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Koncem září jsme dokončili akci 
Chodník k DPS. Nyní připravujeme 
veškeré doklady ke kolaudaci. Od 
mnohých z Vás dostáváme pozitivní 
zpětnou vazbu na tuto stavbu. Úsek 
krajské cesty je v této lokalitě velmi 
nebezpečný, o bezpečnost chodců je 
tak nyní mnohem lépe postaráno. 
Také jsme rádi, že výstavbou vodo-
vodu a kanalizace v lokalitě Parmo-
vice jsme přispěli ke zlepšení kvali-
ty života nejen místních obyvatel, ale 
také ke zlepšení podmínek životního 
prostředí. 

Podrobnosti o investičních ak-
cích obce připravujeme do příštího 
vydání.

Knihovna opět otevřena
Dokončili jsme rekonstrukci pro-

stor pro novou knihovnu. Knihovna 
bude pravidelně otevřena každé pon-
dělí a středu od 14:00 -17:00. Začnou 
se rozjíždět i jiné aktivity ve společen-
ské místnosti. 

Škola bude mít paní ředitelku
Rada obce na základě výsledků 

vyhlášeného konkursu s účinností 
k 1. lednu 2022 odvolala ke dni skon-
čení jeho funkčního šestiletého období 
pana Jaroslava Goje, ředitele příspěv-
kové organizace, Základní školy a ma-
teřské školy Karla Svolinského a jme-
novala s účinností k 2. lednu 2022 na 
vedoucí pracovní místo ředitelky naší 
školy paní Mgr. Kateřinu Bumbalí-
kovou, která konkurs vyhrála a byla 
tímto doporučena konkursní komisí. 
Děkujeme panu řediteli za jeho práci 
pro naši školu. Novou paní ředitelku 
Vám představíme v lednovém vydání 
obecních novin. Budeme jí držet pěs-
ti v této náročné práci a těšíme se na 
budoucí spolupráci.

Naše noviny se tentokrát doslova 
hemží pozvánkami. Věřím, že si něco 
vyberete a že akce budou moci pro-
běhnout. Srdečně zveme.

Michaela Šebelová
starostka obce

Milí sousedé,
jak již mnozí z Vás víte, po volbách 

do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR se mi letos v říjnu ze dne na den 
zcela nečekaně změnil život. Prefe-
renčními hlasy voličů koalice Pirá-
ti a Starostové v našem kraji jsem 
byla zvolena poslankyní. Přestože 
jsem kandidovala až na 14. místě, 
skončila jsem nakonec první a stala 
se tak největší ženskou skokankou 
voleb v celé ČR. Musela jsem si tak 
ze dne na den zvyknout na zájem 
médií a mám za sebou své televizní 
premiéry. Můj osobní úspěch přispí-
vá i ke zviditelnění naší krásné obce. 
Mnozí z Vás jste mi hned po zvole-
ní blahopřáli a vyjadřovali mi pod-
poru. Velmi děkuji. Protože nejsem 
připravena ze dne na den skončit 
s prací pro obec, navrhuji, že přejdu 
na funkci neuvolněné starostky a do 
vedení obce zapojíme ještě jednoho 
neuvolněného místostarostu. Budu 
se muset naučit ještě lépe organizo-
vat svůj čas, ještě lépe využívat své 
manažerské schopnosti a konkrétní 
úkoly opravdu delegovat. Budeme 
pro Vás pracovat v týmu.

Na závěr bych chtěla vyjádřit 
svou vděčnost za životní zkuše-
nost, která mě nyní čeká. Přistupuji 
k nové roli se vší vážností a pokorou. 
Jsem připravena pracovat opět napl-
no, jak nejlépe umím. Je mi jasné, že 
ne vše půjde, jak bych si představo-
vala. Vím, že mě budete bedlivě sle-
dovat. Konstruktivní kritiku a pod-
něty občanů potřebujeme k práci 
všichni. Zejména v začátcích budu 
potřebovat také Vaši podporu a po-
chopení. Moc děkuji.

A především bych chtěla stále zů-
stat Vaše Míša

Slovo starostkyCo je u nás nového
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na mnohé  
kulturní akce
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Obec informuje

Možná jste si všimli, že v současné 
době probíhá na území obce Kunčice 
pod Ondřejníkem odstraňování stro-
moví pod nadzemním elektrickým 
vedením distribuční soustavy VVN 
(ochranné pásmo 12 (15) m od kraj-
ního holého vodiče na obě strany). Po-
kud tak vlastník pozemku do 9. 8. 2021 

neučinil, provedl tento rozsáhlý zásah 
provozovatel distribuční sítě ČEZ 
Distribuce, a. s., prostřednictvím 
pověřené firmy Českomoravská les-
ní, a.s., Na Lánech 491, 570 01 Lito-
myšl-Město. 

