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Milí rodiče,
v měsíci dubnu proběhl zápis do 

1. třídy. Letos s ohledem na výjimeč-
nou situaci pouze elektronicky. Na ná-
sledujících řádcích najdete přehled do-
vedností předškoláčků, a také pracovní 
list k procvičování. V tomto čísle jsme 

se zaměřili na zrakové vnímání, slu-
chovou paměť a řeč. V příštím čísle se 
můžete těšit na základy prvotního poj-
mového a logického myšlení, předškol-
ní znalosti a orientace v čase, početní 
představa, předmatematické doved-
nosti a orientaci. (pokračování na str. 8) 

Milí sousedé,
dnešní úvodník věnuji tomu, jak 

jsme šili roušky. Všichni jsme v po-
slední době poněkud rozšířili nebo 
obnovili svou běžnou slovní zásobu. 
Kolikrát jste loni v dubnu použili slo-
vo rouška?

Byli jsme jedna z prvních zemí, 
která je povinně zavedla. A proto-
že jednorázové roušky patří hlavně 
zdravotníkům, je potřeba nosit lát-
kové. A tak se mnohé dámy (mož-
ná i pánové), daly do šití a byly je 
ochotny dokonce bezplatně věnovat 
potřebným, a tak jsme mohli zavést 
stovky látkových roušek do několika 
zařízení. Děkuji všem, kteří pomohli.

Také jsme byli rádi, že jsme moh-
li zajistit bezplatnou distribuci ales-
poň jedné látkové roušky pro každé-
ho trvale žijícího občana naší obce. 
Ale nebylo to jen tak! Jaké bylo naše 
překvapení, když místo 2400 ks slí-
bených hotových látkových roušek 
přišlo 2400 ks látkových čtverců růz-
ných velikostí, několik svazků gumi-
ček, špulek nití a návod k použití. To 
nevymyslíš! Naštěstí máme v obci 
firmu Jurek S+R, která se ochotně 
nezvyklého úkolu ujala a jednatelé 
vyšli maximálně obci vstříc. Tímto 
jim velice děkuji, stejně jako jejich 
šičkám, které odvedly skvělou prá-
ci. Děkuji také dalším dobrovolnicím, 
a také zaměstnankyním obce, které 
vše nabalily. Zaměstnancům pošty, 
kteří předvedli neuvěřitelný výkon. 

Z Vašich reakcí, za které děkuji, je 
vidět, že Vám toto symbolické gesto 
udělalo radost.

Na závěr Vám přeji hlavně pevné 
zdraví a doufám, že se brzy uvidíme 
bez roušek! Vaše Míša

Slovo starostkyTipy pro rodiče předškoláků

Znát svoje jméno, příjmení a věk 

Vědět, jak se jmenují rodiče a co dělají 

Pamatovat si adresu, kde bydlí 

Poznat tvary (čtverec, obdélník,  
kruh...)

Umět si zavázat tkaničku 

Rozlišovat směry (nahoru,  
dolů, doprava, doleva)

Vystřihnout obrázek  
nůžkami

Umět rozeznat ovoce  
a zeleninu

Poznat barvy (červenou,  
modrou, žlutou…)

Uklidit hračky, pastelky  
a knížky na místo,  
kam patří

Co by měl umět předškolák?
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Občanům, kteří chtějí být informo-
váni o aktuálním dění v obci, nyní na-
bízíme nový informační kanál formou 
zasílání SMS zpráv.

Předpokládáme zprávy typu:
Ve zkratce popis hlášení obecního roz-

hlasu, přerušení dodávek vody, krizové či 
povodňové informace, změny ordinač-

ních hodin lékařů, konání významných 
kulturních a sportovních akcí apod.

Žádám občany, kteří mají o tuto 
bezplatnou SMS službu zájem, aby 
se registrovali nejlépe pomocí e-mai-
lu, v kterém uvedou jméno, příjmení 
a telefonní číslo poslaným na adresu: 

mistostarosta@kuncicepo.cz. Do před-
mětu e-mailu je třeba uvést „Informač-
ní SMS“. 

Občané, kteří nemají možnost po-
slat registrační e-mail, se můžou za-
registrovat formou vyplněné žádosti, 
doručené do schránky OÚ.  

David Fojtík, místostarosta

Chcete být lépe informováni o dění v obci?
Znovu připomínáme možnost přihlásit se k bezplatnému odběru informačních 
SMS. Do uzávěrky tohoto čísla ON této možnosti zatím využilo 17 občanů.

Žádost o zasílání informačních SMS zpráv

Jméno: ……………………………….……………......................................……..........…….

Příjmení: ………………………………………………….....................................…....…….

Tel. číslo: …………………………………………………..........................................………

Datum a podpis: ………………………………………………..........................................

!!! Registrací dáváte sou-
hlas k tomu, aby vám byly za-
sílány informace z obce. vaše 
údaje budou použity výhrad-
ně pro tyto účely. Databáze 
nebude poskytována třetím 
stranám !!!

Zasláním žádosti o registra-
ci dáváte: Souhlas se zpracová-
ním vašich osobních údajů za 
účelem informování o činnosti 
obce a jejích orgánů prostřed-
nictvím SMS zpráv.

Zaslané údaje budou zpra-
covány v souladu se zákonem 
Zákon č.110/2019 Sb., zákon 
o zpracování osobních údajů, 
v účinném znění.#

V sobotu 18. dubna 2020 zasaho-
vala naše jednotka společně s hasiči 
z Frenštátu a Trojanovic při požáru 
lesa v Trojanovicích. Objektem byl vý-
mladkový les. hasiči dostali hlášení 
ve 12:42, na místo dorazili ve 12:56. 

Během jízdy k požáru musela naše 
jednotka odstranit z cesty také dva 
spadlé smrky. Společně s jednotkami 
z Frenštátu a Trojanovic se podařilo 
požár uhasit a následně velitel zásahu 
nařídil prohrabání a prolití celého po-

žářiště. hasiči se vrátili na základnu 
po ukončení celé akce v 15:16 hodin.

Na základě podkladů velitele  
hasičů Miroslava Kahánka  

zpracovala Kristýna Majerková

Naši hasiči opět zasahovali
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Jarmila Pustková 88 let
Terezia Kuřecová 81 let
Jaroslav Marek 80 let
Jana večerková 80 let
Květoslava Tichavská 70 let
Ladislav Jurok 70 let
Ludmila blablová 65 let

vladimír Homola 60 let
Miroslav Ondryáš 60 let
božena Rosová  60 let
František běčák 60 let

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

Jubilanti květen 2020
Společenská rubrika Rozloučení

Vzpomínka na Jendu Michnu

V měsíci dubnu jsme se naposledy 
rozloučili s panem Karlem Michnou 
a s panem Janem Michnou.

V každém vydání obecních novin 
máme smutnou rubriku Rozloučení. 
Je pravidelnou součástí společenské 
rubriky, která také každý měsíc in-
formuje o našich Jubilantech a obča-
né mají možnost do této rubriky za-
sílat své Vzpomínky na své blízké, 
nedávno i dávno zemřelé.

Smrt je nedílnou, byť smutnou, 
součástí koloběhu života. Nedávno 
nás poměrně nečekaně opustil pan 

Jan Michna, kterému mnozí neřekli ji-
nak než Jendo. Nemohu jej nevzpome-
nout, protože jej považuji za výraznou 
postavu naší obce. 

Mnozí si jej pamatujeme s neod-
myslitelným dvoukolákem. Byl vlast-
ně všude. Dětem do školy zajišťoval 
dýně na halloween, nám na obecní 
úřad nosil zeleninu (těch cuket, červe-
né řepy, petržele…), pracoval v „rychlé 
rotě“. Dokud mohl, nevynechal jediné 

zastupitelstvo. Jeho bezprostřední 
„hlášky“ byly jediným momentem,  
kdy jsme se svorně zasmáli i s opo-
zicí.

Myslím, že mnohým dojde až nyní, 
jak nezapomenutelnou součástí živo-
ta v obci byl.

Odpočívej v pokoji. Měli jsme Tě 
rádi, Jendo. 

