
Souznění  
- Hana Fialová
13. prosince

Pozvánky  
do divadla
22. a 23. listopadu

Charitativní  
bazar
23. listopadu

138 Vánoční  
jarmark
3. prosince
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Milí sousedé,
28. října jsme si připomněli 

101. výročí vzniku samostatného 
československého státu, 17. listopa-
du si připomeneme 30 let svobody.

Obě tato data mají velký význam 
v historii naší země. Nad oběma 
jsem měla možnost přemýšlet při 
nedávném přechodu masivu Krá-
lického Sněžníku a Rychlebských 
hor. Valná část trasy vedla po čes-
ko -polské hranici, kde se za minu-
lého režimu setkávali českosloven-
ští a polští disidenti. Tato oblast 
pohraničí je také neodmyslitelně 
poznamenána události 30. a 40. let 
minulého století. Poznávat příběhy 
20. století přímo na místech, kde se 
odehrály můžeme díky interaktiv-
ní mapě Paměti národa. Trasy, svě-
dectví pamětníků i dobové fotogra-
fie můžeme mít přímo ve svém tele-
fonu: www.mistapametinaroda.cz.

Poslední dobou hodně přemýšlím 
nad tím, že svoboda a demokracie ne-
jsou samozřejmé. Uvědomuji si, že my 
máme to štěstí, že žijeme v míru, svo-
bodě a v zemi s velmi vysokou život-
ní úrovní. Ne všichni lidé na světě ale 
mají takové štěstí jako my. Ale uvě-
domujeme si to vůbec? A vydrží to?

Nedávno jsme dostala od své ka-
marádky útlou knížečku Tyranie, 
20 lekcí z 20. století. Autorem knihy 
je Timothy Snyder, americký historik, 
který se věnuje dějinám střední a vý-
chodní Evropy, zaměřuje se na holo-
kaust. Knihu doporučuji k přečtení 
a hlavně zamyšlení. Dovolím si jeho 
20. lekcí ve svém úvodníku ocitovat:

Nepodřizuj se předem. Ochraňuj 
instituce a braň je. Varuj se státu 
jedné strany.  (pokračování na str. 3)

Slovo starostky

Víte něco o elektrotechnice? A co 
víte o robotice? A když už o tom něco 
víte teď, tak kolik jste toho věděli 
v 15 letech? Přiznávám, že já zhola nic. 
Proto byl pro mě rozhovor se slečnou 
Martinou Hanusovou neskutečně za-
jímavý, i když mi po většinu času při-
padalo, že na mě hovoří francouzsky. 
(Ano, francouzsky také neumím).

Možná, stejně jako já, jste dosud ne-
věděli, že mezi námi, Kunčičany, žije 
tato neobyčejná slečna, i když jsme 
o ní v Obecních novinách už psali. Když 
jsem se na tento rozhovor připravovala, 
na internetu mi vyjela spousta článků 
o jejích úspěších v oblastech robotiky. 
Sama Martina říká, že různými soutě-
žemi z oblasti elektrotechniky, roboti-
ky a programování tráví většinu svého 
volného času. Mezi její úspěchy namát-
kou patří dvojnásobné vítězství v Stře-
doškolské odborné činnosti v katego-
rii elektrotechnika, vítězství v elek-
trotechnické olympiádě pro střední 
školy organizované ČVUT Praha, je 
také mistryní republiky v radioelekt-
ronice mládeže, vítězkou Opavského 
Robocupu. Úspěšná je i v mezinárod-
ním měřítku – v soutěži mladých pro-
gramátorů Google Code–in spočívající 
ve vývoji open-source software se už 
dvakrát ve své kategorii umístila mezi 
pěti finalisty z několika tisíc soutěží-
cích ze 78 států světa, i když zatím ne-
vyhrála hlavní cenu - cestu do ústředí 
Google v Silicon Valley, jako její bratr 
Michal před dvěma lety. Letos v září 
se v Bulharsku účastnila soutěže mla-
dých evropských vědců EUCYS, příští 
léto by se měla zúčastnit mezinárodní 

soutěže CASTIC v Číně. Nejen o těchto 
soutěžích jsem měla tu čest si s Marti-
nou popovídat.

KM: Martino, abych byla zcela 
upřímná, vůbec nevím, čím začít 😊 
Máš za sebou tolik úspěchů v oblas-
ti, která je pro většinu z nás známá 
pouze z novin, časopisů, možná ani 
to ne. Jak ses vlastně k robotice do-
stala? Nebo spíš k programování?

MH: Programování tvoří jednu ze 
součástí robotiky, bez programu by 
robot nevěděl, jak má ovládat své části. 

KM: Aha a ty se tedy převážně vě-
nuješ jaké části?

MH: Robotika je krásná v tom, že 
v sobě integruje několik různých obo-
rů – programování, elektroniku, elek-
trotechniku, mechanické konstruk-
ce a je potřeba zvládnout postupně 
všechny tyto obory, aby robot fungo-
val, jak má. Nikdy to není nuda. 

(pokračování na str. 6) 

Martina vzala do Sofie kromě 
robotické ruky také vlaječku  
naší obce 
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Obec informuje

Pondělí 23.12.2019  zavřeno

Úterý 24.12.2019 Štědrý den zavřeno

Středa 25.12.2019 1. svátek vánoční zavřeno

Čtvrtek 26.12.2019 2. svátek vánoční zavřeno 

Pátek 27.12.2019 neúřední den zavřeno

Pondělí 30.12.2019 8:00 - 12:00 hod.

Úterý 31.12.2019  zavřeno

Středa 01.01.2020 Nový rok zavřeno

Čtvrtek 02.01.2020 8:00 - 11:30 hod. pouze  
   po předchozí domluvě

Pátek 03.01.2020 neúřední den zavřeno

Pokladna obecního úřadu bude v lednu otevře-
na až 20.01.2020.

Pokladna a vyúčtování vodného a stočného 
společnosti Kunčická s.r.o. bude otevřena od 
06.01.2020.

Otevírací doba obecního úřadu během vánočních 
svátků a začátkem nového roku 2020

Ve čtvrtek 17.10.2019 zasahovala 
jednotka HZS Moravskoslezského kra-
je ze stanice Frýdek-Místek při požá-
ru sedlové střechy a půdy rodinného 
domku. Spolu s pěti jednotkami dob-
rovolných hasičů – z Kunčic pod Ond-
řejníkem, Frýdlantu nad Ostravicí, Če-
ladné, Trojanovic a Frenštátu pod Rad-
hoštěm dostávali oheň pod kontrolu 
necelou hodinu a půl. Další desítky 
minut jim zabralo dohašování, úklid 
a rozebírání střešních konstrukcí. 
Operační středisko hasičů bylo o po-
žáru informováno před 15. hodinou. 
Hořet začalo kvůli nedbalosti osob při 
pokládání a natavování térové lepen-

ky na sedlovou střechu přilehlé hos-
podářské budovy. Nikdo nebyl zraněn, 
škoda se předběžně odhaduje na půl 
milionu korun.