Danuše Svobodová, 
odborný referent

Natřeli jsme všechny naše mostky
V průběhu letních prázdnin naše 

obec zaměstnala pět studentů na letní 
brigádě, kteří v rámci činnosti očistili 
a natřeli zábradlí na patnácti mostech 
a sedmi lávkách pro pěší na místních 
komunikacích. 

Oprav místních komunikací  
není nikdy dost

Dále také probíhaly opravy míst-
ních komunikací a zpevňování míst 
pro kontejnery na odpad, metodou 
Jetpatcher. Při těchto opravách bylo 
spotřebováno více jak 140 t materiá-
lu, za cca 500.000 Kč.

David Fojtík, 
místostarosta obce

Oznámení o provedení okleštění stromoví

O naši obec se staráme. I drobnosti jsou důležité.
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Maštalíř Jiří 98
Cvíčková Marie 93
Bernovský Miroslav 89
Kupčíková Jiřina 86
Šrubařová Anděla  84
Macura Leopold 70
Pavlisková Eva 70
Šigutová Eva 70
Cochlar Miloš 65
Královičová Marta 65
Divín Libor 60
Drlíková Lenka 60
Škulavíková Irena 60

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

Kristýna Majerková,  
matrika a evidence obyvatel

Jubilanti 
listopad 2021

Společenská rubrika

Vzpomínky

Dne 19. října uplynul  
rok od úmrtí naši  

milé maminky a babičky,  
paní Jarmily Šrubařové.

Kdo jste ji znali a měli rádi,  
vzpomeňte s námi. 

Za celou rodinu  
dcera Ilona.

„Až léto odkvete a naše žití s ním, 
I jméno zahyne, jak za večera dým,  
a tichý světa lesk jak vítr odvane, 

jen co jste vytvořili, po Vás zůstane.“
                                         J. V. Sládek

V letošním roce uplynulo již 20 let  
od úmrtí naší drahé zesnulé  

Zdenky Mazochové, Roberta 
Michny a Vlastimila Michny. 

V dubnu příštího roku uplyne  
již 25 let od úmrtí naší drahé  

zesnulé Anastázie Michnové.

S láskou vzpomíná dcera  
a sestra Květoslava Jurková  

s celou rodinou.

Všechny milovní-
ky pohybu v přírodě 
zveme na listopado-
vou vycházku, kte-
rá bude ve čtvrtek 
18. 11. Tentokrát se 

sejdeme (vystoupíme) v 8:30 na au-
tobusové zastávce Žuchov - od Skal-
ky vyjíždí autobus v 8:18 hod. Pak se 
vydáme směr Na Rozdílné, Bystré a dojdeme k restauraci Maralák. Až sem 
je to asi 4,5 km, mírné stoupání...

Zároveň si ve svém kalendáři označte čtvrtek 9. prosince. To se usku-
teční ADVENTNÍ VYCHÁZKA. Sraz v 9:30 na nádraží ČD - vlakem ale ni-
kam nepojedeme... za SPV zve ZK+AP

Listopadová a adventní vycházka pro seniory
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Pondělí 20.12.2021 8:00 - 12:00     13:00 - 17:00

Úterý 21.12.2021 8:00 - 11:30

Středa 22.12.2021 8:00 - 12:00

Čtvrtek 23.12.2021  zavřeno

Pátek 24.12.2021 Štědrý den zavřeno

Pondělí 27.12.2021 8:00 - 12:00

Úterý 28.12.2021 8:00 - 11:30

Středa 29.12.2021  zavřeno

Čtvrtek 30.12.2021  zavřeno

Pátek 31.12.2021 Silvestr zavřeno

Pondělí 03.01.2022 8:00 - 12:00     13:00 - 17:00

Upozorňujeme občany, že POKLADNA obecního 
úřadu bude v době od 03.01.- 23.01.2022 UZAVŘENA.

Vyúčtování vodného a stočného za rok 2021 a zá-
lohy na vodné a stočné na rok 2022 bude možno pla-
tit od 10.01.2022.

Mgr. Michaela Šebelová, starostka obce

Informace o provozu obecního úřadu v Kunčicích pod 
Ondřejníkem o vánočních svátcích a začátkem roku 2022
Informujeme občany, že v měsíci prosinci 2021 v souvislosti s vánočními svátky a začátkem roku 2022 
bude úřad otevřen následovně:
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PRINCIPY
Zaplatí-li  

p o v i n n ý 
mezi 28. 10. 
2021 a 28. 1. 
2022 z po-

hledávky, kde je oprávně-
ným veřejnoprávní subjekt 
a dluh je vymáhán soud-
ním exekutorem, jist inu 
dluhu a 908 Kč (poplatek + 
DPH), odpustí se mu zbytek  
dluhu.

KTERÝCH VEŘITELŮ SE TO 
TÝKÁ?