Michaela Šebelová, 
starostka obce

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

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

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

Vzpomínky

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. 
Jen láska, úcta a vzpomínky 

v srdcích zůstavají.
Dne 16. 5. 2020  

uplynou 2 roky od úmrtí  
pana Lubomíra Závodného. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu 

prosím tichou vzpomínku.
Vzpomíná manželka Zdeňka,  
syn Martin, dcera Kateřina  

a syn Tomáš s rodinami

Vzpomínky

V březnu odešel, po těžké  
nemoci, pan vladislav vavroš.

Zarmoucená rodina

„Jen kytičku na hrob  
Ti můžeme dát,  

chviličku postát a tiše  
vzpomínat."

Dne 18. 5. 2020 by oslavil  
90 let pan emil cochlar.  

Kdo jste jej znali,  
vzpomeňte s námi.
Manželka s rodinou* *

 * 
* *

 * 
* *

 * 
* *

 * 
* *

 * 
* *

 

Opět jsou pro vás otevřeny všechny 
pobočky turistického informačního 
centra ve Frýdku, Místku a Frýdlan-
tu nad Ostravicí. Otevřeny budou 
podle standartní otevírací doby. 
Detaily viz. https://ticfm.cz/kontakty

v souvislosti s onemocněním 
cOviD-19 však budou platit na 
všech prodejnách následující opat-
ření:
-  do prodejny ve Frýdku a Místku 

budou ve stejnou dobu vpuštěny

maximálně dvě osoby, ve Frýdlantu 
nad Ostravicí pak pouze 1 osoba

-  dodržení odstupu 2 metry
-  všichni návštěvníci musí mít zakry-

ta ústa a nos
-  upřednostněna bude platba kartou
-  veškeré propagační materiály bu-

dou k dispozici na vyžádání

vrácení vstupného za zrušená 
představení: 
-  ověřte si možnosti vrácení vstup-

ného na webových stránkách pro-

dejce (Ticketportal, Ticketstream, 
colosseum apod.)

-  v případě, že je uvedeno místo 
pro vrácení peněz u nás na poboč-
kách TIc FM, navštivte pobočku, 
ve které jste vstupenky zakou- 
pili

Kontakt: 
Frýdlant n. O.
Telefon:   +420 558 606 300
Mobil:    +420 603 264 058
E-mail:    info@ticfm.cz
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na webových stránkách obce 
nyní naleznete novou rubriku „Po-
hřebnictví“ 

OBEc KUNČIcE POD ONDŘEJNÍ-
KEM je provozovatelem veřejného 
pohřebiště podle ust. § 16 odst. 1 zá-
kona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 
a o změně některých zákonů, v účin-
ném znění. 

Veřejné pohřebiště u „Ruského 
kostelíku“ Urnový háj má v evidenci 
390 urnových míst. hřbitov u koste-
la svaté Maří Magdalény 715 hrobo-
vých míst. celkem se tedy obec stará 
o 1105 hrobových míst, volná hrobová 
místa jsou našim občanům k dispozici. 

Žádáme všechny nájemce o aktu-
alizaci kontaktních údajů, obec má 
zákonnou povinnost vést evidenci 
zemřelých a pochovaných, a také vlo-
žených uren a je povinností nájemce 
nám tyto informace sdělit.

veřejné pohřebiště Urnový háj 
u „Ruského kostelíku“ 

V současné době se dokončuje bez-
bariérový přístup k Urnovému háji, 
byly opraveny schody, v plánu je sadba 
trávníku, instalace zábradlí a nových 
info skříněk. 

Prosím, dodržujte pravidla Řádu 
veřejného pohřebiště a pietu prostře-
dí. Je zakázáno vkládání / vyjímání 
uren, kamenické práce a další sta-
vební úpravy hrobů bez předchozí 

domluvy s příslušným pracovní-
kem obecního úřadu. Od 01.01.2020 
je platný nový ceník. Informace nalez-
nete na vývěsce a webových strán-
kách obce. 

Všem nájemcům se postupně roze-
sílají nové nájemní smlouvy na prona-
jatá hrobová místa. Nájemci, kteří mají 
nájemné zaplaceno, obdrží smlouvu do 
doby zaplaceného nájmu. Noví nájemci 
a ti, jimž doba sjednaného nájmu vypr-
šela, obdrží smlouvu na deset let. V této 
souvislosti prosíme nájemce hrobo-
vých míst o spolupráci. Mnohdy ne-
máme potřebné údaje k dispozici. Jistě 
jste si všimli, že se u některých hrobů 
objevily „cedulky“. Znáte-li kontakt na 
vlastníka, popř. jakéhokoliv příbuzné-
ho, sdělte tyto informace paní Kristýně 
Majerkové. Seznam a fotografie hrobů 
jsou umístěny na webových stránkách 
a vývěsce před kostelem. 

Upozorňujeme návštěvníky, že 
jednou týdně probíhá na pohřebi-
šti úklid. nenechávejte volně polo-
žené žádné předměty kolem hrobů. 
Plastové lahve s vodou na zalévání 
si noste s sebou, popř. je možné na-
brat vodu ze studny. K dispozici jsou 
konve na zalévání. Staré květináče, 
svíčky a ostatní odpad umísťujte do 
kontejnerů. Za hrobovými místy se 
často kupí odpad, žijeme ve větrné 
oblasti a mnohdy to kolem hrobů vy-
padá jako na smetišti. Zaměstnanci 

obce budou v rámci úklidu tyto vol-
ně ležící předměty vyhazovat. 

veřejné pohřebiště u kostela 
svaté Maří Magdalény

V této lokalitě probíhá nový hydro-
geologický průzkum. Na základě prů-
zkumu bude přijat nový Řád veřejného 
pohřebiště. Prosíme nájemce hrobo-
vých míst o aktualizaci kontaktních 
údajů. Na webových stránkách je ke 
stažení formulář: Evidence a aktua-
lizace kontaktních údajů, informace 
můžete zasílat také e-mailem, popř. vy-
plněný formulář odevzdat do poštovní 
schránky obecního úřadu. Kontaktní 
osobou je paní Kristýna Majerková.

Obě veřejná pohřebiště  
jsou přístupna denně 

od 7:00 do 20:00 hodin

Kontakty:
Agenda veřejného pohřebiště, sjed-
návání nájemních smluv
Kristýna Majerková
Mobil: 725 506 901, E-mail: 
kristyna.majerkova@kuncicepo.cz
výběr poplatků za nájem hrobových 
míst
Ivana Řezníčková
Mobil: 730 545 779 
E-mail: ivana.reznickova@kuncicepo.cz
Správce pohřebiště (Urnový háj)
Lumír Just
Mobil: 734 288 922
Správce pohřebiště (Dolní hřbitov 
u kostela svaté Maří Magdalény)
Ing. Tomáš hrubiš
Mobil: 603 708 078 

Kristýna Majerková
Agenda veřejného pohřebiště

Agenda veřejného pohřebiště

http://www.kuncicepo.cz/pohrebnictvi

Ù

Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem 
Okres Frýdek-Místek, č.p.569, PSČ 739 13,  IČO:00296856, tel: 556 850 154, 

fax: 556 850 171, e-mail: obecni.urad@kuncicepo.cz 
 
===================================================================   
Vyřizuje:    Kristýna Majerková 
Telefon:     725 506 901     
Email:   kristyna.majerkova@kuncicepo.cz  
Datová schránka: i8cbdbu     

 
 

Vzájemné odsouhlasení údajů 
 
Urnový háj u „Ruského kostelíka“                   Dolní hřbitov u „kostela sv. Maří Magdalény“ 
 

(vybranou možnost zakroužkujte) 
 
Nájemce hrobového místa:       číslo:  
 
Jméno a příjmení:      
Rodné číslo:      
Adresa trvalého bydliště:    
           
Emailová adresa:     
Telefon:  
Stručný popis hrobu (prosím, napište také nápis vytesaný na náhrobku – např.: „Rodina 
Dvořákova, Vzpomínáme, pokud můžete zaslat foto, budeme rádi, děkujeme): 
      
 
Evidence zemřelých: 
 
Číslo Jméno  příjmení datum narození datum úmrtí 
 
1.  
2.  
3.  
4. 
5. 
 
