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Milí sousedé,
tak nějak se nám den se dnem, mě-

síc s měsícem doslova skulil a máme 
tady zase po roce Vánoce. Každý 
rok má 12 měsíců a 4 roční období. 
V Kunčicích ale mnozí dělí rok na 
2 poloviny. Do poutě a do Vánoc. Co 
se nezařídí do pouti, to už se ten rok 
nestihne. Po pouti jsou hned Vánoce. 

A je tomu tak i letos, i když čas ply-
ne jinak. V některých oblastech se do-
slova zastavil. Mám z 1. adventního 
víkendu zvláštní zážitek. Byli jsme 
v Ostravě navštívit babičku. Bydlí 
v centru, nedaleko Masarykova ná-
městí, a tak jsme se šli podívat na 
vánoční výzdobu. A zaujala mě tam 
jedna věc. Všichni jsme zvyklí, že ve 
městech bývají reklamní plochy, tzv. 
citylighty. Ale v prosinci na vánočním 
náměstí bychom na nich čekali rozpis 
doprovodného kulturního progra-
mu vánočních trhů…. nebo adventní 
koncerty… nebo harmonogram vá-
nočního kluziště… nebo reklamu na 
Silvestr na horách… nebo na jedno-
denní zájezd do Vídně, Krakowa nebo 
jiné oblíbené destinace s adventními 
trhy… a výčet by mohl pokračovat.

Letos, protože se čas doslova za-
stavil, na tom citylightu uvízla rekla-
ma s velkým nápisem LÉTO… Půso-
bilo to vedle všech světel zvláštně, 
až nepatřičně. Ale vlastně to svým 
způsobem o současné době vyza-
řovalo úplně vše. Možná je to léto 
v zimě předzvěstí světla na konci tu-
nelu. Vždyť Maruška taky musela na 
jahody v mrazu. A dobře to dopadlo. 
Dobře to často dopadá i v životě. Ne-
jen v pohádkách. Tak si nějakou na 
Vánoce pusťte a přeji Vám PEVNÉ 
ZDRAVÍ! Vaše Míša

Slovo starostky

Zimní údržba 
komunikací

5
Beskydy  
originální produkt®

Mše o Vánocích  
ve farnosti

6
V zimě  
na běžky

7 8

Kalendář do každé domácnosti zdarma
Držíme tradici, a i letos jsme pro Vás připravili krásný stolní kalendář pro 

rok 2021. Rozdáváme jeden do každé domácnosti zdarma. Mimořádně si jej mů-
žete vyzvednout v týdnu od 7. 12. do 18. 12. 2020 ve vestibulu při vstupu do 
budovy obecního úřadu v těchto dnech a časech:
Pondělí 8:00-12:00    13:00-17:00
Úterý  8:00-12:00    13:00-14:00
Středa  8:00-12:00    13:00-17:00
Čtvrtek 8:00-12:00    13:00-14:00
Pátek  8:00-12:00    13:00-14:00

Kalendář si také můžete zakoupit za 60 Kč a udělat radost svým blízkým 
pod vánočním stromečkem. Věříme, že Vám tento malý dárek udělá radost 
a bude Vaším pomocníkem po celý rok 2021.

V měsíci říjnu a listopadu jsme po 
téměř padesáti letech kompletně opra-
vili významné úseky místních komu-
nikací (MK) v lokalitě pod Stolovou. 
Jednalo se o více než 1500 m komu-
nikace 4b (od mostu za kostelíkem ke 
Kolibě pod Stolovou) a o část v MK 5b 
v délce cca 400 m (od ruského koste-
líku k odbočce na MK 47c). Vozovka 
byla rozfrézována do hloubky 15 cm. 
Následně bylo dodáno potřebné množ-
ství pojiva cementu a asfaltu. Vrstva 
byla recyklována a reprofilována do 
požadovaného sklonu. Na recyklova-
nou vozovku byly položeny dvě živičné 
vrstvy. Niveleta komunikace byla zvý-
šena o 10 cm. Zbývá nám ještě dosypat 
krajnice v několika úsecích. Prověřo-
vali jsme také variantní řešení, kdy 
by nebyla využita recyklace materiá-
lů, ale veškerý materiál by byl odfré-
zován, odvezen na skládku a všechny 
vrstvy by byly položeny znovu. Tato 
varianta by vycházela na 14 mil Kč 
vč. DPH. S ohledem na celkový rozsah 
místních komunikací ve vlastnictví 
obce si nemůžeme tuto technologii do-

volit. Vybrali jsme ale kvalitní řešení, 
adekvátní významnosti této komuni-
kace.  (pokračování na str. 2) 

Opravili jsme první velké úseky místních 
komunikací v lokalitě pod Stolovou
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(dokončení ze str. 1)
Dodavatelem stavby byla společ-

nost SWIETELSKY stavební s.r.o., 
provozovna Suvorovova 538, 742 42 
Šenov u Nového Jičína. Celková cena 
opravy nakonec činí 7.259.474,30 Kč. 

Cena se navýšila, protože v rámci 
kontrolních dnů bylo se zhotovitelem 
dohodnuto navýšení rozsahu oprav ko-
munikace. Rozsah ceny díla je stanoven 
ve Změnovém listu a v Rozpočtu více-
prací. Smlouvu, včetně Dodatku č. 1 
naleznete na našem profilu zadavatele.

https://www.vhodne-uverejneni.cz/
zakazka/oprava-povrchu-mistnich- 

komunikaci-4b-a-5b-v-obci-kuncice-
-pod-ondrejnikem

Věříme, že budete s novou cestou 
spokojeni. 

Jsme si vědomi skutečnosti, že stav 
mnoha místních komunikací není dob-
rý. V roce 2021 bychom chtěli opravit 
zejména tyto dvě místní komunikace: 
MK 69c „Pekliska“, kde se jedná oprav-
du o havarijní stav, předpokládaný 
rozsah opravy cca 1.300 m a MK 51 c 
v lokalitě pod Stolovou, předpokláda-
ný rozsah opravy cca 900 m.

Pro opravy místních komunikací do 
dalších let bude stanoven plán oprav, 
který bude vycházet z důležitosti MK 
dle pasportu MK, ze stavu MK, z frek-
vence jejího využití (dopravní vytíže-

nost), případně ze zohlednění dalších 
podstatných skutečností.  Předpoklad 
vyhotovení plánu je 03/2021.

Michaela Šebelová, starostka obce
David Fojtík, místostarosta obce

V listopadu se obecní zastupitelé se-
šli na svém již 16. zasedání. Tentokrát 
se řešila příprava rozpočtu a příprava 
Plánu rozvoje obce na příští rok, který 
budeme schvalovat na prosincovém 
zasedání. Abychom mohli v příštím 
roce zrealizovat téměř všechny infra-
strukturní projekty, na které má obec 
vydáno stavební povolení, schválilo za-
stupitelstvo obce přijetí úvěru do výše 
20.000.000 Kč, s možností čerpání od 
podpisu smlouvy do 31.12.2021, s do-
bou splácení od ledna 2022 do prosince 
2031, maximální výše úrokové sazby 
bude do výše 1,09 % ročně. Úvěr bude 
účelově určen na opravy místních ko-
munikací ve vlastnictví obce a na rea-
lizaci investičních akcí dle Programu 
rozvoje obce Kunčice pod Ondřejní-
kem.