Veřejnoprávním subjek-
tem se pro účely tohoto zá-
kona rozumí:
• Česká republika,
• územní samosprávný ce-

lek, včetně městské části 
nebo městského obvodu 
nebo městské části hlav-
ního města Prahy,

• státní příspěvková orga-
nizace, státní fond, veřejná 
výzkumná instituce nebo 
veřejná vysoká škola,

• dobrovolný svazek obcí, 
regionální rada regionu 
soudržnosti,

• příspěvková organizace územního 
samosprávného celku,

• ústav založený státem nebo územ-
ním samosprávným celkem,

• obecně prospěšná společnost zalo-
žená státem nebo územním samo-
správným celkem,

• státní podnik nebo národní podnik,
• zdravotní pojišťovna, Český rozhlas 

nebo Česká televize, nebo
• právnická osoba, v níž má stát nebo 

územní samosprávný celek sám nebo 
s jinými územními samosprávnými 
celky většinovou

• majetkovou účast, a to 
i prostřednictvím jiné 
právnické osoby (dále jen 
„veřejnoprávní oprávně-
ní“).

NA CO SI DÁT POZOR?
• Odpouštění příslušen-

ství se týká pouze exeku-
cí vymáhaných soudním 
exekutorem. Na daňové 
a správní exekuce se mi-
lostivé léto nevztahuje! 
Dlužník nesmí být v in-
solvenci.

• Milostivé léto je účinné 
až od 28. 10. 2021. Plat-
by exekutorovi před tím-
to datem budou nejspíše 
použity na úhradu pří-
slušenství, nikoliv jistiny! 
Exekuční srážky nebudou 
do platby na milostivé léto 
započítány!

• Dlužník musí při platbě 
výslovně uvést, že chce 
využít institut milostivé-
ho léta a vyzývá exekuto-
ra, aby postupoval dle zá-
kona č. 286/2021 Sb., část 
2, čl. IV, bodu 25.

Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní po-
jišťovny, nemocnice, dopravní podniky, 
technické služby obcí a měst, ČEZ

Potřebujete poradit, zavolej-
te na helplinku: 770 600 800

Milostivé léto

 AMNESTIE SANKCÍ! 
Využijte

MILOSTIVÉ LÉTO!
Dlužíte státu, kraji, obci, či firmám,  

kde mají většinu, jejich příspěvkové organizaci?
(ČEZ, VZP, Dopravní podniky, atd.)

Vymáhá tento dluh soudní, tedy soukromý,  
exekutor a nejste v insolvenci?

(Jícha, Podkonický, atd.)

Když mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022  
 doplatíte exekutorovi původní dluh,  

tedy jistinu a 908 Kč na náklady,  
napíšete mu, že uplatňujete Milostivé léto  

(část 2, čl. IV, bodu 25, 286/2021 Sb.) 
 bude vám ODPUŠTĚN ZBYTEK DLUHU! 

Chcete vědět víc?  
Volejte Helplinku Člověka v tísni 770 600 800
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Kultura a spolkový život

V sobotu 16. října se po celé repub-
lice konaly akce na obnovu lesa. 

Moravskoslezský kraj a Biskupské 
lesy si dali za cíl přiblížit široké ve-
řejnosti důležitost a náročnost práce 
lesníků, připomenout si význam lesů 
pro nás všechny. Společně se dohod-
li připravit akci s názvem Stromy pro 
Ondřejník a oslovit tak i širokou veřej-
nost. Třetí říjnovou sobotu mohli zá-

jemci přijít na Ondřejník - sedlo a vy-
sadit stromky pod dozorem lesníků. 
Děti z cimbálové muziky Ondřejníček 
si také vzaly jednu tašku s dvanácti 
stromky a u cesty na „lhotský“ Ondřej-
ník si vysadily svůj kousek bukového 
lesa. Ještě předtím vytvořily pro ko-
lemjdoucí příjemnou atmosféru, kdy 
si sázející i turisté podupávali s tep-
lým čajem v ruce do rytmu cimbálov-

ky (opravdu jsme vyvezli cimbál až na 
Ondřejník ).

Sázením stromků jsme s Ondřejníč-
kem zakončili dvoudenní soustředění 
– moc děkujeme panu řediteli, že nám 
umožnil být ve škole a využít tak skvě-
lé zázemí školní družiny i celé školy. 
Na výsledek toho, co jsme nacvičili, se 
můžete už brzy těšit.  -KN-

V místní organizaci ČSV bylo v loň-
ském roce registrováno 45 včelařů, 
kteří obhospodařovali 298 včelstev. 
Dalších 35 včelstev měli v Kunčicích 
umístěni včelaři z jiných organizací.