Evidence vložených uren 
 
Číslo Jméno  příjmení datum narození datum úmrtí 
 
1.  
2.  
3.  
4. 
 
Datum a podpis: 

Ù
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PROSÍME VÁS O SPOLUPRÁCI, VYPLŇTE A ZAŠLETE 
NÁM ÚDAJE VE FORMULÁŘI

Za zvýšených hygienických podmí-
nek byl obnoven provoz místní knihov-
ny v Kunčicích pod Ondřejníkem. Po-
užívejte, prosím, rukavice, dezinfekci 
na ruce a vrácené knihy půjdou do "ka-
rantény". Nezapomeňte na roušku a na 
dodržování dvoumetrových rozestupů. 
Děkujeme, těšíme se na Vás :)

Aktuální informace k provozu spor-
tovně – rekreačního areálu u školy na-
leznete na webu obce: http://www.
kuncicepo.cz/areal-skoly

Od 11. května by mělo být možné 
využívat všechny možnosti areálu 
a všechna sportoviště i hřiště. Stále 
platí zvýšený hygienický režim. Pro-
vozní doba areálu se s ohledem na ob-
novení provozu školy ale upraví. Areál 
bude po dobu provozní doby školy pro 
veřejnost uzavřen. 

Pro aktuální informace sledujte 
webové stránky obce. Všechny infor-
mace také vylepujeme u vstupu do 
areálu.

Prosíme nájemce hrobových 
míst na veřejném pohřebišti 
u kostela svaté Maří Magda-
lény o aktualizaci kontaktních 
údajů. Za tímto účelem je možné 
využít formulář na této straně, 
tento si můžete také stáhnout 
na webových stránkách obce: 
Evidence a aktualizace kon-
taktních údajů. Informace mů-
žete zasílat také e-mailem, popř. 
vyplněný formulář odevzdat 
do poštovní schránky obecní-
ho úřadu. 

Kontaktní osobou je paní 
Kristýna Majerková
Mobil: +420 725 506 901 
E-mail: kristyna.majerkova@
kuncicepo.cz

Opět je pro vás otevřena knihovna 
a areál školy Děkujeme 

všem, 
kteří se zúčastnili naší soutěže 
z minulého čísla. ceny poputují 

k těmto výhercům: 

Adam Křenek a Zdeňka Křenková
Jakub Ryšánek

Marika a Dorota Fajkusovy

Děkujeme za účast a blahopřejeme!

Poděkování 
Děkujeme našim zákazníkům
p. Sylvě Řezníčkové
p. Pavle Pavlíčkové
p. Martinu chalupovi 
(z Pivovaru Ogar)
p. Martině Lorencové
p. Ireně Škulavíkové
p. Věře Kahánkové
p. Lence havlíčkové

a Obecnímu úřadu, 

že nám poskytli ochranné pomůc-
ky a občerstvení.

Velké díky 
kolektiv prodavaček z Hrušky

Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem 
Okres Frýdek-Místek, č.p.569, PSČ 739 13,  IČO:00296856, tel: 556 850 154, 

fax: 556 850 171, e-mail: obecni.urad@kuncicepo.cz 
 

==============================================================  
Vyřizuje:    Kristýna Majerková 
Telefon:     725 506 901     
Email:   kristyna.majerkova@kuncicepo.cz  
Datová schránka: i8cbdbu     

 
 

Vzájemné odsouhlasení údajů 
 
Urnový háj u „Ruského kostelíka“          Dolní hřbitov u „kostela sv. Maří Magdalény“ 
 

(vybranou možnost zakroužkujte) 
 
Nájemce hrobového místa:         číslo:  
 
Jméno a příjmení:      
Rodné číslo:      
Adresa trvalého bydliště:    
           
Emailová adresa:     
Telefon:  
Stručný popis hrobu (prosím, napište také nápis vytesaný na náhrobku – např.: 
„Rodina Dvořákova, Vzpomínáme, pokud můžete zaslat foto, budeme rádi, děkujeme): 
      
 
Evidence zemřelých: 
 
Číslo Jméno  příjmení   datum narození datum úmrtí 
 
1.  
2.  
3.  
4. 
5. 
 
Evidence vložených uren 
 
Číslo Jméno  příjmení   datum narození datum úmrtí 
 
1.  
2.  
3.  
4. 
 
Datum a podpis: 

#
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Změny v odpadovém hospodářství
V průběhu měsíce dubna jsme 

zřídili nové stanoviště pro kontej-
nery na Maraláku. Na novém mís-
tě půjdou kontejnery zajistit proti 
pohybu a nebude docházet k jejich 
ježdění po komunikaci vlivem sil-

ných větrů. Dále byla přidána na sta-
noviště u firmy Jurek S+R popelnice 
na použitý potravinářský olej. Další 
stanoviště se nacházejí za přejez-
dem u Ruského kostelíku a u bytovek 
pod kostelem. Postupně pracujeme 

na vylepšování stanovišť kontejne-
rů. V letošním roce bychom chtěli 
ohradit další dvě místa podobným 
způsobem jako u prodejny hruška.

David Fojtík
místostarosta

Maralák, nové stanoviště

Popelnice na použitý olej u přejezdu 
pod Ruským kostelíkem

Popelnice na použitý olej u bytovek 
pod kostelem

Popelnice na použitý olej u firmy Ju-
rek S+R

Maralák, původní stanovištěMaralák, původní stanoviště bez po-
plenic

Pálení odpadu na zahradách
Vážení spoluobčané, chtěla bych 

reagovat na dotazy týkající se pále-
ní dřeva, listí a trávy na zahradách 
v naší obci.

Dle zákona o ochraně ovzduší lze 
v otevřených ohništích, zahradních 
krbech nebo otevřených grilovacích 
zařízeních spalovat pouze dřevo, dře-

věné uhlí a suché rostlinné materiá-
ly. Pálení listí, klestu a shrabané trá-
vy není zákonem výslovně zakázáno, 
musí však být suché a s ohledem na 
dobré sousedské vztahy by nemělo 
nadměrně obtěžovat okolí a překročit 
únosnou míru. Oheň se nesmí zakládat 
na místech se vzrostlým porostem, 

loukách a strništích! Novinový papír 
lze používat jen k podpálení. 

Občan, který se rozhodne pálit su-
ché listí, by při něm měl brát ohled na 
své sousedy a zbytečně neprodlužo-
vat dobu pálení. Měl by zvážit, jaký je 
směr větru a jaké je počasí. 

(pokračování na str. 7) 

Nedávno tomu bylo právě sto 
let, kdy 30. března roku 1920 teh-
dejší československý parlament 
schválil podobu vlajky nového 
státu. Málokdo si uvědomuje, že 
právě tato vlajka je i po jednom století v naší části býva-
lého Československa stále stejná. Vše ostatní se měnilo, 
počínaje názvem státu, přes hranice, až po státní symbo-
ly. Právě proto jsme 30. 3. vlajku na obecním úřadě vy-
věsili. V květnu máme několik státních svátků, tak bude 
vlajka na obecním úřadě opět na delší dobu vyvěšena.

1. května na Svátek práce jsme si 
také připomněli 16 let od vstupu naší 
země do EU. Česká republika vstou-
pila do Evropské unie dne 1. května 
2004. Šlo o dosud největší rozšíření Evropské unie, kdy 
k ní přistoupily též Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Ma-
ďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Aktuálně 
je po Brexitu členy EU 26 států (přibližně 5% světové 
populace).

30. března 2020 - 100 LET 
ČESKÉ VLAJKY

1. května 2020 - 16 let  
od vstupu České 
republiky do EU
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Pálení odpadu na zahradách
(dokončení ze str. 6)

Vyjít při pálení vstříc svému nej-
bližšímu okolí může také tím, že zvolí 
vhodný den a dobu (například pracov-
ní den nebo den, kdy není u sousedů 
oslava nebo pověšené prádlo apod.). 