Provozování vodovodů a kanalizací 
přejde pod obec

Zahájili jsme proces převodu jmění 
společnosti Kunčická s.r.o., se sídlem 
Kunčice pod Ondřejníkem 569, PSČ 
739 13, IČO 27833267 na Obec Kunčice 
pod Ondřejníkem, IČO 00296856, se síd-
lem č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ond-
řejníkem, jakožto přejímajícího společ-

níka. Pro naše odběratele se nic nemění. 
Číslo účtu pro placení vodného a stočné-
ho zůstává stejné. O dalším postupu Vás 
budeme informovat.

Výstavba Rozhledny odložena
O tom, že zastupitelstvo Obce Kun-

čice pod Ondřejníkem schválilo přeru-
šení prací na projektu „rozhledna Skal-
ka“ do doby ukončení asanační těžby 
a obnovy přístupových cest s tím, že do 
té doby budou činěny pouze záchovné 
úkony směřující k ochraně dosud pro-
vedených investic, jsme Vás již infor-
movali. Nyní se nám podařilo s obcí 
Čeladná vyjednat uzavření Dodatku 
č.1 ke Smlouvě o společnosti z 19. pro-
since 2016 mezi obcí Kunčice pod On-
dřejníkem a Čeladná. Na transparent-
ním účtu, který byl dle smlouvy zří-
zen bude zachováno pouze 100.000 Kč 
(55.000 Kč Kunčice, 45.000 Kč Čeladná) 
a zbytek peněz se vyplatí na účty obcí 
v poměru vložených prostředků, dle 
aktuálního vyúčtování, které bude pro-
vedeno ke dni podpisu dohody. Dále do-
datek obsahuje ustanovení, že Smluvní 
strany se zavazují dále jednat o dalším 
pokračování prací na projektu „roz-
hledna Skalka“ po ukončení asanační 

těžby a obnově přístupových cest, tedy 
po odpadnutí důvodů, které vedly obec 
Kunčice pod Ondřejníkem k rozhodnu-
tí o přerušení prací na projektu. 

Darovací a veřejnoprávní smlouvy
ZO také schválilo stejně jako ve dvou 

případech v minulém roce poskytnutí 
daru k zajištění nutných výdajů sou-
visejících s následky likvidace požá-
ru rodinného domu čp. 712 a schválilo 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro 
příspěvkovou organizaci Středisko so-
ciálních služeb Frýdlant nad Ostravicí 
ve výši 50.000 Kč.

Podrobné informace o činnosti na-
leznete na našem webu. Dokumenty 
na elektronické úřední desce, kde také 
naleznete všechna schválená rozpočto-
vá opatření. http://www.kuncicepo.cz/
uredni-deska.

Anonymizovaná usnesení ZO na-
leznete přehledně také zde: http://
www.kuncicepo.cz/usneseni-zastupitel-
stva-2018-2022

Anonymizovaná usnesení RO nalez-
nete přehledně také zde: http://www.
kuncicepo.cz/zapisy-z-ro-2018-2022

Připravila Michaela Šebelová, 
starostka obce
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Obec informuje

O čem dále jednalo zastupitelstvo obce

Výzva k řidičům 
V zimním období neparkujte svá 

vozidla na místních komunikacích, 
bráníte tím jejich řádné zimní údrž-
bě. Pokud jsou po krajích vozovky za-
parkovaná vozidla, není obec schop-
na zimní údržbu dobře vykonávat. 
Vozidla např. brání průjezdu tech-
niky, znemožňují hrnutí sněhu atd.

Děkujeme za spolupráci, trpěli-
vost a ohleduplnost.

Více k zimní údržbě místních ko-
munikací se dozvíte na str. 5.
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Možná se ptáte, co je to za písničku, 
která zaznívá vždy před hlášením obec-
ního rozhlasu. Když jsem byla požádá-
na, jestli nevím o nějaké vhodné písnič-
ce pro tento účel, hned mě napadla ta 
o bravencích - je dost pronikavá, tak-
že každý zpozorní, zpívá ji Kristýnka 

Cochlarová od nás z Kunčic, a hlavně ta 
slova - Co vam pravim, to mi věřtě, něni 
žadna lež! Tuto "hitovku" najdete na 
vloni vydaném CD Beskydská odysea, 
kam si Marian Friedl pozval výrazné 
zpěváky z Beskyd všech generací - teh-
dy sedmiletá Kristýnka tam zastupuje 

tu nejmladší. Marian jí tuto písničku po-
skládal přímo na tělo (přiznejme, že je to 
kombinace asi tří různých písní) a také 
doprovodil na grumle a flétnu dvojačku. 
V obecním rozhlase je slyšet vždy jen za-
čátek, podle not si ji teď doma můžete 
zazpívat celou.  Kateřina Niklová

Štěpánka Krkošková 97 let
Žofie Mžiková  96 let
Tomáš Kocián  88 let
Eva Mrkvová  88 let
Marie Majerková 87 let
Jirenka Michnová 87 let
František Dostálek 86 let
Marie Tučková  86 let
Jan Kuřec  86 let
Anna Zajacová  84 let
Jarmila Kubečková 81 let
Jana Strnadlová  80 let
Aloisie Stempěnová 70 let
Petr Glembek  70 let
Vladimír Drexler 70 let
Marie Šrubařová 70 let
Zdeňka Kopřivová 70 let
Jiří Keňo  70 let
Jaromír Hrubý  65 let
Rostislav Novosad 65 let
Jan Brachniak  65 let
Eva Slaninová  65 let
Emilie Elischerová 65 let
Vlastimil Pícha  60 let

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

Jubilanti 
prosinec 2020

Společenská rubrika

Rozloučení
V měsíci listopadu jsme na naposledy rozloučili 

s panem Vladimírem Tkáčem, s panem Jaroslavem 
Malým a s panem Josefem Konvičkou.
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Vzpomínky

„Živote můj, měl jsem  
Tě rád, rád jsem si užíval,  

rád jsem se smál, nechtěl jsem  
všechno, jen jsem chtěl žít! 

A zažívat to, co každý … život!“
Dne 24. 12. 2020  

uplyne 12 let od úmrtí  
pana Otty Řezníčka. Věnujte  
mu prosím tichou vzpomínku.
Vzpomíná manželka Evženka,  

děti Katka a Ota s rodinami  
a bratr Jiří s rodinou.