Chladné jaro znemožnilo včelám 
využít jarní snůšku z kvetoucích stro-
mů. Kvůli nízkým teplotám v měsících 
dubnu a květnu včely téměř nelétaly, 
a včelaři místo aby sledovali přibývají-
cí kilogramy medu v mednících, museli 
dokrmovat hladové včely. V minulých 
letech slabou jarní snůšku zachraňova-
la kvetoucí lípa. Bohužel letos i snůška 
medu z lípy stačila sotva na spotřebu 

samotných včelstev. Díky této situa-
ci včelaři v Kunčicích, místo toho, aby 
prodávali med svým sousedům, vyta-
hují železné zásoby z minulých let a od-
mítají objednávky medu svých stálých 
odběratelů. Tato situace se samozřejmě 
netýká pouze naší obce. 

Vysoká poptávka po medu a tlak 
na co nejnižší cenu, často vede k jeho 
falšování. Asi nikoho nepřekvapí, že 
v největší míře se med falšuje v Číně. 
„Med“ je v Číně při průmyslové výrobě 
vytáčen ještě v nezavíčkovaném stavu 
s obsahem vody i 30 %. V tomto skoro-
-medu tak chybí řada enzymů a látek, 

které vznikají v dalších fázích procesu 
zrání. Takový materiál je proto třeba 
okamžitě upravovat tak, aby nezačal 
kvasit. Tento proces začíná v obrov-
ských průmyslových sušičkách, ve 
kterých je zahuštěn na požadovanou 
hodnotu. Aby tato snůška byla co nej-
vyšší, jsou včely průběžně přikrmová-
ny rýžovým sirupem. Takto falšovaný 
med se jen těžko odhaluje. Takže až 
příště budete kupovat v obchodě med 
s původem v EU a mimo EU, pomyslete 
na to, na čem si budete pochutnávat.

David Fojtík 
předseda ČSV v Kunčicích p.O.

Ondřejníček na Ondřejníku

Jak se včelařilo chovatelům včelstev v Kunčicích p. O. 
v roce 2021



6 11/2021

Ve č t v r tek 21.ř íjna 
jsme se sešli u dřevěné-
ho kostelíku. Tentokrát 
nás bylo jen 12. Účast 
určitě ovlivnilo počasí - 

bylo sice teplo, ale silný vítr byl oprav-
du nepříjemný. Nejhorší bylo dojít ke 
Kolibě pod Stolovou, pak už jsme šli 
v závětří lesa k restauraci Maralák. 
Tady jsme pojedli, popili, poseděli 

a pak se každý vydal k domovu svou 
nejkratší cestou. Byla to zase vydaře-
ná vycházka, v nádherných podzim-
ních kulisách…

Za SPV Alena Pavlásková

Dne 11. 9. 2021 se uskutečnila pěší 
akce, výstup k chatě Leopoldka a na 
Malou Stolovou, kdy za krásného poča-
sí si procházku užily, včetně krásných 

výhledů 4 osoby. Na den 16. 10. 2021 
byla naplánovaná tradiční společenská 
akce ,,Turistické Vinobraní“ v chatce 
u Žabáka, kde se nás sešlo celkem 15, 

stolování bylo nádherně připraveno, 
včetně kvalitního vína a mohli jsme tak 
využít pohody, která je naprosto srov-
natelná s návštěvou vinného sklípku.

Říjnová vycházka seniorů

Z činnosti turistického spolku Kunčice p. O.

18.11.2021 Listopadová vycházka pro seniory (se-
jdeme se v 8:30 na autobusové zastáv-
ce Žuchov - od Skalky vyjíždí autobus 
v 8:18 hod.)

20.11.2021 PAOLO DALPONTE (IT) Kreslený humor. 
Vernisáž výstavy v GKS od 17:00. Výstava 
potrvá od 21.11.2021 do 31.1.2022. Galerie 
Karla Svolinského otevřena každou neděli 
od 13:00 do 17:00 

22.-26.11.2021 Sbírka Diakonie Broumov (V zasedací 
místnosti Obecního úřadu od 8:00)

26.-27.11.2021 Charitativní bazar (26.11. od 15:00 do 
18:00, 27.11. 9:00-13:00 na faře)

28.11. 2021 Koncert Plaisirs de la Campagne v Galerii 
Karla Svolinského od 17:00, vstupné dobro-
volné

3.12.2021 Rozsvěcení Vánočního stromu od 17:00

4.12.2021 Dobročinné dopoledne v nové knihovně 
(Ondřejníček 9:00-12:00)

9.12.2021 Adventní vycházka pro seniory (Sraz 
v 9:30 na nádraží ČD)

10.12.2021 Souznění (koncert na Huťařství). Vystoupí 
hudební skupina Marien.

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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 Galerie Karla Svolinského a Obec Kunčice pod Ondřejníkem 
Vás zvou na výstavu: 

PAOLO DALPONTE  (IT) 
Kreslený humor 
21.11.2021 – 31.1.2022 

Slavnostní vernisáž proběhne 

dne 20.11.2021 v 17.00 hodin 

Galerie je otevřena každou neděli 

13.00 – 17.00 hodin 

galerie.kuncicepo.cz 

8. - 12. 12. 2021 

  