Na zahradě nespalujte obaly od ná-
pojů (plastové, papírové s pestrým po-
tiskem), sáčky z umělé hmoty, časopi-
sy a noviny s pestře potištěným papí-
rem, chemicky ošetřené dřevo (okenní 
rámy, dřevotřískové desky, dřevo na-
třené barvou), vlhké zahradní odpady 
a také materiál, u kterého při spalová-
ní vzniká velké množství škodlivých 
látek - například plast, gumy, chemic-
ké přípravky, apod. 

Dále je přísně zakázáno vypalová-
ní porostů ve volné přírodě (zákon 
č.133/1985 Sb. o požární ochraně), 
za které hrozí fyzické osobě pokuta 
až 25.000 Kč, právnické osobě pokuta 
až 500.000 Kč. 

Pro podnikající fyzické a práv-
nické osoby platí, že musí plánova-
né pálení rostlinných zbytků ohlásit 
příslušnému operačnímu středisku 
hZS v kraji. Při ohlašování musí uvést  
datum a místo pálení, zodpovědnou 
osobu, přibližnou dobu pálení a kon-
takt. 

Povinnost ohlášení pálení pro řa-
dové občany není zákonem stanovena, 
důrazně se ovšem doporučuje. 

Pravidla pro spalování odpadů 
na zahradě 
• Pálení musí být přítomna osoba, 

která dovršila věku 18-ti let. 
• Místo pálení se nesmí nechat bez 

dozoru. 
• Ohniště musí být vzdáleno mini-

málně 50 metrů od okraje lesa, 
mělo by se zakládat nejlépe na hli-
něném podkladu. 

• Vždy mějte k dispozici prostředky, 
kterými oheň uhasíte - kbelík s vo-
dou, lopatu a písek, apod. 

• Oheň by se neměl rozdělávat za po-
moci hořlavých kapalin (např. ben-
zín). 

• Pálení se nesmí provádět při nepří-
znivých podmínkách, jako je inver-
ze nebo silný vítr. 

• Je nutné dodržovat bezpečnou vzdá-
lenost ohniště od zástavby a hořla-

vých předmětů - domů s ploty, aut, 
apod. 

• V případě, že se oheň vymkne kon-
trole a nelze jej uhasit vlastními 
silami, je osoba provádějící pálení 
povinna okamžitě nahlásit tento 
požár na místě příslušnému ope-
račnímu středisku hasičského zá-
chranného sboru.

na závěr bych vás chtěla po-
žádat, abyste v současné době, 
kdy je zem vyschlá, nezaklá-
dali oheň v lese ani v blízkosti 
lesa, aby se omezila možnost 
požárů na lesních pozemcích 
a při vysypávání popela do 
popelnic a kontejnerů, abys-
te řádně zkontrolovali, zda je 
popel opravdu vychladlý a bez 
jediné jiskřičky, která doká-
že podpálit obsah popelnice 
nebo kontejnerů a každoroč-
ně nám takto vyhoří několik 
kontejnerů a někdy i celé sta-
noviště kontejnerů!!! napří-
klad letos již 2x. Přikládáme 
foto našich hasičů z 12. dubna.

Danuše Svobodová
Foto: Marek CochlarZásah u hořící popelnice

V průměrné české domácnosti je 
nyní přibližně 15 kusů světelných 
zdrojů. Jsou mezi nimi jak klasické a ha-
logenové žárovky a zářivky, tak ve stá-
le vyšší míře i LED diodové žárovky. 

Kam s nimi, když doslouží? wolfra-
mové žárovky je možné vyhodit do běž-
ného odpadu. Úsporné zářivky a LED-
ky je však potřeba odevzdat k recykla-
ci. Díky recyklaci se totiž využije více 
než 90 % materiálů, ze kterých jsou 
vyrobené. Zářivky navíc obsahují malé 
množství jedovaté rtuti, kterou je třeba 
ekologicky zneškodnit. 

Pokud i vám v domácnosti dosvítila 
úsporná žárovka a vy přemýšlíte, kde 
je ve vašem okolí nejbližší sběrné mís-
to, využijte užitečnou mobilní aplika-
ci „Kam s ní“ společnosti EKOLAMP. 

Aplikace vám rychle pomůže najít 
sběrný dvůr, obchod s elektrem, su-
permarket, obecní úřad, nebo další 
místa ve vašem okolí, kde jsou umístě-
ny sběrné nádoby. Aplikaci si můžete 
zdarma stáhnout do mobilního tele-
fonu nebo tabletu s operačním systé-
mem Android nebo iOS. Kromě mapy 

sběrných míst aplikace navíc obsahu-
je přehledný popis jednotlivých druhů 
světelných zdrojů a kvíz na procviče-
ní znalostí. 

    QR kód iOS QR kód Android

v naší obci můžete vysloužilé 
světelné zdroje odevzdat ve sběr-
ném dvoře (Kunčice pod Ondřejní-
kem 803, areál Pily:
pondělí, středa a pátek 15-17 hodin
sobota 10-12 hodin

nebo zanést do malé sběrné ná-
doby, která je umístěna na obec-
ním úřadě.

V Česku je nyní k dispozici přes 
4500 sběrných míst. Zpětný odběr 
světelných zdrojů i dalších elektro-
zařízení pro naši obec zajišťuje kolek-
tivní systém EKOLAMP, který v České 
republice funguje již od roku 2005. 

Vytváří síť sběrných míst a plně hradí 
přepravu sběrných kontejnerů do re-
cyklační firmy i samotnou recyklaci. 
Díky tomu ušetří Kunčicím pod Ond-
řejníkem finanční prostředky, které 
bychom jinak museli vynaložit na re-
cyklaci nebezpečných odpadů. 

Více se o problematice nakládání 
s nefunkčními světelnými zdroji 

a jinými elektrozařeními dočtete 
na www.ekolamp.cz.

Kam s ní? Se žárovkou... Zeptejte se mobilní aplikace
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(pokračování ze str. 1)

ZRAKOvÉ vníMÁní
Nejde zde o ostrost zraku z hlediska 

funkčnosti samotného oka (která se 
řeší obvykle brýlemi), ale o komplexní 
proces zrakového vnímání, na kterém 
se především významně podílí přísluš-
ná mozková centra, která zrakové pod-
něty zpracovávají. Na tom se zde podílí 
procesy analýzy, syntézy a diferencia-
ce – obvykle všechny uvedené procesy 
(v různém poměru) jsou přítomny při 
procvičování níže uvedených aktivit 
a cvičení a všechny jsou pak důležité 
především při nácviku čtení.

• skládání obrázků z drobných dílků – 
puzzle, rozstříhané pohlednice, fot-
ky a jiné obrázky (dítě je může samo 
s dopomocí rozstříhat – cvičí se tím 
současně obratnost jemné motoriky)

• skládání různých mozaikových sta-
vebnic (z barevných dílků se tvoří 
různé tvary podle předlohy apod.)

• hledání cesty bludištěm (buď uka-
zovat správnou cestu prstem, nebo 
může cestu kreslit a procvičovat 
tak i grafomotoriku viz níže)

• rozlišování figury a pozadí (bývá čas-
to i v dětských časopisech): vybarvo-
vání plošek podle značek čímž vynik-
ne nějaký autory připravený obrázek, 
hledání obrázků ve změti čar, vyhle-
dávání "ukrytých" věcí na obrázku, 
hledání překrývajících se obrazců, 
později třeba i některých písmen

• vyhledávání dvou shodných obráz-
ků mezi více obrázky, které se liší 
vždy v nějakém v detailu

• vyhledávání drobných rozdílů na 
dvojici obrázků (je vhodné, když 
nejprve rozdíl představuje odlišný 
detail, později se jedná o drobný roz-
díl mezi obrázky v jejich vodorovné 
a následně pak i svislé rovině).

