
ročník XXXI. číslo 06/2021 Zdarma

Oskar  
maraton
27. června

Memoriál  
Martina Rybáře
12. června

76

V pondělí 31. května  jsme měli na 
obecním úřadě takové zvláštní ráno. 
Měli  jsme pravidelnou ranní poradu 
a na té s námi naposledy pracovně se-
děla i Táňa Holušová. 
Tato dlouholetá matrikářka obce 

totiž  letošním posledním květnem 
ukončila svůj pracovní poměr, a přes-
tože na to vůbec nevypadá, takže jste 
to zcela jistě mnozí nečekali, bude z ní 
důchodkyně.
Táňa  nastoupila  na  obecní  úřad 

v září roku 1998, po své třetí mateřské 
dovolené. Při práci matrikářky zúročila 
své zkušenosti ze zdravotnictví. Práce 
na úřadě je také práce s lidmi a také je 
při ní potřeba empatie, pochopení, cit-
livé zacházení a také byste měli umět 
rozdávat  radost. To vše Táňa uměla 
a bude nám moc chybět.
My dospělí máme rádi čísla a vede-

me si nejrůznější statistiky. Takovou 

soukromou si vedla i Táňa, a tak Vám 
můžu prozradit, že za svou téměř 23le-
tou praxi matrikářky vedla 425 sva-
tebních obřadů, účastnila se 23 voleb, 
z toho u 19 byla jako zapisovatelka. 
Kontaktů s klienty na úřadě měla 

nepočítaně, také dlouhé roky pracova-
la na sekretariátě vedení obce a na po-
datelně. Organizovala také pravidelná 
Vítání občánků a zajišťovala každoroč-
ní pietní akt na urnovém háji. Také jste 
se ní mnozí potkávali na osobních gra-
tulacích, na Vánočních besídkách v DPS 
nebo při Setkáních dříve narozených. 
A  to  jsem  jistě na řadu akcí zapo-

mněla. 
Na závěr patří Táni obrovské podě-

kování za dlouholetou práci pro naši 
obec i obecní úřad a do dalších let ji za 
všechny přeji hodně štěstí, zdraví, lás-
ky a osobní spokojenosti.

Michaela Šebelová, starostka obce

Milí sousedé,
v  tomto úvodníku bych  chtěla 

poděkovat všem, kteří se zúčastni-
li našeho veřejného setkání na téma 
„Jaká by měla být naše škola a škol-
ka“. Měla jsem radost, že se nás sešlo 
přes 50. Je prima, že se o školu zají-
má hodně rodičů. Také bylo fajn, že 
přišli diskutovat i mnozí pedagogové 
a další zaměstnanci. Diskuse trvala 
přes dvě hodiny a otevřely se při ní 
mnohá témata. 
Na závěr mohli účastníci sepsat 

své podněty směrem ke škole. Na 
straně 8-9 zveřejňujeme jejich pře-
pis, který zajistila bývalá  žákyně 
naší školy, nyní již studentka, kterou 
jsme měli na obecním úřadě na pra-
xi. Možná takto vytrženě z kontextu 
některé nápady mohou na nezasvě-
ceného působit zmatečně, ale věřím, 
že koho téma zajímá, tomu nebudou 
lístečky připadat nesmyslné.
To, jaká je a bude naše škola a škol-

ka, je nesmírně důležité. Vždyť mno-
hé naše děti v  této  instituci stráví 
neuvěřitelných 13 let. Proto je dobré 
se zamyslet, co od školy očekáváme. 
V roli zřizovatele mi  jde o dlou-

hodobou koncepci. Na naší  škole 
mi opravdu záleží. Vidím školu jako 
součást komunity. Přeji si školu, kte-
rá se neustále rozvíjí. Školu, která 
žáky připraví na život a bude je ba-
vit. Školu, která bude užitečná a zá-
roveň přitažlivá. 
Jsem ráda, že  jsme tuto diskusi 

otevřeli i u nás v obci. Věřím, že ne-
byla poslední. Věřím, že rodiče jsou 
a budou v naší škole vítáni a věřím, 
že všichni uděláme vše proto, aby 
byly naše děti ve škole spokojené.

 Vaše Míša

Slovo starostkyPoděkování dlouholeté matrikářce 
obce paní Taťáně Holušové
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Máchová Květoslava 89
Kociánová Zdeňka 88
Štefková Věra 85
Kadlecová Mária 83
Kupčíková Anna 81
Škucová Miluše 80
Kuchařová Jaromíra 75
Fajkus Jaroslav 75

Novák Vilém 70
Mazoch Zdeněk 65
Pustková Zdeňka 65
Pilmajer Milan 60

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

Jubilanti červen 2021
Společenská rubrika Rozloučení

V měsíci květnu jsme se naposle-
dy  rozloučili  s  panem Ludvíkem 
Krpcem.

Dovolte nám vyjádřit všem pozůs-
talým upřímnou soustrast za Vaše 
drahé zesnulé. 

Kristýna Majerková, 
matrika a evidence 

obyvatel
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76. výročí osvobození naší obce
Vzpomínková slavnost u příleži-

tosti 76. výročí osvobození naší obce 
a vítězství nad nacismem proběhla le-

tos ve středu 5. května 2021 v komor-
ním duchu. Nejprve slavnostně zazněla 
česká státní hymna a následně proběh-

lo položení květin. Chtěli jsme i v této 
složité době uctít památku těch, kteří 
položili svůj život za svobodu!

