
Stavby v obci jsou před dokončením
V současné době probíhá oprava místních komunikací po stavbě kanalizace východní část, která potrvá 
(podle počasí) do poloviny května 2015. Zároveň se provádí úprava pozemků po kanalizaci i dostavba 
chodníků. Kolaudace stavby kanalizace východní část je plánována ke konci měsíce května tohoto roku.  
Také probíhá stavba zateplení budovy obecního úřadu, která by měla být ukončena do konce května 2015. 
Z důvodu provádění této stavby jsou všechny kanceláře (kromě matriky a evidence obyvatel) dočasně 
přestěhovány do zasedací síně obecního úřadu. Provoz obecního úřadu není omezen.
Ke dni 29. dubna 2015 byla dokončena hrubá stavba přechodu pro chodce se semaforem u Huťařství. 
Dále budou probíhat na této stavbě dokončovací práce, osazení dopravního značení, zprovoznění, zkouš-
ky a revize signalizačního zařízení apod. Předpokládaný termín uvedení přechodu pro chodce do provozu 
je do poloviny května tohoto roku. Tomáš Hrubiš, starosta obcuu e
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se uskuteční v so-
botu dne 16. 5. 2015 
v sále rekreačního 
střediska H – Resort 
(www.hresor t .cz). 
Jedná se již o 7. roč-
ník soutěžního festi-
valu Folkování pod 
Ondřejníkem.  Sou-
těžícími jsou: Domi-
nika – Ostrava, Wind 
– Havířov, Bluegrass 
Comeback – Opava,
H – Quartet – Třebíč, 
Naopak – Dobříš.  
Jako host vystou-
pí domácí hudební 
skupina GALERIE  
(www.skupina-ga-
lerie.websnadno.cz)
ve složení: Monika 
a Mirek Magnusko-
vi, Pavlína Janěková, 
Michaela Michnová 
a Libor Bauer z Fren-
štátu pod Radhoš-
těm a Daniel Ptašek 
z Havířova.  Hlavním 
hostem večera PETR 
BENDE (foto). Začá-
tek v 16 hod. Vstupné
dobrovolné. Srdečně 
zveme. 

Foto: Radek Kaftan

7. FOLKOVÁNÍ POD ONDŘEJNÍKEM



V nedávné době oslavila významné životní jubileum naše občanka paní Zdeň-
ka Křenková. K životnímu výročí jí poblahopřál starosta obce Tomáš Hrubiš.
Poděkoval jí za příkladnou práci pro obec a kunčickou tělovýchovu a předal jí
malý dárek. Její obětavou práci s mládeží v TJ Sokol v Kunčicích pod Ondřej-
níkem ocenila Česká asociace Sport pro všechny Zlatou medaili Dr. Miroslava
Tyrše. Blahopřejeme.  

Vážený pan
Ing. Tomáš Hrubiš
starosta
Kunčice pod Ondřejníkem 

V Praze 23. 4. 2015
Vážený pane starosto,
je nám ctí, že Vám můžeme oznámit, že paní Zdeňka Křenková, bytem
Kunčice pod Ondřejníkem, obdržela ke svému životnímu jubileu nejvyšší
ocenění ČASPV „Zlatou medaili Dr. Miroslava Tyrše“ za dlouholetou
a záslužnou práci s mládeží v TJ Kunčice pod Ondřejníkem. Věříme, že i vy
najdete vhodnou příležitost k ocenění její dlouholeté a dobrovolné práce. Dě-
kujeme za podporu sportu a tělovýchovy ve Vaší obci.

S pozdravem Mgr. Miroslav Zítko, předseda ČASPV
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Nejvyšší ocenění ČASPV pro paní Zdeňku Křenkovou

Vážení občané, milá mládeži,

srdečně Vás vítám, na dnešní, již tradiční 
vzpomínkové slavnosti u příležitosti 70. výro-
čí osvobození naší vlasti od nacistické okupace 
a ukončení druhé světové války. Dnes také uplyne 
přesně 70. let od osvobození naší obce od fašismu. 

Vždy před vystoupením na této pietní vzpo-
mínce přemýšlím, jak tento proslov zpestřit nebo 
změnit, abychom nevyprávěli každý rok totéž. Na 
nic zásadního jsem však nepřišel. Události, které 
si připomínáme, v té době za určitých okolností 
proběhly a na tom se nedá nic změnit. Jen tu a tam 
můžeme vyprávění oživit vzpomínkou pamětníků, 
kterých již bohužel mezi námi není mnoho. To však 
není tak důležité.