• vyhledávání jednoho odlišného ob-
rázku v řadě podobných obrázků 
(opět optimální je když se obrázky 
liší nejdříve detailem a až pozdě-
ji i dílčími změnami ve vodorovné 
a následně pak i svislé rovině)

• hledání v časopise nebo novinách 
dohodnuté písmeno nebo nějaký 
znak - „Kolik takovýchto znaků/pís-
men dokážeš najít tady na té stránce 
(nebo v tomto článku) za minutu?“ 
apod. – dítě nemusí písmeno znát – 
jen si v dané chvíli správně zapama-
tovat jeho tvar)

ZRAKOvÁ PAMĚŤ
• hraní pexesa
• využití Kimovy hry - určitý počet 

předmětů, na které se dítě určitou 

dobu dívá, následně se předměty 
zakryjí a dítě řekne, co si zapama-
tovalo

• skládání dvojic obrázků podle před-
lohy, kterou po zhlédnutí schováme 
a pak necháme dítě obrázek skládat

• malování obrázku - postupné při-
dávání jeho částí, kdy si dospělý při 
dokreslování obrázek zakryje vždy 
nějak plochou (pevným papírem, 
pracovní podložkou apod.) - dítě má 
uhodnout, co na obrázku přibylo

SLUcHOvÉ vníMÁní
Obdobně jako u zrakového vnímá-

ní zde nejde jen o správnou citlivost 
ucha pro vnímání zvuků a jejich frek-
vencí, ale především o zpracování zvu-
ků v mozkových centrech. Zde se opět 
tréninkem procesů analýzy, syntézy 
a diferenciace dílčích zvuků postup-
ně směřuje ke správnému rozlišování 
a zpracování zvuku hlásek (foném) ve 
slovech. Důležité je také cvičení správ-
ného vnímání rytmu (pro pozdější 
správné vnímání krátkých a dlouhých 
hlásek ve slovech) apod. To vše je pak 
později ve škole důležité především pro 
nácvik správného psaní.

• rozlišování různých zvuků (při za-
vázaných očích poznat zvuk sirek, 
peněz, klíčů, poznávání zvuků hu-
debních nástrojů, přírodních zvuků 
apod.)

• napodobování rytmu vytleskáním 
(říkadla, básničky)

• rozpoznání první hlásky ve slově 
(nejdříve určujeme samohlásky, až 
po jejich zvládnutí souhlásky; při 
zadávání vždy danou hlásku ve vy-
slovování zvýrazníme)

• rozpoznávání první hlásky: Pro 
práci použijeme předměty či ob-
rázky. Obrázky jsou poskládány 
do řady vedle sebe a všechna slova 
začínají na stejnou hlásku. Dítě po-
jmenovává obrázky v pořadí zleva 
doprava a má poté za úkol nalézt 
společný znak všech obrázků, tzv. 
hlásku, na kterou všechna slova za-
čínají. Snaží se vymyslet další slova, 
která začínají na danou hlásku.

• rozpoznávání první hlásky: Dítě 
poslouchá a rodič předříkává růz-
ná slova. Dítě zvedne ruku pouze 
tehdy, začíná-li slovo konkrétní, 
domluvenou hláskou.

• rozpoznávání první hlásky: hledání 
obrázků, předmětů začínající kon-
krétní hláskou. Připravíme nejrůz-
nější předměty či obrázky. Po vy-
hlášení konkrétní hlásky dítě vybí-

rá z nabízených předmětů, obrázků 
ta, která začínající danou hláskou.

• hádanky s určováním hlásky - na-
příklad: „Začíná to na S, je to zvíře 
a má to dlouhý chobot. co je to?“

• rozpoznání poslední hlásky ve slově 
(nejprve samohlásku, až po zvlád-
nutí případně i souhlásku; a opět je 
zpočátku velmi zvýrazníme)

• Pro práci použijeme předměty, či 
obrázky. Obrázky jsou poskládány 
do řady vedle sebe a všechna slova 
začínají na stejnou hlásku. Dítě po-
jmenovává obrázky v pořadí zleva 
doprava. Má za úkol nalézt společ-
ný znak všech obrázků, tzv. hlásku, 
na kterou všechna slova končí. Nej-
dříve pracujeme se slovy končícími 
výraznou souhlásku, později za-
řazujeme méně znělou souhlásku 
a nakonec samohlásku.

• rozpoznání hlásky uprostřed slova: 
dítě se snaží správně určit, zda před-
nesené slovo obsahuje danou hlásku

• podobně (jako je uvedeno výše pro 
hlásky) pak rozpoznávání předem 
dohodnuté slabiky, kterou při před-
nesu, v počáteční fázi můžeme, mů-
žeme zvýraznit

• rozdělování slov na slabiky - vhod-
né s vytleskáváním

• vymýšlení slov, začínajících na ně-
jakou zadanou hlásku

• vymýšlení slov, která začínají na 
stejnou slabiku (KO-lo, KO-pačky, 
KO-loběžka…)

• vyhledání předmětů v místnosti za-
čínajících na určitou slabiku nebo 
hlásku

• slovní fotbal (na poslední hlásku, 
slabiku)

• neverbální reagování na danou hlás-
ku (například: domluvíme se, že ka-
ždá hláska S nás probudí – takže le-
žící dítě, když ji v našem vyprávění 
uslyší, tak zvedne hlavu, nebo ruku; 
cvičí se tak současně i pracovní po-
zornost viz také k pozornosti níže)

• poznávání rozhláskovaných slov - 
nejprve trojhlásková (např. před-
říkáváme po hláskách: s-ý-r, d-ů-m, 
č-á-p,…atp., následně po zvládnutí 
kratší slova vícehlásková - napří-
klad: m-á-m-a, d-o-m-a, a-h-o-j atp.)

• sluchové rozlišování (diferenciace): 
nabízení dvou různých nebo stej-
ných slabik, kdy dítě musí určit, zda 
jsou stejné nebo odlišné nebo na-
bízení dvou různých nebo stejných 
slov (i nesmyslných) a musí určit, 
zda jsou stejná nebo jiná (např. dos/
doc, fon/lon, kůže/gůže… )

(pokračování na str. 13) 

Škola a školka: Mimořádně zaměřeno na přeškoláky
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1. Najdi na řádku jiný obrázek, či znak.

2. Najdi na řádku obrázek, či znak lišící se od ostatních.

3. Najdi na řádku obrázek, či znak lišící se od ostatních detailem.

 3  3  3  8  3  3  3  3  3 

  m m n m m m m m m 

 E  E  E  F  E  E  E  E  
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4. Najdi na řádku obrázek, či znak jiné velikosti.

5. Hledej části obrázku podle diktátu - např. sýr, váleček, čepici, 
velkého černého ptáka - havrana....  

Obrázek prosince je z pomůcky PRVOUKA HROU - ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
vytvořené k získávání znalostí hrou a zábavnými činnostmi. 
Pomůcka je určena pro předškoláky a pro děti v 1. a 2 třídě. 

Již brzy ji najdete na jednoducheuceni.cz.

 1  1  1  1  1  1  1  1  1 
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 6. Vybarvi (zakroužkuj) na řádku obrázek otočený jinak než ostatní.

 7. Vybarvi (zakroužkuj) na řádku obrázek otočený jinak než ostatní.

8. Vybarvi (zakroužkuj) na řádku stejné obrázky.

 9  6  9  9  9  9  9  9  9 

 R  R  R  R  R  R  R  R  

 1  0  3  4  2  3  8  9  7 
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9.  Zakroužkuj dvojice stejných obrázků.

10. Zakroužkuj dvojice stejných, ale různě otočených obrázků.
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Omezte rizika:
-  zdržujte se doma
-  nezdržujte se v místech s vyšším 

počtem lidí (na chodbách, 
před domem a na dalších 
veřejných místech)

-  nenakupujte, využije ro-
dinných příslušníků či ji-
ných možností

-  nepřijímejte návštěvy, ze-
jména ty, které jsou zjev-
ně nemocné

-  udržujte si odstup, při 
předávání nákupů či léků

-  noste roušku, při jakémko-
liv kontaktu s jinou osobou

-  dejte si pozor na podomní 
a internetové podvodníky 

Doporučujeme vám:
a)  nakupování
-  v případě, že chcete naku-

povat, doporučujeme vám 
nakupovat v době vymeze-
né pro seniory (od 8.00 do 
10.00 hodin), menší obcho-
dy fungují bez omezení

-  omezte četnost nakupování 
na minimum

-  u vchodu použijte jedno-
rázové rukavice nebo jiný 
ochranný prostředek na 
ruce, (např. mikrotenový sá-
ček) - jsou poskytovány bez-
platně v prodejnách potravin

-  je možné si objednat i nákup přes 
internet, společně s donáškovou 
službou

Když si s tímto nevíte rady, telefo-
nicky kontaktujte své blízké případně 
obecní úřad. 