XXIII. ročník
Mezinárodní festival adventních 
a vánočních zvyků, koled a řemesel

Ostrava, Frýdek-Místek, Kunčice pod Ondřejníkem, 
Kozlovice, Hukvaldy (Beskydy) - Česká republika 

CONSONANCE 2021 - 23rd International Festival of Advent and Christmas
Traditions, Carols and Handicrafts - 8th to 12th December 2021 - Czech Republic 

Souznění se koná na několika místech Moravskoslezského kraje v České republice. Vícežánrový festival otevře ve středu úvodní koncert 
ve Studiu I v přímém přenosu Českého rozhlasu Ostrava.

Ve čtvrtek bude tradiční adventní koncert ve Frýdku-Místku. V pátek proběhne festivalové dění v Kunčicích pod Ondřejníkem. Součástí 
Souznění je sobotní Vánoční jarmark v Kozlovicích s bohatým programem, kolední obchůzkou, řemesly, širokým výběrem a ochutnávkou 
regionálních specialit. Následuje koncert v sále Obecního úřadu Kozlovice. Festival, který je ojedinělou mezinárodní přehlídkou tohoto 
typu u nás, uzavře v neděli večerní koncert na Hukvaldech.

Účinkující z domova i ze zahraničí obohatí se svátečně laděnými pásmy program na náměstích v Ostravě, Mariánských Horách, 
Frýdku-Místku, ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm i v dalších destinacích, např. ve vybraných domech pro seniory.

Některé koncerty se budou natáčet a vysílat on-line na YouTube a na vlnách Českého rozhlasu. Po zpracování bude sestřižený záznam 
umístěn na webových stránkách ke zhlédnutí a poslechu pro široké spektrum publika.

V případě nenadálých pandemických událostí v ČR a Evropě jsme připraveni dle potřeby dramaturgii i program převést na on-line formu.

Změna programu vyhrazena.  

Další informace na www.souzneni-festival.cz
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www.tdivadlo.cz

VSTUPENKY / PŘEDPLATNÉ / DÁRKOVÉ POUKAZY

POKLADNA V DIVADLE
prodej hodinu před představením

ON-LINE PRODEJ
www.tdivadlo.cz/program

POKLADNA NA NÁMĚSTÍ
náměstí ČSA 10, Český Těšín
úterý–pátek  14.00 – 17.00
+420 558 668 159 / rezervace@tdivadlo.cz
www.tdivadlo.cz

DDEEJJ  HHLLAASS  
DDIIVVAADDLLUU!!

Charles Dickens

Frenštát pod Radhoštěm / kino
2. a 3. 12. 2021, 19:0014. listopadu2020 / 
Režie a dramatizace Bogdan Kokotek
Hrají V. Kryške / M. Čížek / P. Sutorý 
B. Vidomská / Z. Klusák / P. Sklářová

VÁNOČNÍ KOLEDA

www.tdivadlo.czZměna programu vyhrazena

O. Frydrych / E. Adamovská / T. Hába / M. Liška
A. Krulikovská / J. Krupica / D. Kuboň 
T. W. Przybyla / J. Bičiště j. h. a další

Zavítají k  nám skvělí hudebníci Marta Kratochvílová 
(barokní traverso) a Marian Friedl (kontrabas) s barokním 
repertoárem, jenž bude přesahovat až do jazzových 
improvizací. Můžete se těšit na program, který okouzlí 
svým pastorálním a veselým charakterem. Hudba rozezní 
atmosféru francouzského venkova, kde nebude chybět 
zpěv slavíka ani četná venkovská potěšení. Vrcholem 
koncertu budou slavné barokní tance v  hudbě císaře 
Leopolda I. a hudební improvizace, jež se nezalekne ani 
jazzu. Budete se moci zaposlouchat do děl skladatelů Jeana 
Christopha Naudota, Jeana Jacquese Hotteterra, Francesca 
Geminianiho, císaře Leopolda I. či J. S. Bacha.

Místo:  Galerie Karla Svolinského Vstup z areálu školy, 
Kunčice pod Ondřejníkem 626, 739 13 Kunčice 
pod Ondřejníkem

Kdy:  28. 11. v 17:00 Vstupné: dobrovolné

Plaisirs de la Campagne
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Dětská cimbálová muzika 
Ondřejníček spolu s rodiči 
a přáteli pořádá

DOBROČINNÉ  
DOPOLEDNE V NOVÉ 

KNIHOVNĚ
V sobotu 4. prosince 2021 od 9:00 do 12:00 h
v přízemí obecního úřadu – vstup vedle kadeřnictví 

Na co se můžete těšit:
- Prohlídka prostor centra včetně zázemí knihovny
- Prodej výrobků (krásné, ručně vyráběné věci pro 

radost nejen na Vánoce)
- Společné zpívání a hraní s dětmi z Ondřejníčku

Výtěžek z prodeje i dobrovolných příspěvků  
bude věnován na dobročinný účel konkrétní rodině  

(ve spolupráci s Charitou Frenštát).