Dne 15. prosince 2020 proběhlo za-
sedání Zastupitelstva obce Kunčice 
pod Ondřejníkem, kde byl  schválen 
Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2020 
místní poplatek  za provoz  systému 
shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění,  využívání  a  odstraňování  ko-
munálních odpadů na rok 2021 – ve 
výši 600,- Kč/osobu/rok.  Splatnost 
místního poplatku dle Obecně závaz-
né vyhlášky č. 1/2020 je stanovena do 
31. července 2021.  
Vzhledem k tomu, že výše poplatku 

za odpad byla od roku 2016 stále stej-
ná a náklady na celý systém odpadu 
vzrůstají, byli jsme nuceni tento popla-
tek zvýšit z původní částky 504,- Kč na 
částku 600,- Kč/osobu/rok, tj. o část-
ku 96,- Kč/osobu/rok – což činí zvý-
šení o 8,- Kč/osobu na měsíc.
Výše a splatnost místního poplatku 

ze psů – na rok 2021 zůstala stejná – 
180,- Kč/pes, splatnost poplatku ze 
psů byla do 30. 4. 2021.

Z důvodu vyšších nákladů poštov-
ného se nebudou poštovní poukázky 
rozesílat. Všechny poplatky je možno 
uhradit v pokladně Obecního úřadu 
v Kunčicích pod Ondřejníkem v úřed-
ních hodinách pokladny:
PONDĚLÍ  8:00 – 12:00 hodin
 13:00 – 16:00 hodin
STŘEDA   8:00 – 12:00 hodin
 13:00 – 16:00 hodin
nebo převodem na účet obecního úřa-
du – číslo účtu: 1682010349/0800 + 
přidělený variabilní symbol. Pokud VS 
neznáte z minulých let, můžete si o něj 
napsat na emailovou adresu:  ivana.
reznickova@kuncicepo.cz.
Dodržujte prosím  termíny  splat-

ností  těchto  poplatků.  Pokud Vám 
Vaše finanční situace nedovoluje po-
platky uhradit do  termínů splatnos-
ti, máte možnost si písemně zažádat 
o splátkový kalendář.

Ivana Řezníčková, 
poplatky

Nezapomněli jste uhradit poplatek 
za svého pejska? Jak budou 

Obecní noviny 
vycházet  

v létě? 
Obecní noviny vyjdou počátkem 

července jako obvyklé prázdnino-
vé dvojčíslo s uzávěrkou dne 30. 6. 
Další obecní noviny pak vyjdou až 
v září  (s uzávěrkou k obvyklému 
datu – 25. srpna). 
Těšíme  se na Vaše příspěvky 

a  děkujeme, že nám je 
zasíláte včas.
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Naše starostka Michaela Šebelová 

také byla 16. června na podpůrném  

shromáždění na Malostranském ná-

městí v Praze na podporu příjmů naší 

obce. Díky hlasitým protestům sta-

rostů, obecních svazů, opozice a Sená-

tu, byl schválen příspěvek 1200 Kč na 

občana každé obce. V našem případě 

to bude cca 2,8 mil. Kč. Protože jsme 

v rámci změn rozpočtu vyškrtli letošní 

plánovanou investici do centra z obec-

ního rozpočtu, navrhneme tyto peníze, 

se kterými jsme již nepočítali, investo-

vat do komplexní opravy místní komu-

nikace číslo 4b od Ruského kostelíka ke 

Kolibě pod Stolovou. Také navrheme 

opravit část místní komunikace 5b od 

kostelíka po odbočku na Jurášek. Dal-

ší úseky v této lokalitě pak budou na-

plánovány do rozpočtu příštího roku 

2021. Jsme si vědomi špatného stavu 

místních komunikací pod Stolovou 

a směrem na Maralák a jsme připrave-

ni s tím něco dělat. V rámci průzkumu  

Ministerstva pro místní rozvoj, jaké 

projekty potřebují obce financovat 

jsme uvedli, že na opravy místních ko-

munikací v této lokalitě potřebujeme 

minimálně 20 milionů korun.

Milí sousedé,

chtěla bych se s Vámi podělit s ně-

čím, co mi udělalo v poslední době 

velkou radost a doslova mne hře-

je u srdce. Možná jste někteří za-

znamenali o prvním prodlouženém 

víkendu trošku jiný pohyb v areá-

lu školy a v Galerii. Konalo se u nás 

totiž začátkem prázdnin velké sou-

středění muzikantů. Sjeli se k nám 

Beránci a Vlci, Grunik, RukyNaDudy, 

Ženský sbor z Kudlovic a mnoho dal-

ších skvělých lidí. Spojuje je projekt 

11 PODOB LÁSKY.

Kristýna Majerková pro Vás při-

pravuje s autorem projektu, dvojná-

sobným držitelem ceny Anděl, panem 

Marianem Friedlem, do zářijového 

vydání obecních novin rozhovor. 

Já si dovolím Mariana citovat 

z úvodu webu 11podoblasky.cz. „Lás-

ku jsme prožívali, hodně o ní zpívali 

i společně promýšleli s mou kamarád-

kou a spoluhráčkou Jituškou Šuran-

skou. Opustila nás náhle v loňském 

roce, zanechala po sobě hlubokou 

díru v našich srdcích. Čím vážnější byl 

její stav, tím usilovněji jsem pracoval 

na přípravě nového alba, které jsme 

chtěli společně natočit v létě 2020. 

