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Milí sousedé,
v tomto úvodníku bych Vás chtě-

la upozornit na (nejen) kulturní udá-
losti, které mají vazbu na Kunčice, 
konkrétně na naši Galerii Karla Svo-
linského. 

Na straně 5 najdete upoutávku 
na Kulturně – publicistický týdeník, 
konkrétně na víkendovou přílohu 
v sobotu 21. 11., do které připravil 
pan doktor Jiří Kamen pořad s ná-
zvem Je moderní umění obludou? 
Zajímavá otázka, což? Je nám oprav-
du ctí, že sem za námi do Kunčic pod 
Ondřejníkem pan Jiří Kamen, rozhla-
sový kulturní publicista, autor roz-
hlasových her a dokumentů, spisova-
tel, na začátku září přijel. Osobně si 
galerii prohlédl a vyzpovídal hlavní 
aktéry nové podoby galerie a po te-
lefonu následně také paní Adélu Pet-
rovou, dceru zakladatele naší galerie, 
pana Zdeňka Šrubaře. Galerie i Zdeň-
kova nadčasová myšlenka jej tak za-
ujaly, že místo původně uvažované 
10minutové krátké glosy připravil 
celou reportáž. Tak si v sobotu 21. 11. 
od 10:30 nalaďte Český rozhlas, sta-
nici Vltava. Já se přiznám, že poprvé 
v životě. 

V galerii se toho již událo hodně. 
Kulturou, konkrétně zkouškami no-
vých písní k albu letních 11 PODOB 
LÁSKY, zněla galerie na začátku let-
ních prázdnin. A jak to celé dopadlo 
se dočtete na straně 6. 

A začátkem října se do galerie vy-
dali všichni aktivní voliči. I zde patři-
lo nejvíce hlasů nakonec vítězné, nyní 
již paní senátorce, Heleně Pešatové. 

Na závěr Vám popřeji něco, co není 
klišé nikdy a v této době již vůbec ne. 

PEVNÉ ZDRAVÍ!  Vaše Míša

Slovo starostky

Poděkování  
hasičům

3
Otevírací doba  
úřadu během Vánoc

Pořad o Galerii  
a Zdeňku Šrubařovi

4
Vyšlo album  
11 PODOB LÁSKY

5 6

Nabídka pomoci
Milí sousedé,

pokud nemáte rodinu ani nikoho blízkého, kdo by Vám mohl v zajištění zá-
kladních životních potřeb pomoci, včetně nákupu léků a potravin, obraťte se 
o pomoc na vedení obce. 

Starostka: Michaela Šebelová         mobil: 724 161 964
Místostarosta: David Fojtík          mobil: 736 773 930

Rádi Vám pomůžeme. Dávejte na sebe, prosím, pozor a dodržujte uvedená 
doporučení. 

Vážení spoluobčané, sousedé, pokud víte ve vašem okolí o někom, kdo by 
mohl být osamocený, prosím dejte nám vědět, aby nikdo nezůstal bez pomoci.

Policejní srdce bije pro záchranáře

Věřím, že nejen Policejní srdce bije pro záchranáře.  
O posledním říjnovém víkendu se na dveřích obecního úřadu  
objevilo nádherné poděkování Policie ČR všem zdravotníkům.  

Šíříme tedy dále a k PODĚKOVÁNÍ SE PŘIPOJUJEME.
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V pátek 30. října na obec dorazil nový 
automobil na údržbu obce. Jedná se 
o vozidlo Bonetti s pohonem 4x4 a ná-
stavbou nosič kontejnerů. Díky této ná-
stavbě je vozidlo velice variabilní v pří-
padné výbavě, a díky tomu může plnit 
úkoly v obecní údržbě po celý rok. Mo-
mentálně máme ve výbavě kontejner 
na převážení bioodpadu (haluzí a trá-
vy) a dále čekáme na dodávku zimního 
příslušenství sypače vozovek a sněhové 

radlice. Toto příslušenství bylo objedná-
no s předstihem, je i vyrobené, bohužel 
vlivem nakažení pracovníků dodavatel-
ské firmy nemocí Covid- 19 je dodávka 
a montáž tohoto vybavení momentálně 
posunuta na pozdější dobu. 

Do budoucna bychom se rádi vyba-
vili větším počtem kontejnerů na bio-
odpad, které by bylo možné rozmístit 
po obci, a tím rozšířit počet míst, kde 

by občané mohli odevzdat přebyteč-
nou trávu a ořezané větve. Mezi další 
plánovanou výbavu patří kartáč na za-
metání komunikací, abychom se stali 
soběstační při jarním čištění místních 
komunikací od zimního posypu.

Věříme, že nám vozidlo bude dobře 
sloužit a stane se praktickým, a hlavně 
užitečným pomocníkem každodenní 
údržby. David Fojtík, místostarosta

Jedná se o historický kostel svaté-
ho Michaela v zahradě Kinských, zná-
mý také jako chrám sv. archanděla Mi- 
chaela. Chrám je majetkem hlavního 
města Prahy, několik desítek let jej má 
ve správě a v užívání pravoslavná církev. 

Příběh tohoto kostelíka je hodně po-
dobný tomu našemu. Kostel sv. Michaela 
byl přemístěn do Prahy v roce 1929 při 
příležitosti oslavy 10. výročí připojení 
Podkarpatské Rusi k Československu po 
první světové válce. Jednalo se o dar Ru-
sínů svému tehdejšímu hlavnímu městu, 
Praze, jako jejich typické lidové stavby.

Tento celodřevěný kostel byl celý ro-
zebrán a přestěhován do Prahy z ves-
nice Medvědovce v blízkosti Mukačeva 
na dnešní ukrajinské straně slovensko-
-ukrajinské hranice v Karpatech. Sem 
byl přemístěn původně z obce Velké 
Loučky v roce 1793. Jednotlivé části se 
pečlivě rozebraly, očíslovaly a odvezly 
čtyřmi plně naloženými železničními 

vagóny do Prahy, kde se zase posklá-
daly dohromady.

Náklady spojené s touto operací 
hradilo Národní muzeum za podpo-

ry Ministerstva školství ČR a osvěty 
Československé. Chrám se stal sou-
částí sbírek národopisného oddělení 
Národního muzea v Praze.

Letos to v rámci akce Otevřené chrámy, která měla kvůli anti-Covid opatřením o dva měsíce 
kratší sezónu, bylo 1375 osob. Včetně prázdninových střed, jejichž provoz financuje obec. Mně se 
to zdálo jako krásné číslo. Víte ale jaká byla loňská návštěvnost? … 2304 osob! 

