo-

vali výuku, ale i tak poznali jinou práci 
s počítači. Všechny takovéto aktivity 
středních škol mají pomoci deváťá-
kům v jejich nelehkém rozhodování 
o dalším studiu – ať už v učebním, 
nebo maturitním oboru. 

Ing. J. Klouda, 
Mgr. M. Kahánková

www.damevamvic.cz
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Ve čtvrtek 27. 9. 2018 proběhl v zá-
kladní škole DEN S CO. Tentokrát jsme 
se po poplachu přesunuli na hřiště 
k sokolovně, protože v okolí školy pro-
bíhají stavební úpravy.

Úvod obstaralo vystoupení chova-
telů dravců, které se dětem moc líbilo. 
Pak jsme, tak jako každý rok, nacvi-
čovali chování v mimořádných situa-
cích. Žáci byli rozděleni do družstev, 
ve kterých plnili různé úkoly. Házeli 
granátem na cíl, stříleli ze vzduchov-
ky, odpovídali na otázky o integrova-
ném záchranném systému, skládali 
puzzle, sestavovali obrázky a navrho-
vali taháky první pomoci. 

Důležitým stanovištěm bylo vo-
zidlo záchranné služby, kde dětem 
profesionální záchranáři ukazovali 

postup při resuscitaci a ošetření zra-
něného. Děti si mohly masáž srdce vy-
zkoušet na figurínách.

Doufejme, že nabyté znalosti nikdy 
nebudou děti potřebovat.

Mgr. Petra Švrčková

Den s CO

V říjnovém týdnu si děti 2. A zpes-
třily vyučování miniprojektem. Jaké 
bylo jeho téma? Protože letošní rok 
byl velmi štědrý na jablíčka, týkalo 
se i vyučování všeho kolem tohoto 
ovoce.

Řešili jsme slovní úlohy, váži-
li a „prodávali“ jablíčka. Kdo počítal 
správně, dozvěděl se v matematických 
doplňovačkách, jak se dají jablka vyu-
žít v jídelníčku. V českém jazyce jsme 
si hráli na básníky a společně tvořili 
verše. Naučili jsme se novou písničku, 
Pod naším okýnkem, a v prvouce jsme 
se dozvěděli, jak prožije jabloň celý rok 
a kolik úsilí musí vynaložit sadař, než 
si na ovoci pochutnáme. Jablka jsme 
využili také při výtvarném tvoření 
a na pracovní činnosti jsme se těši-
li snad nejvíce. Mohli jsme si v nové 
školní kuchyňce upéct jablečný závin 
a další den nás čekala vlastnoručně 
připravená svačinka.

Cílem tohoto projektu nebylo jen 
zábavné v yučování. Děti musely 
zvládnout běžné učivo, a protože pra-
covaly ve skupinkách, učily se také 
spolupráci, tzn. domluvit se, rozdělit si 

úkoly, vzájemně si pomáhat, vyslech-
nout názor druhého. Kromě klasické-
ho hodnocení známkami bylo jejich 
žádoucí chování posilováno slovním 
hodnocením i body za aktivitu a ká-
zeň, a tak celý týden provázel vyučo-

vání i lehce soutěživý duch. Nešlo však 
o vítězství. Důležité bylo, že děti pra-
covaly rády a těšily se na nové úkoly 
a navíc získaly mnohé informace a do-
vednosti.

M. Jurková, tř. uč.

Podzim s jablíčky
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Sotva jsme se pořádně usadili do 
školních lavic, dva měsíce utekly jako 
voda a jako každý rok nastal čas stra-
šidel, duchů, vyřezávaných dýní a pa-
vučin. Také letos se konala výtvarná 
soutěž, kde se mohly realizovat jak 
kolektivy tříd, tak i jednotliví žáci.  
1. – 3. třída tvořila výrobek s hallo-
weenskou tematikou a 4. - 9. třída se 
utkala ve vyřezávání dýní. Spousta 
žáků se úkolu zhostila s kreativitou 
a vytvořila neobyčejné a hlavně stra-
šidelné kousky, které nám ozdobily 
vstupní vestibul školy. Obzvláště v brz-
kých ranních hodinách, kdy slunce ješ-
tě bylo za horami, byla výstava doslova 
pastvou pro oči, jelikož všudypřítom-
né svíčky nádherně osvětlovaly práce 
žáků a tvořily dokonale strašidelnou 
atmosféru svátku, který si i u nás získal 