Moc jsem si přál, aby jí i tato vize 

pomohla překonat těžký úkol, před 

nímž stála. Bylo nám ale souzeno ji-

nak…Album jsem chtěl vzdát, ale jed-

noho rána jsem se vzbudil a měl jsem 

obrovskou touhu pokračovat. 11 PO-

DOB LÁSKY chci natočit.“

Jsem moc ráda, že jsme mohli jako 

obec Kunčice pod Ondřejníkem pod-

pořit vznik tohoto alba bezplatným 

poskytnutím prostor galerie a areálu 

školy na soustředění. Pomoci můžete 

i Vy. Díky! 
Vaše Míša

Slovo starostky
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Slovo starostky
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Sedm hasičských jednotek bojovalo 
v pondělí 10. května 2021 s požárem 
rodinného domu v Trojanovicích, pla-
meny zasáhly i osobní automobil.
Událost byla na tísňovou linku ohlá-

šena 10 minut před třetí hodinou ran-
ní. Operační středisko k zásahu vysla-
lo profesionální hasiče ze stanice HZS 
MSK Kopřivnice a spolu s nimi dobro-
volné jednotky obcí Trojanovice, Kun-
čice pod Ondřejníkem a Frenštát pod 
Radhoštěm.
Po příjezdu první jednotky na místo 

události byl průzkumem zjištěn plně 

rozvinutý požár přístřešku, osobní-
ho automobilu  a  střechy  rodinného 
domu. Hasiči k  likvidaci v první  fázi 
nasadili tři vodní proudy, velitel rov-
něž požádal o posilové jednotky.
K zásahu tak byli vyslány velkoob-

jemové cisterny Tatra ze stanice HZS 
MSK Nový Jičín a z dobrovolných jed-
notek měst Kopřivnice a Příbor.
Hasiči  nasadili  další  dva proudy, 

požár likvidovali jak z vnějšku, tak ze-
vnitř objektu v dýchací technice a s ter-
mokamerou. Hasit museli i drobné po-
žáry porostu v bezprostředním okolí, 

kam vítr roznesl hořící materiál.Požár 
se podařilo dostat pod kontrolu deset 
minut po půl čtvrté, zcela zlikvidován 
byl za další hodinu a půl. Nikdo ze dvou 
obyvatel domu nebyl zraněn. Na místě 
zůstává na dohled do 12:00 místní dob-
rovolná jednotka.
Příčinu vzniku požáru šetří specia-

listé z řad hasičů i policie, výše škody 
byla na místě předběžně odhadnuta 
na dva miliony korun.

ppor. Jakub Kozák, DiS.
tiskový mluvčí

HZS Moravskoslezskeho kraje

Noční požár rodinného domu v Trojanovicích  
napáchal škody za 2 miliony korun

Knihovna o prázdninách 
V měsíci červenci bude knihovna uzavřena, v měsíci srpnu 

bude otevřena ve dnech 2., 4., 9. a 11.8. 
Léto se nám pomalu blíží a s ním i čas na odpočinek a pěknou 

knížku. Přijďte včas si vypůjčit hezkou knížku do naší knihovny.
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Kultura a spolkový život

Mše svatá je zpřitomněním Ježíšo-
vy oběti – jeho smrti na kříži a zmrt-
výchvstání. V naší době to všechno se 
uskutečňuje při každé mši svaté. Duše 
každého účastníka bohoslužby napl-
ňuje Boží milost, která dává zaruku 
nebe. Proto každá eucharistie je zdro-
jem a vrcholem křesťanského života. 
V ní totiž Kristus ačkoliv neviditelně 
je však přítomný osobně a skutečně, 
a to v podobě eucharistického chleba. 
Proto první svaté přijímání je duleži-
tým dnem a to nejen pro pokřtěného, 
ale i pro celou místní farnost.

V naší farnosti Kunčice pod Ondřej-
níkem se první  svaté přijímání ode-

hrálo v neděli 30. května na Slavnost 
Nejsvětější Trojice. Děti přivítal  vy-
zdobený kostel, skvěle připravená li-
turgie a slavnostní nálada účastníků 
k tomu. Prvokomunikanty letos tvořili 
tři děvčata a jeden chlapec (Kristýna 
Cochlarová, Kateřina Hrubišová, Te-
reza Davidová a Petr Gola).
Všem dětem přejeme,  aby  jejich 

první svaté přijímání nejen že nebylo 
i posledním, ale právě naopak, aby se 
jim v životě stalo něčím, bez čeho ne-
budou moci plně žít!

otec Mariusz, farář

První svaté přijímání ve farnosti  
Kunčice pod Ondřejníkem
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Již II. ročník akce „Ukliďme Kun-
čice“ pořádané v sobotu 29. května 
komisí pro životní prostředí a komisí 
pro cestovní ruch ve spolupráci s obcí, 
se opět vydařil. I přes nepřízeň počasí 

se nás „sběračů“ sešlo kolem 30. Při-
vítali jsme mezi sebe nové tváře, ale 
nezklamali  ani  loňští účastníci. Dů-
kazem je opět plná korba pytlů s od- 
padky. 