Děkuji všem průvodcům za jejich práci, paní Andree Węglarzyové, koordinátorce církevní tu-
ristiky z Biskupství ostravsko-opavského za skvělou spolupráci. Také našemu panu faráři a paní 
Evě Žurkové, která se o kostelík již mnoho let krásně stará. Těšíme se na další sezónu.  -MŠ-

Nový automobil na údržbu obce

Věděli jste, že náš dřevěný kostelík má „brášku“ i v Praze?

Zajímá Vás, jakou měl letos návštěvnost  
náš dřevěný kostelík?

Obec informuje

Pro zajímavost 
Pořizovací cena pracovního stroje BONETTI SS FX 100/MOES byla 2.406.690 Kč, 

včetně DPH. Vozidlo jsme si pořídili na leasing a budeme jej splácet po dobu pěti 
let. Sypač vozovek (o objemu 1 m3 s otočným nerezovým rozmetadlem a ovládá-
ním množství a šířky posypu z kabiny) a sněhovou radlici (čelní rovná s hydrau-
lickým přetáčením, odpružená proti čelním rázům a příčnému náklonu, včetně 
zdvihacího zařízení) jsme pořídili za 399.300 Kč, včetně DPH.

Sbírka na opravu kostela  
svatého Michaela 

Bohužel letos 
v den státního svát-
ku 28. října přesně 
tento kostelík zni-
čil požár. Na obno-
vu kostelíka může-
me přispět i my.

Sbírka na opravu kostela svatého Michaela se 
bude konat na území České republiky do 4. listopa-
du 2021. Finanční prostředky se budou shromaž-
ďovat na transparentním bankovním účtu s číslem 
500089822/0800. Děkujeme.

Autor: VitVit – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40015590

Leoš Kučera, GŘ HZS ČR
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Jiří Maštalíř 97 let
Marie Cvíčková 92 let
Irena Jalůvková 90 let
Miroslav Bernovský 88 let
Emilie Štochlová 87 let
Jiřina Kupčíková 85 let
Anděla Šrubařová 83 let
Alena Hažová 75 let

Pavla Zeťáková 75 let
Bohuslava Šigutová 75 let
Jarmila Kapitánová 75 let
Marie Lukešová 75 let
Vladimír Bača 70 let
Svatopluk Káňa 70 let
Zdeněk Řezníček 65 let
Miroslav Mrkva 65 let

Zdeněk Vacula 65 let
Naděžda Cochlarová 60 let
Květoslava Oprštěná 60 let
František Zika 60 let

Všem jubilantům přejeme hod-
ně zdraví, lásky a optimismu do dal-
ších let.

Jubilanti listopad 2020
Společenská rubrika

Vzpomínky

Dne 1. listopadu 2020 by se dožil 80 let  
pan František Krpec. 

S láskou vzpomíná syn Svaťa, dcera Blanka  
a vnoučata Petr a Blanka s rodinami.

Rozloučení
V měsíci říjnu jsme se naposle-

dy rozloučili s paní Marií Bílkovou 
a paní Jarmilou Šrubařovou.
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Silný vítr, který se prohnal naší obcí 
první říjnový víkend, nepotrápil jen 
volební komise, představitelé obce 
a naše spoluobčany, ale také naše ha-
siče, kteří v sobotu 03.10.2020 vyjíž-
děli celkem sedmkrát k popadaným 
stromům. Stromy znemožnily prů-
jezdy silnicemi napříč obcí, popadaly 
na dráty elektrického vedení, poniči-
ly ploty i hospodářskou budovu. Také 
v neděli 04.10.2020 vyjížděla jednotka 
ke spadlému stromu.

Ani v dalších dnech si Jednotka ne-
odpočinula. Už 7. října likvidovala dal-
ší, nebezpečně větrem nahnutou lípu, 
která ohrožovala rekreační chatku 
u penzionu H-resort. V úterý 13. říj-
na byla povolána k čištění propustku. 
V pondělí 19. října likvidovala vosí 
hnízdo na půdě rodinného domu. Dal-
ší, tentokrát nakloněná vrba, zaměst-
nala hasiče 21. října. Jednotka vrbu 
pokácela na pařez a vrátila se zpět na 
základnu. Už hodinu na to vyjížděli 
hasiči znovu, a to k ucpané kanaliza-
ci dešťově vodu. Jednotka pročistila 
kanalizaci pomocí kanálového krtka.

V pondělí 12. října došlo v obci 
k požáru části rodinného domu č. p. 
712. Na tento zásah vyjely celkem 
čtyři jednotky Hasičského záchran-
ného sboru, jednotka Moravsko-
slezského kraje – ze stanice Frýdek-
-Místek a společně s ní tři jednotky 
dobrovolných hasičů – Kunčice pod 
Ondřejníkem, Frenštát pod Rad-
hoštěm a Čeladná. Kunčická Jednot-
ka vyrazila na místo zásahu do čtyř 
minut od nahlášení, po sedmi minu-
tách od nahlášení požáru zahájila 
zásah. Po příjezdu na místo událos-
ti jednotka provedla průzkum, kte-
rým byl zjištěn kouř vycházející ze 
střechy domu a z otevřených vstup-
ních dveří. Následně bylo vytvoře-
no dopravní vedení před vstup do 
domu a jeden útočný proud, se kte-
rým průzkumná skupina postupo-
vala objektem v dýchací technice. 
Průzkumem uvnitř budovy byl zjiš-
těn požár v prostoru ložnice, který 
byl lokalizován a společně s jednot-
kou SDH Frenštát byla následně na-
sazena přetlaková ventilace k od-

větrání silně zakouřeného domu. 
Jednotka SDH Frenštát dále vytvo-
řila druhý útočný proud do druhého 
parta přes balkón. Po příjezdu jed-
notky HZS FM bylo veliteli předáno 
velení a následně členové kunčické 
jednotky prováděli rozebírání části 
konstrukcí v ložnici. Během zásahu 
byl nasazen kyslík prostřednictvím 
soupravy SATURN OXY osobě, kte-
rá se nadýchala kouře a velitel zá-
sahu na místo povolal posádku ZZS 
MSK, které jsme postiženou osobu 
následně předali. Členové jednotky 
také asistovali vyšetřovateli příčin 
požáru, zjistilo se, že příčinou byla 
technická závada na elektroinsta-
laci. Rodinný dům je po požáru zce-
la neobyvatelný, protože byl silně 
zakouřen a vnitřní vybavení domu 
bylo zcela zničeno.

Všechny zásahy se obešly bez zra-
nění. Děkujeme hasičům za jejich prá-
ci a obětavost.