Na základě zprávy tiskového  
mluvčího HZS MS kraje, Por. Mgr. Petra  
Kůdely, připravila Kristýna Majerková

Požár rodinného domu v Kunčicích pod Ondřejníkem 
se obešel bez zranění

Omluva 
V minulém vydání obecních no-

vin došlo k chybě ve jménu pana 
Doležilka. Za chybu se omlouvám.

Kristýna Majerková

V měsíci říjnu jsme slavnostně ote-
vřeli novou přístavbu školy a všechny 
dokončené projekty obce v naší zá-
kladní škole:
• Navýšení kapacity základní školy 

Karla Svolinského (přístavba školy)
• Vybavení odborných učeben (cvičná 

kuchyňka, laboratoř, učebna fyziky – 
chemie, jazyková učebna, IT učebna)

• Zázemí pro mimoškolní aktivity 
(vybavení odborných učeben nové 
přístavby)

• Energetické úspory tělocvičny (vý-
měna oken a instalace vzducho-
techniky pro vytápění a větrání)

• Galerie Karla Svolinského

V zářijových obecních novinách 
jsem děkovala všem, kteří se na pro-
jektech podíleli, musela jsem záko-
nitě na někoho zapomenout, a taky 
že ano a bylo mi to právem vyčteno. 
Nepoděkovala jsem našim úžasným 
kuchařkám a pomocnicím v jídel-
ně, které všechny po celou dobu vý-
stavby pěkně krmily. A vlastně nás 
a naše děti velmi dobře krmí stále 😊 .  
Děkuji!

Děkuji rodičům ze spolku Oskar 
za zajištění skvělého občerstvení pro 
všechny návštěvníky. Také děkuji 
všem učitelům, zaměstnancům a žá-
kům školy, kteří se podíleli na dni ote-

vřených dveří a ochotně všechny pro-
story ukazovali a návštěvy prováděli, 
často i s výkladem.

Společenské odpoledne nám zase 
zpestřilo taneční vystoupení Sáry 
Vykrutové a Adama Šedoviče z TK 
Antonio a Dominika Mylka a Kláry 
Šimíkové z TK Trend. K tanci a po-
slechu hrála v prostorách velkého 
sálu galerie Cimbálová muzika Rade- 
gast.

Jak to všechno dopadlo a jaká byla 
nálada si můžete prohlédnout ve fo-
toreportáži, kterou naleznete na stra-
nách 10 a 11.

Michaela Šebelová, starostka obce

Slavnostně jsme otevřeli školu
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Jiří Maštalíř 96 let
Marie Cvíčková 91 let
Irena Jalůvková 89 let
Miroslav Bernovský 87 let
Emilie Štochlová 86 let
Jiřina Kupčíková 84 let
Anděla Šrubařová 82 let
Petr Šrubař 75 let
Jan Blabla 70 let
Marie Sivková 70 let

František Vojtek 70 let
Jaromíra Klimšová 65 let
Jindřich Válek 65 let
Květoslava Mžiková 65 let
Jiří Mikala 60 let
Vladimír Lipowský 60 let
Vladimíra Jalůvková 60 let

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

Jubilanti listopad 2019
Společenská rubrika Vzpomínky

Jako když píseň sekerou utnou,
pak už je prázdno, pak už je smutno.

Je v tobě míň o jednoho člověka
a stále vyhlížíš, zda někde nečeká.

Dne 6.11.2019 uplyne  
5 let od úmrtí

pana Miroslava Hrachového.
Kdo jste jej znali,  

vzpomeňte s námi.

manželka Vilma,  
děti Miroslava a Ladislav,
vnoučata a pravnoučata

Vzpomínky
Dne 27.11.2019 by oslavila 100 let  

paní Marie Závodná.  
Kdo jste ji znali, věnujte ji prosím tichou  

vzpomínku.

Vzpomínají dcery Jarmila a Zdeňka s rodinami  
a snacha Zdeňka s rodinou.

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

(dokončení ze str. 1)
Přijmi odpovědnost za podobu svě-

ta. Pamatuj na profesní etiku. Střez se 
milic. Pokud musíš nosit zbraň, použí-
vej ji s rozmyslem. Vykroč z řady. Nepo-
užívej fráze, přemýšlej o tom, co říkáš. 
Věř v pravdu. Hledej, pátrej, analyzuj. 
Dívej se cizím lidem do očí a neváhej 
s nimi prohodit pár slov. Nezapomínej, 
že politika je tělesná a únik před tyra-
nií vyžaduje pohyb. Chraň si soukromí. 
Přispívej na dobrou věc. Uč se od svých 
bližních v jiných zemích. Pozor na ne-
bezpečná slova. Když nastane, co bylo 
nemyslitelné, zachovej klid. Miluj svoji 
vlast. Měj odvahu…

Není to jednoduché, ale když ni-
kdo neudělá nic, pak všichni bude-
me mít problém.

17. listopadu, v den státního svát-
ku, kterým si připomínáme Den boje 
za svobodu a demokracii, sice v naší 
obci žádnou připomínku ani akci vá-
žící se k tomuto datu neorganizuje-
me. Ale každý si toto významné vý-
ročí může připomenout po svém. Na-
příklad účastí na nějaké akci v okolí, 
rozjímáním v soukromí. 

Co kdybychom třeba vyvěsili na 
svých domech státní vlajku? Dnes-
ka už ji povinně vyvěšovat nemu-
síme, ale co je krásné, že MŮŽEME.

 Vaše Míša

Slovo starostky

á republika
slaví 30 let svobody
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Vítání občánků 5. října 2019
V sobotu 5 října 2019 jsme v obřadní síni obecního 

úřadu přivítali nové občánky Kunčic pod Ondřejníkem. 
Tentokrát to byli: Monika Kopčilová, Nora Helen  

Nevídal, Roderick Jehlička, Petr Klimeš, Ema Bartó-
ková, Martin Šnajdar, Matyáš Vyvial a Gabriela Ku-
bečková.

Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti. Foto:David Šrubař
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Náhradní rodinná péče má v Mo-
ravskoslezském kraji dlouholetou 
tradici, a to ve všech jejích formách 
– osvojení (adopce), pěstounská péče 
a poručenská péče. Jsou do ní svěřo-
vány např. děti rodičů, kteří jsou ne-
mocní, nejsou schopni zajistit péči 
o dítě, ocitli se v tíživé životní situaci, 
jsou pro dítě nebezpeční nebo si del-
ší dobu nevytváří vhodné podmínky 
k převzetí dítěte do své péče.

Existuje také pěstounská péče na 
přechodnou dobu, tj. krátkodobá pěs-
tounská péče, která trvá v rozsahu 
maximálně jednoho roku. Díky pěs-
tounské péči na přechodnou dobu se 
daří zajistit péči dětem útlého věku 
v náhradních rodinách a předejít tak 
jejich umístění do ústavního zařízení.

Hledáme náhradní rodiny nejen pro 
malé děti, ale také pro děti mladšího 
a staršího školního věku, pro souroze-
necké skupiny, děti jiného etnika, děti 
s výchovnými problémy a také děti se 
speciálními potřebami, tedy děti vyža-
dujícími specifický výchovný přístup.