oblibu. Žáci 9. ročníku pak obešli třídy, 
učitele, vedení školy, ale nezapomně-
li ani na nepedagogické pracovníky  
a s tajuplnou krabičkou vybrali od 
všech hlasy o nejkrásnější, nejstraši-
delnější a nejoriginálnější výrobek. 
Výsledky byly vyhlášeny v kategori-
ích třídy a jednotlivci. Jednotlivci byli 
ještě rozděleni do tří podkategorií:  
1. - 2. třída, 3. - 5. třída a 6. - 9. třída. 
Vybrané třídy a žáci dostali diplomy 
a malá ocenění v podobě upomínko-
vých předmětů a sladkostí. Jak soutěž 
dopadla? Soutěž tříd: 1. místo: 9. tří-
da, 2. místo: školní družina – I. odděle-
ní žabky a 3. místo: 7. třída.

V soutěži jednotlivců bylo umís-
tění následující: 

I. kategorie: 1. místo obsadil Matyáš 
Macura z II. B, o 2. místo se dělili žáci 

Klára Brachniaková z I. třídy, Klára 
Balcarová z II. A a Kryštof Khin z II. B 
a 3. místo mělo také tři výherce, Marii 
Melicherovou z II. A, Nikolu Konvičko-
vou a Annu Mičkovou z I. třídy. 

Ve II. kategorii se umístili na 1. mís-
tě Alexandr Chýlek z III. třídy, 2. mís-
to obsadila Patrície Ema Kadúchová 
z III. třídy a 3. místo Laura Macurová 
ze IV. B. V poslední III. kategorii po-
myslné stupně vítězů obsadili:1. místo 
Claudie Macurová z VII. třídy, 2. mís-
to Tereza Pytlová z VII. třídy a 3. mís-
to Anna Balcarová z VIII. třídy. Všem 
výhercům ještě jednou blahopřejeme 
a děkujeme každému, kdo se výtvarné 
soutěže zúčastnil.

Celá halloweenská akce byla za-
končena tradiční diskotékou v tělo-
cvičně, kterou pořádala 9. třída. De-
váťáci měli v zásobě spoustu zábav-
ných, ale i strašidelných her, kterých 
se žáci, nastrojeni v různých mas-
kách, zúčastnili s odhodláním a chu-
tí. Celý program byl moderován Mo-
nikou Šigutovou, Annou Janasovou 
a Michalem Majerkem, o hudbu se po-
staral DJ Honza Cochlar, zbytek třídy 
zařizoval výzdobu, ozvučení, odměny 
a úklid po celé akci. Na diskotéce také 
vystoupily děti z pohybově taneční-
ho kroužku Rytmáček a pod vede-
ním vychovatelky Terezy Jalůvkové 
nám předvedly taneční vystoupení, 
které se jim i přes trému a nervozitu 
velmi povedlo. Všem deváťákům za 
zdařilou akci.

Mgr. Tereza Jalůvková

Halloween 2018

Co se děje v okolí
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Restaurace Huťařství 
Vás zve 

10. listopadu na Martinské hody
a 17. listopadu na zvěřinové hody.

Srdečně všechny zveme.
Tým Huťařství.

Změna provozní doby od 1. listopadu:
          Pondělí   11 – 15 hod.
          Úterý až sobota 11 – 22 hod.

          Neděle  zavřeno

Zajímá Vás život Vašich předků?  
Nebo chcete darovat rodokmen někomu blízkému? 

Pokud ano, neváhejte mne kontaktovat.  
Ráda Vám sestavím Váš rodokmen!

R O D O K M E N Y
Vladislava Schindlerová

Frenštát p. R.
rodok@centrum.cz

605 875 230

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

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

Telefon: 603 315 738

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

TGM A 100 LET OD VZNIKU REPUBLIKY
Výstava ze sbírek muzea.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 20. ledna 2019.

ČTVRTEČNÍCI: OD CÍSAŘE PÁNA K BOLŠEVIKOVI
Osudová „osmičková“ výročí na Frenštátsku a okolí.
Přednáší Mgr. Martin Vitko, historik Muzea Novojičínska.
Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 v 17.00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.

Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Muzeum ve Frenštátě p. R. 
– výstavy a program
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Naše zkušenosti, vaše výhoda. 

Potřebujete prodat či pronajmout 
svou nemovitost?

Znám to tady. Bydlím tady.

Obraťte se na realitní makléřku s 
působností ve vašem okolí

Advokátní služby, Hypotéky, Odhady, 
Pojištění, Geodetické zaměření 

+420 608 777 147
www.milada-koutna.cz

Milada Koutná
Realitní makléřka

Tyto nemovitosti byly rezervovány do 
týdne. Pro vysoký zájem prodávající 

získali několik 
tisíc navíc. 