Na základě podkladů 
Miroslava Kahánka 

zpracovala Kristýna Majerková

Činnost JSDH Kunčice pod Ondřejníkem v měsíci říjnu

Poděkování hasičům za rychlý zásah 
Rodina Špačkova tímto děkuje všem hasičům, kteří zasahova-

li dne 12.10.2020 při požáru v Kunčicích pod Ondřejníkem 712.
Díky okamžitému příjezdu se podařilo velmi rychle dostat oheň 

pod kontrolu a tím zabránit ještě větším škodám.
Moc děkujeme!!!! Martina a Dalibor Špačkovi
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Aktuální roční obdo-
bí sebou nyní přináší 
i pozdní rozednívání či 
brzké stmívání, dále tak 
související povětrnost-

ní vlivy – mlhu, hustý déšť či sněžení. 
Moravskoslezští preventisté spolu s do-
pravními policisty a krajským koordiná-
torem BESIPu započali opětovně apelo-
vat na nejzranitelnější účastníky silnič-
ního provozu – chodce i cyklisty – aby 
nepodceňovali tuto skutečnost a dbali 
na svou viditelnost.

Preventivní akce s názvem „Nebuďte 
neviditelní“ byla 5. října 2020 zahájena 
například v Ostravě (Hrabůvce) či na 
Bruntálsku. Preventisté spolu s kolegy 
z dopravní služby však do terénu vyrá-
ží celý týden a zejména chodcům při-
pomínají základní zásady bezpečného 
pohybu na silnicích v době snížené vi-
ditelnosti. Následný den (6. října 2020) 
preventisté s dopravními policisty za-
mířili za zranitelnými účastníky sil-
ničního provozu opět na Ostravsko, ale 
i na Krnovsko, Třinecko či do Kopřivni-
ce. S preventisty se však chodci setkali 
či setkají též na Karvinsku či Opavsku.

Díky užití retroreflexního prvku 
může řidič zaregistrovat chodce až na 
vzdálenost 200 metrů. Je-li však cho-
dec oblečen do tmavého ošacení, řidič 
jej spatří na vzdálenost až desetkrát 
menší (cca 20 metrů). Reflexní prvky je 
vhodné umístit na pohyblivé části těla, 
nejlépe na kotník či zápěstí (případně 
obě místa), vždy na stranu směrem do 
vozovky tak, aby prvky byly viditelné 
a díky nim se stal viditelným i chodec. 

Dětem je vhodné opatřit oblečení 
s reflexními doplňky, reflexní materiál 
by měl být i součástí školních brašen či 
batohů. Zejména mladší školáci mohou 
být méně soustředění, někteří ještě 
neumí předvídat a odhadovat vzdále-
nost. Je zapotřebí, aby byli co nejvíce 
viditelní a řidič měl vůbec možnost 
včas zareagovat. Dopravní výuce nej-
menších školáků se preventisté věnují 
permanentně prostřednictvím před-
nášek a besed, za všechny lze připo-
menout projekty například Zebra se za 
Tebe nerozhlédne, Policejní pohádky 
či Markétina dopravní výchova.

Někteří starší školáci zas při pohybu 
v silničním provozu užívají sluchátka 

a poslouchají hudbu. Tato skutečnost 
pak může komplikovat orientaci v kri-
tické dopravní situaci, opět je vhodné, 
aby „nebyli neviditelní“ a řidič měl šan-
ci reagovat. Ohroženou skupinou jsou 
však také senioři. Jejich pohyblivost 
může být limitována, stejně jako zrak 
či sluch. Orientace seniora v silničním 
provozu tak může být svízelnější. 

Nejen zmíněné nejohroženější sku-
piny při preventivní akci „Nebuďte ne-
viditelní“ policisté při preventivní akci 
oslovili a věnovali jim reflexní pásky. 
Některým chodcům vysvětlili vhodné 
umístění reflexního předmětu, neboť 
jej lidé umístili nesprávně a v tmavém 
oblečení byli skutečně obtížně viditelní. 

Sníženou viditelnost definuje zákon 
jako situaci, kdy účastníci provozu na 
pozemních komunikacích dostatečně 
zřetelně nerozeznají jiná vozidla, oso-
by, zvířata nebo předměty na pozemní 
komunikaci, například od soumraku do 
svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště 
nebo v tunelu. Zákon také ukládá po-
vinnost chodcům, pohybují-li se mimo 
obec za snížené viditelnosti po krajnici 
nebo po okraji vozovky v místě, které 
není osvětleno veřejným osvětlením, 
mít na sobě prvky z retroreflexního 
materiálu umístěné tak, aby byly vidi-
telné pro ostatní účastníky provozu na 
pozemních komunikacích. 

mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař

„Nebuďte neviditelní…“

Pondělí 21.12.2020 8:00 - 10:00     14:00 - 17:00
Z důvodu mimořádných opatření může být otevírací doba změněna

Úterý 22.12.2020  zavřeno

Středa 23.12.2020  zavřeno

Čtvrtek 24.12.2020 Štědrý den zavřeno

Pátek 25.12.2020 1. svátek vánoční zavřeno

Pondělí 28.12.2020 8:00 - 10:00     14:00 - 17:00
Z důvodu mimořádných opatření může být otevírací doba změněna 

Úterý 29.12.2020  zavřeno

Středa 30.12.2020  zavřeno

Čtvrtek 31.12.2020 Silvestr zavřeno

Pátek 01.01.2021 Nový rok zavřeno

Pokladna obecního úřadu bude v lednu otevřena až  
25.01.2021. Vyúčtování vodného a stočného - pokladna 
otevřena až 11.01.2021.   Děkujeme za pochopení.

Mgr. Michaela Šebelová, starostka obce

Otevírací doba obecního úřadu během vánočních 
svátků a začátkem nového roku 2021
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Policisté z obvodního oddělení No-
šovice na Frýdeckomístecku se můžou 
pyšnit svou prací. Na začátku minulé-
ho týdne kontrolovali rekreační chaty 
zejména v horských oblastech svého 
území. V průběhu kontrol „narazili“ 
na jim dobře známého muže. Na zá-
kladě místní a osobní znalosti věděli, 
že se jedná o důvodně podezřelého, na 
kterého byl vydán předchozí souhlas 
k zadržení pro podezření ze spáchání 
majetkové trestné činnosti. Následně 
byl zadržen a předán do rukou krimi-
nalistů, kteří v dobré práci pokračova-
li. Při výslechu se 58letý muž doznal 

k 14 činům vloupání do rekreačních 
chat v Beskydech, kdy polovina pří-
padů nebyla prozatím poškozenými 
oznámena.