Děkujeme všem účastníkům za je-
jich zápal a dobrou náladu. Snad nás 
příští rok bude zase o něco víc, pro-
tože „KAŽDÝ PLNÝ PYTEL SE POČÍ-
TÁ“!!!  Kristýna Majerková

„Ukliďme Kunčice II. ročník“

. KUNČICKÝ 
OSKAR MARATON
Štafetový maraton všech
generací spojený s opékáním 
špekáčků (přineste si s sebou)    

Srdečně zve spolek OSKAR

neděle 27. 6. 2021 od 15:00 hodin

PŘIJĎTE SI ZABĚHNOUT
do areálu 
ZŠ a MŠ Karla Svolinského

. KUNČICKÝ 
OSKAR MARATON
Štafetový maraton všech
generací spojený s opékáním 
špekáčků (přineste si s sebou)    

Srdečně zve spolek OSKAR

neděle 27. 6. 2021 od 15:00 hodin

PŘIJĎTE SI ZABĚHNOUT
do areálu 
ZŠ a MŠ Karla Svolinského
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Pozvánka na  
MEMORIÁL  

MARTINA RYBÁŘE
Turnaj v malé kopané se uskuteční 12. 6. 2021 na hřišti 

Kunčice p. O. 

Program: 
8:15 hod. Sraz účastníků  9 – 12 hod. utkání ve skupinách 
8:30 hod. Registrace týmů 13 – 14 hod. semifinále  
8:45 hod. Rozlosování turnaje  14:15 zápas o 3. místo 
9:00 hod. Zahájení 1. utkání skupin  14:45 Finále 

Hrací systém: - Počet hráčů na hřišti 5+1, bez ofsajdů, libovolné střídání
- Hrací doba 2x10 min. (možná úprava podle počtu mužstev)
- Ve dvou skupinách každý s každým, první dva týmy ze skupin

postupují do semifinále
- Ostatní týmy si zahrají o konečné umístění

Startovné:  250,- Kč na osobu
(nárok na jedno pivo, minerálku, zelňačku, guláš) 

Přihlášky: Zasílejte e-mailem na rybama@seznam.cz nebo
telefonicky 605 87 99 53 nejpozději do 9. 6. 2021 

Turnaj se neuskuteční, pokud nastane nepříznivá epidemiologická situace. 
Změna programu vyhrazena. 

19. června 2021 v 16:30
u Rotundy za kostelem Sv. Máří Magdalény

v Kunčicích pod Ondřejníkem

FOLKLORNÍ
BESEDOVÁNÍ

sraz souborů zpod Ondřejníka

vystoupí
ONDŘEJNÍČEK (Kunč i ce p .O .) 

VALÁŠEK (Kozlovice) 
SEDMIKVÍTEK (Frenštát p .R . ) 

PSTRUŽOVSKÉ PANENKY (Pstruží) 
ZUZKA ONDŘEJOVÁ (Zubř í)

možná dalš í  hosté : )
 

Akci pořádá dětská cimbálová muzika Ondřejníček 
s podporou obce Kunčice pod Ondřejníkem a projektu V Beskydech to žije

Po vystoupení proběhne beseda u cimbálu.
Občerstvení zajištěno.

 

OBEC KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 
Kostel sv. Prokopa a Barbory 
 

OTEVŘENO: od 30. 5. do 31. 10. 2021 
Neděle 13:00-17:00 
www.doo.cz/otevrenechramy  

 

Kostelík bude o prázdninách také otevřen 

každou středu od 15:00-18:00  
v rámci projektu 
Mikroregionu FRENŠTÁTSKO  
SEDM OBCÍ - SEDM DNÍ V TÝDNU.  
http://www.kuncicepo.cz/rusky-kostelik 

LETOS I U NÁS 

4.– 7. srpna 2021
AREÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Můžete se těšit na tyto filmy:

Meky 
Havel 

3Bobule
Mlsné medvědí příběhy 

Podrobný rozpis v příštích 
obecních novinách
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Ze života školy a školky



906/2021



10 06/2021

Zápis do 1. třídy základní školy je 
velkou událostí v životě dítěte, symbo-
lizuje první krok na cestě k dospělosti. 
Letošní zápis ovlivnila koronavirová 
opatření,  a proto  se děti  tradičního 
zápisu nedočkaly. Rodičům nezbýva-
lo nic jiného, než se přihlásit on-line. 
V mateřských školách byla poprvé 

zavedena povinná distanční  výuka 
pro předškolní  vzdělávání,  a  tak  si 
naši předškoláčci vyzkoušeli svůj zá-
pis  jinou  formou. Každý  týden plnili 
úkoly na dané téma, např. v týdnu s ná-
zvem „Moje tělo“ se děti naučily báseň 
s pohybem, skládali kostru z částí, le-
pily mozkové závity z těstovinových 
kolínek. V týdnu velikonočním  deko-
rativně zdobily kraslice, pekly s rodi-
či velikonoční pečivo, tvořily sluníčka, 
skládaly jarní květiny. I když jsme se 
s dětmi nesměli vidět, celou dobu jsme 
byli v kontaktu. Děti posílaly obrázky, 
pozdravení i videa. Velké poděkování 
určitě patří rodičům, kteří se s touto 
formou výuky setkali poprvé, a svou 
úlohu zvládli dokonale.
V pátek 21. května 2021 zápis do 

1. třídy oslavili s budoucími prvňáčky 
i ostatní kamarádi. Společně si zazpí-
vali školkovou hymnu „Naše školka“ 
a pak byli budoucí  školáci pasováni 
a dekorováni čtyřlístkem pro štěstí. 

Nechyběl společný přípitek dětským 
šampaňským, a ani dort, na kterém 
si pochutnali všichni.
A co popřát našim budoucím prv-

ňáčkům?
•  aby se dětem ve škole líbilo
•  aby do ní chodily rády
•  aby je učila hodná paní učitelka, a tu 
děti braly jako autoritu

•  aby se naučily soustředit na činnost, 
kterou právě vykonávají, a tak si z ní 
odnesly co možná nejvíce poznatků.