Velmi důležité je, abychom si stále připomí-
nali, že osvobození od nacistické okupace a ukon-
čení druhé světové války nepřišlo samovolně. 
Nabytá svoboda byla draze vykoupena strádáním 
a životy miliónů lidí. Zásluhu na tom, že dnes 
prožíváme již 70 let bez válečného konfl iktu, mají 
i občané naší obce, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na odboji proti nacistické okupaci. Mnozí 
z nich byli vězněni a umučeni v koncentračních 
táborech, jiní zemřeli při náletech nebo byli za-
střeleni nacisty. Jejich jména jsou uvedena zde na 
pamětní desce. Při dnešní jubilejní vzpomínce si 
je připomeneme. Jsou to: Tomáš Šmiřák, Jindřich 
Michalíček, Josef Jurek, Jan Mácha, Leopold Ma-
jerek, Rudolf Popelka, Antonín Gvarda, Richard 
Hanke, Miloslav Šuleř, Jindřich Řezníček, La-
dislav Šrubař, Roman Řezníček. Za schvalování 
atentátu na zastupujícího říšského protektora Re-
inharda Heydricha, po udání, byl 3. června 1942 

odsouzen k smrti zastřelením dřívější řídící učitel 
na kunčických školách, pan Josef Dvorský. Jeho 
dcera, paní Zdenka Vančurová, nás učila v zá-
kladní škole na horním konci obce.

Druhou světovou válku zahájili němečtí fašis-
té přepadením Polska 1. září 1939. Téhož dne za-
tkli v Praze a v dalších českých městech a obcích 
na 8 000 českých vlastenců jako rukojmí, z nichž 
většina byla poslána do koncentračních táborů, 
mnozí z nich byli popraveni, utýráni hladem nebo 
umučení k smrti.

V sobotu 28. října 1939 proběhla v Praze ak-
tivní demonstrace za novou svobodnou republiku. 
Při této akci, která byla střelbou nacisty rozehnána, 
byl také raněn student Jan Opletal, který 11. lis-
topadu zranění podlehl. Probíhalo další zatýkání. 
Dne 17. listopadu bylo nacisty v Ruzyni zastřeleno 
9 mladých Čechů, převážně studentů. Na východní 
Moravě se odpoledne 14. března 1939 jako jediná 
vzepřela nacistům vojenská jednotka v dnešním 
Frýdku-Místku, v tzv. Čajánkových kasárnách. 
Na pokyn z velitelství se jednotka nakonec musela 
vzdát.

Přechod válečné fronty přes naši obec můžeme za-
řadit k Ostravské operaci, která probíhala zhruba 
od 10. března do 5. května 1945. Spočívala v útoku 
Rudé armády a jednotek y 1. čs. armádního sboru
směrem na severní Moravu a v průniku na území u
Československa. Bylo nutno počítat se silnou obra-
nou Němců, kteří mohli využít pohraniční opev-
nění z předmnichovské republiky. Ostrava byla 
osvobozena 30. dubna a to i za pomoci dělostřelců 
a tankistů naší nové československé Svobodovy 

armády. Poslechněme si, alespoň zkráceně, jak po-
pisuje osvobození naší obce kronikář pan Rudolf 
Křen.

2. května 1945 pochodoval Kunčicemi oddíl zajat-
ců, nasazených na práce v třineckých železárnách. 
Byli to většinou Francouzi a Italové, kteří své věci 
vezli na trakařích, na kolečkách i na dětských ko-
čárcích. Stráž esesmanů, která je doprovázela, ani 
po nich nestřílela, když se někteří začali vzdalovat 
od silnice a prchat do lesů Ondřejníka. Za zajatci 
hnali Němci stáda hovězího dobytka. 
3. května byla v naší obci již jen málo početná část 
německého vojska, která se připravovala k obraně. 
Několik děl umístili v prostoru mezi Huťařstvím 
a Sokolovnou a několik děl na Humbarku. 
4. května Němci ničili trať, mosty, výhybky, tele-
fonní a elektrické vedení. Obranná linie Němců se 
táhla přibližně od úpatí Velké Stolové přes Mara-
lův kopec na Holubjanku a dále směrem ke Kozlo-
vicím. Přední stráže byly ukryty v Glasnerově lese 
u nádraží.
V sobotu 5. května bylo slunné, ale poměrně chlad-
né počasí. Z rána spustila Rudá armáda z vrchů 
nad Ostravicí silnější kanonádu, která však netr-
vala dlouho. Mezi osmou a devátou hodinou vstou-
pil na půdu našeho katastru mladý sovětský auto-
matčík, který doprovázel majora Rudé armády. 
Brzy se objevilo na silnici družstvo rudoarmějců, 
které předjel cvalem na koni jiný ruský voják. Dojel 
na západní hranici Glasnerova lesa, kde byl zabit 
i s koněm ze samopalu německého vojáka ukrytého 
v lese. Pak přicházely další čety rudoarmějců, roz-
vinuli se v rojnici a za střelby automatů postupovaly 
vpřed. Vypálili jen několik salv granátů – šrapnelů, 