Diakonie Broumov,  
sociální družstvo 

 

Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie 
 

Sbírka se uskuteční 
od 22. listopadu do 26. listopadu 

 

Pondělí a středa od 8.00 do 17.00 
Úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00 

 

V zasedací místnosti Obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem 
 

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek 
 

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH 
Nádobí do krabic 

knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek 
 

 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici  
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 
 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 
 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti 
 Čisté koberce, předložky…. 
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové 
 Menší elektrospotřebiče  
 Hygienické potřeby, drogistické zboží 
 Dětské potřeby (lahvičky, dudlíky...) 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů 
 nábytek 
 znečištěný a vlhký textil 

 
Bližší informace Vám rádi sdělíme: Tel.: 224 317 203, 224 316 800 

 



10 11/2021
 

 

 

 

„V BESKYDECH TO ŽIJE.“ 
 
 

Oblíbený dotační titul je opět tady! 
 
 

MAS FRÝDLANTSKO-BESKYDY 

vyhlašuje v pořadí již 3. výzvu 
mikrograntu, který rozvíjí 
kulturně-společenský a 
zároveň komunitní život 
v našem mikroregionu.  
 
Tato forma finanční podpory 
je určena všem místním 
organizátorům (fyzická 
osoba, spolek, nezisková 
organizace, církev), kteří by 
rádi zorganizovali akci pro 
veřejnost.  
 
 

 

KONTAKT 

Telefon: 
+420 739 372 584 
 
E-mail: 
oreilly@masfb.cz 
 
Webové stránky:   
www.masfrydlantskobeskydy.cz 

OSOBNÍ KONZULTACE 

Po telefonické dohodě.  
 
 
 

 

VYHLÁŠENÍ VÝZVY 

Zahájení příjmu žádostí: 1. 11. 2021 
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2021 
 
V tomto časovém úseku můžete přihlašovat své projekty, které 
musí splňovat formální náležitosti a strukturu. Veškeré podklady 
k výzvě naleznete na webových stránkách:  
 
https://masfrydlantskobeskydy.cz/programove-obdobi-2021-
2027/archiv-vyzev/aktualni-vyzvy/ 
 
Realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 
 
V tomto časovém úseku realizujete své projekty. 

ALOKACE VÝZVY 

Celková alokace výzvy je 150 000 korun.  
 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na  
1 projekt: 5 000 korun. 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na  
1 projekt: 10 000 korun.  

PODPOROVANÉ ÚZEMÍ 

Podpořená aktivita musí být uskutečněna na území těchto obcí: 
Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice 
pod Ondřejníkem, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Ostravice, 
Pržno, Pstruží a Staré Hamry. 

PODPOROVANÉ AKTIVITY 

 Kulturní a společenské akce pořádané pro děti.  
 Podpora aktivit pořádané mládeží od 16 let. 
 Podpora komunitní spolupráce místních obyvatel, spolků 

a dalších aktérů v území. 
 Osvětové činnosti zaměřené na ochranu přírody. 
 Obnova tradic a řemesel v obcích. 
 Sportovní akce pro širokou veřejnost.  
 Kampaně typu Světový den zdraví, Ukliďme Česko atd. 
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Ze života školy a školky

Příroda se nám vybarvila do nád-
herných barev podzimu a my si se 
svými Sluníčky užíváme vše, co nám 
příroda nabízí. Při slunečném poča-
sí vyrážíme na dlouhé procházky do 
nádherné okolní přírody a lesa, kde 
děti zkoumají listí, které začíná hrát 
všemi barvami podzimu, posloucha-
jí ptáky a pozorují, co vše se od léta 
v lese změnilo. Když přijdou podzim-
ní deště a studený vítr, začíná ta pravá 
zábava. To se vytáhnou štětce, barvy, 
nůžky, lepidla a všemožné další ma-
teriály na tvoření. Děti si pak svými 
uměleckými díly zdobí celý interiér 
mateřské školy. Nejvíce očekávaný je 

však jablíčkový den, na který se všich-
ni již každoročně netrpělivě těšíme. 
Děti si donesou škrobačky a stávají 
se z nich ti nejlepší kuchtíci. To se pak 
všude jen čistí jablíčka, strouhají, krá-
jí; míchá se a válí těsto a výsledkem 
jsou výtečné jablečné hody. Podávaly 

se koláče, záviny, jablka v županu nebo 
třeba jablečné pyré. Každé z dětí si pak 
doneslo domů výslužku, takže rodi-
če pak tyto dobroty mohli ochutnat 
i doma. Tímto ještě jednou děkujeme 
paní Mičulkové za dodávku jablíček.