Nutno podotknout, že děti, které 
přichází do náhradní rodinné péče, 
mají stejné potřeby a tužby jako děti 
vyrůstající ve vlastní rodině. Většina 
z nich však v průběhu svého dětství 
zažívala velké těžkosti a jejich potře-
by nebyly naplněny v dostatečné míře 

tak, jak by bylo pro jejich zdárný vývoj 
žádoucí. Tyto děti často vyrůstaly v ne-
astabilním prostředí, nepocítily dosta-
tek lásky a podpory ve vlastní rodině.

Proč se tedy stát náhradním ro-
dičem?

Náhradní rodiče: 
• dáte šanci dětem vyrůstat v rodin-

ném prostředí
• konají užitečnou věc, pomáhají dě-

tem, které to potřebují
• učí dítě mít někoho rád, zpět dostá-

vají radost a lásku
• pomáhají dítě rozvíjet, jsou svědky 

jeho pokroku a připraví jej na bu-
doucí život

• získávají cenné zkušenosti, odbor-
né znalosti, učí se být trpělivými

A zde jsou pro inspiraci krátké 
příběhy těch, kteří se již náhradní-
mi rodiči – pěstouny - stali:

Bydlíme v malé vesnici, na samotě. 
Končila mi rodičovská dovolená a já ře-
šila, co bude dál. Neuměla jsem si před-
stavit, že budu denně vozit dítě autobu-
sem do školky, později do školy v jiné obci 
a přitom zvládat ještě své zaměstnání, 
ze kterého bych se vracela večer domů. 
To jsem pro svou rodinu nechtěla. Vždy 

jsme si přáli více dětí, ale další dítě jsem 
už mít nemohla. Přijali jsme tedy děti 
jiných rodičů a stali se pěstouny. Nyní 
mám už dvě děti v pěstounské péči, jsem 
v domácnosti a nemusím denně dojíždět 
za prací. Máme velkou rodinu a myslím, 
že jsme všichni šťastní. (Jana P., 35 let)

Vždy jsem chtěla pomoci dětem, kte-
ré nemají vlastní rodinu, ale měla jsem 
vlastní děti a manžela. Děti nyní žijí v za-
hraničí a manžel zemřel. Najednou se mi 
vše změnilo. Vzpomněla jsem si na svůj 
sen a stala se pěstounkou. Chtěla jsem 
pomoci dítěti, které nemá takovou šan-
ci dostat se do rodiny a přijala jsem dítě 
mentálně i tělesně postižené. Měla jsem 
z toho samozřejmě obavy, ale vše jsem 
za podpory odborníků a doprovázející 
organizace zvládla. Dítě s mentálním 
postižením je dítě jako každé jiné, snad 
jen, že potřebuje větší podporu. A těles-
né postižení? Že špatně chodí? Ale zvládá 
to! A já vlastně také. (Anežka Z., 44 let)

Pro bližší informace neváhejte 
kontaktovat Městský úřad Frýdlant 
n. O., odbor sociálních věcí, pracoviš-
tě ul. Hlavní 139, 739 11 Frýdlant nad 
Ostravicí, kancelář č. 120, sociální pra-
covnici pro náhradní rodinnou péči 
Bc. Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 
179, e-mail: killesova@frydlantno.cz.

Staňte se náhradními rodiči

CHKO Beskydy - pohotovostní číslo 
Agentura ochrany přírody a kraji-

ny ČR, regionální pracoviště Správa 
CHKO Beskydy sděluje, že pro území 
Chráněné krajinné oblasti Beskydy je 
v souvislosti s řešením škod, způso-
bených velkými šelmami (medvěd, 
vlk, rys) a nutností vyjíždět na míst-

ní šetření, zřízeno pohotovostní tele-
fonní číslo 731 568 413. Na toto číslo 
je možné volat od 8 do 16.30 hodin 
nejen v běžné pracovní dny, ale také 
o víkendu. 

Správa CHKO Beskydy, Nádražní 
36, Rožnov pod Radhoštěm

Názory občanů

V minulém čísle Obecních novin byl 
zveřejněn článek, který se týkal poří-
zení nových lavic do  kostela sv. Maří 
Magdalény. 

Kromě toho, že pořízení nových la-
vic nepovažuji za nutné (obzvlášť, když 
použitelné lavice mohou být nabídnuty 
k vybavení některého z kostelů v po-
hraničí, to znamená, že jsou funkční), 
mě zaujal rostoucí rozpočet. Jak jsem již 
psala v Obecních novinách číslo 4/2019, 
bylo na internetových stránkách far-
nosti Kunčice pod Ondřejníkem pů-
vodně uvedeno, že odhadovaná cena je  

600 000,00 Kč. Při svém vystoupe-
ní v závěru bohoslužby koncem dub-
na nebo v květnu letošního roku pan 
Ing. Tomáš Hrubiš zmínil částku  
700 000,00 Kč. Nynější rozpočet na vý-
robu a instalaci činí již 1 265 000,00 Kč.

Na internetových stránkách farnosti 
Kunčice pod Ondřejníkem je v původ-
ním textu změněná odhadovaná cena 
lavic bez jakýchkoliv dalších informací. 
O čem jednala ekonomická rada farnos-
ti dne 15. února 2019? Schválila pouze 
pořízení nových lavic bez plánovaného 
rozpočtu? Pokud jednala i o předpoklá-

dané ceně, z jakých podkladů vycháze-
la? Na základě jakých skutečností došlo 
k tak výrazné změně rozpočtu? Je tento 
rozpočet konečný?

Ve výše uvedeném článku v minu-
lém čísle obecních novin je dokonce 
zmíněna možnost financovat část vý-
dajů na pořízení nových kostelních la-
vic formou půjčky.  To chceme? Vzhle-
dem k připravované odluce církví od 
státu bychom se měli učit zodpověd-
ně hospodařit se svěřeným majetkem. 
Blahobyt nebude věčný.

Ing. Sylva Burelová

Nové lavice do kostela sv. Maří Magdalény?
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(pokračování ze str. 1)
KM: Na fotce tě můžeme vidět s ro-

botickou rukou. Jak vlastně taková 
ruka vznikne? Co všechno jsi muse-
la udělat?

MH: Na internetu jsem našla model 
této ruky pro tisk na 3D tiskárně. Ale ne-
měla žádnou elektroniku a softwarové 
funkce, tak jsem je k ní přidělala a model 
trochu poupravila. Primární účel té ro-
botické ruky byl, že jsem chtěla vytvo-
řit levnou pomůcku pro výuku na ško-
lách, která nebude stát více než 2000 Kč. 
Výuka elektroniky a programování na 
školách je dneska bohužel strašně nud-
ná, protože se vše pouze dělá do seši-
tů a chybí praktické příklady, které by 
žáky zaujaly a ukázaly jim všechny krá-
sy robotiky. Robotické pomůcky jsou 
velmi drahé a školy se je bojí dát žákům 
do ruky. Proto jsem chtěla vymyslet pro 
své spolužáky a další studenty nějakou 
levnou variantu, kde by si vše mohli 
vyzkoušet, naučili se na ní programo-
vat mikročipy, mobilní i webové apli-
kace, pájet elektroniku, kreslit modely 
pro 3D tisk a učitelé by se nebáli jim tu 
pomůcku dát k dispozici, protože se dá 
vždy snadno opravit. 

KM: Funguje to v praxi? Učíte se na 
tom, tak jak jsi měla v plánu?