Odešel jsi od všech,  
kdo Tě měli rádi,  
aniž by Tvé rty  

sbohem zašeptaly.
Dne 31. 12. 2020  

uplyne 10 let od úmrtí  
našeho dědečka,  

tatínka a manžela  
pana Jana Zajace. 

Vzpomíná manželka,  
děti s rodinami, sestry  

a maminka.

Bra ven ci se no su ši li, veš za hra bo va la, ko mar na vuz vid lo val a ble ch ut la a la.
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Dzin ta ra ra ra, šty ry vra ny pes, co vam po vim to mi v t , n ni žad na lež.
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Bravenci seno sušili
(Kun ice)
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1. Bravenci seno sušili, veš zahrabovala, komar na vuz vidloval a blecha utla ala. 

Dzin ta rarara, ok idleny pes, co vam pravim, to mi v t , n ni žadna lež! 

2. A zle im to utla ila, z voza ju zhodili, všecky kosti polamala, z kože ju zed eli. 

Dzin ta rarara, štyry vrany, pes, co vam pravim, to mi v t , n ni žadna lež!

3. A dyž ju z kože od eli, co z ni masa zbylo, všeci lude hadali, co za zvi e to bylo. 

Dzin ta rarara, ok idleny pes pes, co vam pravim, to mi v t , n ni žadna lež!

4. A z tej kože dva kožuchy, štvery rukavice, eš e to byl zlod j krej i, že n ušil vice. 

Dzin ta rarara, štyry vrany, pes, co vam pravim, to mi v t , n ni žadna lež!
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Co vam pravim, to mi věřtě, něni žadna lež!

Hlášení obecního 
rozhlasu 

si můžete pohodlně poslechnout na 
webu obce www.kuncicepo.cz po 

kliknutí na tento obrázek.
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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.

Michaela Šebelová, starostka obce

Otevírací doba obecního úřadu během vánočních 
svátků a začátkem nového roku 2021

Den válečných 
veteránů a konec 
1. světové války 

Za konec světové války se poklá-
dá a ve světě v rámci Dne válečných 
veteránů oslavuje 11. listopad 1918, 
kdy od 11 hodin zavládlo na všech 
frontách příměří (11. 11. v 11 hodin). 
Položením věnce u památníku našich 
padlých spoluobčanů jsme se k připo-
menutí tohoto významného svátku 
v uvedený den připojili i my. -MŠ-

Foto: David Fojtík

Uzávěrka lednového vydání obecních novin je 
jako každý rok výjimečně posunutá na pondělí 
4. ledna 2021. Obecní noviny pak budou distribu-
ovány do schránek od 13. ledna 2021.

Další uzávěrky již budou standartně vždy 
k 25. dni předcházejícího měsíce (tedy 25. ledna 
pro únorové vydání, 25. února pro březnové vy-
dání atd.)

Upozornění na posunutí  
uzávěrky lednového  
čísla obecních novin

Milí sousedé,
fotografie na titulní straně jsou 

milou vzpomínkou na krásný před-
vánoční čas, kdy jsme měli možnost 
se setkávat při mnohých společen-
ských událostech. Každý nemůže být 
u všeho, zmíním tedy jen společné 
rozsvěcení Vánočního stromu, úžas-
ný školní jarmark a nezapomenutel-
ný koncert Hany Fialové v rámci fes-
tivalu Souznění. Mnozí odcházeli se 
slzami štěstí v očích, byl to opravdu 
neskutečný a možná neopakovatelný 
zážitek. Jistě i pro dvě talentované 
mladé zpěvačky, Marušku a Johanku, 
jejichž vystoupení si na fotografiích 
také připomínáme.

Se vstupem do nového roku s krás-
ným číslem 2020 bych Vám všem 
chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, 
rodinné pohody, pracovních i osob-
ních úspěchů a v neposlední řadě 
hodně lásky. 

Za nejdůležitější považuji zdraví, 
protože, když jsme zdrávi na těle i na 
duchu, jde všechno ostatní tak nějak 
samo nebo se alespoň dá mnohé ovliv-
nit a vždy se dá všechno vyřešit.

V rámci přání do nového roku mi 
došla jedna zajímavá zpráva, o kte-
rou se nyní s Vámi chci podělit. 
Byl na ní obrázek a v angličtině 
popsaných 10 kroků k tomu, jak 
být šťastný a spokojený (níže se 
tedy dělím a volně překládám)
1. Méně nenávisti, více lásky.
2. Méně obav, více tance.
3. Méně berte, více dávejte.
4. Méně spotřebovávejte, 

více vytvářejte.
5. Méně se mračte, více 

se usmívejte.
6. Méně mluvte, více po-

slouchejte více.

7. Méně strachu, více odvahy.
8. Méně suďte, více akceptujte. 
9. Méně pasivního dívejte, více ak-

tivního dělání
10. Méně si stěžujte, více oceňujte.

Žijeme v době neskutečného blaho-
bytu, a tak často zapomínáme na ty 
úplně základní věci. Bereme je jako 
samozřejmost a vůbec si jich neváží-
me. A pořád jsme s něčím nespoko-
jení a na něco si stěžujeme. Zkusme 
to změnit. Změny se nejlépe přijíma-
jí, když jsou postupné. Tak co kdy-

bychom zkusili každý den dodržet 
alespoň jedno z uvedených deseti 
pravidel.

To, že se naši předkové nemohli 
mít tak dobře jako my, nám připome-
ne například 27. leden, Mezinárodní 
den památky obětí holocaustu. Toto 
téma otevřeme již divadelním před-
stavením Na viděnou, Sbohem… Vět-
šinou jsme byli od ochotnických di-
vadelních spolků zvyklí na komedie 
a lehčí témata. Toto divadlo bude 
trošku jiné, odehraje se i v netradič-
ním uspořádání. Věřím, že téma oce-

níte, i když budeme donuceni 
při něm přemýšlet. Nebo 

právě proto!
A nakonec radostná 

novina. Možná jste si 
všimli, že v letošním 
roce je tomu již 30 let, 
co Obecní úřad v Kun-
čicích pod Ondřejníkem 
vydává Obecní noviny. 

Ano, letošní ročník je 
XXX.! Toto jubileum určitě oslavíme 
rozhovory s těmi, kteří je za ta léta 
připravovali a v některém z dalších 
vydání také připomeneme, jak noviny 
vypadaly a jak postupně měnily svou 
tvář i obsah. 

Vaše Míša

ročník XXX. číslo 01/2020 Zdarma

Př
et

ék
á 

15
 řá

dk
ů

Slovo starostky

Akční plán  
rozvoje obce  
na rok 2020

6-7 Senior Taxi 
volejte: 776 241 220 
dovolená 14.2.