Děkujeme paní Simoně Macurové 
z Hospůdky Na Kopečku za sponzorský 
dar ve formě dvou vynikajících dortů. 

za MŠ školní
Naděžda Svobodová

Dne 30. dubna se kolem naší dol-
ní školky honily od samého rána čer-
né mraky a kroužili černí havrani. To 
proto, že se tam konal velký slet čaro-
dějů a čarodějnic z celého okolí Kunčic. 
Mohli jste tak na vlastní oči vidět, jak 

přilétají ze svých obydlí supermoder-
ními košťaty rovnou do třídy. Program 
byl nabitý.  Předváděli své nové kostý-
my, hodnotili uplynulý rok, malovali, 
čarovali, vařili lektvary a po čaroděj-
nicku i tancovali. Energii si doplňovali 

vyčarovanými vaflemi se šlehačkou, 
dobrou marmeládou a nutelou.
Slet se vydařil. Všem malým čarodě-

jům a čarodějnicím, kteří dorazili, děku-
jeme za účast a těšíme se na ten příští. 

Čarodějky a čarodějové z MŠ dolní

Tak trochu jiný zápis do 1. třídy…

Slet v MŠ dolní
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Po dlouhém období online výuky se 
žáci 4. B těšili na přírodovědné poku-
sy, jejichž téma Živočichové a rostliny 
na louce vybízelo i k výtvarnému zpra-
cování. Využili  jsme hezkého počasí 
a vybaveni výkresy, pastely,  lupami, 

miskami s cukerným roztokem pro vá-
bení včel, barevnými terčíky a sklenicí 
na event. úlovek housenek jsme vyra-
zili do blízkého okolí školy.
Nejdříve  jsme do  trávy  rozmísti-

li  různobarevné  terčíky,  do  jejichž 

středů  jsme dali misky  s  cukerným 
roztokem a čekali  jsme, které barvě 
dají včely přednost. Asi bylo pro včely 
dost chladno a cestu ke sladkému láka-
dlu si našlo jen pár mravenců a mušek.
Dalším úkolem bylo  pozorování 

hmyzu lupou. Hmyz, který si našel ces-
tu na bílý výkres položený do trávy, si 
děti měly prohlédnout,  zapamatovat 
nebo vyfotit a po návratu do třídy na-
kreslit. Zjistili jsme jeho název a také 
nějaké zajímavosti – např. kněžice ze-
lená, která je po přezimování zelená, 
na podzim zhnědne, při ohrožení vy-
lučuje páchnoucí  tekutinu a vypadá 
tak trochu jako hmyzí nindža.
Obrovskou radost nám udělala ješ-

těrka obecná, kterou si děti samy opa-
trně chytily, na chvíli daly do sklenice, 
aby ji mohly pozorovat a pak ji pustily 
na svobodu.  
Na závěr hodiny si děti nasbíraly 

rostliny, které pomocí výtvarné tech-
niky frotáže "otiskly" na papír.

(pokračování na str. 12 )

Přírodověda a výtvarná výchova v přírodě

Nezapomněli jsem ani na naše ma-
minky. Den matek je svátek, který má 
opravdu smysl. Právě maminky nás za-
hrnují svojí nekonečnou péčí a láskou. 
Snažili jsme se jim s dětmi poděkovat. 
Nacvičili jsme krátké pásmo písniček 
a básniček, které jsme natočili a poslali 

na webové stránky „Škola v pyžamu“, 
kde předškoláci dostávali úkoly.
Také jsme poctivě vyráběli přáníč-

ko z lásky a záložku do knížky, která se 
snad bude maminkám hodit.
„Maminky, děkujeme za všechno!“

M. Macurová a B. Golová

Svátek maminek v MŠ
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Volby 2 členů školské rady z řad 
zákonných  zástupců  se uskuteční 
v prostorách budovy ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského, Kunčice pod Ondřejní-
kem č.p. 626, v prostorách školní ku-
chyňky v přízemí u žákovských šaten 
od 6:30 do 8:00 hodin a dále od 11:30 
do 16:30 hodin.

Na základě školského zákona se 
při základních, středních a vyšších 
odborných školách zřizuje  školská 
rada.  Školská  rada  je  orgán  školy 
umožňující  zákonným zástupcům 
nezletilých  žáků,  zletilým  žákům 
a  studentům,  pedagogickým pra-
covníkům školy, zřizovateli a dalším 
osobám podílet se na správě školy.

Školskou  radu zřizuje  zřizovatel, 
který  zároveň  stanoví  počet  jejích 
členů (u nás  je počet stanoven na 6) 
a vydá její volební řád. Třetinu členů 
školské rady jmenuje zřizovatel, tře-
tinu volí zákonní zástupci nezletilých 
žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu 
volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Pravomoci školské rady
a)  vyjadřuje  se k návrhům školních 
vzdělávacích programů a k  jejich 
následnému uskutečňování,

b)  schvaluje výroční zprávu o činnosti 
školy,

c)  schvaluje školní  řád, ve středních 
a vyšších odborných školách stipen-
dijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení 
výsledků vzdělávání  žáků v  zá-
kladních a středních školách,

e)  podílí se na zpracování koncepč-
ních záměrů rozvoje školy,

f)  projednává návrh rozpočtu práv-
nické osoby na další rok, vyjadřuje 
se k rozboru hospodaření a navrhu-
je opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy Čes-
ké školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení ředite-
li školy, zřizovateli, orgánům vyko-
návajícím státní správu ve školství 
a dalším orgánům státní správy.