Recidivista byl opakovaně odsou-
zen za majetkovou trestnou činnost 
a v polovině srpna tohoto roku byl 
z výkonu trestu propuštěn. Náprava 
mu však nevydržela dlouho. Už po pro-
puštění měl vniknout do jedné z chat, 
ve které pobýval až do doby svého 
zadržení. Ve většině případů se měl 
do objektů dostat po rozbití skleněné 
výplně. Z chat většinou měl brát jídlo, 
léky, ale také boty. 

Komisař proti muži zahájil trestní 
stíhání a obvinil ho ze spáchání přeči-
nů krádeže a porušování domovní svo-
body. Právní kvalifikace byla rozšířena 
také o přečin maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání z důvodu, že 
byl muži mimo jiné uložen trest záka-
zu pobytu v okrese Frýdek-Místek na 
dobu 4 let, tedy platnost tohoto záka-
zu trvá do roku 2024. Na soudní líčení 
si obviněný muž počká ve vazební věz-
nici, o které rozhodl soudce. V úkonech 
trestního řízení i nadále policisté pra-
cují. por. Bc. Eva Michalíková

komisař

V posledních asi patnácti letech do-
šlo v našich lesích nejen k přemnožení 
kůrovce a následně ke kůrovcové ka-
lamitě, ale taky ke značnému úhynu 
našich jasanů – jasanu ztepilého a ja-
sanu úzkolistého.

Hlavním důvodem úhynu je jejich 
napadení houbou, důsledkem toho 
je nemoc, která se odborně nazývá 
nekróza jasanu (Hymenoscyphus 
fraxineus). Tato houba je známa pod 
názvem Chalara fraxinea, která byla 
do Evropy zavlečena pravděpodob-
ně z Asie. 

Nemoc se šíří vzduchem. Jeden 
strom dokáže nakazit další ve vzdá-
lenosti až několika kilometrů. Šíří se 
jak v lesních porostech, tak ve stro-
mořadích podél cest, i na jednotlivě 
rostoucích jasanech.

Prvotním příznakem nemoci je 
chřadnutí a usychání listí. Houba se 
dostává kůrou do kmene stromu a pak 
postupně napadá celý strom. Opadá-
vají již suché větve, na kmeni se vytvá-
řejí rakovinové nádory, kůra praská, 
zaniká kořenový systém atd... Vlivem 
bouřlivého větru pak často dochází 
k vyvrácení takto nemocných stro-
mů. Můžeme si všimnout, že kořenový 
systém u těchto stromů už prakticky 
neexistuje.

Ochrana proti této nemoci je v zása-
dě nemožná. Její intenzita se dá znač-
ně zpomalit likvidováním napadané-
ho listí pod stromem, a to z důvodu, 
že na uschlém listí se kultivuje první 
stádium houby.

Dalšími škůdci jasanů jsou přede-
vším lýkohub jasanový a lýkohub zr-

nitý. Oba tito kůrovci, larvy i dospělí 
brouci, žijí především v lýku, ale i ve 
dřevě a kůře. Živí se lýkem a dřevem. 
Pod kůrou v lýku můžeme vidět kla-
sické kůrovcové požerky. Stromy po 
napadení postupně usychají. Na kůře 
jsou často pouhým okem viditelné 
vyklované dírky po zásahu „doktorů 
lesa“, ptáků z čeledi datlovitých (datel, 
strakapoud, žluna), pro které jsou tito 
kůrovci vítaným zpestřením jejich jí-
delníčku.

Závěrem bych Vám chtěl doporučit, 
abyste si více všímali zdravotního sta-
vu jasanů poblíž Vašich domovů, pro-
tože v poslední době stále častěji do-
chází k vyvrácení nemocných stromů 
vlivem silných větrů.   

Odborný lesní hospodář  
Tomáš Svoboda

Objasněná série vloupání do rekreačních chat…

Proč odumírají jasany

Nalaďte si Český rozhlas, stanici Vltava, možná poprvé v životě
Víkendová příloha – vysílání 21. 11. 2020 
Kulturně-publicistický týdeník. Připravil a uvádí Jiří Kamen.

10:30 Je moderní umění obludou? 
Reportážní návštěva nových prostor unikátní galerie se stálou expozicí grafik, soch, 
obrazů a fotografií v Kunčicích pod Ondřejníkem, kterou v budově základní školy za-
ložil učitel a fotograf Zdeněk Šrubař. -MŠ-
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28. 10. 2020 vyšlo u Indies Scope 
očekávané album Mariana Friedla 
11 PODOB LÁSKY věnované památce 
houslistky a zpěvačky Jitky Šuranské 
(1978–2019), která stála u jeho zrodu. 
Album nahrála kapela Odysea Maria-
na Friedla. Obsahuje sedm lidových 
a devět autorských písní zakořeně-
ných v tradiční hudbě Západních Kar-
pat, jejichž spojnicí je láska. Stylově je 
deska rozkročená mezi folkem, folklo-

rem, jazzem a world music.  
„Lásku jsme prožívali, hodně o ní 

zpívali i společně promýšleli s mou 
kamarádkou a spoluhráčkou Jituš-
kou Šuranskou. Opustila nás náhle 
v loňském roce, zanechala po sobě 
hlubokou díru v našich srdcích. Čím 
vážnější byl její stav, tím usilovněji 
jsem pracoval na přípravě nového 
alba, které jsme chtěli společně na-
točit v létě 2020. Moc jsem si přál, 
aby jí i tato vize pomohla překonat 
těžký úkol, před nímž stála. Bylo 
nám ale souzeno jinak... 11 PODOB 
LÁSKY jsem natočil společně s krás-
nými lidmi, kteří mě obklopují řadu 
let na památku nádherného člově-
ka,“ říká Marian Friedl, autor projek-
tu. Připomínáme jeho rozhovor v na-
šem zářijovém vydání.

Kapela, kromě kapelníka Mariana 
Friedla zpívajícího a hrajícího na klari-
net, kobzu, malý cimbál, lidové píšťaly, 
salašnickou trúbu, dále zahrnuje zpě-
vačku Sabrinu Pasičnykovou, houslist-

ku a zpěvačku Petru Jelénkovou a dále 
jazzové jádro úspěšného ansámblu Be-
ránci a vlci. To tvoří saxofonista Štěpán 
Flagar, kytarista Rostislav Hus, kontra-
basista Martin Kocián a bubeník Mi-
chal Wierzgoń. Tuto základní sestavu 
doplnili pak hosté: zpěvačka Míša Ví-
tová, houslista Pavel Motyka, bajanis-
ta Vojtěch Drnek, kontráši Eliška Smet-
ková a Petr Domčík, perkusista Marek 
Hlosta, gajdoš Vlasťa Bjaček, zpěváci 
Dušan Strakoš, Martin Skotnica, Lu-
káš Mrkva a Ženský sbor Kudlanky 
z Kudlovic. Celkem se na natáčení po-
dílelo 30 zpěváků a instrumentalistů.