MH: Zatím mám jeden prototyp 
té „roboruky“, který jsem zkoušela 
v kroužku, kam chodím. (legorobotiky 
a arduina, pozn. redakce). A spolužá-
kům se hodně líbí. Zatím to ale sériově 
nevyrábím (smích).

KM: Takže ses k robotice dostala 
přes kroužky, kam chodíš?

MH: Víceméně ano.

KM: A ten kroužek si začala na-
vštěvovat až na Gymnáziu? Tady na 
základce jsi nechodila do nějakého 
fyzikálního kroužku nebo počítačů?

MH: Tenkrát to ještě nebylo, ale 
paní učitelky na škole mi hodně pomá-
haly, zejména moc ráda vzpomínám 
na paní Mynářovou a paní Fišerovou, 
škoda, že už tady obě neučí. 

KM: Robotice si se začala věnovat 
až na „gymplu“? Nebo jak ses k tomu 
vlastně dostala?

MH: Já jsem se věnovala elektro-
nice už dříve. Asi od první třídy, pro-
tože taťka se starším bráchou mě 
k tomu vedli a naučili mě pájet a pro-
gramovat. A ještě jsem chodila do vý-
borného kroužku elektrotechniky ve 

frenštátské Astře a programování 
v rožnovské firmě NXP. 

KM: Takže jsi doma schválně roz-
bíjela hračky, abys mohla zapojovat 
drátky? (smích)

MH: (směje se) To zas ne, ale když se 
nějaká pokazila, tak jsem zapojovala 
díly nebo je používala na něco jiného 
a kamarádi mi nosili staré elektronic-
ké výrobky. 

KM: Tvořila sis prostě nové hračky…
MH: Ano, třeba různé blikačky, po-

licejní sirény, samořiditelná autíčka. 

KM: To jsme u té technické části, 
manuální. A teď tedy to vytvořené pro-
gramuješ v počítači, aby to fungovalo? 
Aby se ruka hýbala a vše fungovalo…

MH: Ano, přesně tak. Je potřeba vy-
tvořit program, aby robot reagoval na 
vnější podněty přes své senzory a po-
dle nich zapínal nebo vypínal své mo-
tory a dělal tak to, co má.  

KM: Pojďme se tedy podívat na 
ty soutěže. Je toho tolik, že se v tom 

trochu ztrácím…co třeba to parková-
ní na Opavském Robocupu?

MH: To byla jednodenní akce. V si-
mulačním prostředí jsme měli napro-
gramovat virtuálního robota, který měl 
zaparkovat mezi ostatní roboty. Poměr-
ně jednoduché. Nejvíc času mi asi zabere 
projekt, který jsem už zmiňovala – levná 
robotická ruka pro výuku na školách. 

KM: Takže v rámci toho projektu 
tu ruku vyvíjíš a zdokonaluješ?

MH: Ano, přesně tak. Na 3D tiskárně 
vytisknu vlastně jen ten plastový mo-
del a zbytek k tomu dodělám a napro-
gramuji tak, aby vše fungovalo. 

KM: Kde se vidíš za deset let?
MH: Asi na vysoké škole. Fascinuje 

mě biomedicínské inženýrství. Když 
člověk nemá například ruku, tak prá-
vě biomedicínské inženýrství vytváří 
umělé protézy, a když zapojíme elek-
trody k nervům ve zbytku ruky nebo 
v mozku a programově vyhodnotíme je-
jich signály, tak si člověk může naučit tu 
umělou ruku ovládat sám. A to je strašně 
zajímavé.  (pokračování na str. 7) 

Martina vzala do Sofie kromě robotické ruky  
také vlaječku naší obce 
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Martina vzala do Sofie kromě robotické ruky  
také vlaječku naší obce 
(dokončení ze str. 6)

 Na povrchu mozku můžeme naměřit 
řádově mikrovoltové signály, které ko-
respondují s tím, jakou část mozku prá-
vě používáme. V principu stačí jenom 
funkční mozek a zbylé části těla mo-
hou být robotické, je to fascinující obor 
budoucí medicíny. Zní to jako sci-fi, ale 
technicky je to realizovatelné už dnes, 
i když za velmi vysoké náklady, na něž 
ve středoškolských podmínkách nedo-
sáhnu, takže bych se tomu chtěla věno-
vat až na vysoké. Teď mě začalo zajímat 
další velmi aktuální téma, a to rizikové 
vlastnosti lithiových akumulátorů. Tyto 
baterie jsou prakticky všude a čas od 
času se stane, že se samovolně zapálí 
nebo i vybuchnou, což je u několika ti-
síc baterií v elektroautomobilech dost 
problém. Chtěla bych vytvořit měřicí 
přístroj, který by zjišťoval tyto rizikové 
faktory a bylo by možno vyřadit vadné 
baterie už při výrobě nebo montáži do 
výrobků. Hasiči by taky měli mít infor-
maci o tom, jak elektrovozidla správně 
a bezpečně hasit a k tomu je potřeba 
mít podrobné informace o rizikovém 
chování lithiových baterií.

KM: Jak se na tebe koukají ve ško-
le, takové úspěchy jsou velice cenné, 
a ne každá škola má štěstí na tak 
nadějnou a úspěšnou studentku. Po-
máhají ti? A co třeba děláš doma ve 
svém volném čase?

MH: Škola mi vychází maximál-
ně vstříc, letos už mám individuální 
vzdělávací plán, takže dva dny mohu 
zůstat doma na samostudiu, kde se 
snažím naučit různé programovací 
jazyky, 3D kreslení, výrobu elektro-
niky. Škola mi poskytuje i různé po-
můcky – moje druhá práce na SOČ byl 
vývoj řídícího systému pro robotické 
chapadlo ze školy. Od října jsem taky 
na placené stáži v jedné firmě, kde se 
věnuji už zmíněnému vývoji přístroje 
na studium lithiových baterií.

KM: Která soutěž z toho nesku-
tečného množství je pro tebe nejvý-
znamnější?

MH: Nejzajímavější a zároveň nej-
složitější je pro mě účast v soutěži Stře-
doškolská odborná činnost. Přípravou 
strávím zhruba rok a už jsem se zúčast-
nila potřetí. Účastník musí zpracovat 
alespoň 30stránkovou odbornou prá-
ci, prezentovat ji a odpovídat na otáz-
ky odborné poroty. Soutěž má 4 kola, 
kdy pouze dva z každého kola postu-
pují dále. V sedmé třídě se mi nějakým 

zázrakem podařilo vyhrát a nominova-
li mě na evropské kolo EUCYS,  jedná se 
o soutěž pro mladé vědce pod záštitou 
EU. Byla to neuvěřitelně zajímavá zku-
šenost, která mě motivuje do budoucna. 

KM: A co konkurence na takové sou-
těži, pomáháte si, nebo jste rivalové?

MH: Konkurence v této oblasti není 
moc velká, moc studentů se robotikou 
nezabývá, možná právě vinou nudné 
výuky na školách. S většinou svých 
„soupeřů“ z Česka se známe už několik 
let a přátelíme se. U zahraničních sou-
těží není až tak důležité vyhrát, člověk 
tam hlavně sbírá zkušenosti a kontak-
ty. Podobných akcí se účastní zástup-
ci zahraničních firem nebo univerzit, 
zajímavou debatu jsem měla s lidmi 
z německého Science parku nebo ev-
ropského CERNu. Těším se, co přinese 
účast na CASTIC v Číně. 