Více  informací  na webu  školy: 
www.zskuncice.cz

Oznámení o konání voleb do školské rady - 22.06.

(dokončení ze str. 11) 
I když se nám nepodařilo přilákat 

žádnou včelku (jen jednu, kterou jsme 
po  krátkém pozorování  v  kelímku 
s lupou rádi pustili) a neulovili jsme 
do sklenice žádnou housenku, pozo-
rovali  jsme  několik  druhů  hmyzu, 
ještěrku a dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavostí. Všichni byli moc šikov-
ní, nadšení a hlavně – prožili jsme to 
SPOLU!   Leona Píchová

Během jednoho týdne dubnové di-
stanční výuky jsme si s dětmi připo-
mněli význam svátku Den Země, který 
připadá na 22. dubna. Společně jsme 
se rozhodli, že věnujeme Zemi dárek, 
který  jí  předáme,  až  se další  týden 
všichni potkáme ve škole.
Poslední dubnovou středu se děti 

z 2. A dobrovolně a rády odhodlaly kou-
sek té naší krásné Země uklidit. Vyba-
veny rukavicemi, pracovním obleče-
ním a pytli na odpadky se daly do díla.

Druháčci pracovali  ve  skupinách, 
které byly určeny losem, přesto doká-
zali skvěle spolupracovat, navzájem si 
pomáhali, podněcovali se, s nadšením 
a maximálním nasazením se pohybo-
vali hbitě jako skřítkové po celém po-
zemku školy a sbírali a sbírali…
Odpadků před školou, za školou, na 

parkovišti, na hřišti opravdu nebylo 
málo a samotné děti byly překvape-
né, co všechno našly. Při sběru je na-
padla otázka: Koše na odpadky  jsou 

umístěny ze všech  stran naší  školy, 
v  každé domácnosti  je máme  také, 
proč tedy zahazujeme odpadky???!
Na závěr bychom tímto chtěli po-

vzbudit i další dobrovolníky k podob-
né akci. Vždyť jak zní heslo projektu 
„Ukliďme Česko“ – Každý kousek se 
počítá!

Za celou 2. A Mgr. Ivona Hrubišová

PS: Pomozte nám udržet Zemi 
čistou.

Dárek planetě Zemi k jejímu svátku od dětí z 2. A
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S dostatkem masa,
vitamínů a minerálů

Rádi vám poradíme
s výběrem vhodného krmiva

Ilona Drábková, Adresa:
 Dr. Martínka 1392/14a, Ostrava

Tel.: 608 250 017

Objednávku Vám zdarma
dovezeme až domů

Z kvalitních surovin
pro lidskou výživu

Vyvážené krmivo pro
zdraví vašeho psa.

husse_cz

husse

www.husse.cz
Napište si o vzorky zdarma

35
let švédské

tradice

Inzerát na práci Cattaleya Resort Čeladná

Pomocná síla na myčku a úklid – HPP / DPP 
Umývání bílého a černého nádobí, obsluha myčky, čištění zeleniny, úklid společných  

prostor, kuchyně a občasná výpomoc pokojské. 
12 hod. směny, dlouhý krátký týden.

Pracovitost, přizpůsobivost, dobrá nálada :)
Pěkné finanční ohodnocení, personální strava, možnost přespání na resortu.

Kontakt: Matyáš Kuchař
Tel.: 734 510 008

Mladá rodina hledá ke KOUPI pěkný stavební pozemek, chalupu či domeček,  
může být i určený pro celkovou rekonstrukci a to zde v malebné obci  

Kunčice pod Ondřejníkem a nebo v blízkém okolí.

Děkuji mockrát všem za nabídky, informaci či doporučení.

V případě úspěšného doporučení, se rád štědře odměním ;)

PS: nejsem realitní makléř!!

Jakub HON 
Tel. kontakt: 736 777 53

HLÁŠENÍ OBECNÍHO 
ROZHLASU  

nyní i na webu obce.

Stačí kliknout  
na tento obrázek na 

www.kuncicepo.cz
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Koncem dubna proběhlo ve Fren-
štátu pod Radhoštěm  jednání o dal-
ších krocích na Dole Frenštát.
Na základě usnesení vlády ČR došlo 

k převodu majetku v původním vlast-
nictví OKD na státní podnik Diamo. Ten 
společně s Moravskoslezským krajem, 
Ministerstvem průmyslu a obchodu 
a společností MSID (Moravskoslezské 
Investice a Development a.s.) podepsal 
15.4.2021 Memorandum o spolupráci 
při  transformaci území po ukončení 
těžby v Moravskoslezském kraji. 

Důl  Frenštát  se nachází momen-
tálně v konzervačním (zajišťovacím) 
režimu  tzv.  suché  konzervace  a  již 
byl proveden odpis důlních zásob. Po 
zpracování a  schválení EIA bylo vy-
hodnoceno, že likvidace dolu nebude 
mít  nepříznivý  vliv na  životní  pro-
středí.  Samotný zásyp dvou důlních 
jam bude proveden zásypovým ma-
teriálem z odvalů z Paskova, Staříče 
a Heřmanic v množství 110.000 m³ 
(214.000  tun materiálu). Návoz od-
valu proběhne automobilovou dopra-

vou od  listopadu 2021 v max. počtu 
132  nákladních  automobilů  denně 
v obou  směrech,  v pracovní dny po 
dobu  cca 5 měsíců. Následný zásyp 
je předpokládán na dobu 10 měsíců. 
Součástí realizace záměru budou také 
demolice povrchových objektů dolu, 
které budou probíhat po ukončení zá-
sypu jam. Následně budou realizovány 
sanační a rekultivační práce. 

