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Vítání občánků Zpráva  
o činnosti JSDH
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když jsem byla malá, tak jsem zna-
la jen rčení – únor bílý, pole sílí (prav-
da, když jsem byla větší, tak mě u toho 
vždycky napadl onen vtip – únor bílý 
– energetici šílí). V posledních letech 
nově všichni slyšíme úplně jiný pojem. 

A sice SUCHÝ ÚNOR.
Následující Alkofakta (která Vás 

myslím nepřekvapí) si dovoluji pou-
žít z webu této kampaně: 

http://suchejunor.cz/

Popíjení je náš národní sport. Prů-
měrný Čech vypije za rok 14,4 čisté-
ho lihu.

Za hranou rizikového pití se u nás 
pohybuje přes milion lidí. Je to tedy 
zhruba každý sedmý dospělák, kte-
rého někde potkáte. 

(Dělala jsem si alkotest a naštěstí se 
mně to netýká… Jak jste na tom vy?) 

Při vyhodnocení testu na mě vy-
padlo pár zajímavých faktů, jak hla-
dina alkoholu v krvi má vliv na naše 
změny pocitů a chování.  

Hladina alkoholu v krvi,  
změny pocitů a změny v chování
0,4 ‰  přinese pocit uvolnění, ale 

také vyšší riziko úrazů
0,8 ‰   přinese pocity tepla a euforie, 

ale také oslabení zábran, zhor-
šené sebeovládání, zhoršení 
postřehu, roste riziko úrazů

1,2 ‰  přinese sice vzrušení a emo-
tivnost, ale také povídavost 
a navíc roste riziko ukvape-
ného (impulzivního) jednání

1,5 ‰  přinese zpomalenost a otupě-
lost, ale také setřelou řeč, ně-
kdy sklon k násilí

2,0 ‰ již způsobuje výraznou opi-
lost a jako „bonus“ obtížnou 
řeč, dvojité vidění, poruchy 
paměti, případný spánek.

No a vyšší hodnoty alkoholu v krvi 
tady raději nepopisuji…

Na konec je potřeba si položit zá-
sadní otázku – Ovládáme my alkohol 
nebo ovládá alkohol nás?

Vždycky když si dávám měsíc bez 
pití, tak se mi výrazně lépe spí. Ne-
chcete to zkusit taky? V loňském roce 
se zapojilo přes 700 000 lidí. 

Mimochodem můžete začít klidně 
v březnu a praktikovat i více než jed-
nou za rok 😊. Vaše Míša

Milí sousedé,

Harmonogram svozu odpadu v roce 2022

Praktické informace k platbám v roce 2022

Horní část obce
6. 1. 12. 5. 15. 9. 

20. 1. 26. 5. 29. 9. 
3. 2. 9. 6. 13. 10. 

17. 2. 23. 6. 27. 10. 
3. 3. 7. 7. 10. 11. 

17. 3. 21. 7. 24. 11. 
31. 3. 4. 8. 8. 12. 
14. 4. 18. 8. 22. 12.
28. 4. 1. 9. 

Sběr velkoobjemového odpadu proběhne 26. 3. 2022 a 17. 9. 2022. Místní poplatek za odpad je ve 
výši 600 Kč / osobu a je splatný 31. 7. 2022. Místní poplatek ze psů je ve výši 180 Kč / psa a je splatný 
30. 4. 2022. Všechny poplatky lze zaplatit převodem na účet obce číslo 1682010349/0800 + přidělený 
variabilní symbol. Informace k platbám: ivana.reznickova@kuncicepo.cz

www.kuncicepo.cz/obecne-zavazne-vyhlasky
Zálohy na vodné a stočné se platí čtvrtletně v termínech: I. čtvrtletí do 25. ledna, II. čtvrtletí do 
25. dubna, III. čtvrtletí do 25. července, IV. čtvrtletí do 25. října. Číslo účtu pro placení záloh za vodné 
a stočné: 1735758319/0800 + VS (číslo smlouvy). Informace k platbám: daniela.kocianova@kuncicepo.cz

Dolní část obce
13. 1. 19. 5. 22. 9. 
27. 1. 2. 6. 6. 10. 
10. 2. 16. 6. 20. 10. 
24. 2. 30. 6. 3. 11. 
10. 3. 14. 7. 17. 11. 
24. 3. 28. 7. 1. 12. 

7. 4. 11. 8. 15. 12. 
21. 4. 25. 8. 29. 12.

5. 5. 8. 9. 

V posledních dvou 
letech byl součástí 
únorového v ydání 
obecních novin prak-
tický magnet, který 
jste si mohli připnout 
na ledničku. Někte-
ří jste se na nás ale 
obrátili s tím, že je to  
neekologické, protože 
magnet se každý rok 
vyhodí a musí se vy-
robit znovu. Vzniká 
tak zbytečné množ-
ství odpadu. Dali jsme 
Vám za pravdu, a pro-
to si letošní informace 
můžete vystřihnout 
a připevnit na lednič-
ku klasickou magnet-
kou.  

-MŠ-
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Stalo se již dobrým zvykem, že 
v rámci obecních investic a rozsáh-
lejších oprav nepostupujeme, jak nás 
zrovna napadne, ale podle předem 
promyšleného plánu. Na každý rok si 
v zastupitelstvu schválíme plán akti-
vit, který vychází z dlouhodobé kon-
cepce programu rozvoje obce. Než si 
ale stručně představíme plán na letoš-
ní rok, tak se nejprve poohlédněme za 
rokem minulým. Nejdůležitější inves-
tice jsou shrnuty v tabulce. 

Samostatnou kapitolou, kde se nám 
asi nikdy bohužel nepodaří dosáhnout 
ideálního stavu jsou opravy místních 
komunikací – nekonečný proces 😊. 
Opravujeme celé úseky – v loňském 
roce cestu přes Pekliska na Maralák 
a také veřejný prostor před oprave-
ným železničním nádražím.

Jak jsme v loňském roce 
hospodařili?

Rozpočet byl opakovaně upravován 
(neboť rostly příjmy a také se nám po-
dařilo získat více dotací, než jsme si na 
začátku roku mysleli). 

Výdaje byly nakonec dle rozpočtu 
plánovány na 103 024 400 Kč. 

Příjmy 73 514 200 Kč - z tzv. RUD 
(rozpočtového určení daní) jsme nako-
nec obdrželi celkově 37 481 031,94 Kč, 
přičemž v rozpočtu jsme původně 

raději počítali s krizovým scénářem 
27 250 000.

Financování 26 510 200 Kč – 20 mi-
lionů úvěr a zbytek využití finančních 
prostředků, které jsme ušetřili v mi-
nulých letech.