Cvičení rodičů  
s dětmi nově v úterý 
17:30-18:30

11 Divadlo 
na Huťařství
18. ledna

13 17

Ordinační doba v ambulanci  
MUDr. Jana Chovančíka v prosinci 2020 

21.12. – 23.12.2020        7.00 – 11.00

  28.12. – 31.12.2020        Z A V Ř E N O

V akutních případech se obracejte na CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM  
nemocnice ve Frýdku - Místku, ev. volejte 155.

Mnohokrát děkujeme Ambulance MUDr. Chovančíka

S blížícím se koncem roku je spoje-
no i vyúčtování vodného a stočného 
za rok 2020.

Odečty vodoměrů budou prová-
dět během měsíce ledna a února 
2021 pověření pracovníci. V přípa-
dě jakýchkoliv pochybností se Vám 
prokáží pověřením, které si můžete 
ověřit telefonicky na čísle 725 506 
902 u paní Daniely Kociánové nebo 
na čísle 736 773 930 u pana Davida 
Fojtíka.

Pokud Vás nezastihnou doma, zane-
chají Vám lístek s prosbou, abyste po-

žadované údaje nahlásili nejpozději do 
3 dnů, a to buď osobně, telefonicky na 
číslo 725 506 902 nebo emailem: dani-
ela.kocianova@kuncicepo.cz

Stavy vodoměrů, které nahlásíte 
emailem, budou odeslány taktéž na 
Vámi uvedený email.

Pokladna pro vyúčtování vod-
ného a stočného bude otevřena od 
11. ledna 2021. 

Zálohové platby pro vodné a stoč-
né na rok 2021 jsou stanoveny do 
25. ledna, 25. dubna, 26. července, 
25. října.

Vyúčtování vodného a stočného 2020 
a rozpis zálohových plateb 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že 
Středisko sociálních služeb Frýdlant 
nad Ostravicí obnovuje od 1. 12. 2020 
provoz Senior Taxi. Připomíná-
me, že Senor Taxi bude v provozu 
opět v době od 6:30 do 15:00 hodin 
a objednat si jej můžete na tel. č.

776 241 220
Přejeme všem hezký adventní čas!

Senior Taxi 
opět v provozu
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(podle vyhlášky 104/1997 Sb. ve 
znění vyhlášky 355/2000 Sb., kterou 
se provádí zákon o pozemních komu-
nikacích)

Zimní údržbou se podle pořadí dů-
ležitosti zmírňují závady vznikající 
povětrnostními vlivy a podmínkami 
za zimních situací ve sjízdnosti ko-
munikací a ve schůdnosti místních 
komunikací a průjezdních úseků sil-
nic. V obvyklé zimní situaci vlastník 
(správce) komunikace odstraní nebo 
alespoň zmírní závady ve sjízdnosti 
(schůdnosti) komunikace v časových 
lhůtách stanovených plánem zimní 
údržby. Zimním obdobím je doba od 
1. listopadu do 31. března následují-
cího roku. V tomto období se provádí 
zimní údržba podle plánu zimní údrž-
by. Pokud vznikne zimní povětrnost-
ní situace mimo toto období, zmírňují 
se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) 
komunikace bez zbytečných odkladů 
přiměřeně k vzniklé situaci. 

Obec zajišťuje sjízdnost místních 
komunikací I. až III. třídy v těchto 
lhůtách: 
a)  I. pořadí důležitosti do 4 hodin,
 rychlostní a sběrné místní komuni-

kace s hromadnou veřejnou dopra-
vou a s linkovou osobní dopravou, 
příjezdové místní komunikace ke 
zdravotnickým zařízením a dal-
ší významné místní komunikace 
(patří zde celkem pět komunika-
cí – např. cesta od OÚ k penzionu 
Krkoška, cesta od dolního kostela 
ke křižovatce na Humbarku, cesta 
k nádraží)

b) II. pořadí důležitosti do 12 hodin
 - sběrné místní komunikace neza-

řazené do I. pořadí a důležité ob-
služné místní komunikace, (patří 
zde celkem šest komunikací - např. 
spojka od S-48310 do Rakovce, „Va-
lašská cesta“ od Hospůdky Na Ko-
pečku k penzionu Krkoška, cesta 
od železničního přejezdu ČD k Hos-
půdce Na Maraláku, cesta ke Kolibě 
pod Stolovou )

c)  III. pořadí důležitosti po ošetření 
komunikací I. a II. pořadí, nejpozdě-
ji však do 48 hodin. 

 - ostatní obslužné místní komuni-
kace (většina komunikací v obci)

d) neudržované - místní komunikace, 
na nichž není třeba vykonávat zim-
ní údržbu z důvodu dopravní bez-
významnosti (na tuto skutečnost 
obec upozorní uživatele způsobem 
v místě obvyklým).

Nedílnou součástí plánu zimní 
údržby je Nařízení č. 1/2020, kterým 
se vymezují úseky místních komuni-
kací, na kterých se pro jejich malý do-
pravní význam, případně pro technic-
kou nebo ekonomickou nemožnost, 
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost od-
straňováním sněhu a náledí a dále Pa-
sport místních komunikací. V něm 
jsou v přehledné tabulce rozděleny 
místní komunikace dle tříd zařazení.  
Z toho pak vyplývá skutečnost, v ja-
kém časovém sledu je prováděná zimní 
údržba jednotlivých místních komu-
nikací. (Pasport místních komunikací 
a Nařízení č.1/2020 je k nahlédnutí na 
obecním úřadě buď u pana místosta-
rosty, nebo paní Danuše Svobodové, 
a také je naleznete na webu obce v levé 
liště Obecní úřad > Dokumenty ke 
stažení).

Obec zajišťuje provádění zimní 
údržby na místních komunikacích 
pomocí 3 zhotovitelů, se kterými má 
uzavřenou Smlouvu o Dílo na tuto 
činnost. 
• Dolní část obce – Petr Pícha 
• Horní část obce – lokalita okolo 

nádraží a vodních nádrží: Petr 
Nikel 

• Horní část obce – lokalita pod 
Stolovou: Pavel Šťůrala

Koordinaci zimní údržby míst-
ních komunikací zajišťuje pan mís-
tostarosta (tel: 736 773 930).

Místostarosta (případně starost-
ka obce) domlouvá se zhotoviteli vý-
jezd techniky, v akutních případech 
(aktuální počasí, noční doba) zhoto-
vitelé sami situaci vyhodnotí a vyje-
dou a tuto skutečnost místostarostovi 
pouze telefonicky oznámí. 

Posyp místních komunikací a chod-
níků je zajišťován zaměstnanci obec-
ního úřadu pomocí pracovního stroje 
Bonetti se sypací nástavbou.

V případě připomínek k zimní údrž-
bě se, prosím, obracejte přímo na ve-
dení obce. 