KM: Aha, takže pojedeš na meziná-
rodní soutěž do Číny za výhru v roce 
2019 a zase absolvuješ všechny čtyři 
kola Středoškolské odborné činnosti. 

MH: Ano, každý rok musí být nová 
práce. Nebo je možnost vylepšit mi-
nulý projekt, ale musí tam být vidět 
opravdu značný pokrok.

KM: Robotické chapadlo, loni ruka 
a letos chystáš co?

MH: Pokud to stihnu, chtěla bych pre-
zentovat tu studii rizikových faktorů 
lithiových baterií. Ruka už mě začala 
trochu nudit, tři roky to samé (smích). 

KM: Je ještě něco, co tě může střed-
ní škola naučit?

MH: Ano, nejlepší předmět, za kte-
rý jsem nejvíc vděčná, je psaní všemi 
deseti, to mi při programování šetří 
spoustu času. Navíc jsem přeskočila 
devátou třídu, tak v některých před-
mětech musím „zamakat“.

KM: Ty to určitě zvládneš. Nezbývá 
než ti popřát hodně štěstí v dalších 
soutěžích a těším se v budoucnu na 
další rozhovor.

Rozhovor připravila 
Kristýna Majerková

Pracovali jste anebo pracujete v České republice či na Slovensku? Chcete získat 
informace o svých důchodových nárocích v České nebo Slovenské republice?

Odborníci z České správy sociálního zabezpečení a Sociálnej poisťovne vám poradí.

Nezapomeňte si s sebou přinést doklady o pojištění 
a občanský průkaz nebo cestovní pas.

OSSZ Frýdek-Místek
Palackého 115

Frýdek-Místek

21. 11. 2019
čtvrtek 9-12 hod a 13-16 hod

tel.: + 420 558 604 718
e-mail: ludmila.polakova@cssz.cz

Místo:

Termín:

Přihlašování: 



8 11/2019

Kultura a spolkový život

Sál Restaurace Huťařství
13. 12. 2019 v 18:00

17. 12. 2011

adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel

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

a obce Kunčice pod Ondřejníkem.

pořádaný pod záštitou biskupa Ostravsko-opavské diecéze Mons. Františka Václava Lobkowicze, 
1. náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáše Curyla, starosty městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky Patrika Hujduse, 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 150 Kč

Marie Yalin Doležílková 
Johanka Kaslová

HANA FIALOVÁ
a komorní orchestr Jakuba Žídka

Během festivalu probíhá finanční sbírka ve spolupráci s Charitou Frenštát p. R.
Další finanční dar věnuje firma Ferrit Staré Město.

Předprodej: Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem od 18. 11. 2019 - tel. 556 850 154

XXI. mezinárodní
festival

Kunčice pod Ondřejníkem

GENERÁLNÍ PARTNER: PARTNEŘI:

HLAVNÍ PARTNEŘI:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: PARTNEŘI:

KOZLOVICE

ČESKÁ REGIONÁLNÍ TELEVIZE

www.CRTV.cz
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Ve čtvrtek 17.10.2019 
se uskutečnil další výlet 
našich seniorů. Sraz byl 
tentokrát na vlakovém 
nádraží. Jeli jsme do 
Frýdlantu nad Ostra-

vicí a odtud po modré značce vzhůru 
k Roubence Ondřejníček. Cesta byla 
náročná, ale naši kunčičtí senioři jsou 
opravdu zdatní a všichni byli skvělí. 
Odměnou bylo krásné slunečné počasí 
s výhledem do daleké krajiny. Po ob-

čerstvovací přestávce a zaslouženém 
odpočinku jsme se příjemně unavení 
vrátili do svých domovů. Určitě se bu-
deme rádi scházet na dalších společ-
ných akcích.

Za SPV JM

21. ročník se koná ve dnech 12. - 15. 12. 2019
(Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel)

MF Souznění je přidruženým členem prestižní celosvětové organizace CIOFF.
www.souzneni-festival.cz 

Čtvrtek 12. 12. 2019 - Frýdek-Místek - Farní kostel 
sv. Jana a Pavla v Místku

Pátek 13. 12. 2019 - Kunčice pod Ondřejníkem - sál 
Huťařství

Sobota 14. 12. 2019 - Kozlovice – sál OÚ
Neděle 15. 12. 2019 - Ostrava a Frenštát pod Rad-

hoštěm
 • Ostrava - Mariánské Hory - Chrám Panny Marie 

Královny 
 • Frenštát pod Radhoštěm - sál KD

DOPROVODNÝ PROGRAM 2019
Pátek 13. 12. 2019 - Frýdek-Místek - Advent ve městě, 

náměstí Svobody 
 • 16.00-17.00 hod. - Meridianu (Korsika)

Pátek 13. 12. 2019 - Ostrava - Ostravské Vánoce, 
Masarykovo náměstí

 • 17.00-18.00 hod. - FS Baldrián z Pardubic
Sobota 14. 12. 2019 - VMP Rožnov p. R., Kostel  

sv. Anny  
 • 13.00-13.45 hod. - FS Baldrián z Pardubic 
Neděle 15. 12. 2019 - Ostrava - Ostravské Vánoce, 

Masarykovo náměstí
 • 17.00-18.00 hod. - GĽH Beskyd z Oravské 

Poľhory (Slovensko)
Změna programu vyhrazena

Sociální sítě:
Facebook: https://www.facebook.com/souzneni/
Instagram: https://www.instagram.com/souzneni_
festival/

Výlet seniorů

Pozvánka na mikulášskou vycházku
Říjnová vycházka vydala, co se kilometrů týče, za dvě, takže listopado-

vou neplánujeme. 
Zveme Vás na mikulášskou vycházku ve čtvrtek 5. prosince 2019. 
Sejdeme se u pivovaru Ogar v 9.00 hodin, zastavíme se v areálu TJ a dále 

budeme pokračovat na Huťařství (otevírají v 11.00 hodin). Zhodnotíme naše 
celoroční akce, přivítáme jednoho milého hosta, dáme si něco k jídlu a za-
končíme tradiční malou tombolou (každý ať přinese jeden dárek do 50 Kč). 

Za SPV Vás zve Z.K.
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Fotoreportáž ze Dne otevřených dveří ve škole a ze Slavnostního otevření pro   zaměstnance školy, obce, dodavatele a pozvané hosty
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Fotoreportáž ze Dne otevřených dveří ve škole a ze Slavnostního otevření pro   zaměstnance školy, obce, dodavatele a pozvané hosty Foto: J. Klouda, O. Poul, D. Šrubař
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S rados t í 
oznamujeme, 
že dětí cvičí 
čím dál v íc . 
V souč a sné 
době se nás ve 
středy schází 

vždy kolem 20 – 25 a to včetně mami-
nek či tatínků. Nebojte se přijít mezi 

nás. V měsíci listopadu nás také čeká 
Lampionový průvod. Více informací 
naleznete na plakátu v těchto i minu-
lých obecních novinách.