Ivana Vrtalová, místostarostka 
obce Trojanovice

„Plán  těžby uhlí v Beskydech nás 
poškozoval více jak 30 let, chceme mít 
stejné možnosti získání peněz na po-
hornickou činnost,  jako mají na Kar-
vinsku“, volají beskydské obce. 
V úterý 4. května jednali na obecním 

úřadě v Tiché zástupci beskydských 
obcí o dalším využití  likvidovaného 
Dolu Frenštát. Své vize by měli Morav-
skoslezskému kraji předložit už v pon-
dělí 10. května 2021. Zadání k předlo-
žení svých vizí a plánů dostali staros-
tové od kraje minulý týden ve středu 
28. dubna 2021 na setkání se zástupci 
MSK, DIAMO, MSID ve Frenštátě pod 
Radhoštěm.
 Důl Frenštát by měl být v nejbliž-

ších letech zlikvidován a spolu s tím 
zrušen  také dobývací prostor. Obce 
byly na setkání ve Frenštátě vyzvá-
ny,  aby do 14 dnů předaly projekty 
a  vize  co  zamýšlejí  s  areálem dolu 
a  dalším  dotčeným  územím.  Času 
je  prý málo,  ale  jsou připraveny  to 
zvládnout. „Jedná se opravdu o šibe-
niční  termín. Máme  jasné představy 
o tom, kam chceme náš region po od-
stranění důlní zátěže posunout. Zku-
síme zabojovat, ale nedostali jsme na 
přednesení našich plánů moc  času. 
Chceme například  vytvořit  příleži-
tosti pro  inovativní  řešení místních 
firem ve spojení s univerzitami. Cílem 
je v budoucnu vytvářet udržitelné pro-
jekty a produkty s vysokou přidanou 
hodnotou. K  tomu ale potřebujeme, 
abychom mohli plně využívat bývalý 
areál Dolu Frenštát”, řekl po dnešním 
jednání  starostů  Jiří Novotný, který 
je starostou obce Trojanovice a také 
předsedou Sdružení měst  a obcí na 
ochranu beskydského regionu.

Starostové volají po tom, aby byly 
jejich obce zahrnuty do oblastí poško-
zených hornickou činností, což zatím 
nejsou. Zařadily by se tak ke Karvin-
sku  a mohly  by dosáhnout  na  pro-
středky vyčleněné pro  transformaci 
pohornické činnosti.  S  tímto  jim ale 
musí pomoci Moravskoslezský kraj. 
„U nás se sice netěžilo, ale je třeba si 
uvědomit, že kvůli šachtě byl zbourán 
historický Frenštát pod Radhoštěm 
a  neoddiskutovatelnou pravdou  je, 
že jsme díky značným omezením vy-
plývajícím z naší polohy v největším 
dobývacím prostoru v ČR byli výraz-
ně omezováni v mnoha ohledech více 
jak třicet let. Jako dotčené obce jsme 
neměly například možnost nakupovat 
státní pozemky bez toho, abychom se 
musely ptát  těžaře. Občané v  rámci 
svých stavebních činností museli vy-
nakládat podstatně více  finančních 
prostředků pro zajištění pevnějších 
odolnějších základů domů a ostatních 
staveb. Celý náš region byl zkrátka do 
nedávna výrazně blokován v rozvoji 
a předurčen k těžbě.”, přidává se mís-
tostarosta Frenštátu Jiří Unruh.
Dnešní setkání je důkazem, že obce 

na Frenštátsku nyní postupují koordi-
novaně a tvoří plány na transformaci 
území. Už do pondělí mají v plánu předat 
komplexní materiál, který by měl před-
stavit základní vize, kam se region chce 
ubírat. Vize, které diverzifikují struk-
turu hospodářství regionu. Vize, které 
otevřou možnosti malým a středním 
podnikům v chytré konkurenci velkým 
korporacím. Jako zásadní nyní ale vidí, 
aby byly zařazeny k obcím postižených 
hornickou činností po boku obcí na Kar-
vinsku, a také požadují, aby krajská spo-

lečnost MSID a.s., která již dlouhou dobu 
pomáhá Karvinsku, byla krajem pověře-
na pomáhat také jižní části hornického 
regionu Moravskoslezského kraje.
„Z probíhajících  jednání mám ve-

lice dobrý pocit. Jsem ráda, že se do-
kážeme s kolegy v tak důležité chvíli 
semknout a postupovat jednotně. Na 
základě několika setkání vznikl doku-
ment Transformace frenštátského re-
gionu postiženého hornickou činností, 
jehož hlavním autorem je Jiří Novotný, 
starosta obce Trojanovice. Dokument 
kromě popisu současného stavu, navr-
huje i konkrétní řešení. Naší obce se 
týkají dvě území a sice odval na našem 
území a Křenkova zahrada. Myslím, že 
toto území je velmi cenné a stojí za to, 
aby bylo zachováno,“ doplňuje Micha-
ela Šebelová, starostka obce Kunčice 
pod Ondřejníkem.