Album obsahuje 16 písní v celko-
vém čase 75:18 min. Nahrávalo se ve 
Zlíně ve Studiu V, mix a mastering Bro-
nislav Šmid, akvarel a grafická úprava 
obalu Magdalena Říčná, výkonný pro-
ducent Marian Friedl.

CD objednávejte u autora 
zde: https://navolnenoze.cz/
prezentace/marian-friedl/

11 PODOB LÁSKY vznikalo i u nás a už je na světě

Ze života školy a školky

Ve středu 23. září 
jsme využili jednoho 
z krásných dnů babího 
léta a v kontextu sílí-
cího trendu vyučování 
venku jsme se vydali na 

pěší túru Kunčicemi. 
Aby naše kroky měly i nějaký hlubší 

smysl, zaregistrovali jsme se na spor-
tovně-charitativní akci pořádanou 
Nadací Terezy Maxové „Hýbejte se 
s TERIBEAREM aneb Prima pohyb 
s medvědem“.

Každá třída jako celek za společnou 
procházku či běh získala pro ohrože-

né děti 500 Kč, které uhradí partneři 
nadace.

Z deseti oblastí, ve kterých Nadace 
Terezy Maxové pomáhá, si druháci od-
hlasovali, že chtějí pomoci ohroženým 
těhotným maminkám.

Náš dopolední okruh měl 7 km. 
Cestu jsme si zpestřili poznáváním 
rostlin a živočichů vyskytujících se 
v našem okolí, v lese jsme postavi-
li domečky pro skřítky a v Hospůd-
ce na Maraláku, což byl nejvyšší bod 
našeho výšlapu, jsme se odměnili 
nanukem. S medvědem, jehož hes-
lem je, že hrdinou může být každý, 

jsme ušli 18x7 km, tedy společných  
126 km.

Méďa TERIBEAR nás za vynalo-
žené úsilí odměnil nejen dobrým po-
citem, že můžeme pomoci, radostí, 
že se můžeme učit i venku, ale i me-
dailí a sportovními šátky, které nám  
nadace zaslala jako poděkování za 
přízeň.

Touto akcí jsme se přidali k Bra-
trstvu medvědí tlapky a jsme odhod-
laní se v příštím roce opět setkat a tře-
ba i o nějaký ten beskydský kilometr 
svoje skóre navýšit. 😊

Ivona Hrubišová

Jeden za všechny, 2.A za TERIBEAR!
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I letos, kdy nás od začátku školní-
ho roku provázejí různá epidemiolo-
gická omezení, probíhalo, dokud to 
bylo možné, v naší družině mnoho 

kroužků. Jedním z nich je velice ob-
líbený DIGI Robotík, v němž jsou děti 
rozděleny do dvou skupin - prvňáčci 
a “ostřílení” druháci. 

Hlavním úkolem u prvňáčků bylo 
seznámení s náplní kroužku a s po-
můckami, se kterými budou celý rok 
pracovat.  Robotické včelky a beruš-
ky byly plně nabité, a tak stačilo dě-
tem jen vysvětlit, jak s nimi mají pra-
covat. V této době plné techniky to 
nebylo vůbec těžké. Děti velice rych-

le pochopily princip programování 
a učení vystřídala zábava. Vyzkouše-
ly si naprogramovat berušky a včelky 
tak, aby projely spletitými uličkami 
města, vyluštily písmenkové rébusy 
a zdolaly překážky z dřevěných sta- 
vebnic.

I když se někdy stalo, že berušky 
i včelky cestu a překážky úplně ne-
zvládly, děti to neodradilo a s chutí se 
pustily se do nového programování.

Bc. Kateřina Gajdzioková

Letošní družinu v oddělení Žabky 
navštěvují naši noví prvňáčci. Jsou ve-
lice šikovní a snaživí.  I když už mají za 
sebou nějaký ten pátek ve škole, i tak 
je pro ně vše nové a někdy i náročné.  
Proto se jim snažíme v družině po-
skytnout hlavně oddech po vyučová-
ní, ale nezahálíme. Děti se vzdělávají 

hravou formou, tvoří a hrají pohybo-
vé i jiné hry.

Naše obec je krásná a byla by škoda 
nevyužít jejích přírodních krás - lesů, 
luk a přírodních stezek. Rozhodli jsme 
se využít pěkného počasí a vyrazi-
li jsme na procházku, kterou jsme si 
protáhli celé tělo, sbírali jsme podzim-
ní přírodniny, plnili jsme různé úko-
ly k procvičení hlaviček a také tvořili, 
např. domečky pro skřítky. 

Všichni jsme si užili spoustu legrace 
a z lesa jsme se vrátili příjemně nabití 
energií a novými poznatky.

Bc. Kateřina Gajdzioková

Kroužek DIGI Robotík

Družina - oddělení Žabky
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Zaměstnanci Základní a mateřské 
školy nesouhlasí, aby v příštím ka-
lendářním roce 2021 byl vyhlášen 
konkurz na místo ředitele Základní 
a mateřské školy Karla Svolinského, 
Kunčice pod Ondřejníkem.

Vybrat osobu zodpovědnou za zdár-
ný chod celé naší základní a mateřské 
školy jistě není nic snadného. Uchazeči 
představí své vize, po uvedení do funk-
ce řídí materiální zabezpečení institu-
cí, práci pedagogů, ale především jim 
záleží na výsledcích jejich práce – na 
úspěšnosti žáků odcházejících na vyš-
ší stupeň vzdělání, na střední školy, na 
kvalitě vztahů na pracovišti. Pokud co-
koli nefunguje, je pak důvod po uply-
nutí funkčního období ředitele vyvo-
lat nové výběrové řízení a zvolit mezi 
kandidáty, kteří se o tento post uchá-
zejí, toho nejlepšího a nejzodpovědněj-
šího. Jestliže však vše funguje jako má-
lokdy dříve, žáci se úspěšně dostanou 
na střední školy, mezi pedagogy a za-
městnanci panují klidné, rovnocenné 
vztahy, spolupracují s vedením školy 
i mezi sebou vzájemně, z řad rodičů 
rovněž vyplývá spokojenost, je s vel-
kým otazníkem, proč potřebuje naše 
škola konkurz na nového ředitele…?