Jak se rok vyvíjel, ke konci již jsme 
nepočítali, že všechny peníze utratíme 
a 11,5 mil. Kč jsme již nechávali pláno-
vaně v rezervě. 

Troufnu si tvrdit, že jsme nakonec 
hospodařili velmi dobře a na účtu nám 
zůstalo a do rozpočtu roku 2022 bude 
nakonec moci být zahrnuto jako tzv. 
zdroje z minulých let - 18.409.165,82 Kč, 
tedy ještě o 4.409.165,82 Kč, než jsme 
počítali ve schváleném rozpočtu. (Za-
pojení těchto finančních prostředků 
bude předmětem rozpočtového opat-
ření na nejbližším ZO).

A jaké investice a opravy 
nás v tomto roce čekají?
Péče o budovu a areál školy 
a školky

Poslední etapa výměny radiáto-
rů v základní škole. Dále postavíme 
dětem z dolní školky novou zahradu 
v přírodním stylu. 

Rozvoj a péče o areál TJ Sokol
Dokončíme rekonstrukci oploce-

ní areálu.

Rozvoj a péče o areál a budovu Ha-
sičské zbrojnice

Dokončíme Rekonstrukci objektu 
požární zbrojnice, kdy realizace již 
byla zahájena (v roce 2021 byl prove-
den nátěr střechy) a dokončení se plá-
nuje do června 2022.

Úprava interiéru obecního úřadu 
(rekonstrukce prostor pošty, společ-
né chodby)

V letošním roce chceme pokračovat 
v postupné rekonstrukci prostor obec-
ního úřadu. Konkrétně v rekonstrukci 
chodby před obřadní síní (včetně WC) 
a také v rekonstrukci prostor pošty.

Vodovody a kanalizace
V této oblasti nás čeká řešení tlaku 

vody v lokalitě pod Stolovou – vybudo-
vání ATS stanice. Předpokládaný ča-
sový harmonogram – projektová pří-
prava a vyřízení stavebního povolení 
v roce 2022 a v roce 2023 realizace.

Kanalizace – rozšiřování sítě (na zá-
kladě žádostí občanů), aktuálně probí-
há příprava projektové dokumentace. 

Které místní komunikace  
plánujeme letos opravit?

Jedná se o MK 51c, MK 53 c (obě 
v lokalitě pod Stolovou) z důvodu je-
jich havarijního stavu. Dále bychom 
chtěli opravit veřejné prostranství 
vedle Huťařství.

Budování zázemí pro knihovnu, 
společenská místnost pro setkávání 
matek s dětmi, seniorů a dalších

V letošním roce plánujeme dokončit 
vybavení kuchyně (kuchyňská linka, 
spotřebiče). 

A v neposlední řadě chceme letos 
začít s realizací projektu Nové cent-
rum obce, o kterém jsme Vás obsáhle 
informovali v minulém vydání obec-
ních novin.

Všechny dokumenty k rozvoji obce, 
včetně aktuálního akčního plánu, jsou 
zveřejněny na webu obce: http://www.
kuncicepo.cz/rozvoj-obce-aktual

Michaela Šebelová 
starostka obce

Největší investiční akce loňského roku

Chodník k DPS a související infrastruktura  
(vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení)

Budování zázemí pro knihovnu, společenská místnost  
pro setkávání

Výstavba vodovodů – napojení oblasti Bystré na OOV  
a Vodovodní řad u Likérky

Rekonstrukce školní kuchyně

Výměna a doplnění veřejného osvětlení podél  
krajské komunikace

Rekonstrukce objektu požární zbrojnice dokončení 
2022

Rekonstrukce oplocení sportovního areálu dokončení 
2022

Zastupitelstvo obce schválilo Akční plán na letošní rok

ü
ü
ü
ü
ü
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Chasáková Žofie 87
Křenková Zdeňka 84
Fojtík Josef 82
Maralíková Jiřina 82
Machová Markéta 80
Michna Božetěch 80
Pícha Milan 80
Šlechta Josef 75
Valenta Antonín 75
Jansa Rudolf 70
Mičulka Leopold 70

Jurek Karel 65
Kahánek Pavel 65
Lančová Marie 65
Mikluš Miroslav 65
Závodná Zdeňka 65
Graňák Róbert 60
Lichnovská Jana 60
Poledník Lumír 60

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

Jubilanti únor 2022
Společenská rubrika

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

V měsíci lednu nás navždy opustili naši drazí, pánové Oldřich Harabiš,  
Bohumír Čajánek, František Strnadel a paní Marie Klimešová a Marie 

Tučková.
Dovolte nám vyjádřit všem pozůstalým upřímnou 

soustrast za Vaše drahé zesnulé.
Kristýna Heczková, 

matrika a evidence obyvatel

V pátek 28. 1. jsme se v areálu 
tělovýchovné jednoty Kunčice p. O. 
rozloučili s Bohumírem Čajánkem, 
který zemřel ve věku 76 let. 

Jménem TJ Sokol Kunčice pod 
Ondřejníkem bych chtěl poděkovat 
Mirkovi za dlouholetou práci pro 
naší tělovýchovnou jednotu. Hlav-
ně za práci správce areálu TJ, kterou 
vykonával přes 30 let. Jeho svědomi-
tá práce a nadšení byla obdivuhod-
ná. Stal se duší tohoto areálu, který 
dlouhá léta budoval a udržoval k po-
těše nás všech. 

Mirku, budeš nám chybět, ale zů-
staneš nadále v našich vzpomínkách 
a srdcích. 

Za TJ předseda Vít Majerek

Dne 11. ledna 2022 zemřel ve věku 
77 let pan Oldřich Harabiš, dlouho-
letý místostarosta obce. Funkci mís-
tostarosty vykonával za KDU-ČSL 
v období od roku 1991 až do roku 2002 

a pak ještě ve volebním období 2006 až 
2010. Celkem 15 let.

Chtěli bychom se s Oldřichem roz-
loučit a poděkovat mu za vše, co pro 
obec vykonal. Čest jeho památce.

Za všechny zaměstnance -  
spolupracovníky obce a zastupitele 

Michaela Šebelová a David Fojtík

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *

Rozloučení

Poděkování správci areálu naší TJ

Poslední rozloučení s dlouholetým  
místostarostou obce

Vzpomínky

Dne 6. února 2022  
uplynulo 15 let od úmrtí  

pana Zbyňka Macury. 

Kdož jste ho znali,  
vzpomeňte s rodinou.

Odešla jsi, jak si to osud přál,  
v našich srdcích a vzpomínkách 
ale zůstáváš dál. Roky plynou,  
jak tiché řeky proud, jen bolest 

nedá se zapomenout.

Dne 28. února 2022  
vzpomeneme 20. výročí smrti 

maminky, babičky a prababičky, 
paní Libuše Gelnarové.  

Kdož jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. 