V úterý 5. května jsme si u pomníku padlých před obecním úřadem, za účasti žáků kunčické základní školy a občanů, připomněli 70. výročí 
osvobození naší obce a vítězství nad fašismem. Při této příležitosti pronesl starosta obce slavnostní projev, který dále uvádíme.

Projev starosty Tomáše Hrubiše na vzpomínkové slavnosti

SVOBODU MUSÍME STÁLE CHRÁNIT
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Karel Jurek .............................................................................. 91 let
Emil Cochlar ........................................................................... 85 let
Jarmila Pustková ..................................................................... 83let
Vladimír Maralík .................................................................... 81 let
Jaromír Hrbáček ..................................................................... 75 let
Jaroslav Marek ........................................................................ 75 let
Jana Večerková ........................................................................ 75 let
Květoslava Tichavská .............................................................. 65 let
Ladislav Jurok .......................................................................... 65 let
Ludmila Blablová ................................................................... 60 let

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

Jubilanti květen 2015
Rozloučení

V měsíci dubnu jsme se naposledy rozloučili paní Jarmilou Rysovou 
a s panem Karlem Černochem.

jinak ostrá přestřelka z pušek a samopalů trvala 
s kratšími přestávkami až do večera. Štáb brigády 
rudoarmějců byl ubytován v domě čp. 93.
Dne 5. května 1945 byl také v obci zastřelen ně-
meckým vojákem ukrytým za usedlostí, pan Roman 
Řezníček. Němci ustoupili v noci z 5. na 6. května 
1945 k Frenštátu a v neděli 6. května již byla naše 
obec zcela zbavena okupantů. 

Je také potřeba vzpomenout našeho občana 
pana Vladimíra Řezníčka, který 14. srpna 1939 
přešel hranice do Polska a potom se za velmi 
dramatických okolností dostal do Anglie, kde ab-
solvoval parašutistický výcvik. V září roku 1944 
byl s partyzánskou skupinou Wolfram vysazen 
k bojům v Beskydech. Pan Řezníček se pravidel-
ně účastnil této pietní vzpomínky a ještě v květnu 
roku 2000 byl zde s námi. Zemřel 10. ledna roku 
2001 ve věku 81 let.

Za svobodu naší vlasti i obce položili své ži-
voty také naši židovští spoluobčané. Jejich jména 
na pomníku nejsou uvedena, proto si je připome-
neme.  Byli to manželé Elsa a Max Schlesingerovi, 
umučeni asi v roce 1942 v Osvětimi. Jejich dceři 
se podařilo i s malým chlapcem dostat do Palesti-
ny a budoucího Izraele, syn Ladislav byl zajat při 
útěku v Sovětském svazu, později se mu podařilo 
dostat do Buzuluku a bojovat ve Svobodově armá-

dě. Dále to byli, pan Dolo Bergman umučen v le-
tech 1944/45 v Terezíně, paní Gizela Bergmanová 
(sestra Maxe Schlesingera), zahynula při náletech 
v Hamburku. V roce 1943 byl na neznámém místě 
umučen také velmi známý lékař v Kunčicích pod 
Ondřejníkem MUDr. Berthold Storch, který již 
v době 1. světové války proslul svoji obětavostí při 
léčbě španělské chřipky a tyfu.

Za přechovávání nebo podporu osob nebez-
pečných pro říši byli vězněni a později pro nedosta-
tek důkazů propuštěni a do konce války sledováni 
např. paní Žofi e Blažková, pan Jaroslav Fajkus, pan 
Josef Klepáč, Josef a Anna Tabáškovi. Z věznic 
a koncentračních táborů se vrátili pan Štěpán Ta-
bášek, učitel Josef Buček, pan Ferdinand Šimoník, 
Vojtěch Krkoška, František Šrubař, Vlastimil Vá-
lek a Josef Blažek. 