Od nástupu pana ředitele Jarosla-
va Goje do jeho funkce jsme zazname-
nali spoustu dobrých opatření, která 
díky své praxi mohl uplatnit. Vážíme 

si p. ředitele, že s maximálním úsilím 
dobrovolně zajišťuje nebo se podílí na 
projektech EU, získává finanční zdro-
je mimo rozpočet obce, které přináše-
jí škole personální podporu. Povedlo 
se mu stmelit kolektiv všech zaměst-
nanců MŠ a ZŠ (pedagogických i pro-
vozních), jsme jeden tým a to zejména 
proto, že máme dobré vedení a kvalit-
ní podmínky na práci. Také získal pro-
středky na vybavení školy z projek-
tů EU. Přispěl velkou měrou k tomu, 
že se zlepšilo zázemí školní družiny, 
školní jídelny, venkovních sportovních 
prostor a dalšího vnitřního vybavení. 
Základní a mateřská škola se za jeho 
působení velmi výrazně posunula ve 
všech oblastech kupředu. Bez pana 
ředitele by nebyla zajištěna možnost, 
aby mohly navštěvovat MŠ dvoule-
té děti. Vytvořil navíc podmínky pro 
práci s žáky ohroženými školním ne-
úspěchem i s žáky nadanými. 

Uvědomujeme si, že škola je jednou 
z nejdůležitějších součástí obce a téměř 
každý občan i rodič má k jejímu chodu 
co říci. Vyjadřujeme podporu panu ře-
diteli Jaroslavu Gojovi, neboť se mu jí 
ze strany Rady obce, tedy zřizovatele 
Základní školy a mateřské školy Karla 
Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, 
dlouhodobě nedostává. Chceme pouká-
zat na negativní přístup zřizovatele vůči 
jeho osobě a nedostatečnou podporu.

Účast na zastupitelstvu dne 14. 9. 
2020, které bylo veřejné a bylo k dis-
pozici na www.youtube.com k zhléd-
nutí, bylo bohužel staženo. Zde jste 
mohli získat podrobnější informace 
o situaci – vyjádření podpory a to, že 
chceme takto s panem ředitelem spo-
lupracovat i nadále a nepřejeme si, 
aby v příštím roce zřizovatel vyhlá-
sil konkurz na nového ředitele školy. 
Konkurz se vyhlašovat nemusí, pokud 
obec ředitele nechce vyměnit.

Za jeho úsilí mu děkujeme a bude-
me ho nadále podporovat, protože je to 
člověk poctivý, zásadový, spravedlivý 
a čestný, který požaduje hodně kva-
litní práce, ale zároveň vidí i spoustu 
aktivit nad rámec našich povinností.

Pokud je ve škole dobrá atmosfé-
ra, odráží se to pozitivně na výchov-
ně vzdělávacím procesu našich žáků, 
vašich dětí.

Toto potvrzuje svým podpisem 45 
ze 49 zaměstnanců školy.

Chtěli bychom tímto požádat rodi-
čovskou veřejnost o vyjádření podpo-
ry našeho pana ředitele.

Na vědomí: Náměstek hejtmana 
Msk pro školství a sport.

Zaměstnanci školy

Pozn. redakce: Článek je otištěn v ne-
pozměněném znění, tedy tak, jak byl na 
email Obecních novin doručen.

Prostřednictvím webových stránek 
školy jsme se dozvěděli o výše uvede-
né podpoře zaměstnanců naší základ-
ní školy současnému panu řediteli. Ná-
sledně byl text zaslán také do redakce 
obecních novin. Protože vyvolává mno-
ho otázek a některá tvrzení nejsou dle 
našeho názoru zcela přesná, chceme 
níže prezentovat své stanovisko na 
tuto problematiku. 

Co jsme probírali na uvedeném 
Zasedání zastupitelstva obce?

Na program jednání zastupitelstva 
obce konaného dne 14. září 2020 jsme 
měli zařazen bod Základní škola a ma-
teřská škola Karla Svolinského, Kun-
čice pod Ondřejníkem – informace 
o činnosti. Předem jsme panu řediteli 
avizovali, jaká témata chceme projed-
návat. Jednalo se o čtyři podoblasti.
1. Režim školy v rámci opatření pro 

zamezení šíření onemocnění ozna-
čovaného jako COVID-19. 

 - zajímalo nás, jak škola zvládá ztí-
žený provoz zejména s ohledem na 
aktuálně platná protiepidemická 
opatření a také velmi důležitá otáz-
ka distančního vzdělávání.

2.  Závěry České školní inspekce z po-
slední inspekční činnosti na naší 
škole (v materiálech byla přiložena 
Inspekční zpráva Čj. ČŠIT-2159/19-T)

 - patří k povinnostem zřizovatele se 
výsledky inspekční činnosti zabývat.

3.  Výsledky vzdělávání na naší škole
4.  Výše neinvestičního příspěvku zřizo-

vatele na rok 2021 s ohledem na pří-
pravu obecního rozpočtu na rok 2021.

Na jednání jsme pozvali pana Jaro-
slava Goje, ředitele naší školy. 

Bohužel k avizovaným bodům jsme 
se od pana ředitele mnoho nedozvěděli, 
např. k tématu distančního vzdělávání 
prakticky vůbec nic. Místo informací 
k projednávaným tématům vystoupil 
pan ředitel s prezentací svých zásluh 
a různých výtek vůči obci jako zřizova-
teli. Přítomní zaměstnanci školy vyslo-
vili nesouhlas s vypsáním konkurzu na 
ředitele, který ale nebyl ani předmětem 
jednání a není ani na pořadu dne. Bylo 
samozřejmě možné, aby byly veřejně 
prodiskutovány i jiné otázky, nejen ty 
předem avizované. To je na zasedání 
zastupitelstva obce zcela běžná pra-
xe. Například v rámci diskuse. Občané 

mají vždy prostor vznášet své připo-
mínky a podněty. Považovali bychom 
ale za slušné, dostat odpovědi na polo-
žené otázky.

Jak se to má se záznamem 
ze zasedání?

Jednání zastupitelstva obce je samo-
zřejmě veřejné a již několik let jej také 
nadstandardně můžete sledovat on-
line. Záznam přenosu jednání ale nesmí 
být bez řádné anonymizace zveřejněn, 
protože na zastupitelstvu jsou často 
např. při projednávání majetkových zá-
ležitostí, zmiňovány osobní údaje maji-
telů nemovitostí (jejich data narození, 
adresy). Po odvysílání přenosu zastu-
pitelstva proto tento záznam není ni-
kdy dále veřejně přístupný. Nebyl tedy 
v žádném případě účelově “stažen”.