-  udělejte si přiměřené záso-
by potravin a léků

-  neplaťte hotovostí, v případě 
nutnosti plaťte v rukavicích

-  budete-li nakupovat potře-
by spojené s koronavirem 
(roušky, dezinfekce, léky, 
apod.) nákup raději prodis-
kutujte s někým z blízkých 
či na některé telefonní lin-
ce, která slouží seniorům, 
abyste se nestali obětí pod-
vodníků

b)  zdravotnická péče
-  pokud neodkladně musíte 

jít k lékaři, než tak učiníte, 
zavolejte do ordinace a svou 
situaci s lékařem nejdříve 
proberte po telefonu

-  neodkládejte svá pravidelná 
preventivní vyšetření

c)  zdravotní stav
-  v případě teploty, bolesti 

kloubů a dalších příznaků 
nemoci (kašel, dušnost, ho-
rečka, únava, ztráta chuti) 
kontaktujte svého obvod-
ního lékaře nebo linku ke 
koronaviru (volejte 1212)

(pokračování na str. 14) 

Obecná doporučení pro seniory – chraňte se 
před nákazou

Informujeme o koronaviru

(dokončení ze str. 8)
• Nahlas a zřetelně předříkáme dvo-

jice slov: např. kos–koš atd. Dítě má 
poznat, zda se jedná o stejná či od-
lišná slova. Postupně aktivitu ztě-
žujeme použitím delších slov, která 
jsou obtížnější v rozlišení.

SLUcHOvÁ PAMĚŤ
• opakování krátkých úseků rýmů, 

písní, básniček, rozpočítadel
• zapamatování si prodlužující se 

řady slov ve větě (například. V za-
hradě rostou jablka. V zahradě ros-
tou jablka a hrušky. V zahradě ros-
tou jablka, hrušky a švestky. A tak 
podobně dále větu rozvíjíme).

• vyřizování jednoduchých vzkazů 
jednotlivým členům rodiny

• využití hry „Přijela tetička z Číny“ 
- hráči k větě „Přijela tetička z Číny 

s kufrem, z kterého vybalila ...“ po-
stupně přidávají slovo. Následuje 
další hráč, který větu a první slovo 
zopakuje a k tomu přidá další slovo. 
A tímto způsobem pokračují ostatní 
a počet slov ve větě narůstá. Obmě-
nou této hry může být úvodní věta: 
„Kdybych jel na pustý ostrov, tak 
bych si s sebou vzal...“

ŘeČ A SLOvní ZÁSObA
• vedení dítěte k vyprávění: o čin-

nostech, které dělá, co vidělo, děj 
pohádky apod.

• přehrávání děje s maňásky, či lout-
kami, za které dítě mluví

• povídání nad obrázky, nechte dítě 
povídat o tom, co je vyobrazeno

• předkládání předmětů, obrázků 
nebo předříkávání názvu věcí – dítě 
říká, k čemu daná věc slouží

• dovyprávění krátkého příběhu 
nebo dokončení věty

• počítání slov v krátké větě (s jed-
noduchým vysvětlením, že věta se 
skládá ze slov, použít v zácviku jed-
noduché příklady na větě o třech 
slovech)

• má-li vaše dítě ještě problémy 
s výslovností, nebo pokud mluví 
nápadně špatně na svůj věk z hle-
diska stavby věty, slovní zásoby, 
konzultujte určitě tuto věc s od-
borným logopedem! v tomto věku 
již opravdu není nač čekat, pokud 
se řeč nevyvíjí dobře. Čím dříve se 
začne s nápravou, tím větší šance 
na zlepšení a minimalizaci pro-
blémů ve škole a v životě!

Připravily Aranka Barešová 
a Kristýna Majerková 

(zdroj internet a metodické pokyny)

Tipy pro rodiče předškoláků
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(dokončení ze str. 13)
-  dodržujte základní hygienická pra-

vidla (časté mytí rukou, používání 
jednorázových kapesníků nikoli 
látkových)

-  používejte dezinfekci (k mytí ru-
kou, vytírání podlah, praní prádla)

-  při kýchání a kašlání řádně uží-
vejte kapesníky (nejlépe jednorá-
zové), při kašlání a kýchání si za-
krývejte ústa paží/rukávem, niko-
liv rukou

-  pravidelně vyvařujte roušku, po 
dobu přibližně 10 minut

-  máte-li velké obavy nebo jste ve 
stresu, využijte kontakt na linky 
pomoci, čísla jsou uvedena na kon-
ci letáku

-  pokud jste sami doma, tak posta-
čí běžná hygiena, dezinfikovat nic 
nemusíte. hygienu je třeba dodr-
žovat, když přijdete ze společných 
prostor, v tom případě si pořádně 
umyjte ruce.

Pomůže vám, když:
-  budete sdílet své starosti a pocity 

samoty - zavolejte svým blízkým, 
rodině či přátelům nebo na linku 
důvěry (kontakt najdete níže)

-  budete udržovat kontakt s rodinou 
a okolím, ale nejlépe telefonicky 
nebo přes internet

-  budete trénovat paměť, a to čtením 
knih, luštěním křížovek nebo se bu-
dete inspirovat nejrůznějšími videi 
na webových stránkách pro seniory

-  budete pamatovat na pravidelný 
spánek, který pomáhá jak psychi-
ce, tak i fyzickému stavu

-  budete si udržovat fyzickou kondici 
v rámci svých zdravotních a domá-
cích možností (např. cvičení)

-  budete dodržovat pravidelný re-
žim, své rituály, věnovat se svým 
zájmům jako doposud, například 
čtení časopisu, péči o květiny, ma-
lování, zpěvu, pečení a dalším běž-
ným činnostem

- budete číst noviny a časopisy, ne-
musíte se obávat, lékaři potvrzují, 
že je opravdu velmi malá pravděpo-
dobnost, že by se covid-19 přenášel 
na novinách

KOnTAKTy
co dělat, když vám něco nebude jasné:
a)  Dotazy ke koronaviru volejte: 

1212
-  linka 1212 je zároveň linkou 

první psychické pomoci, linka je 
bezplatná a určena všem občanům, 
provoz linky zajišťují zdravotničtí 
interventi a psychologové

b) v případě onemocnění volejte: 
112

-  v případě vážných zdravotních 
problémů či ohrožení života vo-
lejte linky 155 a 112

c) Další linky pomoci
-  bezplatná Linka seniorů, na tele-

fonním čísle 800 200 007, (v provo-
zu od 8 do 20 hodin)

Na této lince Vám pomohou se zo-
rientovat a najít správné informace, 
zprostředkovat kontakt na organiza-
ce, které mohou pomoci v místě, pro-
pojit se s dobrovolníky, sdílet své oba-
vy a hovořit o tom, co vás trápí.
-  linka dobrovolnické pomoci pro seni-

ory v Moravskoslezském kraji, kteří 
nemají přístup k internetu: 595 622 
595. Provozní doba infolinky: každý 

den od 8:00 do 18:00 hodin. Pomůže 
vám po telefonu vyhledat pomoc dob-
rovolníků v našem kraji.

-  non stop služba telefonické krizové 
pomoci, zde můžete sdílet své ak-
tuální psychické rozpoložení, linka 
nenahrazuje speciální linky zřízené 
pro akutní řešení spojené s ohrože-
ním či infekcí koronavirem. K dispo-
zici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně:

Linka důvěry Karviná: 
596 318 080, 777 499 650, 
skype: linka.duvery.karvina

Linka důvěry Ostrava: 
737 267 939, 596 618 908

niKDO neSMí ZŮSTAT 
beZ POMOci!