V říjnu jsme v Olomouci absolvovaly 
seminář na téma „Pohádkové cvičení 
nejen pro předškoláky“ a některé nové 
poznatky jsme již stihly ve cvičení ap-
likovat. Zahráli jsme si pohádku o ve-

liké řepě a věnovali se cvičení a dová-
dění s overbally. Je hezké vidět červené 
tvářičky dětí, když cvičí. Každý pohyb 
je pro ně radost a přirozenost. Pojďme 
je v tom podpořit. Každou středu od 
16:30 v tělocvičně TJ Sokol na cvi-
čení rodičů s dětmi. 

Za SPV Kristýna Majerková

Ta k js me 
se letos létá-
ní draků do-
čk ali .  Kv ůli 
dostavbě ško-
ly se nám loni 
z technických 

a provozních důvodů drakiáda nepo-
dařila. Ani letos se organizace neobe-
šla bez problémů. Kvůli nepřízni po-
časí jsme museli akci přesunout na 
další den.

Ne že by nám i ten další den foukal 
nějak zvlášť velký vítr, ale nakonec to 
stálo za to. Sluníčko nám svítilo a dětí 
s draky se nám sešlo spousta. Dorazi-
ly i děti bez draků, jako podpora pro 
ty létající. Musíme pochválit i starší 
děti, které svým malým sourozencům 
pomáhaly. Díky ovšem patří i jejich 
rodičům, kteří měli velkou výdrž a se 
svými dětmi se střídali, aby co nejdéle, 
nejvýše a nejzajímavěji udrželi draky 
ve vzduchu. V tom jim pomáhal náš tra-
diční moderátor, člen spolku OSKAR, 
Olda Kadlec, stále je podporoval a také 
prosil o trochu více větrů.

Náš další hodný člen spolku Roman 
Válek fotografoval, fotky následně pře-
dal paní zástupkyni a ta je dala na web 
školy. Děkujeme oběma.

Školní jídelna tradičně upekla dva 
pekáče buchet na posilněnou a uvaři-
la čaj. Mockrát děkujeme.

Spolek OSKAR se postaral o další 
občerstvení v Oskar baru, ve kterém 
Vás s ochotou obsloužily Radka Mičul-
ková a Mgr. Monika Skypalová. Těm 
také děkujeme.

Jedna naše velmi aktivní členka 
spolku Markéta Janasová dokonce po-
máhala asi 20 min. rozmotávat jedno-
mu dítěti šňůru, až se nakonec povedlo 
a drak též mohl vzlétnout. Díky.

Co se týče hlavních výher pro ty nej 
draky, postarala se o ně loni nová člen-
ka Lucka Martiňáková, která nakoupila, 
zabalila a věnovala je jako sponzorský 
dar spolku OSKAR. Děkujeme za ochotu. 

Hodnotili jsme draky NEJVÝŠE na 
obloze, NEJDÉLE na obloze, a hlavně 
ty „DOMÁCKY“ vyrobené. Pro ně byly 
určeny hlavní výhry. Ovšem ani ostat-
ní děti nestrádaly, sladkostí pro ně byl 
připraven dostatek.

No a aby někdo neřekl, že předsed-
kyně spolku Ivka Kadlecová snad jen 
brouzdala tam a zpět, tak já se vždy 
starám o organizaci, aby vše proběhlo, 
jak má, a hlavně jsem ta, která se sta-
rá o nákupy, schopným lidem rozdává 
úkoly a pak jen kontroluje. A jak vidíte, 
máme pod sebou tolik schopných členů 
spolku, že vždy perfektně spolupracu-
jí a fungují.

Je pravda, že se nám pár členů z dů-
vodů svého nedostatečného osobního 
volného času odhlásilo, tak tímto se 

vás rodičů ptám, zda byste měli zájem 
s námi spolupracovat. 

Hledáme nadšence, kteří by jakým-
koliv způsobem pomohli při akcích po-
řádaných pro všechny kunčické děti.

Klidně se ozvěte na mail kadlecka@
seznam.cz, či přímo na čísle 739 544 
336. Toto je můj osobní mail i číslo, 
spolek OSKAR bude mít změnu mailu, 
který dám včas vědět.

Spolek OSKAR děkuje za pěkné od-
poledne strávené s dětmi i rodiči.

Za spolek OSKAR 
Ivka a Olda Kadlecovi

Foto: Roman Válek

Cvičení rodičů s dětmi

DRAKIÁDA 2019
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PÁTEK  

22. listopadu  

od 19:00 
 

 

účinkuje: Ochotnický spolek Malenovický 

Předprodej u paní Daniely Kociánové na obecním úřadě  

od 4. 11.2019.  

Cena vstupenky: 50 Kč   Sál otevřen od 18:30 

Větrná pohádka s veverkou Terkou a myškou Klárkou 

sobota 
23. 11. 2019

10:00

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

13.11. 2019 Lampiónový průvod 

22.11.2019 DIVADLO NA HUŤAŘSTVÍ – Povídačky 
o zbojnících aneb ONDRÁŠ  
(Ochotnický spolek Malenovický)  
– od 19:00

23.11.2019 DIVADLO PRO DĚTI NA HUŤAŘSTVÍ – 
Větrná pohádka s veverkou Terkou  
a myškou Klárkou  
(Divadélko En – ten – týky) – od 10:00

23.11.2019 Charitativní bazar na faře (farnost)

3.12.2019 Vánoční jarmark ve škole

5.12.2019 Mikulášská vycházka pro seniory 
(SPV)

6.12.2019 Rozsvěcení vánočního stromu (obec)

13.12.2019 Festival Souznění  
(účinkuje Hana Fialová)

17.12.2019 Předvánoční koncert školy (škola)

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

Akce, které nás čekají
v listopadu a prosinci
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Ze života školy a školky

Den s CO proběhl v rámci vyučování 
v pátek 11. října 2019. Žáci byli rozdě-
leni do skupin a plnili úkoly, ve kterých 
si nacvičovali chování v mimořádných 
situacích a ověřovali své dovednosti 
v netradičních úkolech, které byly bo-
dovány. Vyhodnocení úspěšnosti jed-
notlivých skupin proběhlo v pondělí 
v první vyučovací hodině.

Body dětem přidělovali žáci 9. tří-
dy, kteří nachystali jednotlivá stano- viště – střelbu ze vzduchovky, hod na 

cíl, stanoviště první pomoci, stanovi-
ště IZS a dopravní výchovy. 

Na dopravní výchovu bylo dopole-
dne zaměřené nejvíce. Žáci poznávali 
značky, řešili dopravní situace, jeli na 
kole jízdu zručnosti. Ve škole pak měli 
za úkol vytvořit komiksy o nebezpeč-
ných situacích na cestách i v běžném 
životě.

Díky počasí a skvělé připravenosti 
deváťáků se celá akce vydařila!

Mgr. Petra Švrčková

Den s CO

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

V ÚTERÝ 3. PROSINCE 2019
OD 15:00 DO 17:00 HODIN.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

VÁNOČNÍ JARMARK
Spolek Oskar a ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem 

„Kardio kruháč 
KejPíOu“  

v tělocvičně
„Kardio kruháč KejPíOu“  
už jede na plné obrátky. 
Nebojte se si přijít zacvičit  

každé pondělí a čtvrtek  
od 19:00 v tělocvičně  

ZŠ a MŠ Karla Svolinského.