Dcery Jarmila a Dagmar  
s rodinami.

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

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

* * *
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V sobotu dne 8. ledna jsme v obřadní síni obecního úřadu přivítali nové naro-
zené občánky Kunčic pod Ondřejníkem. Jsou to Vilém Tajsler, Tomáš Langer 
a Maxim Vanderka. Dětem i rodičům přejme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Foto: David Šrubař

Přivítali jsme nové občánky

Kalendář do každé domácnosti 
zdarma 
Přijďte za námi na obec vyzvednout si kalendář. 
Těšíme se na Vás!
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V roce 2021 jednotka zasahovala 
u 36 událostí, což je oproti minulému 
roku o 17 méně.

Vyjížděli jsme: 13x k požáru, z toho 
dvakrát seník, 18x k technické pomo-
ci, 3x k planému poplachu a 2x k ostat-
ní pomoci.

Rok 2021 začal požárem venkovních 
dveří u roubenky v naší obci. Díky rych-
lému výjezdu a uhašení dveří nedošlo 
k větším škodám. O 14 dní později do-
šlo k zahoření osobního automobilu na 
Huťařství a o pár dní později jsme vy-
jížděli k nahlášenému požáru chaty na 
Maraláku, z čehož se vyklubal planý po-
plach – neohlášené pálení klestí. To vše 
se odehrálo v lednu.

Do začátku března měla jednotka 
klid. 

Hned 4. března jsme zasahovali u po-
žáru sazí v komíně v bytovkách u koste-
la a o týden později jsme taktéž likvido-
vali požár sazí v komíně, ale tentokrát 
na chatě pod Maralovým kopcem.

V měsíci dubnu jsme pouze pročis-
ťovali ucpaný propustek pod komuni-
kací v obci.

V květnu jsme také pročisťovali pro-
pustek pod komunikací v obci, zhruba 
o týden později nám byl vyhlášen po-
plach v noci k požáru rodinného domu 
v Trojanovicích.

V červnu byla naše jednotka povolá-
na k odchytu papouška na zahradě ro-
dinného domu v naší obci. I přes snahu 
naší jednotky a jednotky HZS Kopřiv-
nice papoušek nebyl odchycen. Hned 
další den jsme vyjížděli do Frenštátu p. 
R. k nahlášenému požáru výrobní linky 
Continental. Po provedení průzkumu 
bylo zjištěno, že se jedná o planý po-
plach kvůli spuštění čidla elektronické 
požární signalizace.

V červenci jsme měli ohlášené 4 udá-
losti. Nejprve se jednalo o odchyt hada 
na zahradě rodinného domu v obci, kte-
rého se nám podařilo odchytit a poté od-
vézt do volné přírody. O 14 dní později 
jsme byli povoláni k odstranění stromu 
přes komunikaci v Trojanovicích.  

V polovině srpna byla naše jednot-
ka povolána před šestou hodinou ran-
ní k požáru seníku na Čeladné. U toho-
to požáru jsme strávili téměř 20 hodin. 
Během tohoto zásahu jsme prováděli 
hasební práce, rozebírání konstrukcí se-
níku, zřídili jsme čerpací stanoviště na 
řece Čeladence, zapojili se do kyvadlo-
vé dopravy vody z čerpacího stanoviště 
na požářiště a nakonec jsme prováděli 
rozebírání vyvážených balíků a jejich 
dohašování. 

O den později jsme vyjížděli k požáru 
pařezu u hlavní komunikace v naší obci.

V srpnu jsme také jednou prováděli 
průzkum na Ondřejníku, kde byl nahlá-
šen údajný požár. Naše jednotka pro-
vedla průzkum po celé kunčické straně 
Ondřejníku, od Kozlovic až po Frýdlant 
nad Ostravicí, který naštěstí dopadl ne-
gativně. Dále jsme v tomto měsíci prová-
děli 2x likvidaci nebezpečného hmyzu 
a ke konci měsíce jsme byli povoláni do 
Lhotky k požáru seníku, který už hořel 
třetím dnem. Na tomto požáru jsme pro-
vedli vystřídání jednotky z Bašky a pro-
váděli dohašování vyváženého sena.

V měsíci září jsme byli povoláni 
k 8 událostem. Nejprve jsme odstra-
ňovali spadlý strom na komunikaci 
v obci, poté jsme byli povoláni do Fren-
štátu p. R. k snesení pacienta do sanit-
ky a 6x jsme odstraňovali nebezpečný 
hmyz v obci.

V říjnu jsme zasahovali u požáru po-
pelnice na horním konci obce, odstraňo-
vali spadlý strom z komunikace v obci, 

vyjížděli jsme k planému poplachu do 
Frenštátu p. R., dále jsme odstraňovali 
spadlý kabel z komunikace a likvidovali 
požár sauny v penzionu Jurášek.

V listopadu jsme zasahovali 5x. Od-
straňovali jsme strom z kolejového svrš-
ku, likvidovali požár zahradního dom-
ku ve Frenštátě p. R., likvidovali požár 
rozvaděče rodinného domu, snášeli pa-
cienta do sanitky a na závěr měsíce jsme 
byli povoláni do Trojanovic k požáru ro-
dinného domu.

Prosinec byl ve znamení klidu, neza-
sahovali jsme.

Jednotka byla dovybavena 3x zásaho-
vým oděvem, hadicemi, rukavicemi, sví-
tilnami, přenosnými světly se stožárem, 
rozdělovačem C-D, hasicím batohem na 
lesní požáry a watter gelem. Dále byly 
obměněny šatní výjezdové skříňky.

Na závěr bych chtěl všem poděkovat 
za obětavou práci, do letošního roku po-
přát plno úspěchů a především pevné 
zdraví.  Kahánek Miroslav

Velitel JSDH Kunčice p. O.

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky 
SDH Kunčice p. O. za rok 2021
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Konec zákonné lhůty pro podání 
přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob za rok 2021 připadá na 1. dubna 
2022. V případě, že bude přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob občanem podá-
no elektronicky, připadá konec lhů-
ty na 2. května 2022. Občanům, kte-
rým přiznání zpracuje a podá daňový 
poradce, končí lhůta pro podání tohoto 
přiznání až 1. července 2022. V těchto 
lhůtách je daň z příjmů fyzických osob 
také splatná. 

Všechny formuláře jsou k vytiště-
ní dostupné ve formátu PDF na www. 
financnisprava.cz zde a v listinné podo-
bě jsou k dispozici také na územních 
pracovištích, finanční úřad však osob-
ní návštěvu územních pracovišť obča-
nům z epidemiologických důvodů ne-
doporučuje.  

Kompletní informace o tom, kdo je 
povinen přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob podat, i odpovědi na nejčas-
tější dotazy naleznete zde.