DeJTe O SObĚ vĚDĚT!

Obecná doporučení pro seniory...

        
„Kamarád na telefonu“ 

pro seniory, pod metodickým vedení garanta – psychologa, linka 777 778 538
 

„Roušky“ 
šití i distribuce potřebným

     

„Doučování dětí ZŠ / SŠ“ 
ideálně přes vzdálené technologie, ale umíme více

   

„Hlídání dětí“ 
existuje hned několik forem pomoci s hlídáním dětí, které naši dobrovolníci nabízí

       
„Nákupy“ 

zajistíme pravidelné nákupy základních potřeb, léků všem, kteří si je zajistit
nemohou

      
„Venčení domácích mazlíčků“ 

zajistíme pravidelné venčení Vašich zvířecích mazlíčků, pokud je nemůžete venčit
sami
      

„Odborná pomoc“ 
evidujeme řadu odborníků připravených pomoci (od psychologů, přes elektrikáře, IT

techniky až po krizové manažery), neváhejte napsat, co potřebujete

COVID-19

Žádost o pomoc i nabídku pomoci můžete zadat přes portál chcipomoct.cz
 

VOLEJTE
604 229 529

Celostátní portál pro organizaci pomoci dobrovolníků

Požaduji
pomoc

 

Nabízím
pomoc

 

COVID-19
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Obec požáda-
la o ma ximál-
ní výši příspěv-
ku z veřejného 
grantového ří-
zení Krizová po-

moc 2020 vyhlášeného v souvislos-
ti s šířením onemocnění cOVID – 19 
Nadací ČEZ, tedy o 50.000 Kč. Požá-
dali jsme o dotaci na náklady na ušití 
látkových roušek z 2400 ks sad, kte-
ré obec zakoupila prostřednictvím 
Moravskoslezského kraje a MAS Frý-
dlantsko – Beskydy. Obec tyto rouš-
ky bezplatně distribuovala do všech 
domácností v obci (1 ks pro jednoho 
trvale žijícího v obci). Podání žádos-
ti o dotaci bylo úspěšné, peníze jsme 
téměř obratem obdrželi na účet a vy-
užití příspěvku máme od poskytova-
tele již vyúčtován.

Nadační pří-
spěvek ze stej-
ného grantové-
ho řízení obdr-
žel v maximální 
v ýši 50.000 Kč 
i Sbor dobrovol-
ných hasičů Kun-
čice pod Ondřej-
n í k em .  ha s ič i 
nakoupili např. 
dva ozónové ge-
nerátory white 
10000. Generá-
tor by měl zajistit 
důkladné odstra-
nění nepříjem-
ných pachů, virů včetně koronavirů, 
plísní a choroboplodných zárodků ve 
středně velkých prostorech s maxi-
mální plochou 200 m2. Oba generátory 

ozónu budou moci být využívány i pro 
potřeby obce. 

Michaela Šebelová, 
starostka obce

V pondělí 4. května proběhlo jed-
nání rady obce v působnosti zřizo-
vatele Základní školy a mateřské  
školy Karla Svolinského Kunčice pod 
Ondřejníkem, příspěvkové organi-
zace, s vedením školy. Schůzky se  
kromě členů rady obce zúčastnili pan 
ředitel Jaroslav Goj, paní zástupky-
ně Monika Skýpalová a paní Renata 
Klimešová, vedoucí učitelka mateř-
ské školy.

Projednávalo se znovuobnove-
ní provozu 1. stupně základní školy 
a mateřské školy s ohledem na aktu-
ální vývoj epidemiologické situace 
šíření onemocnění cOVID-19. Vychá-
zeli jsme z usnesení vlády ČR ze dne 
30.dubna 2020 č. 491 o přijetí krizo-
vého opatření, kterým vláda umožni-
la od 11. května 2020 osobní přítom-
nost žáků 9. ročníku ZŠ ve škole za 
účelem přípravy na přijímací zkouš-
ky na střední školu, dále ze zveřejně-
ného harmonogramu uvolnění škol a 
školských zařízení, kdy od 25. května 
2020 bude možná osobní přítomnost 
žáků prvních stupňů základních škol 
na vzdělávacích aktivitách formou 
školních skupin. Podkladem pro jed-
nání byl také Manuál vypracovaný 
Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy k provozu mateřských 
a základních škol v období do kon-
ce školního roku 2019/2020 ze dne 
30. 4. 2020. 

Provoz mateřské školy byl roz-
hodnutím zřizovatele obnoven od  
11. května 2020. Provoz základní ško-
ly bude obnoven dle doporučeného 
harmonogramu. 

Podrobnosti naleznete na webu 
školy http://www.zskuncice.cz/

Povinnost podepsat čestné 
prohlášení!!!

Při prvním vstupu do školy i škol-
ky bude povinnost zákonného zá-
stupce předložit čestné prohlášení 
o neexistenci příznaků virového in-
fekčního onemocnění (např. horečka, 
kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a či-
chu apod.). V uvedeném čestném pro-
hlášení budou také zákonní zástupci 
seznámeni s vymezením rizikových 
skupin (viz. box).

Doporučuje se, aby zákonní zástup-
ci zvážili tyto rizikové faktory, pokud 

dítě, nebo jakákoliv osoba, která s ním 
žije ve společné domácnosti, patří do 
rizikové skupiny. S tímto vědomím 
zákonní zástupci rozhodnou o účast-
ni dítěte v mateřské či základní škole.

Bude také obnoven provoz školní jí-
delny. Výdej stravy cizím strávníkům 
bude umožněn pouze do vlastních 
nádob. Výdej pouze u dveří – vchod 
z boku jídelny. Pro podrobnosti kon-
taktujte vedoucí školní jídelny. 

Dále upozorňujeme, že vstup do bu-
dovy školy bude umožněn pouze žá-
kům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
Z tohoto důvodu také nejsou možné 
nájmy tělocvičny. 

Michaela Šebelová

Dostali jsme dotaci od NADACE ČEZ

Základní a mateřská škola obnoví provoz

OSOby S RiZiKOvýMi FAKTORy
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory, které 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zapracovalo do souboru hy-
gienických a bezpečnostních pokynů pro školy.

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma 

bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou far-

makologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.

a. při imunosupresivní léčbě (steroidy, hIV apod.),
b. při protinádorové léčbě,
c. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podpo-

ru/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Čestné prohlášení viz. http://www.zskuncice.cz/dokumenty-zs
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Spolky a kultura

SPV Kunčice pod Ondřejníkem
Museli jsme čelit změně,
Kvůli této karanténě.
Žádná sportovní akce se nekoná,
Jelikož přišla korona.

Zbývá nám tedy jediné,
Čekat až to pomine.
A tak vzpomínáme na to,
Jak sbírali jsme zlato!!!!!!!!!!!!

Na další fotky se můžete podívat 
v galerii SPV: https://www.zonera-
ma.com/SPVKuncice/499351

A ještě odkaz na YouTube kanál 
ČASPV pro Ty, kdo si chtějí zacvičit: 

https://www.youtube.com/
channel/UcFFe_zinRjDwd-
8n9yX6BuwA

Za SPV Eliška Majerková
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Informace SDH 
V souvislosti s opatřením vlády pre-

vence nákazy cOVID 19 Sbor dobro-
volných hasičů v Kunčicích p.O. ruší 
tyto akce:
3. května mše svatá v kostele sv. Maří Magdalény 
8. května noční soutěž O KUnČicKý POHÁR

O dalších akcích budeme informovat později. Děku-
jeme za pochopení.

Za výbor SDH Věra Kahánková a Tomáš Maralík

Kunčický pochod 
Turistický spolek Kunčice p. O. oznamuje 

občanům zrušení tradičního Kunčické-
ho pochodu, který se měl konat v sobotu 
23. 5. 2020. Zrušení pochodu je v závislos-
ti na momentální situaci a opatřeních Vlády ČR, taktéž 
v zájmu zdraví občanů. 