Mgr. Tereza Jalůvková
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Příběh této exkurze začal někdy 
v minulém školním roce.  Tehdejší žáci 
šesté třídy společnými silami získali 
peníze ze školního jarmarku a hro-
mádku ještě rozšířili o pěknou částku 
ze sběru starého papíru. Naskytla se 
otázka: Jak s utrženými penězi nalo-
žit? Děti navrhly věnovat část peněz 
nějaké dobročinné společnosti.

Domluvit se kam a kolik peněz vě-
novat již nebyl problém. Bohužel na 
konci školního roku se předání již ne-
stihlo zrealizovat. Peníze i nadšení 

však zůstalo i v novém školním roce, 
proto jsme hned v září kontaktovali 
Záchrannou stanici živočichů v Bar-
tošovicích, kde nám jako sponzorský 
dar doporučili dodat kočičí konzervy, 
kterými se v současné době dokrmují 
malí ježci, aby přečkali zimu. Termín 
návštěvy spojené s výukovým progra-
mem a předání sponzorského daru, 
celkem 72 kočičích konzerv, bylo do-
mluveno na 15. října 2019.

V určený den vyrazila skupina teď 
již sedmáků na cestu do Bartošovic. 

Každý nesl v baťůžku kromě svačiny 
i tři kočičí konzervy. Osobně jsme kon-
zervy předali a viděli i malé ježky, pro 
které byl dar určen. Program, který 
jsme absolvovali, byl velmi zajímavý 
a zároveň nás nutil k zamyšlení. 

Exkurze splnila svůj účel a nezbý-
valo než se vydat na zpáteční cestu. 
Kromě prázdných batohů, radosti 
z toho, že se nemusíme učit, si každý 
odvážel ještě něco - dobrý pocit.

Mgr. Blanka Zemánková

Ani jsme se nenadáli a už je tady 
podzim, se kterým přichází mezi 
dětmi oblíbený „halloweenský tý-
den“. Ten probíhal ve dnech od 21. do 
25. října 2019. Děti tvořily výrobky 
nebo vyřezávaly dýně v hodinách vý-

tvarné výchovy, měly však také mož-
nost nakreslit obrázek nebo vytvořit 
nějaký předmět s halloweenskou té-
matikou doma samy anebo s rodiči. 
Ze všech výrobků vznikla nádherná 
výstavka v přízemí školy, a tak mohli 
všichni příchozí obdivovat množství 
vydařených dílek. Ve středu 23. říj-
na mohly děti i dospělí přispět svým 
hlasem k výběru toho „nej“ výrobku. 
Odpoledne pak žáci 9. třídy připravi-
li pro mladší kamarády Halloween-
skou diskotéku v maskách, kterou si 
při spoustě soutěží a zábavy děti moc 

užily. Na konci týdne proběhlo vyhlá-
šení výsledků, předání diplomů a od-
měn a nám nezbývá než se těšit zase 
na nový ročník. 

I. Myslikovjanová

Záchranná stanice živočichů v Bartošovicích

„Halloweenský týden“ ve škole
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Motýlci a jejich podzim
V druhém říjnovém týdnu se děti 

z „MŠ Školní“ - oddělení Motýlci sezna-
movaly s polními plodinami. Správně 
určovaly řepu, kukuřici a brambory. 
A právě brambory se staly jejich „škol-
kovým“ úkolem. Vybavené škrabkou 
a zástěrou se pustily do škrábání bram-
bor. Odměnou za nelehkou práci dětem 
byl plný plech pečených brambor. 

Motýlci v lese
Nezvykle krásný a teplý říjen nás 

ze třídy Motýlků vyhnal ven, prozkou-
mat ty nejkrásnější lesy, které máme 
v okolí. Činností, co se tam dá dělat, 
se nabídlo spoustu, například stavě-
ní domečků pro lesní skřítky, sbírání 
přírodnin pro výzdobu do školky na 
stolečky, vytváření svého listnatého 
skřítka napichováním listů na špejli… 
Sluníčka bylo dost a dost a my doufá-
me, že nás dostatečně nabilo na celou 
zimu. Mgr. Aranka Barešová

„Podzim v plném proudu“  
ve třídě Ptáčat

Tak jak se říká, že podzim je nabitý 
svou různorodostí a barevností, tak po-
dobně se odvíjela i práce s dětmi v ma-
teřské škole „školní“ ve třídě Ptáčat. 
Jen co se v kalendáři ohlásil podzim, 
výlety a akce se rozeběhly naplno. Na 
začátku října jsme využili nabídku lesa 
a dopolední výlet po okolí nás inspiro-
val ke sběru hub, samozřejmě jen těch 
jedlých.  Děti hledaly, sbíraly a radily se 
s námi dospělými, o jaký hřib se jedná. 
Přáli bychom vám vidět rozzářené oči 
dětí, když odpoledne předávaly plné 
papírové pytlíky hříbků svým rodičům. 

Pak přišly na řadu jablíčka. Že se 
sklízí na podzim, ví u nás každé malé 
dítě. Týden s názvem „Čas jablíčkové 
vůně“ začal v pondělí tvořením a hrami 
s jablíčky, v pátek vyvrcholil pečením 
štrúdlů. Řekli jsme si – chce to změnu! 
A tak jsme využili novou cvičnou kuchy-
ni v základní škole. Děti v zástěrách a se 
„škrobačkou“ v ruce si nejdříve kuchyň 
prohlédly, a pak se daly do pečení. Práce 
všem šla od ruky a výsledkem bylo osm 
kynutých jablečných závinů. A bylo na-
pečeno pro všechny! Ochutnaly děti ze 
třídy Motýlků, paní kuchařky ze školní 
jídelny a samozřejmě rodiče dětí. Ně-
kteří si odnesli i kousek domů ke kávě. 

Po víkendu přišla zejména pro nás 
dospělé smutná zpráva. Zemřel pan 
Karel Gott. Bylo to v době, kdy jsme 
s dětmi plánovali týden „Povolání a ře-
mesla“. Téma povolání „zpěvák“ jsme 
využili k jednodennímu projektu „Je-
den den s panem Karlem Gottem“. Děti 
zpívaly do skutečného mikrofonu, se-
známily se s prací zpěváka a možná 
poprvé viděly gramofonovou desku. 
Mistra Karla Gotta znají děti přede-
vším díky legendárnímu hitu „Včelka 
Mája“. Ve dvojicích skládaly rozstří-
hané obrázky Máje a Vilíka, zpívaly 
a tančily na píseň Mája, a nakonec si 
vyrobenou včelku Máju odnesly domů.

Druhý den se všechny děti z naší 
školky staly pekaři. Ptáte se jak? 

V muzeu ve Frenštátě p.R. nás čekal 
Mgr. Martin Trubač, který všem dětem 
svým vyprávěním, promítáním dia 
projekce, zpěvem lidových písní i sku-
tečnou prací připomněl dobu minulou. 
V interaktivní hodině s názvem "Jak se 
peče chleba“ si děti vyzkoušely mláce-
ní obilí cepy, nošení pytlů s moukou 
i hnětení těsta. Závěrečná ochutnáv-
ka upečeného chleba s křupavou kůr-
kou byla tou nejlepší tečkou na závěr. 