Předpokládá se, že elektronicky 
pomocí portálu Moje daně (v aplikaci 
Online finanční úřad nebo pomocí apli-
kace Elektronická podání pro Finanční 
správu) bude možné přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob za rok 2021 
vyplnit i podat od konce února 2022. 
Aktuální informace k dostupnosti jed-
notlivých elektronických formulářů 
a možnosti jejich elektronického podá-
ní naleznete na www.financnisprava.cz 
cestou Finanční správa - Novinky.   

Za elektronicky podané přiznání se 
považuje také přiznání podané obča-
nem pomocí aplikace Elektronická po-
dání pro Finanční správu bez elektro-
nického podpisu nebo jiného ověření 
identity odesílatele, za podmínky, že 
bude finančnímu úřadu do 5 dnů doru-
čen vytištěný, řádně rukou podepsaný 
e-tiskopis, který se vytvoří automa-
ticky po odeslání přiznání. E-tiskopis 
(a rovněž jakékoliv jiné listinné podání) 
lze finančnímu úřadu doručit poštovní 
přepravou nebo vhozením do sběrných 
boxů, umístěných na územních pracovi-
štích finančního úřadu.

Vzhledem k epidemiologické situaci 
ani letos nebudou zaměstnanci územ-
ních pracovišť Finančního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj v průběhu břez-
na vyjíždět za občany do obcí. Finanční 
úřad proto prosí občany, aby obdob-
ně jako v roce 2021 k vyřízení svých 
dotazů použili zejména níže uvede-
ná telefonní čísla a e-mailové adresy.

Všechny aktuální informace a sta-
noviska včetně informací o aktuálních 
úředních hodinách podatelen jsou zve-
řejněny na www.financnisprava.cz.

Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí

 


> 20 kg Ø měs.


10 - 20 kg Ø měs.


< 10 kg Ø měs.

Report sběru 200125

odpadních jedlých olejů a tuků

za období:

01.01.2021 - 31.12.2021

Klient: Obec Kunčice pod Ondřejníkem

Potenciál odpadu: 2456 kg

Celkem svezeno: 565 kg

Svezeno z potenciálu: 23 %

Počet kontejnerů: 3 ks

Mesíční průměr v kontejneru: 15.8 kg

1 ks 1 ks 1 ks

Přiznání k dani
Dobrý den,

dovoluji si Vás tímto dopisem oslovit 
za Krajské ředitelství Policie Moravsko-
slezského kraje a zároveň dát v podvě-
domí kampaň vytvořenou Policejním 
prezidiem, která aktuálně probíhá v celé 
České republice. Jedná se o hovor tele-
fonního robota s varováním Policie ČR 
seniorů.

Starší lidé patří dlouhodobě mezi nej-
ohroženější skupiny naší společnosti. 
Jejich mnohdy osamocený způsob ži-
vota, důvěřivost a především touha po 
sociálním kontaktu z nich dělá snad-
ný cíl a přitahuje k nim pozornost růz-
ných zlodějů, podvodníků a násilníků. 
Podvodníci stále intenzivně útočí na 
seniory s legendami vnuk a nemocnice. 
Okradených seniorů přibývá, mnoh-
dy přijdou o veškeré své finanční pro-
středky. Zažívají existenční problémy, 

zdravotní a psychické dopady z pro-
žitého traumatu a naletění podvodní-
kovi. Následky mnohdy bývají fatální. 
Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě 
prostřednictvím telefonního kontaktu 
realizovaného robotem. Seniorům se 
staročeskými jmény a pevnými linka-
mi bude doma vyzvánět telefon s násle-
dujícím vzkazem: „Dobrý den, varování 
Policie České republiky. Věnujte, prosím, 
pozornost tomuto oznámení. Pokud se 
Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je 
Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzné-
ho zastupuje jako doktor či notář a bude 
od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si 
je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy 
si tuto informaci ověřte a v případě po-
dezření kontaktujte, prosím, Policii Čes-
ké republiky, a to na telefonním čísle 158. 
Děkujeme. Policie České republiky.”

por. Bc. Martina Jablońská

Policie České republiky informuje
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Vážení spoluobčané, 
možná jste v médiích zaznamenali, 

že se v České republice postupně bude 
omezovat umisťování dětí do zaříze-
ní poskytujících ústavní péči. Všichni 
se jistě shodneme, že dobře fungující 
rodina je nejlepším místem pro výcho-
vu dětí. Někteří rodiče však z různých 
důvodů nejsou schopni dětem poskyt-
nout odpovídající péči nebo je dokonce 
svým jednáním přímo ohrožují. Dětem 
je pak nutné zajistit náhradní péči, a to 
nejlépe v jiné rodině. Nepomohou-li 
příbuzní dítěte či jeho jiné blízké oso-
by, musí se postarat stát. 

Existují formy ústavní péče (např. 
dětské domovy) a formy náhradní ro-

dinné péče, což je pěstounská péče, 
pěstounská péče na přechodnou dobu 
a osvojení dítěte. Náhradní rodinná 
péče umožňuje pobyt a výchovu dí-
těte přímo v rodinném prostředí. Jde 
především o obě formy pěstounské 
péče, kdy pěstouni – k dítěti cizí lidé 
– ve své rodině pečují o dítě jiných 
rodičům za finanční podpory státu 
a spolupracují s odborníky i biolo-
gickou rodinou dítěte. Naproti tomu 
osvojitelé po osvojení dítěte nabývají 
práv rodičů, stávají se zákonnými zá-
stupci osvojeného dítěte a vazby dí-
těte k původní rodině zanikají a dále 
osvojitelé s dítětem fungují jako běž-
ná rodina. 

Zájemců ochotných stát se pěstou-
ny a přijmout do své rodiny dítě, které 
se jim nenarodilo, je však stále velmi 
málo. Pěstounem může být manžel-
ský pár, ale také samostatná osoba, 
která má zájem pomoci, je otevře-
na spolupráci a dítěti bude oporou. 
Pěstounům se dostává podpory ne-
jen finanční, ale také odborné. Spo-
lupracují s doprovázející organizací 
a svým sociálním pracovníkem, na 
případné starosti nebývají sami a od-

měnou je jim také spokojený úsměv 
na dětské tváři.  

Stojí to jistě dlouhé přemýšlení, 
abyste dospěli k rozhodnutí stát se 
pěstounem. Přijďte si pro potřebné 
informace, zajímejte se o podmínky, 
které mají pěstouni splňovat, infor-
mujte se, jaké děti potřebují Vaši péči. 
Je možné si dohodnout nezávaznou 
osobní konzultaci, budeme se Vám 
rádi věnovat a zodpovíme Vaše do-
tazy. Nechceme, aby děti vyrůstaly 
v ústavní péči jen proto, že nemáme 
dostatek pěstounů.     