Nebylo snad jediné rodiny v obci, která by ne-
byla poznamenána válečnými útrapami. Také můj 
strýc, František Hrubiš, absolvent Vysoké válečné 
školy v Paříži, jako vysoký důstojník předválečné 
československé armády, prošel dvěmi koncentrač-
ními tábory, v Mauthausenu a v Dachau. Absolvo-
val i pochod smrti, ze kterého se jemu i s několika 
spoluvězni podařilo uprchnout.

Na území naší obce padlo 11 rudoarmějců 
a 4 Němci. Německými granáty byly zapáleny dva 
domy čp. 236 a 258. Hned po osvobození se naši 

občané zapojili do obnovování a zvelebování obce. 
Druhý den po osvobození obce v pondělí 7. května 
1945 se konala první ustavující schůze revolučního 
národního výboru v hostinské místnosti u Kišků 
v dolní části obce. Byl také ustaven šestičlenný 
členný lidový soud. K zajištění klidu, bezpečnos-
ti a pořádku byla v obci utvořena Národní stráž, 
jejímž velitelem byl určen místopředseda revoluč-
ního národního výboru. Již 13. května 1945 byla 
revolučním národním výborem organizována osla-
va vítězství, které se zúčastnil velký počet občanů.

Vážení spoluobčané, průběh osvobození naší
obce si každoročně připomínáme hlavně proto, 
aby si mladá generace tyto události zapamatovala 
a dále je připomínala svým potomkům. Je to jakási 
prevence toho, aby se již další válečné hrůzy ne-
opakovaly. Veďme mladou generaci k tomu, aby 
nepodceňovala stupňující se zlo ve společnosti 
a naučila se jej hned v zárodku potírat. I v době 
relativního klidu bez válek je nutné mír a svobodu 
stále střežit a chránit. Také vzpomeňme na ty ob-
čany naší obce, jejichž jména nejsou nikde uvedena 
a přece se svým dílem podíleli na pádu nacismu. 
Věnujme jin alespoň občas tichou vzpomínku. Dě-
kuji učitelům a žákům naší základní školy za jejich 
přispění k důstojnému průběhu této akce. Jménem 
obce Kunčice pod Ondřejníkem děkuji všem za 
účast na této vzpomínkové slavnosti.

Pro seniory: vycházka a zájezd
Na úterý 19. května 2015 vám nabízíme delší vycházku asi 8 km čeladen-
skými pasekami. Jeli bychom autobusem Frenštát-Frýdlant od kostela 7.15, 
od Huťařství 7.17, od nádražní křižovatky v 7.20, od Skalky 7.21 do Čeladné 
k Prosperu (7.28). Od kruhového objezdu před čeladenským kostelem odbo-
číme doprava ke kravínu s případnou zastávkou na ochutnávku mléka, sýrů, 
zmrzliny a dále lesem a loukami s překrásnými výhledy až k restauraci Obo-
ra (ta ještě nebude otevřena). Od obory zamíříme přes paseky dolů směrem 
k hotelu Dejmon s přestávkou na občerstvení. Pak podél golfového hřiště ke 
Kunčicím. V případě, že počasí nebude příznivé pro tak dlouhou vycházku, 
zamíříme od Prosperu k čeladenskému nádraží směrem k Opálené a po Va-
lašské cestě se vrátíme do Kunčic.

V dubnovém čísle jsme vám nabízeli zájezd na hrad 
Sovinec, dále prohlídku obřích dřevěných soch do 
nedalekého Jiříkova a pak zpět se zastávkou v arbo-
retu „Makču Pikču“. Bude-li zájem, uskutečníme 
tento zájezd v úterý 26. května 2015. Od točny na 
horním konci obce odjedeme v 7.15 hod a zastavíme 
na autobusových zastávkách u Hospůdky na kopeč-
ku, na Huťařství pod Hruškou, u kostela, v Hučadle 
a u lávky. Nejdříve bude samostatná prohlídka hra-

du Sovinec (vstupné 40 Kč). Asi po hodině budeme 
pokračovat do Pradědovy galerie obřích soch a bet-
lémů (vstupné 40,- Kč). U vstupu je možnost občer-
stvení v bufetu. Po asi jedno a půl hodinové prohlíd-
ce se vrátíme po stejné cestě na prohlídku arboreta 
(kéž by nám přálo počasí). Další možnost občerst-
vení je kousek od arboreta v restauraci Na vyhlídce. 
Pak odjezd do Kunčic. V autobuse budeme vybírat 
300 Kč (cesta asi 230 – 250 Kč a jedno vstupné).