Podzimní počasí bývá někdy po-
chmurné a mlhavé. Letos tomu tak není 
a léto jako by nechtělo odejít. A tak nás 
napadlo – co takhle do ZOO? Byla to víc 
než dobrá volba. Den byl jako vymalo-
vaný, sluníčko vytáhlo zvířátka do ven-
kovních výběhů, a tak si letošní pod-
zimní výlet do ZOO naše školka užila. 

„Že je podzim v plném proudu 
teď už každý ví,

co prožijem, kam pojedem, 
příští článek napoví.“

za MŠ „Školní“ Naďa Svobodová
Foto Věra Kahánková

„MŠ Školní“
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Říjen byl opravdu velice pestrý, celý 
měsíc se odehrával v duchu sklizně 
a měnící se přírody, která se chystá 
na zimní spánek. 

Protože nejen děti, ale i my jsme mls-
né jazýčky, tak jsme téma začali ovocem 
a jaké jiné ovoce je pro nás nejtypičtěj-
ší kromě švestek … samozřejmě jabl-
ka. Z dětí se stali malí kuchtíci a peka-
ři a připravili jsme si vynikající jablka 
v županu a štrúdly. Všechny děti pilně 
oškrabávaly jablíčka, strouhaly a dělaly 
plátky do „županového“ těstíčka. Pak už 
se jen zadělávalo těsto, válelo a stáčelo, 
v kuchyni se smažilo, nakonec i peklo 
a ta vůně byla úžasná. Ale co vůně, na-
konec jsme si všichni pochutnali na vy-
nikajících jablečných dobrotách.

A aby toho sladkého nebylo moc, tak 
přišla na řadu i zelenina a hlavní slovo 
dostaly brambory. Děti opět přiložily 
ruku k dílu a musím uznat, že jsou ve-
lice šikovné a mnohým šla práce nád-
herně od ruky. Co Vám budu povídat, 

byl to šrumec, ale nakonec jsme si opět 
pochutnávali na bramborových plac-
kách, domácích hranolkách, pečených 
bramborách, bramborách na loupačku 
a vynikajících domácích chipsech. Při 
práci jsme si povídali, jak takový bram-
bor vlastně vyroste a jak dlouho trvá 
a čím musí projít, než se dostane třeba 
k obědu na náš stůl. To vše jsme uza-
vřeli zábavným představením „Křou-
pat zdravě, dá se hravě“ v kulturním 
domě ve Frenštátě p. R., ve kterém vy-
stupovala Michaela Dolinová. Myslím, 
že se tato tečka dětem velice líbila, byla 
plná písní, u kterých děti tančily, a str-
hujícího pohádkového příběhu.

Konec měsíce byl věnován přírodě, 
zvířátkům a všem změnám, které nám 
podzim za okny mateřské školy nabízí. 
I naše třída se naladila do podzimních 
barev a jelikož počasí bylo stále krás-
ně teplé, tak jsme v každé volné chvíli 
vyráželi do přírody a nedalekého lesa. 
V mateřské škole nás navštívila paní 

z krajské veterinární zprávy s pro-
gramem „Máme rádi zvířata“, kde si 
s dětmi povídala o tom, jak se máme 
ke zvířátkům chovat, co dělat, když 
vidí, že nějaké zvíře strádá a třeba i jak 
pomoci zvířátkům v lese přes zimu. 
Podnikli jsme dobrodružnou výpravu 
za sčítáním ptačích budek a hledáním 
krmelce. No a jak nejzábavněji uzavřít 
téma o zvířatech …. přece výletem do 
ZOO. Tentokrát jsme opět vyrazili do 
ostravské ZOO, kde, ač pod mlžnou pe-
řinou, bylo príma. Omrkli jsme plame-
ňáky, lvy, hrochy, krokodýly, opičky, 
rybky, hady a všelijaké brouky, želvy, 
žirafy, zebry a plno dalších … ale nej-
větší úspěch slavila morčata. Na závěr 
nás čekal vynikající oběd a cesta pa-
rádním autobusem opět zpátky domů. 
Za ochotu, bezpečnou jízdu a hezký 
přístup k dětem děkujeme panu Pet-
ru Glembkovi.

Za mateřskou školu napsala 
Bc. Jana Klímková

MŠ „Dolní“ – Barvy podzimu

Vážení, 
dovolujeme si Vás informovat o konání dalšího roční-

ku Benefičních koncertů v rámci projektu Děti k dě-
tem, který se uskuteční v 5 městech a obcích MSK v prů-
běhu měsíce prosince 2019, vždy od 19 hod.

Jde o projekt, jehož cílem je finančně podpořit a za-
pojit handicapované či jinak sociálně znevýhodněné 
děti. Výtěžek z koncertů je věnován dětem vybraných 
dětských domovů v MS kraji.

Letos vás zveme na šestici těchto koncertů:
2. 12. Petr Bende & Sólo Cimbál & Basa,  

Orlová, cena vstupenky 490 Kč

3. 12. Vašo Patejdl, host Markéta Konvičková,  
Ostrava, cena vstupenky od 640 Kč

4. 12. Markéta Konvičková, host Vašo Patejdl,  
Frýdek-Místek, cena vstupenky od 350 Kč

10. 12. Jitka Zelenková,  
Karviná, cena vstupenky 390 Kč

11. 12. Lubomír Brabec,  
Čeladná, cena vstupenky 320 Kč

17. 12. Petra Janů,  
Ostrava-Radvanice, cena vstupenky 350 Kč

Koncerty se konají pod záštitou hejtmana Moravsko-
slezského kraje.

Vstupenky jsou již v prodeji na www.ticketstream.cz.

Benefiční koncerty

Co se děje v okolí
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v pátek 6. 12. 2019
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. 

v pátek 6. 12. 2019
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. 

proběhne ve středu 13. 11. 2019 

sraz v 17:00 na Huťařství

S sebou lucerničku, lampión nebo jakékoliv jiné světýlko. 

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

Prosíme, doneste něco dobrého na zub. 
Upozornění: V tento den se nebude v Sokolovně konat cvičení rodičů s dětmi.
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20 – I N Z E R C E 11/2019

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

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

Telefon: 603 315 738
* * *

RÁDI BYCHOM KOUPILI RODINNÝ DŮM, 
nebo stavební pozemek v Kunčicích pod Ondřejníkem. 

Peníze máme v hotovosti z prodeje dvou bytů  
ve Frýdku-Místku. Děkujeme za jakýkoliv kontakt.

Tel.: 770 653 100 (KURKO reality, Nieslanikova)

* * *
KDO PRONAJME RODINNÝ DŮM 

v této lokalitě a okolí? 
Možnost výměny s bytem 2+1 v Ostravě dle domluvy.  

Rašková Šárka

Tel.: 776 314 115
* * *

PRÁCE !!! 
Restaurace Skalka, Kunčice pod Ondřejníkem 310, 
přijme servírku / číšníka na výpomoc o víkendech. 

Vhodné jako přivýdělek, i pro studenty. 

Volejte 603 150 486 nebo 732 672 975

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 