Těšíme se na vás příští rok, kdy snad situace dovolí, 
aby se náš pochod mohl uskutečnit. 
Za výbor Turistického spolku Kunčice p. O. Rostislav Hurník

Informace TJ Sokol 
TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem, z.s., 

informuje své členy, že jsou i nadále až 
do odvolání zrušeny všechny tréninky 
a cvičení pro všechny věkové katego-
rie. Také vycházky pro seniory se zatím konat nebudou. 

Doufáme, že se situace zlepší a brzy se všichni sejde-
me. Za TJ Vít Majerek

Fotbal 
Na základě Výkonného výbo-

ru FAČR jsou ukončené všech-
ny amatérské soutěže. Fotba-
lová sezóna začne znovu nejspíš 
v srpnu. 

Tréninky by měly začít o něco dříve, o všem Vás bu-
deme včas informovat.  Matej Rybář
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V místní organizaci ČSV bylo v loň-
ském roce registrováno 43 včelařů, 
kteří obhospodařovali 332 včelstev. 
Dalších 160 včelstev měli v Kunčicích 
umístěni včelaři z jiných organizací. 

Pro včely to byl rok celkem kompli-
kovaný, ať již dlouhým chladným ja-
rem, následovaným přívalovými deš-
ti a letním suchem. Na mnohé včelaře 
dále čekalo nemilé překvapení v úle v 
podobě melecitózního medu, zkrysta-
lizovaného medu ve včelích plástvích, 
který se nedá vytočit. Z těchto důvo-
dů se dá rok 2019 z pohledu včelaře 
označit jako rok velice podprůměrný 
až špatný.

Včelaři pracují se včelstvy po celý 
rok. Včelařský rok začíná od září a to 
krmením (cca 15 až 18 kg cukru na 
včelstvo), následuje léčení ve 3 fázích, 
pokračují zimními odběry vzorků pro 
veterinární vyšetřeni, dále jarní rozši-
řování včelstev, vytáčení medu a orga-

nizační aktivity spojené s povinnost-
mi pro součinnost s okresní organizací 
a centrem v Praze. Dnes už veškerá ko-
respondence a žádosti probíhají elek-
tronicky – což vyžaduje počítačovou 
znalost a pravidelná školení.

Přesto, že členové naší organizace 
svědomitě po celý rok podnikají kroky 
k tlumení nákazy včelstev roztočem 
Varroa destruktor, tahle bitva se nám 
nedaří vyhrát. Svědčí o tom i množství 
špatných vzorků po veterinárním vy-
šetření, kterých bylo letos více než ob-
vykle. Velké množství roztoče Varroa 
v úle může velice rychle způsobit úhyn 
i na první pohled zdravého a silného 
včelstva, což může být i jednou z příčin 
dříve nevídaných velkých jarních úhy-
nů. Velkou úlevu našim členům přines-
la zpráva, že vyšetření vzorků na mor 
včelího plodu bylo u všech včelstvech 
negativní, i přes relativní blízkost oh-
niska nákazy v Kozlovicích.

velká změna se pro členy spol-
ku udála v listopadu na výroční 
členské schůzi, kdy při volbě no-
vého výboru, se rozhodl již ne-
kandidovat dlouholetý předseda 
spolku, pan ing. Antonín Žák. Za 
jeho dlouholetou obětavou práci 
pro členy spolku mu patří velké 
poděkování a zároveň Tondovi 
přejeme do „včelařského důcho-
du“ mírné nerojivé zdravé včely, 
velké medné výnosy a spokojené 
odběratele medu.

David Fojtík, předseda spolku

Věděli jste, že na 1 kilogram 
medu musí včely navštívit až 
10 000 000 květů, uletí přitom 
280 000 kilometrů (jako 7x ko-

lem Země) a jedna včela za svůj život 
nasbírá 9 gramů medu?

Inzerce

VENKU
JSME

DOMA
AGROCAR s.r.o.
Pod Šenkem 2046, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

+420 556 802 752 / 777 881 116, info@agrocar.cz www.agrocar.cz

1.4. - 30.6.2020
křovinořezy, pily, sekačky a další stroje

Chcete být 
informováni o tom, 
co se děje v obci?

Stáhněte si naši aplikaci 
nebo se zaregistrujte  
k odběru SMS zpráv  

(viz. str. 2).

Vše BEZPLATNĚ.

Jak se včelařilo chovatelům včelstev  
v Kunčicích p.O. v roce 2019 ?
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Inzerce

KONTAKT NA VAŠI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINU, která podporuje rozvoj regionu prostřednictvím
Strategie CLLD mj. v rámci vyhlašovaných dotačních výzev

www.masfb.cz
Více ke kampani REGIONY SOBĚ! na www.mistniakcniskupiny.cz/regiony-sobe

Proto přemýšlejme, jak lokální ekonomiku společně podpořit.
Pokud máte nápad, podělte se o něj s námi.

Lokální ekonomika je jako vědro. Je-li děravé, odtéká z něj zbytečně
moc peněz mimo náš region. Najděme a ucpěme tyto díry, abychom posílili

naši stabilitu a soběstačnost!

Nabídněte své 
přebytky, pokud máte 
více, než spotřebujete. 
Pronajměte přes léto 
horní patro vašeho 
domu nebo nabídněte 
výpěstky ze zahrádky. 
Máte-li čas, staňte se 
dobrovolníky. Nebo 
sledujte poptávky po 
brigádách místních 
fi rem, zemědělců, 
spolků a institucí.

Přemýšlejte na škále: 
vyrobeno v naší obci 
– v našem regionu 
– v našem kraji – 
v naší zemi – na 
našem kontinentu. 
Až to bude možné, 
dopřejte si v blízké 
restauraci pořádný 
oběd, navštivte 
regionální muzeum či 
sportoviště. Nákupem 
lokálních produktů 
a služeb podpoříte 
zaměstnanost 
a ekonomickou 
prosperitu v regionu!

Krizová situace nás naučila, že je rozumné spoléhat
v některých ohledech sami na sebe. Silní lidé dělají silný region! 

Pátrejte a objevujte, 
co všechno se 
u nás v regionu 
vyrábí, nabízí 
a koná. Zajeďte si 
do okolních obcí, 
prozkoumejte 
internet. Pestrost 
nabídky vás překvapí 
a poznáte spoustu 
báječných lidí.

Pozvěte své známé na 
dovolenou do našeho 
regionu a připravte 
jim plán, co všechno 
mohou poznat 
a zažít. Nakupte 
dárky od lokálních 
výrobců, řemeslníků, 
zemědělců či 
poskytovatelů 
služeb. Sdílejte na 
sociálních sítích vše, 
co se v regionu vyrábí, 
nabízí či koná. 

Podpořte
region
fi nančně

Poznejte lépe 
svůj region

Přispějte sami
do místní
ekonomiky

FRÝDLANTSKO
BESKYDY SOBĚ!

Propagujte
region

NÁRODNÍ SÍŤ
MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
ČESKÉ REPUBLIKY

NSMAS_vsechny_regiony_A2.indd   4 22.04.2020   20:06:58
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HOSPŮDKA  
NA KOPEČKU

MÁ PRO VÁS VÝDEJNÍ OKÉNKO 
OTEVŘENO 

KAŽDÝ DEN OD 10.30 DO 16.00
NABÍZÍME

MENU á 100,- v ceně je polévka i balné
HOTOVÁ JÍDLA, MINUTKOVÁ JÍDLA (na objednání)

KÁVU S SEBOU, DOMÁCÍ ZÁKUSKY, NANUKY, 
NEALKO V PLASTU

MOŽNOST TAKÉ OBJEDNÁNÍ RAUTU,  
KTERÝ VÁM DOVEZEME !! 

ČEPUJEME PIVO 10, OVOCNÝ BIRELL, 
KOFOLU !!

…s sebou, nebo do vlastních nádob

  

K O U P Í M  
 

PRODeJ PALivOvÉHO DŘíví – bUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

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

Telefon: 603 315 738

Ř Á D K O v Á   i n Z e R c e 

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

ZDE MŮŽE BÝT VAŠE REKLAMA