Zároveň Vás prosíme o trpěli-
vost a spolupráci. Přispět můžete 
zejména zodpovědným parková-
ním svých vozidel, používáním sně-
hových řetězů při souvislé sněhové 
vrstvě zejména v kopcovitém terénu.  
Ne vždy je možno dokonale sladit vý-
jezd posypové techniky bezprostřed-
ně po úpravě cest sněhovou radlicí. 
V této souvislosti jsme v letošním 
roce zakoupili dalších pět kontejnerů 
na posypový materiál, které jsou roz-
místěny na nejkritičtějších místech  
v obci.

Zimní údržba chodníků v obci je za-
jišťována zaměstnanci obecního úřa-
du pomocí multifunkčního malotrak-
toru s kartáčem, radlicí nebo sněžnou 
frézou. Problém na chodnících nastá-
vá zejména poté, co projede pluh po 
krajské komunikaci a nahrne vše na 
již upravený chodník.

Problémy ale také způsobují sami 
občané, kteří odklízejí sníh ze svých 
pozemků a zahrad na chodník. V ně-
kterých místech tak vznikají kupy 
sněhu, které již není možné udržovat 
a dochází tak k zneprůchodnění chod-
níku. Buďte, prosím, i v tomto ohle-
duplní a uvažujte, zda při odklízení 
vlastního pozemku nekomplikujete 
život ostatním. 

Děkuji za pochopení a spolupráci.

David Fojtík, 
místostarosta obce

Plán zimní údržby místních komunikací  
pro zimní období 2020/2021
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Na webu obce jsme zveřejnili velice inspirativní produktový katalog regio-
nálních výrobků Beskydy originální produkt. Pokud přemýšlíte nad originál-
ním dárkem pro své příbuzné, kamarády či kolegy, tak v katalogu určitě něco 
vyberete :).

TIP NA VÝROBKY OD NÁS :) str. 12: Keramické šperky 
    str. 35: Farma Menšík

Bodrý kraj kopců, pastvin a lidových tradic se odráží v lidské práci, která 
přetrvává po celé generace. Přinášíme Vám originální výrobky, které mají dob-
rý základ a jsou ověřeny tradicí.

BESKYDY originální produkt®

Kontakt:
Nikola Černíková & Miroslav Válek - zkeramiky.cz
Kunčice pod Ondřejníkem
mobil: (+420) 773 023 612
e-mail: nikola@zkeramiky.cz
Facebook: www.facebook.com/zkeramiky

Objednávka: 
          www.zkeramiky.cz

Dárkové poukazy na keramické šperky: 
Dárkové poukazy v hodnotě 1000 Kč, 500 Kč a 300 Kč.

Tvorbou chceme přinášet radost, hravost, originalitu 
a dobrou náladu. Šperky jsou tvořeny v malých sériích. 
Při tvarování šperků dodržujeme jednoduché linie, 
které zdobí pestrost našich glazur dokreslená v peci. 
S barvami rádi experimentujeme, vymýšlíme nové tvary 
a techniky výroby. Keramické části doplňujeme cínem, 
macramé technikou, kresbou platinou či chirurgickou 
ocelí. Vydejte se na prohlídku výrobků z naší keramické 
dílny, objevte krásu české hlíny a hru barev, které vás 
rozzáří. Nic na světě nedělá ženu krásnější, než její 
vlastní přesvědčení, že ona sama je krásná. Ať se 
s našimi šperky cítíte krásné.

Keramické šperky - zkeramiky.cz

Nikola Černíková & Miroslav Válek 

Keramické šperky
zkeramiky.cz

Kontakt:
Farma Menšík
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 10
mobil: (+420) 736 180 388
e-mail: info@farma-mensik.cz

Objednávka: 
          www.farma-mensik.cz

Farmářské sýry nakládané
v olivovém oleji:
Sklenice 510 ml, váha pevného
podílu cca 320 g.

Bio mléčné výrobky: 
Různorodý sortiment domácích
sýrů, mlék a jogurtů. 

Na úpatí Ondřejníku hospodaří naše rodina už 25 let. 
Pohled na spokojeně se pasoucí krávy a okolní 
beskydské vrcholy se snad nikdy neomrzí. A to mléko! 
Před párnlety jsme se rozhodli vybudovat na farmě 
malou mlékárničku, abychom lidem v okolí mohli 
nabídnout i něco víc než jenom mléko. Začali jsme tedy 
postupně vyrábět domácí tvaroh, jogurt, kyšku a několik 
druhů sýrů. Mléko se snažíme zpracovávat co nejšetrně-
ji tak, aby v něm zůstalo zachováno maximální množst-
ví prospěšných látek a vitamínů. Bez mléka a mléčných 
výrobků si svůj jídelníček prostě nedokážeme 
představit, stejně jako asi mnozí z vás. Tak se třeba 
někdy zastavte!

Bio mléko a mléčné výrobky z farmy Menšík

Farma Menšík

Bio mléko a mléčné výrobky
z farmy Menšík

Znáte?
Regionální 

značka  
v Beskydech

Beskydská značka patří k nej-
starším značkám v Asociaci regi-
onálních značek. Vznikla v roce 
2005 a první certifikáty byly udě-
leny v roce 2006. Pro koordinaci 
značky bylo založeno sdružení 
Lidé v Beskydech, které se o znač-
ku staralo až do roku 2012, kdy 
koordinaci převzalo sdružení Há-
jenka ze Štramberku. 

Od roku 2016 byla značka ve 
správě národní kanceláře Asoci-
ace regionálních značek. Od břez-
na tohoto roku převzala značku 
MAS Pobeskydí, z. s., která hledá 
v regionu nové spolupracovníky 
- organizace i jednotlivce, kteří 
mají zájem podílet se na propagaci 
kvalitních místních výrobků, slu-
žeb a zážitků.  

V případě zájmu kontaktujte 
Zuzanu Zaoralovou, tel. 605 449 
004, e-mail zaoralova@pobes-
kydi.cz 

Děkujeme MAS Pobeskydí za 
poskytnutí dílčích stránek katalo-
gu, které se týkají naší obce.
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Kultura a spolkový život

Možná v lednu nebude znít ulicemi, 
ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a přede-
vším požehnání do roku 2021 chtějí 
koledníci přinést do vašich domovů 
i navzdory koronavirovým opatře-
ním. Nemusíte se bát – zdraví našich 
příznivců i koledníků je pro Charitu 
na prvním místě, a tak se Tři králové 
pilně připravují na koledu s rouškami 
i koledu virtuální.

Jedno je jisté – Tříkrálová sbírka 
bude, koleda se uskuteční. Jen se ješ-
tě neví, v jaké podobě. I Tři králové 
totiž musí počítat s možností, že epi-
demiologická situace neumožní se-
tkání koledníků s dárci tváří v tvář. 
Jak na to Charita zareaguje?