Pokud uvažujete, že byste se chtěli 
stát pěstouny, osvojiteli či pěstouny 
na přechodnou dobu, neváhejte pro 
bližší informace kontaktovat Měst-
ský úřad Frýdlant n. O., odbor so-
ciálních věcí, pracoviště ul. Hlavní 
139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, 
kancelář č. 120, sociální pracovnici 
pro náhradní rodinnou péči Bc. Ka-
teřinu Illésovou, tel.: 558 604 179, 
e-mail: killesova@frydlantno.cz. 
Informace k náhradní rodinné péči 
najdete také na odkaze 

www.dejmedetemrodinu.cz

Hledáme nové pěstouny!

Oznámení 
o výplatě 
honebného

Starosta honebního společen-
stva Kunčice pod Ondřejníkem 
oznamuje výplatu honebného, kte-
ré se uskuteční v neděli 27.2.2022 
od 9 do 11 hod v zasedací místnos-
ti obecního úřadu v Kunčicích pod 
Ondřejníkem. 

Cochlar Miloš
Starosta HS

Těšínské divadlo  
(Česká scéna)

představení  

LÁSKA, SEX A FINANČÁK
10. a 11. 3. 2022      19:00

Kino Frenštát pod Radhoštěm

Po poslední změně jízdních řádů 
v prosinci loňského roku, došlo k vý-
raznému zhoršení dopravní obsluž-
nosti obyvatel , kteří bydlí v části 
obce Rakovec a Žuchov. Obecní úřad 
byl dopředu informován, že některé 
spoje budou přesměrovány z Huťař-
ství do Frenštátu pod Radhoštěm přes 
Tichou, bez upřesnění konkrétních 
spojů. S novou změnou jsme zjistili, 
že kromě dvou spojů v ranních hodi-
nách se jedná o všechny spoje během 
celého dne. Tato změna proběhla na 
základě sledování vytíženosti spojů, 
kdy na zastávkách Rakovec a Žuchov 

vystupovalo, případně nastupovalo 
minimum občanů. Bohužel nejvíce 
se to dotklo žáků naší základní školy, 
kteří po vyučování neměli žádnou ro-
zumnou možnost, jak se dostat po vy-
učování domů. Proto jsme po stížnos-
tech rodičů oslovili vedoucího odboru 
Plánování dopravy a po argumentaci 
našimi školáky, se podařilo vyjednat, 
že autobusové spoje, které odjíždí od 
Huťařství v 13.40 a 14.40 budou od 
nové změny jízdního řádu 7. 3. 2022 
opět jezdit do Frenštátu pod Radhoš-
těm přes Žuchov.

David Fojtík, místostarosta obce

Změna jízdního řádu autobusů

Co se děje v okolí

Muzeum ve Frenštátě p. R.
ČTVRTEČNÍCI: ŠKOLSTVÍ 
NA FRENŠTÁTSKU - II. 
Obrázky z dějin základního školství od 
Velké války po konec první republiky.
Přednáší Mgr. Martin Trubač.
Ve čtvrtek 24. února 2022 v 17.00 ho-
din. Podkroví muzea ve Frenštátě p. R. 
Vstupné: 30,- Kč. 

Otevírací doba:
úterý – pátek 
9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 
9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
pondělí a sobota zavřeno
www.muzeum-frenstat.cz
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V Kunčicích bylo letos umístěno 
12 pokladniček, do kterých se vybra-
lo bezmála 40.000 Kč. Děkujeme všem, 
kteří neodmítli a nechali u sebe poklad-
ničky (a neodmítl ani jeden, naopak nás 
někteří sami oslovili). Jsou jimi obecní 
úřad, restaurace Maralák, Hospůdka 
Na Kopečku, restaurace Skalka, obchod 
u přejezdu na horním konci, Květiny 
Byrtusová, kadeřnictví Mirka, Rodin-
ná klubovna, farma Menšík, vinotéka 
Sýkora a pokladničky také byly umís-
těny v dřevěném kostelíku sv. Prokopa 
a Barbory a také v dolním kostele sv. 
Maří Magdalény. Všem dárcům ze srd-
ce děkujeme.

Jedna perlička – několikrát jste mohli 
slyšet tříkrálovou koledu, kterou nazpí-
valy děti z dětské cimbálové muziky On-
dřejníček z obecního rozhlasu. Potěšilo 
nás, že dokonce ve škole byla v jedné ze 
tříd přerušena výuka a děti se spontán-
ně ke zpěvu této koledy přidaly.

Příští rok už ale určitě chceme chodit 
s koledníky naživo. Těšíme se!  

Kateřina Niklová,  
koordinátor sbírky v Kunčicích

Tříkrálová sbírka
 

Charita Frenštát pod Radhoštěm 
 

Klasická podoba Tříkrálové sbírky 2022 je za námi a my bychom rádi 
z celého srdce poděkovali všem, kdo se podíleli na její realizaci, a také 

všem dárcům, kteří do této sbírky přispěli. 
 

Díky obětavým koledníkům, díky těm, kdo u sebe nechali statické 
pokladničky, a díky vám všem, kdo jste do pokladniček přispěli, 

se v pokladničkách sešlo celkem  681 114 Kč,  
z toho 

výnos pokladniček v Kunčicích p.O. činil 39 672 Kč. 
 

Výtěžek online koledy a darů na účet Tříkrálové sbírky pro naši Charitu 
k 29.1.2022 je 35 315 Kč. 

 
Celkový výnos je tak k 29.1.2022 celkem 716 429 Kč. 

 
Pokud Vás letos naši koledníci nezastihli doma, můžete Tříkrálovou sbírku 2022 

podpořit do 30.4.2022 přispěním do online pokladničky (www.trikralovasbirka.cz). 
 
Děkujeme všem organizátorům  
a koledníkům za čas,  
který věnovali této sbírce. 
 
Děkujeme všem,  
kdo pokladniček přispěli. 
 
Děkujeme,  
že nám pomáháte pomáhat. 
 
www.frenstat.charita.cz 
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HLÁŠENÍ OBECNÍHO 
ROZHLASU  

nyní i na webu obce.

Stačí kliknout  
na tento obrázek na 

www.kuncicepo.cz

Chcete mít info o dění v obci?

Æ Stáhněte si 
aplikaci...

Æ Přihlaste se u místostarosty  
k odběru SMS!