Mgr., Bc. Jana Klímková

Hrajeme si s podzimem

Prvňáčci s chutí poznávají nová pís-
menka, která spojují do slabik, slov 
i jednoduchých vět. Jsou moc šikovní 
a proto jsme mohli zkusit jejich procvi-
čení trošku netradičně - mimo školní 
lavici. Na jednu vyučovací hodinu čte-
ní a psaní jsme si odskočili do tělocvič-
ny, kde je více prostoru a tak jsme se 
mohli pořádně odvázat. 

Děti si poskládaly skutečnou ŽIVOU 
ABECEDU a zároveň se při tom pořádně 
protáhly. Poskládaly samy sebe do jed-
notlivých písmenek i slov. Poznáte je? 

Písmenka netradičně
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Při psaní do mouky si děti vybraly 
své oblíbené písmenko, které už umí 
napsat i do písanky. 

I v družině se děti formou hry vra-
cejí k probranému učivu - s paní vy-
chovatelkou čtou pohádkovou knížku 
Veselá písmenka a nová písmenka si 

modelují z plastelíny. Určitě by zvládly 
poskládat, napsat nebo vymodelovat 
i některá další písmenka, ale ta zase 
příště. Leona Píchová

Letošní sezóna jablíček se zdá dobrá 
a tak by byl hřích toho nevyužít a něco 
si z nich nevytvořit. A tak jsme v naší 
družině pekli výborné jablečné záviny, 
sušili křížaly, ochutnávali různé odrů-
dy jablíček. Také jsme soutěžili v lovu 
jablek a vyráběli dekorace na toto téma, 
abychom to měli v družině pěkné.

Bc. Kateřina Gajdzioková

Jablíčkobraní
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V pátek 1. října proběhl na naší škole 
DEN s CO. I přes mnohé komplikace se 
vydařil. Děti  nadšeně plnily na několi-
ka stanovištích různé úkoly související 
s mimořádnými situacemi. Na stanoviš-
ti první pomoci, které bylo u sokolovny, 
se snažily zachraňovat, pomáhat raně-
ným a pomocí různých skládanek plni-
ly úkoly ze zdravovědy. Na stanovišti 
u Penzionu Krkoška řešily nenadálé si-
tuace a povídaly si, jak se při nich chovat 
a jak nejlépe pomoci ostatním. Při tom-

to způsobu výuky byly využity moder-
ní metody kritického myšlení. U školy si 
vyzkoušely střelbu ze vzduchovky a hod 
na cíl. Kilometry nasbírané při přesunu 
k jednotlivým stanovištím děti věnova-

ly Nadaci Terezy Maxové – Hýbejte se 
s TERIBEAREM, do které se jednotlivé 
třídy přihlásily a vybraly, komu svou 
pomoc věnují. Text Petra Švrčková, 

foto vyučující

Den s CO
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Koulelo se, koulelo, červené jablíčko 
a dokoulelo se až do naší družinky, kde 
jsme si s ním my, Včelky, celý říjen ná-
ramně užily. Povídali jsme si o nejrůz-
nějších způsobech zpracování jablíček 
a také o tom, co všechno z nich může-
me udělat. Ochutnávali jsme je ke sva-
čince a vzájemně hodnotili jejich tvar, 
velikost, vůni a chuť. Jablka jsme si na-
kreslili a vyrobili z papíru a bavlnky. 
Aby nám šla práce lépe od ruky, pustili 
jsme si pohádku Josefa Lady O zázrač-
ném jablíčku.  

Taky jsme s nimi soutěžili a užili 
jsme si při tom spoustu legrace - pře-
nášeli jsme jablka na lžíci nebo jsme 
chodili s jablkem na hlavě tak, aby nám 
nespadlo.

Nejdůležitější a zároveň nejnároč-
nější pro nás bylo pečení jablkového 

závinu. Sami jsme těsto rozváleli a na-
plnili vlastnoručně oloupanými a na-
strouhanými jablky. Nakonec jsme také 
záviny, a nebylo jich zrovna málo :), za-
vinuli. V naší školní cvičné kuchyňce je 
paní vychovatelka dala do trouby a ne-
trpělivě jsme čekali na výsledek naší 
práce. Vše se povedlo a krásně upečené 
záviny provoněly celou naši družinku 
i třídu. Všem nám moc chutnalo.

K Jablkobraní jsme se připojili i bě-
hem výuky ve třídě. V hodině hudební 
výchovy jsme se naučili písničku Kou-
lelo se, koulelo, v matematice jsme se 
nemohli dopočítat při písničce Měla 
babka čtyři jabka, ve výtvarné výcho-
vě jsme zavařili “kompot” pomocí otis-
ků jablíček a v pracovních činnostech 
jsme navlékali korálky z nakrájených 
brambor a jablíček.