Ve hře jsou momentálně tři scénáře. 
Ten optimistický počítá s uvolněním 
všech restrikcí a klasickou tříkrálovou 
koledou v období od 1. do 24. ledna 2021. 
Realističtěji se však v současné chvíli 
jeví koleda s omezeními, při níž budou 
dodržena všechna nařízení. Charity na 
všech úrovních jsou v kontaktu s pří-
slušnými hygienickými stanicemi, aby 
byly stoprocentně připravené nerisko-
vat zdraví svých přispěvatelů a dobro-
volníků. A pochopitelně zaměstnanců, 
protože do sbírky se velmi často jako 
dobrovolníci zapojují i pracovníci Cha-
rit z terénu, kteří za sebou budou mít 
náročné měsíce a jejichž pomoc bude 
i nadále nepostradatelná. Organizáto-
ři sbírky se však musí brát v potaz také 
hrozící nepříznivou situaci:

„Jen velmi neradi bychom koledovali 
pouze virtuálně, protože osobní setkává-
ní je jedním z pilířů sbírky. Přesto se i na 
tuto variantu pilně chystáme,“ říká hlav-
ní koordinátorka Gabriela Víšová. Sbír-
ka se podle ní intenzivně připravuje na 
vpád do virtuálního prostoru a své věr-
né příznivce se pokusí oslovit on-line. 

Nechce přitom připravit dárce o zážitek 
z koledy, ani požehnání, které kolední-
ci do domů přinášejí. „Snažíme se vyu-
žít všechny možnosti, které nám on-line 
prostor nabízí,“ dodává Gabriela Víšová.

Všechny přípravy a varianty koledy 
však mají jedno společné – ani tentokrát 
se neobejdou bez armády dobrovolníků 
a štědrosti dárců. Cíl sbírky i motto 
sbírky totiž zůstávají stejné – hlav-
ní je pomoc lidem v nouzi a pomá-
há každá koruna. Pracovníci Charity 
mají s dodržováním přísných hygienic-
kých pravidel zkušenosti ze sociálních 

i zdravotních služeb, a proto věří, že se 
jim povede je dodržet i při koledování. 
„Úplný zákaz koledování by nás velmi mr-
zel,“ zní z Charit. Vás však mrzet nemusí. 
Radostnou zvěst roznesou Tři králo-
vé po České republice děj se co děj!

Aktuální informace naleznete na 
webových stránkách: https://www.
trikralovasbirka.cz/

Koordinátorem pro naši obec a bliž-
ší informace Vám může poskytnout 
tak jako každý rok, paní Kateřina 
Niklová, tel. číslo 737 901 975

Připravila Kristýna Majerková

Tříkrálová sbírka 2021 – jak to bude tentokrát?

Rozvrh mší sv. o Vánocích  
ve farnosti Kunčice p. O. 
24.12.2020 Štědrý den „Půlnoční”  ve 20:00 hod. (farní kostel)

25.12.2020  Hod Boží vánoční  v 09:30 hod. (farní kostel)
  v 10:45 hod. („Ruský kostelík“)

26.12.2020  2. svátek vánoční  v 09:30 hod. (farní kostel)

31.12.2020  Silvestr v 16:00 hod. (farní kostel)

01.01.2021  Nový rok v 09:30 hod. (farní kostel)
  v 10:45 hod. („Ruský kostelík“)

Otec Mariusz, farář
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Mnozí z nás už nedočkavě vyhlíže-
jí první sněhové vločky, které pokryjí 
naši obec sněhovou peřinou a v Ond-
řejníku se objeví první běžecká stopa. 
Masiv Ondřejníku je nadšeným běžka-
řům velmi znám. I když z důvodu těž-
by v současnosti nejsou běžecké tra-
sy udržovány rolbou, stopa bývá pro-
šlápnutá prakticky celou sezónu díky 
místním i přespolním nadšencům. Běž-
kování je velmi komplexní pohybová 
aktivita doporučena lékaři. Na běžky 
můžete vyrazit v jakékoli fyzické kon-
dici a věku, svědčí tělu a hlavně duši. 
Průjezd zasněženou krajinou je bal-
zám, který nás zahřeje u srdce a vůně 
teplého čaje z termosky (s rumem nebo 
bez 😊) rozehřeje celé naše tělo. 

V Ondřejníku se nachází hned čty-
ři běžecké trasy a na své si tady při-
jdou jak zdatní běžci, tak začátečníci. 
• Trasa: Chata Ondřejník – chata Šmi-

řanka a zpět – 2 km.
• Trasa: Chata Ondřejník – sedlo – 

Skalka a zpět – 10 km.

• Trasa: Chata Ondřejník – sedlo 1 km, 
pak nástup na Malý nebo Velký okruh 
5 nebo 10 km

• Trasa: Hřebenovka: Chata Ondřejník 
– Šmiřanka– (po vrstevnici vlevo do 
sedla) – sedlo – a zpět – 9,5 km

Nástupní body tras:
• modrá turistická značka, Kunčice pod 

Ondřejníkem, směr Skalka vrchol –
GPS 49.5495039N, 18.2992742E

• žlutá turistická značka, Nad starou 
salaší, Čeladná, GPS 49.5548328N, 
18.3074450E

• modrá a žlutá turistická značka, On-
dřejník sedlo, Frýdlant nad Ostravicí 
– GPS 49.5749569N, 18.3104964E

Dalších 74 km běžeckých tras se 
nachází např. na nedalekých Pus-
tevnách.

Aktuální stav mnoha běžeckých 
stop napříč republikou je k dispozici 

na webových stránkách https://www.
bilestopy.cz/. K dispozici je také mobil-
ní aplikace „Bílé stopy“.

5 důvodů, proč začít běžkovat 
1. Běžkování má pozitivní vliv na 

celý srdečně-cévní systém a po-
hybový aparát. Specifický pohyb 
při běžkování prospívá páteři.

2. Ideální pohyb „za humny“ na pro-
tažení celého těla.

3. Přirozený pohyb na čerstvém 
vzduchu.

4. Začít se dá v každém věku a fy-
zické kondici.

5. Zvyšuje fyzickou kondici, přispí-
vá ke snížení nadváhy a šetří při-
tom kloubní aparát.

Připravila Kristýna Majerková
Foto: Kristýna Majerková

A v zimě na běžky…

Ze života školy a školky

Vážení občané, vážení rodiče,
končí nám velmi zvláštní rok, který 

nám přinesl tolik starostí, zejména se 
zdravím nás všech. Končí nám rok, kte-
rý nám všem v této souvislosti přinesl 
nemálo starostí také v mnoha směrech 
našeho osobního života. V neposlední 
řadě přinesl v oblasti vzdělávání a vý-
chově Vašich dětí, našich žáků, mno-
hým z Vás nemálo starostí navíc. Věřte, 
že i pro nás, zaměstnance školy v čele 
s pedagogy, to je v této nelehké situaci 
také velmi těžké období. Při zvýšeném 
úsilí v zajišťování nejen normální výu-
ky se doslova ze dne na den přesunula 
výuka k Vám do domácností. Toto přiná-
šelo pro Vás mnohdy nemálo úsilí s mi-
nimálním efektem v porovnání s probí-
hající výukou v běžném režimu ve škole.