SněhulákFEST pokračuje

Veronika Mičulková

Veronika Mičulková Václav a Viktor Majerkovi

SněhulákFEST  
je tu ZASE 

Zapojte se OPĚT do našeho Sně-
hulákFESTu. Když bude venku krás-
ná zima, nastane ideální čas si posta-
vit sněhuláka. Kdo nemůže ven nebo 
když nebude dost 
sněhu, tak si jej 
aspoň může pro 
radost 
nama-
l o v a t 
nebo vy-
robit. Těší-
me se na Vaše 
sněhuláky :). Po-
šlete nám foto 
na noviny@
kuncicepo.cz
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Ze života školy a školky

Využití Galerie je pestré – přivítali 
jsme v ní prvňáčky, probíhají v ní různá 
setkání a kulturní vystoupení – napo-
sledy Společné bubnování, těšíme se na 
divadelní představení, které v ní zahrají 
děti dětem a rádi jsme se v ní nechali in-
spirovat aktuální výstavou ilustrátora 
Paola Dalponta.

Jeho humorné kreslené obrázky jsou 
dětem velmi blízké. V jedné části výsta-
vy autor ve svých kresbách spojuje dvě 
zvířátka – děti je rozeznávaly, hrály si se 
slovíčky a vymýšlely jim jména, napří-
klad hadoštika, zebropáv, kočkokachna 
a mnoho dalších, hledaly je podle názvu 
a poznávaly podle popisu. V druhé čás-

ti výstavy jsou obrázky, které v dětech 
vyvolávaly otázky a samy na ně hledaly 
odpovědi – proč má kolo srdíčko, proč 
sportovec hází oštěpem ve tvaru ciga-
rety nebo kdo z nás by se chtěl schovat 
do plechovky s okýnkem.

Ve třídě pak děti zkoušely nakreslit 
své vlastní návrhy dvou propojených 

zvířátek a podle svého návrhu je pře-
kreslit na větší formát. Nebylo to vůbec 
jednoduché, ale byli moc šikovní a všich-
ni to zvládli.

Návštěva výstavy se stala netradiční 
náplní naší výtvarné výchovy, dětem se 
moc líbila, všechny nás poučila, pobavila 
a inspirovala. Leona Píchová

Výstava Paola Dalponta v Galerii inspirovala i prvňáčky
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Pozvánka na přednášku

„ŠKOLNÍ ZRALOST“
Osobnost dítěte a jeho úspěšný 

vstup do první třídy

Co všechno školní zralost zahrnuje?
Co je emoční a sociální zralost a k čemu 

je důležitá?
Jedná se o nezralost nebo typ osobnosti?

Mgr. Radka Miková – školní psycholog
Mgr. Silvie Kokešová – speciální pedagog, učitelka 1. stupně

Od 1. ledna 2022 se třída Ptáčat v MŠ 
školní zapojila do mezinárodní soutěže 
o „Pohár vědy – Leonardo 2022“. Soutěž 
vyhlašuje Asociace malých debrujárů 
ČR, vede děti od mateřských škol až po 
středoškoláky k zájmu o přírodní vědy 
a techniku, pro děti, které rády objevují, 
vymýšlejí a experimentují. Tento ročník 
Poháru vědy je pojmenován Leonardo 
podle učence, vynálezce a umělce Leo-
narda da Vinci. Jedním z oborů, který-
mi se tento nadaný vědec zabýval, byla 
i konstrukce a stavba mostů. 

A tak naše děti kreslily mosty, hle-
daly je v knížkách, na obrázcích, po-
pisovaly materiály, ze kterých se sta-
ví, přes co vedou, fotily se na různých 
mostech v okolí školky, kam došly při 
vycházce. Vyzkoušely si postavit vlast-
ní most z materiálů, které jsou jim blíz-
ké – z kostek, ze stavebnic i z papíru. 
Největším zážitkem byla pro děti stav-
ba perníkového mostu podle vlastního 
projektu. Nejdříve si upekly jednotlivé 
části mostu a pak je kompletovaly a do-
zdobily cukrovou hmotou. I další úkol se 
dětem podařilo splnit. Za pomocí rodičů 
kreslily svůj vynález – Marmeládovač, 
Samochodící panenku, Stroj na bonbo-
ny, Létající batoh s křídly, Houskovač 
a mnoho dalších.

Hlavním úkolem pro měsíc leden 
bylo vytvořit most z papíru, který pře-
klene propast širokou 30 cm a má nos-
nost 250 g.

Za pomocí nás, dospělých, se pokusy 
a postupy při jejich realizaci dokumen-
tují fotografiemi a obrázky, důležité 
věci se popíší a společně s odpověďmi 
na otázky se odešlou na ústředí Asoci-
ace. Tuto soutěž vede paní učitelka Ilo-
na Křižáková společně s p. učitelkami 
na třídě, a to jednou týdně během celé-
ho dopoledne. 

Podpořte své děti v této soutěži a po-
mozte jim být správným debrujárem!

A co slovo DEBRUJÁR znamená? Je 
francouzského původu, vzniklo ze dvou 
slov „débrouillards“ (šikovný) a „se dé-
brouiller“ (objevovat, umět si poradit). 
Děti jsou seznamovány se zajímavými 
pokusy, které si mohou samy vyzkoušet. 
Postačí k tomu docela běžný materiál. 
A co debrujárství rozvíji? Samostatný 
rozvoj dítěte, činnosti probouzející zá-
jem o vědu, rozvíjí zvídavost, smysl pro 
zodpovědnost. 

Popřejme malým debrujárům spous-
tu zábavných činností a objevování. 

za třídu Ptáčat
Naděžda Svobodová 

Malí vědci v MŠ školní – Debrujáři
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To že se krajina mění a příroda ustu-
puje lidem, je zřejmě obecně přijímaný 
fakt. Podle odhadů se cca dva milióny 
z nás sice chtějí do ochrany přírody ně-
jak zapojit, ale často neví jak. Zkusím 
Vám tedy nabídnout informace o tom, 
jak se zapojit do biomonitoringu.

Pro pochopení negativních změn 
v krajině existují dva indikártory. 
Stavy motýlů a biodiverzita v mokřa-
dech. Nejlepšími indikátory (jak čas-
to poukazují mí kolegové) jsou právě 
denní motýli (Konvička et al. 2005) 
a lze na ně aplikovat standardizova-
né metodiky výzkumu (Beneš 2002; 

Janáčková et Štorkánová 2004; www. 
biomonitoring.cz).

Proto již od roku 2009 provádím 
monitoring denních motýlů v několika 
mapovacích čtvercích a od roku 2021 
provádíme Transektový průzkum na 
7 kilometrovém úseku v CHKO Besky-
dy, jehož data budou využita pro mno-
ho dalších studií a výzkumů (Vlašské 
muzeum, AOPK). Transektový monito-
ring je již poloprofesionální výzkum, ke 
kterému je potřeba rozpoznat většinu 
druhů motýlů za letu a není tedy určen 
pro každého. Ačkoliv případným zájem-
cům o podobnou aktivitu jsem ochoten 

poradit a pomoct. Kdo by se chtěl zamě-
řit tímto směrem, doporučuji mu spíše 
občasnou procházku do zajímavého 
biotopu ve svém okolí se síťkou a foťá-
kem. Všechny nálezy se následně hlásí 
na www.lepidoptera.cz. 