Byl to bohatý a vydařený projekt – 
a hlavně společný JABLÍČKOVÝ ŘÍJEN!

Andrea Stašicová a Leona Píchová

 www.serves.cz     +420 733 398 777    serves@info.cz

RIZIKOVÉ  KÁCENÍ  STROMŮ

- SMĚROVÉ KÁCENÍ
- KÁCENÍ STROMOLEZECKOU TECHNIKOU
- KÁCENÍ ZA POUŽITÍ VYSOKOZDVIŽNÉ PLOŠINY
- PROŘEZÁVÁNÍ VZROSTLÝCH STROMŮ   

VÝKUP  DŘEVA

NĚKTERÉ DŘEVINY VYKUPUJEME ZA ZAJÍMAVÉ
CENY A TO DOKONCE, I KDYŽ JSOU V KMENI

DUTINY. TÍMTO SE MŮŽE VÝSLEDNÁ CENA KÁCENÍ
VÝRAZNĚ PONÍŽIT.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU VÁM ZDARMA VYTVOŘÍME KALKULACI

I N Z E R C E 

JABLKOBRANÍ našich prvňáčků
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Manželský pár koupí stavební 
pozemek nebo rodinný dům 

k rekonstrukci. Platba v hotovosti. 

Nabídky na tel.: 603 111 528

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry nebo špalky  

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

Telefon: 603 315 738

Klece pro chov křepelek.
Doprava po celé ČR. 

www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz

Hledáme zaměstnance pro pobočku  
Pošta Partner v Kunčicích p. O. 

Jedná se o administrativní práci – jednoduché poštovní 
služby jako např. příjem x výdej poštovních poukázek, 
listovních zásilek, balíků apod. Práce je na zkrácený úvazek 
a je především vyhrazena pro osoby se sníženou pracovní 

schopností.
Požadujeme: spolehlivost, komunikativnost, znalost práce 

s výpočetní technikou, bezúhonnost.

Více informací na tel. č. 703 434 864  
nebo email: darina.mikova@zmlogistics.cz

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

č . p . 558 KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM PSČ 739 13 , IČ : 61582808 

Nabízíme kvalitně prováděné práce v oborech : 


 montáže a výměny baterií , 

umyvadel ,van , sprchových 
koutů , klozetů , el.bojlerů 

 montáže a opravy domácích 
vodáren { darlingů } , 
zazimování  a odzimování 
chat a chalup {kompresorem} 

 montáže rozvodů vody a 
kanalizace , filtrace , úpravy 
vody , snižování , zvyšování 
tlaku vody 

 rekonstrukce koupelen a 
kuchyní včetně obkladů 


 montáže a výměny kotlů na 

tuhá paliva vč.automatů 
{kotlíkové dotace } 

 montáže přestavbových sad 
kotlů na tuhá paliva {nejlevnější 
varianta k získání 
automatického kotle} 

 revize kotlů na tuhá paliva 
zn.OPOP,KOVARSON,VIADRUS, 
SLOKOV a kotlů tzv. domácí 
výroby 

 montáže a výměny 
radiátorů,rozvodů ústředního 
topení,ochrana topných 
systemů  proti korozi a 
zamrznutí  

 montáže podlahového vytápění 


 montáže a výměny plynových 

kotlů především 
kondenzačních,plynových 
sporáků a vařidlových 
desek,plynových ohřívačů 
vody,plynových topidel    
{wawky} 

 montáže rozvodů propan-
butanu a zemního plynu 
v mědi a nerezu 

 detekce úniku plynů – opravy 
 montáže kvalitních pokojových 

alarmů oxidu uhelnatého {CO} 

II
II




• MODERNÍ VYTÁPĚNÝ SÁL 
• KVALITNÍ CERTIFIKOVANÍ LEKTOŘI

• KRÁSNÉ PROSTŘEDÍ UPROSTŘED BESKYD 

MARALÁK
YOGA SPORT

www.maralak.cz

LEKCE PRO ZAČÁTEČNÍKY 
SPORTOVNÍ LEKCE 

DOVEDNOSTNÍ LEKCE

BIKRAM YOGA • VINYASA • HATHA 
/KYČLE, PÁTEŘ, ZDVIHY, STOJKY/

JÓGA NA MARALÁKU

+420 732 559 600



16 – I N Z E R C E 11/2021

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

Střední odborná škola,
Frýdek-Místek,
příspěvková organizace Cer�fikáty

a řidičská
oprávnění

ZDARMA

STUDIJNÍ A UČEBNÍ
OBORY
• Automobilní
• Ekonomické
• Strojírenské
• Zemědělské

@sosfmcz

www.sosfm
.cz

Šťastná
volba

vzdělání

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

20. 10. 2021   
10. 11. 2021      
8. 12. 2021          

8:00 - 16.00

© KLEIN

RESTAURACE SKALKA