Věřte, že i pro vedení školy zajistit 
organizaci tak, aby nevznikal chaos, 
zajistit potřebnou, tolik let nedosta-
tečnou techniku nejen pro zaměstnan-
ce, ale i pro mnohé žáky, pro pedagogy 
se najednou připravit na zcela jiný typ 

výuky, mnohdy v kombinaci výuky ve 
škole s přípravou na domácí výuku, pro 
zaměstnance školy zajišťovat zvýše-
ný úklid v podobě zvýšené dezinfekce 
všech prostor, organizovat pro školní 
jídelnu výdej stravy dle nařízení, oprav-
du nebylo jednoduché. V neposlední 
řadě je třeba se zmínit i o mateřské ško-
le, která zajišťovala provoz po většinu 
roku s nejméně omezeným provozem, 
a proto se zaměstnanci stali nejohro-
ženější skupinou v naší organizaci, kte-
rou odnesli tím nejcennějším, co člověk 
má - zdravím. Mnozí museli na testy, 
do karantény společně s dětmi. Vede-
ní školy společně s vedením mateřské 
školy a zřizovatelem museli také tuto 
nelehkou situaci řešit a mnohdy bylo 
velmi těžké rozhodnout, kdy je v zájmu 
všech MŠ raději uzavřít a kdy nikoliv. 
Toto nelehké rozhodnutí ponechal stát 
na vedení školy a zřizovateli. Všem za-
městnancům bych chtěl touto cestou 
veřejně za odvedenou práci a podporu 
v tomto roce moc poděkovat.

Vážení občané a vážení rodiče, do-
volte mi, abych Vám touto cestou po-
přál klidné prožití vánočních svátků, 
do nového roku zejména hodně zdraví 
a věřte, že bych si moc a moc přál, aby-
chom mohli v příštím roce učit normál-
ním způsobem a dohánět a dohánět, 
co jsme zameškali, než stále vymýšlet 
nové a nové kombinace, jak se zvýše-
ným úsilím zajistit neefektivní dis-
tanční výuku. Vám, rodičům a mnoh-
dy i prarodičům, bych si navíc dovolil 
popřát, abyste se mohli naplno věno-
vat práci, koníčkům, osobnímu volnu, 
místo toho, abyste nám ještě museli 
pomáhat zajišťovat výuku dětí, našich 
žáků, a mohli se raději vrátit k otázce 
„co bylo ve škole“?

Za tuto spolupráci Vám všem, kteří 
se školou spolupracují, moc děkuji jmé-
nem svým a také všech zaměstnanců 
školy. Zachovejte nám přízeň.

S pozdravem
Jaroslav Goj, ředitel MŠ a ZŠ Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

PF 2021
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Prázdniny utekly jako mávnutím 
kouzelného proutku, přišlo září a my 
jsme se sešli opět všichni ve školce. 
Přivítali jsme mezi sebou nové malé 
kamarády, a věřte, zvykli si opravdu 
velmi rychle. Ale nejen s novými dět-
mi jsme se seznamovali. Pedagogic-
ké řady doplnila nová paní učitelka 
Bc. Hana Kulhánková, která nastou-
pila do třídy Motýlků. 

Podzimní měsíce se nesou v naší 
školce ve znamení her, vycházek do 
přírody a různých projektů o pod-
zimním ovoci a zelenině. Nejzábav-
nější částí pro děti se vždy stává jejich 
zpracování, vždyť hra na kuchaře pa-
tří k těm nejlepším. 

 „Kutálí se ze dvora, takhle velká 
brambora“ – touto básničkou jsme za-
hájili bramborový týden, během kte-
rého se děti zblízka seznámily s tou-
to plodinou a na závěr týdne si samy 
zkusily škrábání a strouhání brambor, 
z nichž pak vyrobily americké bram-
bory a s dospělými pak společně sma-
žily bramboráky. 

V říjnu sklízíme jablíčka, a tak 
v rámci projektu „Vůně jablíček“ jsme 
společně upekli jablkové záviny z lis-
tového těsta. 

V naší školce už dlouho bydlí růz-
né druhy skřítků školkových, z nichž 
nejpopulárnější je skřítek „Naschvál-
níček“. A právě ten nám zpestřil celo-
denní výlet třídy Ptáčat. Během cesty 
„po Valašské“ nám připravil rozmani-
té úkoly a záludnosti, ale děti byly moc 
šikovné a všechny nástrahy zvládly. 
Díky krásnému počasí, které vládlo 
tomuto podzimnímu dni, jsme moh-
li z „Tabaškového kopce“ pozorovat 
a určovat všechny hory v okolí a děti 
si uvědomily, že bydlíme opravdu „pod 
Ondřejníkem“. 

Děti ze třídy Motýlků se vydaly do 
lesa postavit domečky lesním skřít-
kům, zajistit jim pohodu a zásoby 
na zimu a rozveselit je pěknými pís-
ničkami. Nakonec se obě třídy sešly 
u hasičárny, kde na ně čekal tajemný 
podzimní poklad. Další překvapení 
jim připravil pan Kahánek – zástup-
ce velitele našich hasičů, který uká-
zal všem hasičskou techniku, děti 
si mohly prolézt auta a zeptat se na 
spoustu všetečných otázek. K hasi-
čárně si pro ně odpoledne přijížděli 
rodiče a mnozí museli děti přemlou-
vat, aby šly domů. 

Čas opravdu letí jako voda, a ve 
školce s dětmi obzvlášť. I když se nás 
částečně dotkla všem známá opatře-
ní a my jsme v poslední době měli ve 
školce méně dětí, naše aktivity nepo-
levily. Přivítali jsme svátek sv. Marti-
na společně vyrobenými papírovými 

husami a pečením svatomartinských 
rohlíčků. Každý malý kuchař - cukrář 
si odnesl vlastnoručně vyrobený ro-
hlíček pro maminku. 

A co nás čeká dál? No přece to nej-
krásnější období ve školce - Vánoce! Je-
žíškovi jsme už poslali obrázky s přá-
ním dětí, začínáme zpívat koledy a při-
pravovat se na vánoční atmosféru. 

Milí rodiče, babičky, dědečci a všich-
ni příznivci mateřských škol, chtěli 
bychom Vám všem společně s dětmi 
popřát:

„Šupinku pro štěstí schovejte do dlaní,
radost prý přinese, smutek prý zahání.
K vánoční pohodě rozkrojte jablíčko,
přejeme ze srdce zdraví a štěstíčko“

Za děti a zaměstnance Mateřské 
školy „Školní“

Věra Kahánková, Šárka Fialová

Tady je nám dobře
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Listopad patří každoročně k měsí-
cům, kdy se chystáme na příchod zimy, 
adventu, mikulášské nadílky. Je však 
také spojen s vystoupením našich dětí, 
jak při rozsvěcení stromečku v cent-
ru obce, tak při komornějším vystou-
pení dětí v kostele sv. Máří Magdalé-
ny v Kunčicích pod Ondřejníkem. Ani 
jedno z těchto vystoupení se letos ko-
nat nebude a tak si můžeme tento lis-
topad užívat více poklidně. Zkoušení 
a horlivé přípravy dětí na obě vystou-
pení, vystřídal až nezvyklý klid. Vše 
je pozvolné a pomalejší, přesto i přes 
všechna omezení, se snažíme užívat 
čas ve školce plnými doušky. 