Tímto článkem chci obsáhnout a mo-
tivovat k druhé oblasti biomonitoringu. 
A to sledování druhů počtů obojživelní-
ků: Důležitým indikátorem kvality vody 
jsou totiž obojživelníci. Jejich ochra-
ně, monitoringu, přesunům a obnově 
tůní v Kunčicích a okolí jsem se aktivně 
věnoval v letech 2001-2005 jako člen 
ČSOP 68/01. Od roku 2006 provádím 

Pár rad k aktivní ochraně přírody...

Po Vánocích čekalo na žáky ve škole 
překvapení, kterým si zpříjemnili „roz-
jezd“ nového a doufejme, že snad klid-
nějšího roku. Vzhledem k tomu, že jsme 
během minulého roku nemohli navští-
vit žádná kulturní vystoupení, rádi jsme 
využili nabídku zpěváka a kytaristy 
Zdeňka Rollera – zážitkový workshop 
Společné bubnování s dětmi, který 
zajímavým způsobem obohatil nejen 
výuku hudební výchovy.

Během dvou dní se ho zúčastnily 
téměř všechny třídy. Děti si společně 
vyzkoušely různé rytmy z celého svě-
ta, seznámily se s hrou na drumbeny 
(originální multifunkční pomůcka, vy-
robená z ekologického materiálu, která 
může být nejen bubnem, ale například 

i sedákem). Prostřednictvím hudby žáci 
procestovali Evropu, Afriku a Austrálii. 
Také si poslechli hru na didgeridoo – 
australský domorodý hudební nástroj. 
Tvořili vlastní rytmy a na vlastní uši 
slyšeli výsledky kreativní spolupráce 
a kultivovaného sebevyjádření. Zvládli 
originální techniky zaměřené na komu-
nikaci, tvořivost, sebevyjádření, ale také 
dodržování pravidel. Snažili se dodržo-
vat správný rytmus, tančili, hráli na tělo, 
naučili se jednoduchou písničku, kterou 
obměňovali a doplnili hrou na tělo.

Byl to určitě zajímavý a nejen hu-
dební zážitek v krásných prostorách 
Galerie. 

Všem se bubnování líbilo a všichni 
jsme si to moc užili.

Leona Píchová, Eva Halatová
Foto: učitelé

Společné bubnování

Příroda kolem nás
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soukromý pravidelný monitoring vy-
braných vodních ploch a zcela jasně z něj 
vychází, že úbytek je tristní a razantní. 
Množstevní úbytek je okolo 80% a ně-
které lokality zanikly úplně. Bohužel mi 
není známo, zda se tomuto tématu u nás 
ještě někdo věnuje (máme sice dvě zá-
kladní organice ČSOP, ale s trochu jiným 
zaměřením).

Republikový unikát v Kunčicích
Jako zajímavost mohu uvést nález 

z roku 2014, kdy se v jedné z tůní, kte-
ré jsem vybudoval, vyskytl nález pe-
domorfního jedince čolka horského 
(Ichthyosaura alpestris), tedy dospělce 
s vnějšími žábrami, který žije trvale pod 
vodou. Jedná se o první nález u tohoto 
druhu v naší republice. Takže i v na-
šem malém prostoru může člověk uči-
nit opravdu věhlasný objev! (viz foto 1)

OCHRANA MOKŘADNÍCH BIOTOPŮ
A nyní k věci. Mokřady, tůně a poto-

ky prochází neustálou devastací a úbyt-
kem. Za tím vším stojí řada faktorů vč. 
pastvy na nevhodných místech, která 
mění potoky v bahniště. Dále kultivace 
krajiny, odvodnění, výstavba a nezodpo-
vědné vypouštění odpadních vod a také 
často nezájem kompetentních míst. 

Dnešní krajina je příliš statická a po-
třebuje tedy zásahy člověka. Opak čas-
to vede ke zničení biotopů, vyhubení 
druhů – podobně jako špatně uchopená 
ochrana přírody. Aktuálně jsme častý-
mi svědky výsadby lesů i na cenných 
(např. písčitých) biotopech, jen kvů-
li posedlosti se snižováním CO2. Cesta 
k ničení přírody tedy může vést i skrze 
dobré úmysly. 

Co tedy můžete udělat jako jednot-
livci, aniž něco pokazíte:
1. Monitoring: Nejsnazší jsou procház-

ky a monitoring druhů obojživelníků 
a raků. Mnoho druhů raků a obojži-
velníků se dá nafotit, hlasy žab lze 
nahrát a s determinací Vám potom 
pomůže odborník. Pozor na skuteč-
nost, že odchyt a manipulace s chrá-
něnými druhy je bez povolení nezá-
konný. Záznamy ze svých pozorování 
zapište na webu www.biolib.cz, kde 
se shromažďují a vyhodnocují údaje 
z celé naší republiky.

2. Čištění studánek, potočních prohlub-
ní a tůní: Tůně i horské potoky se po-
stupně zanášejí. Ale nové nevznikají, 
takže musíme těm stávajícím věno-
vat jistou pozornost. Opatrné čištění 
tůní lze provádět pouze v zimě, nikdy 
se však nesmí odstranit veškeré spa-
dané listí a bentos. To je chyba, kte-
rou často dělají i ochránci přírody. 
Absence listí vede k úbytku vodního 
života a larvy obojživelníků se pak 
musí uchylovat ke kanibalismu nebo 
uhynou hlady.

3. Transfery v době tahu obojživelní-
ků: Projekty na transfery jsem své-
ho času dělal, ale úbytek (hlavně žab) 
o 80% už podobné úsilí vylučuje. Zde 
může naopak každý jednotlivec udě-
lat hodně. Posbírat žáby na frekven-
tované silnici do kbelíku a přenést je 
na vodní plochu je legální (jedná se 
o jejich záchranu) a můžete tím pří-
rodě velmi pomoci.

4. Nevypouštění cizích druhů: Skoro 
každý zná kyanidovou tragédii na 
Bečvě, ale již málokdo tuší, že nezod-
povědní „milovníci přírody“ zavlek-
li do Bečvy račí mor (2018), který 
v důsledku může mít ještě tragičtější 
následky. V roce 2020 totiž mor pře-
konal další úsek řeky a objevil se na 
Prostřední Bečvě a pokračuje stále 
dál. Neznalost v tomto případě zabí-
jí: proto akvarijní raky NIKDY nevy-
pouštíme do přírody, ani ne do svých 
jezírek, odkud rak může snadno uté-
ct! Nemocné raky ani nikdy nepře-
misťujeme (viz stránky www.mzp.cz) 
nebo doporučuji stáhnout aplikaci do 
mobilu „Raci v ČR“ 

5. Nepouštět akvarijní ryby: To samé 
platí pro akvarijní ryby. Na jedné 
Kunčické lokalitě vedlo nezodpověd-
né vypuštění barevných karasů k vy-
hubení poslední mnou monitorované 
lokality čolka obecného (Lissotriton 
vulgaris).