Kdo skutečně realizuje 
zmíněné dotace?

Projekty, na které se podařilo získat 
dotace a díky nimž se podařilo vybudo-
vat venkovní sportovní zázemí (multi-
funkční hřiště, běžecký ovál, školkovou 
zahrada), zázemí pro školní družinu, dva 
projekty vybavení odborných učeben, 

KONKURZ na ředitele školy NE!!!

Reakce vedení obce na výzvu zaměstnanců školy  
a některá v ní obsažená tvrzení
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novou přístavbu školy a galerii, nová 
okna a topení v tělocvičně – to vše jsou 
projekty realizované obcí. Samozřejmě 
v nutné součinnosti se zaměstnanci ško-
ly. Za spolupráci na projektech realizo-
vaných v loňském roce jsme zaměstnan-
cům školy poděkovali a ředitel školy za 
toto dostal mimořádnou odměnu. Říze-
ní a administrace těchto projektů klad-
la velké časové nároky na vedení obce 
i zaměstnance obce.  Je potřeba si dále 
uvědomit, že všechny tyto projekty mu-
sel zřizovatel, tedy obec, dofinancovat 
z vlastních zdrojů. Přesto obec poskyt-
la škole dostatek dalších finančních pro-
středků, aby mohla pořídit např. nový 
nábytek do sborovny, kabinetů, moder-
nizovala své vybavení. Samozřejmě, že 
modernizovat a obnovovat je stále co, 
nejde ale úplně všechno najednou…

Je naše škola podfinancovaná?
Často opakující se výtkou pana ře-

ditele je údajně nedostatečné finanční 
zajištění školy.

Na naší škole nám velmi záleží a v po-
sledních letech jsme do ní a její moderni-
zace opravdu hodně investovali.

Zde několik čísel:
V letech 2006-2010 šlo z rozpoč-

tu obce do Základní a mateřské školy 
celkem 19.151.262 Kč, což činilo 13 % 
z celkových výdajů obce.

V říjnu 2010 jsme byli poprvé zvole-
ni do zastupitelstva obce, které o roz-
počtu na konci roku rozhoduje. Sou-
časná starostka na pozici radní a pan 
místostarosta jako zastupitel.

V letech 2011-2014 šlo z rozpoč-
tu obce do Základní a mateřské školy 
celkem 39.917.674 Kč, což činilo 16 % 
z celkových výdajů obce. Nutno ale po-
dotknout, že údaj je značně zkreslen 
významnou investiční akcí obce, kte-
rou byla výstava kanalizace (východ-
ní a západní část a čističky odpadních 
vod) za celkových 150 mil. Kč.

Na konci roku 2014 jsme byli již oba 
v roli tzv. zřizovatele, tedy členy rady 
obce. Současná starostka jako mís-
tostarostka. A od roku 2018 jsme ve 
vedení obce oba. 

Od roku 2015 - doposud šlo z roz-
počtu obce do Základní a mateřské ško-
ly celkem 82.700.699 Kč což činí 28 % 
celkových výdajů obce za toto období.

Bez snahy vedení obce a spoluprá-
ce celého zastupitelstva by se žádná 
z uvedených investic nemohla realizo-
vat a peníze takového rozsahu by do 
školy nikdy „nepřitekly“. Ať by byl ře-
ditelem školy kdokoliv.

Z uvedených čísel je jasné, že školu 
v jejím rozvoji samozřejmě podporuje-
me a budeme podporovat i nadále. Jen 
tady není pouze škola a musíme v ná-
sledujících letech prioritně investovat 
i do další obecní infrastruktury (obecní 
komunikace, veřejné osvětlení, chodní-
ky, budování vodovodů, centrum obce). 

Zároveň také musíme zohledňovat 
očekávaný pokles příjmů obce ze stát-
ního rozpočtu v souvislosti s dopady 
pandemie Covid-19.

Zastaví se rozvoj příspěvkové  
organizace?

Přestože jsme tedy do naší školy v po-
sledních letech opravdu hodně investo-
vali, zaznívají k nám ze školy například 
tyto věty: “Zřizovatel snížením neinves-
tičního příspěvku v roce 2020 zapříčinil, 
že se škola nemůže rozvíjet ani moder-
nizovat, natož obnovovat. Pokud pří-
spěvek v takové výši zřizovatel schvá-
lí i na rok 2021, zastaví to úplně rozvoj 
příspěvkové organizace zřizovatele.”

I proto jsme pana ředitele pozvali na 
zasedání zastupitelstva, a hlavně proto 
byl jednáním o výši neinvestičního o pří-
spěvku pověřen finanční výbor. Protože 
rozvoj školy zastavit opravdu nechceme. 
Ale ruku na srdce, škola se přece neroz-
víjí jen díky svému vybavení.

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 
v Paragrafu 3113 Základní školy počí-
tá celkem s 5.091.900 Kč, z toho Položka 
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím (částka na 
provoz) – 3.200.000 Kč. Ano, je to částka 
nižší, než byla škola v posledních letech 
zvyklá, nově ale např. nezahrnuje nákla-
dy na plánované větší opravy (např. vý-
měna radiátorů, opravy v jídelně), tyto 
budou hrazeny přímo z rozpočtu obce, 
a díky novému způsobu financování re-
gionálního školství také odpadla potře-
ba dofinancovávat mzdy zaměstnanců 
(ekonomického úseku). Naproti tomu 
nepřestáváme dotovat např. nepovinný 
předmět anglický jazyk, neboť znalost 
cizího jazyka považujeme za klíčovou. 

Máte se bát o umístění Vašich 
dvouletých dětí do mateřské školy?

Rozhodně ne, vždycky jsme byli 
a stále jsme připraveni v případě potře-
by dotovat plat chůvy pro péči o děti od 
2 let, které navštěvují naši mateřskou 
školu, protože jde o důležitou službu 
pro občany obce. Tato služba je proza-
tím hrazena prostřednictvím tzv. Šab-
lon, což je program Ministerstva škol-
ství, pomocí kterého většina škol může 
využít prostředky EU, které jsou zmí-
něny ve výzvě zaměstnanců. Naše ško-
la realizovala projekty ve všech kolech 
těchto tzv. Šablon. 

Opravdu jako zřizovatel 
nepodporujeme svou školu?