Svátek svatého Martina, který se 
sebou nese poselství o lásce k bližní-
mu, je pro dnešní dobu velmi příhodný 
příběh. S dětmi jsme si ho připomně-

li a místo tradiční husy si upekli vý-
tečné svatomartinské rohlíčky, které 
jsou pro nás v mateřské škole hlavním 
symbolem tohoto svátku. Ty si neod-
pustíme žádný rok a děti se na ně vždy 
velmi těší. A také při jejich přípravě 
hodně pomáhají. Letos jsme dělali ro-
hlíčky ořechové a makové. Děti zpra-
covávají těsto, stáčejí rohlíčky a hlav-
ně ochutnávají. Dalším symbolem je 
Martinův bílý kůň. Kdo by neznal pra-
nostiku o Martinovi, který přijíždí na 
bílém koni. Letos jsme si s dětmi při 
tvoření koně velmi pohráli a práce to 
byla opravdu nesnadná. Avšak všech-
ny nás společná práce bavila. Myslím, 
že koníci se dětem opravdu povedli.

I když je tento měsíc klidnější, než 
předešlé roky, přesto utekl velmi 
rychle a my už se nyní pomalu chys-

táme na pečení mikulášských perníč-
ků a mikulášskou nadílku. Ale o tom 
zase příště. 

Svatý Martin a nadcházející advent

Záři je měsícem, kdy si s dětmi uží-
váme vaření, smažení a pečení. Je to 
měsíc zeleniny a ovoce. A protože se 
nejlépe učí, když se zapojí všechny smy-
sly, tak i u nás si děti toto téma mohly 
užívat, jak jen to šlo. Nejprve nás na-
vštívilo divadélko s pohádkou o „Draku 
bramboráku“ a protože každý šikovný 

„školkáček“ ví, jak takový brambor vy-
padá, jak roste, jak se sklízí a hlavně, co 
vše se z brambor dá připravit, tak jsme 
si udělali „Bramborový den“. I přes po-
čáteční ostych některých rodičů, si děti 
donesly škrabky a mohly začít přípra-
vy na kulinářské hody. Dětem šla pří-
prava brambor krásně od ruky, samy 

zjistily, že je mnohdy třeba vyvinout 
určité úsilí, aby mohly být odměněni 
výborným obědem. Odměnou jim byly 
vlastnoručně vyrobené bramboráky, 
bramborové lupínky, hranolky, peče-
né brambory, brambory na loupačku 
a i vařené brambory. Aby se jen ne-
vařilo, tak děti využily bramborovou 

Foukej, foukej větříčku, shoď mi jednu hruštičku…
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 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace 

Třída T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek, Tel.: 558 630 019 

www.zdrskolafm.cz 

Naučíš se 
pracovat hlavou, 
rukama a srdcem! 

Zveme vás na virtuální Dny otevřených dveří 4.prosince 2020,  
29.ledna 2021. Více informací na www.zdrskolafm.cz.  

OBORY ŠKOLY: denní studium 
Praktická sestra − 53-41-M/03, přijmeme 60 žáků 
Sociální činnost − 75-41-M/01, přijmeme 30 žáků 

tématiku opravdu všude. Brambory se 
malovaly, stříhaly z papíru a lepily, po-
vídalo se o nich... Děti si tak trénovaly 
své dovednosti potřebné pro zdárný 
start ve školních lavicích. 

Další na řadu přišla krásná kulatá 
jablíčka. Nejprve jsme je pozorovali 
na stromech, povídali si o tom, jaké 
můžou jablíčka být. Děti je opět moh-
ly tvořit ve všech různých podobách 
s pomocí papíru, nůžek, lepidla, ba-
rev,… A aby to nebylo jen o povídání, 
opět děti ukázaly svou šikovnost a od-

hodlání a pomocí škrabek, struhadel, 
vařech a mís jsme si upekli a usmaži-
li sladké dobroty. Děti měly možnost 
zjistit, že společnými silami dokáží 
velké věci. Odměnou jim byly jableč-
né štrúdly, jablka v županu, jablečné 
koláče a jablečné sušenky. Vy, co děti 
alespoň občas pustíte do kuchyně, jis-
tě víte, že ta radost a nadšení ze zkou-
mání a pozorování nových věcí v očích 
dětí za tu trochu nepořádku jistě stojí.

Celý měsíc jsme uzavřeli tím, že ovo-
ce, které nám přijde „exotické“ a nezná-

me, je v jiných krajích bráno jako naše 
jablka a hrušky. Děti tak měly jeden vel-
ký ochutnávkový den všeho exotického 
ovoce, co se u nás našlo. Děti měly mož-
nost ovoce osahat, zjistily, jak se různé 
druhy krájí, loupou, jak voní a hlavně 
jak chutnají, hned potom, co si ze vše-
ho připravily „exotický salátový mix“. 

I když je doba plná zvratů a člověk 
pomalu neví, jaká bude situace zítra, 
tak i přes to vše se těšíme na další spo-
lečné dny, plné zážitků, dobrodružství 
a nových informací.

Co se děje v okolí
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Textu bylo méně, trochu jsem zvětšila řádkování, aby vyplnil obě strany

více informací na tel.: +420 725 506 901
a e-mail: noviny@kuncicepo.cz

ZDE MŮŽE BÝT VAŠE ZDE MŮŽE BÝT VAŠE REKLAMAREKLAMA

K celoročnímu pobytu koupíme 
chatu, dům, byt nebo stavební pozemek  

v malebných Kunčicích pod Ondřejníkem.  
Starší manželský pár.

Telefon: +420 776 026 470
E-mail: ivana1206@seznam.cz

* * *
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 

Dříví naštípané na prostorové metry  
nebo špalky (rovnané) od 30 cm délky.  

Možnost dovozu odběrateli.

Telefon: 603 315 738
* * *

Nabízím k prodeji sbírku známek
Info: Ladislav Křenek  

603 155 681

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

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

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ 

Prodej Českých, čerstvě řezaných, 
levných Vánočních stromků.

Kunčice pod Ondřejníkem
dům č. p. 590 
(poblíž Beskydského rehabilitačního centra)

Tel: 721 655 218
 

Obrázek by se hodil, ale nevím, jaký máte na mysli.
V příloze jsem nenašla.