6. Provozujte (pokud možno) pouze ex-
tenzivní chov ryb: Pokud máte rybní-
ky na chov ryb, zvažte jejich úpravu 

a vytvoření dodatečných ploch s níz-
kou hladinou vody, prorostlou rost-
linami, aby se měli kde obojživelníci 
ukrýt.

7. Budování tůní a mokřadů: Oficiální 
přístup k budování mokřadů vedl 
lidi k pocitu, že se jedná výhradně 
o velké projekty, a že se jich to vlast-
ně už netýká. Opak je pravdou, men-
ší tůňky (4-10 m2) může vybudovat 
každý z nás. I udržovaná čistá za-
hradní jezírka bez chemie poslouží 
alespoň skokanům, kuňkám nebo 
méně náročným čolkům horským. 
Proto máte-li na svém pozemku (ide-
álně podmáčenou) plochu, kde chcete 
menší tůňku vybudovat, naleznete 
na Internetu celou řadu kvalitních 
návodů, jak na to (např. www.ekolist.
cz). U takové tůňky nezapomeňte na 
vybudování dalších navazujících bio-
topů. 

8. Větší mokřady: Je mi jasné, že ne kaž- 
dý má k dispozici více plochy a je 
ochoten obětovat 30-50t Kč za jeho 
vybudování. Přesto těm nejaktivněj-
ším (s možnostmi) bych to doporučil, 
ale vždy až po konzultaci s odborní-
ky. Právě takové větší plochy bez ryb 
v naší obci už prakticky neexistují 
a jsou velmi potřebné.

S ohledem na současný tristní stav 
jsem proto (po tříletém monitoringu 
lokality) zahájil vybudování většího 
mokřadu (plocha 50 m2) v oblasti Pod 
Stolovou. (viz foto 2) Tato lokalita po-
slouží nejen jako rezervoár vody v kra-
jině, ale budu na ní také provádět až de-
setiletý výzkum jejího osidlování oboj-
živelníky, vážkami a vodními brouky. 
To vše ve spolupráci s odborníky z Ji-
hočeské univerzity a z dalších odbor-
ných institucí. 

Podobné výzkumy nám totiž pomá-
hají pochopit schopnost krajiny se obno-
vovat a výsledky pozorování poslouží 
k řadě vědeckých poznatků. Tak snad 
nám příroda jednou za naše úsilí podě-
kuje. Petr Tryščuk, petr@slovane.cz

Foto 1 Foto 2
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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

 

 

 

 

 

R O D O K M E N Y 
Vladislava Schindlerová, Frenštát p. R. 

605 875 230, rodok@centrum.cz  

 
Hledáte rodinné kořeny? Nebo ideální dárek         

k výročí, Vánocům, sňatku? Darujte rodový strom! 

RODOVÉ STROMY

Specialista na výrobu a renovaci pomníků

      www.kamenictviburda.cz                                    774 889 261

Před Po

Renovace starších terasových pomníků

Broušení terasových pomníků bezprašnou technologií přímo 
na místě s aplikací impregnačních ochranných nátěrů 

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: nyní zvýhodněná cena na broušení starých 
terasových pomníků + impregnační nátěr ZDARMA!

Nabízíme Vám profesionální služby za velmi příznivé ceny
• Zakázková výroba žulových pomníků klasických i originálních tvarů a barev
• Rekonstrukce stávajících pomníků
• Broušení terasových pomníků bezprašnou technologií přímo na místě 

 s aplikací impregnačních nátěrů
• Sekání a opravy písma (zlacení, stříbření, stínování a barvení)
• Pomníkové doplňky: lampy, vázy, vitríny (nerezové, bronzové, žulové)
• Kopání a betonování základů, veškeré betonářské práce kolem pomníků
• Likvidace a odvoz stávajících pomníků

Využijte 20% slevu na sjednané zakázky na rok 2021

Průběh sjednání zakázky
• Přijďte za námi na uvedený hřbitov 

(viz. zadní strana letáčku)
• Konzultace v místě realizace 

ZDARMA
• Vytvoříme Vám cenovou kalkulaci
• Zapůjčení katalogu s širokým 

výběrem pomníků
• Sepsání smlouvy na objednanou 

práci
• Žádné zálohy, platba až po 

dokončení prací
• Široký výběr kvalitního žulového 

materiálu
• Záruka kvality, 15 let v oboru
• Doprava na zakázku ZDARMA

Více na zadní straně

• Výroba a montáž hrobů na zakázku
• Odborné renovace a opravy stávajících pomníků
• Strojní broušení terasových pomníků bezprašnou tech. přímo	 na 	místě  
• Sekání a opravy písma (zlacení, stříbření a barvení)
• Pomníkové doplňky všech druhů (nerezové, bronzové, žulové)
• Zhotovení nových betonových základů
• Likvidace a odvoz stávajících hrobů

        Akce 20% SLeVA na renovace teracových hrobů 
        (broušení, rovnání, impregnace a obnova písma)

Z AV O L e j t e  –  P Ř I j e D e M e  –  P O R A D Í M e  –  Z A M ě Ř Í M e  –  N A c e N Í M e

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

 
BĚHEM ÚNORA ZAHÁJÍME

 NOVĚ PRODEJ Z AUTOMATU
NA PARKOVIŠTI U FARNÍHO KOSTELA

OTEVŘENO BUDE 7 DNÍ V TÝDNU, 
ABYSTE SI MOHLI NAKOUPIT, 

KDY VÁM SE TO HODÍ :)

MLÉČNÉ VÝROBKY
ZMRZLINA

 PRODEJ V OBCHŮDKU NA FARMĚ
(Kunčice p. O. 10)

KAŽDÝ ČTVRTEK 15 - 19h
 

BĚHEM ÚNORA ZAHÁJÍME
 NOVĚ PRODEJ Z AUTOMATU

NA PARKOVIŠTI U FARNÍHO KOSTELA
OTEVŘENO BUDE 7 DNÍ V TÝDNU, 

ABYSTE SI MOHLI NAKOUPIT, 
KDY VÁM SE TO HODÍ :)

MLÉČNÉ VÝROBKY
ZMRZLINA

 PRODEJ V OBCHŮDKU NA FARMĚ
(Kunčice p. O. 10)

KAŽDÝ ČTVRTEK 15 - 19h



15 – I N Z E R C E02/2022

• 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
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RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč
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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