Jednání o likvidaci Dolu Frenštát

Společné jednání starostů k Dolu Frenštát

Zleva: Jiří Unruh, místostarosta města 
Frenštát pod Radhoštěm, Michaela Šebe-
lová, starostka obce Kunčice pod Ondřej-
níkem, Miroslav Halatin, starosta města 
Frenštát pod Radhoštěm, Michaela Štef-
ková, starostka obce Tichá, Jiří Novotný, 
starosta obce Trojanovice a Ivana Vrta-
lová, místostarostka obce Trojanovice.
Foto: Renata Janová

Čeká nás ještě mnoho jednání, a především mnoho práce, ale stojí za to bojovat, aby nám zůstala zachována naše krás-
ná krajina. O tom jsme mimo jiné jednali se zástupci kraje i v sobotu 15. května, v Trojanovicích, v Památníku bratří Strna-
dlů a Jana Knebla v Trojanovicích. Jednání bylo neuvěřitelné mimo jiné i tím, že nám pan starosta vlastnoručně připravil na 
kachlových kamnech bramborové lokše.
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Zleva: Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana kraje pro 
RESTART a uhelné regiony v transformaci, Stanislav Uruba, 
zástupce podnikatelů, Michaela Štefková, starostka obce Ti-
chá, Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice, Michaela Šebe-
lová, starostka obce Kunčice pod Ondřejníkem, Jan Krkoška, 
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, Miroslav Ha-
latin, starosta města Frenštát pod Radhoštěm a Petr Birklen, 
vedoucí rozvojových projektů a environmentální expert/člen 
představenstva MSID.  Foto: Ivana Vrtalová

Dne 28. dubna 2021 jsme byli ná-
městkem hejtmana MSK  Jakubem 
Unuckou  seznámeni  s programem 
„Spravedlivá transformace“. Jedná se 
o dotační peníze určené na oblasti pro 
hornické činnosti. Peníze musí být vy-
užity na vědu, výzkum, inovace. Tedy 
převážně pro firmy, které do této ob-
lasti investují nebo chtějí investovat. 
Měli jsme asi týden a půl na vypraco-
vání vizí pro náš region a předání pro-
jektů. Jako starostové dotčených obcí 
(Trojanovice, Frenštát p. R., Kunčice 
p. O. a Tichá) jsme oslovili firmy, u kte-
rých vidíme potenciál  v  inovacích, 
a společně jsme vypracovali materiál 
„Transformace  frenštátského regio-
nu postiženého hornickou činností“. 
Nyní tento obsáhlý materiál zpraco-
vává kraj a jim pověřená agentura. Na 

základě předaného materiálu proběh-
la 15. května také schůzka se zástupci 
kraje v Památníku bratří Strnadlů a Jana 
Knebla. Byl bych velmi rád, kdyby se pro 
transformaci využil areál Dolu Frenštát 
pro místní firmy. Jedná se o místo s vel-
kým potenciálem do budoucna. Nicmé-
ně jde o to, aby se místo využilo hlavně 
pro firmy, které mají produkci s vyso-
kou přidanou hodnotou, hodlají investo-
vat do inovací a pomohou diverzifikací 
regionu a snížení  tak závislosti Fren-
štátska na automobilovém průmyslu. Je 
to nyní nově otevřená věc a budu rád za 
každý podnět od místních podnikatelů, 
kteří mají zájem o to být součástí projek-
tu Transformace frenštátského regionu. 
Kraj nám navíc slíbil pomoc při jedná-
ní s univerzitami a poradenství v rámci 
využití fondu Transformace. Jako region 

postižený hornickou činností požadu-
jeme po kraji, aby nám dal zvýhodnění 
oproti jiným oblastem. Proto v přípa-
dě zájmu o účast na revitalizaci are-
álu Dolu Frenštát kontaktujte přímo 
mě na e-mail starosta@trojanovice.cz 
nebo na telefonu 724 189 814. V letoš-
ním roce bych chtěl na základě zpětné 
vazby uspořádat setkání podnikatelů 
z Frenštátska.  Jiří Novotný, 

starosta obce Trojanovice

Výzva pro místní podnikatele a firmy
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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

Specialista na výrobu a renovaci pomníků

      www.kamenictviburda.cz 774 889 261

Renovace starších terasových pomníků

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 

• 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

Využijte 20% SLEVU na sjednané zakázky na rok 2021

ZAVOLEJTE – PŘIJEDEME – ZAMĚŘÍME – PORADÍME
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ZAVOLEJTE – PŘIJEDEME – ZAMĚŘÍME – PORADÍME

ZŠ a MŠ Karla Svolinského  
v Kunčicích pod Ondřejníkem

hledá na hlavní pracovní poměr 

KUCHAŘKU/ KUCHAŘE 
s možností postupu na pozici  

vedoucí kuchařky/kuchaře.

Požadujeme 
-  výuční list v oboru Kuchař/ka podmínkou, maturita 

výhodou
- praxi v oboru
-  dobrou znalost normování pokrmů, zpracování 

masa a hygienických předpisů
-  pozitivní a zodpovědný přístup k práci

Nabízíme 
-  stabilní platové podmínky dle tarifů ve školství, 

odměny, příspěvky z FKSP
-  nástup dohodou

Bližší informace u vedoucí ŠJ: 
Jana Bakšiová

jidelna@zskuncice.cz
tel.: 703 145 899

Manželský pár koupí stavební pozemek 
nebo rodinný dům k rekonstrukci. Platba v hotovosti. 

Nabídky na tel.: 603 111 528

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

(rovnané) od 30 cm délky. Možnost dovozu odběrateli.
Telefon: 603 315 738

HOSPŮDKA NA KOPEČKU
hledá pomocnou sílu do kuchyně

Tel.: 724 399 919

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 