Druhým zásadním okruhem výtek 
a vlastně asi hlavním důvodem dopisu/
výzvy zaměstnanců školy je údajná ne-
podpora ředitele školy ze strany Rady 
obce. Zde máme pocit, že problémem, 
na který v této oblasti narážíme je roz-
dílné chápání role zřizovatele a ředitele.

Souhlasíme s tím, že škola je jednou 
z nejdůležitějších součástí obce a kaž-

dý občan, zejména pak rodič, má k její-
mu chodu co říct. Stejně tak má ale ke 
své škole co říct i zřizovatel.

Za nás za obec, která se má a chce sta-
rat o uspokojování potřeb svých obyva-
tel, je tou nejlepší volbou moderní ote-
vřená škola, která hledá nové cíle vzdě-
lávání a nové formy této veřejné služby. 
Chceme, aby naše škola byla opravdo-
vou součástí celé naší obecní komunity 
- jejím srdcem, centrem vzdělávání pro 
všechny generace, místem, kde se děti 
učí převzít zodpovědnost za své vzdě-
lání, za svůj život i život své komunity, 
ve které žijí. Ale nebojte se, nejde nám 
o žádnou alternativní školu, ale školu 
opravdu pro všechny, která se sama stá-
le vzdělává a rozvíjí.

Ředitel školy je na jedné straně ma-
nažerem největší obecní organiza-
ce a zároveň má být prvním učitelem 
a lídrem pedagogického procesu. Jsme 
si vědomi, že být ředitelem/ ředitelkou 
školy, není v dnešní době vůbec lehké - 
podobně jako např. být starostou.

Zaujaly nás ale také zkušenosti 
JUDr. Hany Polákové, vedoucí odboru 
školství Krajského úřadu Jihomorav-
ského kraje k tématu Zřizovatel versus 
ředitel školy a ke vztahu obce jako veřej-
noprávního zřizovatele ke školám, které 
v rámci péče o všestranný rozvoj svého 
území a péče o potřeby svých občanů, 
zřizuje. Podle zkušeností paní Polákové 
se totiž ředitelé škol často neoprávněně 
cítí být dotčeni „vměšováním zřizovate-
le do záležitostí školy“. Zvýšený zájem 
zřizovatele o jejich činnost překvapivě 
chápou jako šikanu. Případně je pod-
něty ke zlepšení činnosti školy urážejí 
svou laickostí. Takovými postoji hned 
na začátku ředitel školy ničí možnost 
vytvoření partnerského vztahu vybu-
dovaného na vzájemném respektu. 

Sami máme bohužel podobnou zku-
šenost.

Není vůbec v našem zájmu mít v oso-
bě pana ředitele ani dalších zaměstnan-
ců školy nepřítele. Naopak o partnerství 
a spolupráci založené na vzájemném re-
spektu a otevřené komunikaci bychom 
velmi stáli. A tady máme zase my pocit, 
že se nám toho dlouhodobě nedostává.

A jak je to s konkurzem?
Právo zřizovatele vyhlásit konkurz 

na ředitele školy je dáno § 166 škol-
ského zákona. Nejedná se o nic nestan-
dardního. Cílem konkurzu je po uply-
nutí 6letého funkčního období znovu 
vybrat do vedení školy opravdu nej-
lepší a nejkompetentnější osobu. Kon-
kurzu se může účastnit i stávající ře-
ditel(ka) a své místo obhájit. O konání 
konkurzu na ředitele(ku) naší školy 
nebylo zatím rozhodnuto.

Michaela Šebelová a David Fojtík

Pozn. V článku byly použity Citace z ča-
sopisu Řízení školy / Letní speciál 2019.
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Pořád platí celá nabídka dle stálé nabídky. 
Jídlo je možné si odnést s sebou.  

Navíc sleva 25 % na vše.  
Každý den 10:00-20:00

www.maralak.cz 
tel. 556 850 850

Obrázek by se hodil, ale nevím, jaký máte na mysli.
V příloze jsem nenašla.
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Doučím matematiku ZŠ a SŠ. 
Připravím k maturitě i na přijímací zkoušky  

na střední i vysokou školu.

Mobil: 737 156 985

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 

V týdnu od 12. do 16. října jsme 
měli naplánovaný sběrový týden. 
Z pěti dnů jsme papír sbírali pouze 
dva, protože od středy 14. 10. byla 
škola uzavřena z důvodu korona-
virové epidemie.

Sběr papíru nám ještě v pondělí a úterý ztížil vydat-
ný déšť, přesto bylo do kontejneru uloženo 1 582 kg 
papíru. Děkujeme všem, které déšť neodradil a přišli 
papír odevzdat.

Velké poděkování patří také dívkám a hochům z osmé 
třídy, kteří skvěle pomáhali při vážení a ukládání pa-
píru. Se sběrem pravidelně pomáhají již od šesté třídy. 
Je to sehraná parta, bez které se žádný sběr papíru ne-
obejde. 

Blanka Zemánková 

Vytištěn bude pravděpodobně do konce listopadu. 
Podrobnosti o způsobu distribuce v příštích obecních 
novinách.  -MŠ-

Sběr papíru  
v základní škole

Můžete se opět těšit 
na nový stolní obecní 
kalendář
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HOSPŮDKA  
NA KOPEČKU 

nabízí k objednání raut, který Vám dovezeme 
domů zdarma.

Nabídka rautu
- Smažené mini řízečky vepřové
- Smažené mini řízečky kuřecí
- Smažené mini květáčky
- Smažené tvarůžky
- Obložená mísa – salámová , nebo sýrová, nebo 

mix 1 ks (800 g) 
- Možno přidat do mísy nebo dát samostatně  

sýrové nitě 1 ks (500 g) 
- Pečené kuřecí paličky
- Pečené vepřové maso
- Pečené rolády – kuřecí, vepřová nebo hovězí
- Tatarák 1 porce 100 g
- Topinky k tataráku 1 porce (3 půlky)
- Pečený losos kousky
- Mini bramboráčky 
- Grilované koleno 750 g (křen, hořčice, cibulky, 

kozí rohy)
- Grilované žebra 500 g (křen, hořčice, cibulky, 

kozí rohy)

OBJEDNÁVKY NA TEL. ČÍSLE 606 389 774

Dekarbonizace
motoru

sleva
500,- Kč

Geometrie
náprav

sleva
200,- Kč

Dezinfekce
klimatizace

sleva
250,- Kč

3x slevový kupón jako dárek za nákup sady pneumatik

Platnost kupónu je 12 měsíců od nákupu

pneuzatopek.cz




nabízí 

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

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

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

na tel. čísle   606 389 774 
                     724 399 919 

HOSPŮDKA NA KOPEČKU 
Kunčice pod Ondřejníkem 