 Zájezd pořádá ASPV při TJ Kunčice pod Ond-
řejníkem.  Přihlášky u Zdeňky Křenkové na tel 
č. 556 580 075, mob. 739 664 259 nebo osobně do 
neděle 17. května 2015. V případě, že se zájezd 
neuskuteční, budeme přihlášené zájemce včas in-
formovat. Za ASPV Zdeňka Křenková;

Foto: arboretum Makču Pikču
http://www.arboretumpaseka.cz/

Foto: hrad Sovinec http://akce.sovinec.cz/

ARBORETUM A SOVINEC

Pohled do arboreta NA HRAD Sovinec z výšky Snímky: archivP hl d d b t NA HRAD S i ýšk S í k hi
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Agentura pro regionální rozvoj pod pa-
tronací Moravskoslezského kraje dne
21. dubna 2015 spustila soutěž Inovační
fi rma Moravskoslezského kraje 2015.
Soutěže se může účastnit malá, střední
i velká fi rma se sídlem v Moravskoslez-

ském kraji a přihlásit může svou inovaci 
výrobku, technologie či služby, kterou 
v předchozích třech letech uvedla na 
trh. Otevřeny jsou opět dvě kategorie, 
a to kategorie pro malé a střední fi rny 
a kategorie pro velké fi rmy. Vítězná fi r-

ma v každé kategorii získá právo užívat 
titul Inovační fi rma Moravskoslezského 
kraje 2015 a fi nanční odměnu ve výši 
50.000 Kč. Přihlášky lze podávat do 
18. září 2015. Více informací na http://
inovacnifi rma.rismsk.cz/.

OZNÁMENÍ
Oznamujeme Vám, že v le-

tošním roce neproběhne

pravidelné očkování psů

proti vzteklině. Přeočková-

ní proti vzteklině se provádí

vakcínou  vždy co  2 roky.

Další očkování proběhne až

v roce  2016.

Ivana Řezníčková,
poplatky

Soutěž Inovační fi rma Moravskoslezského kraje 2015 byla spuštěna

  Inzerce
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Nabídka služeb 
s fekálním vozem 

– žumpy, septiky, čističky 
Odvoz na ČOV Kunčice pod Ondřejníkem, 

Frenštát pod Radhoštěm
 Dovoz užitkové vody, napouštění čističek, jímek vodou.
 Mulčování zahrad, příkopů i drobných náletových 

dřevin traktorem s mulčovačem o záběru 1,8 m a 3 m.
 Možnost zapůjčení štípače na dřevo.

tel. 604 693 404

Když se v září 1912 sešlo v teh-
dejším hostinci „U Kubíků“ ve 
Fryčovicích přes třicet místních 
občanů k založení sokolské tělo-
výchovné jednoty, měl zde hlav-
ní slovo místní učitel Josef Dvor-
ský. Rodák z Brušperka vstoupil 
do Sokola již v rodném městě 
a rád předal místním své zkuše-
nosti. Také proto se stal prvním 
jednatelem tělovýchovné jedno-
ty Sokol Fryčovice. Zde pracoval 
(a učil) až do roku 1924.
25 členů fryčovického Sokola 
bylo povoláno do bojišť 1. světo-
vé války, tři z nich se nevrátili. 

Josef Dvorský se oženil se v roce 
1920 s kolegyní, industriální 
učitelkou Kateřinou Bujnocho-
vou (1889-1949) a v roce 1921 
se jim narodila dcera Zdenka. 
Ještě se stačili zúčastnit prvního 
sokolského plesu ve Fryčovicích 
v roce 1922. 

V roce 1924 se učitel Josef Dvor-
ský ujímá funkce řídícího obecní 
školy „ U kostela“ v Kunčicích 

pod Ondřejníkem, kde učí až do 
června 1933. Od školního roku 
1933-34 byl jmenován defi nitiv-
ním řídícím učitelem čtyřtřídní 
obecné školy „Pod Stolovou“ 
také v Kunčicích pod Ondřejní-
kem.  K datu 1. 9. 1939 byl pro-
puštěn do výslužby. 

Rok předtím začal na „hor-
ním konci“ stavět dům, v němž 
dnes bydlí jeho vnučka Libuše 
Binarová. Jako středoškolská 
profesorka pokračovala v dě-
dečkových šlépějích učitelských. 
A také ve šlépějích maminči-
ných. Zdenka Vančurová, roze-
ná Dvorská (1921-1991), učila na 
národních školách v Ostravici 
a v Kunčicích pod Ondřejníkem.  

List Moravská orlice z pátku 
5. června 1942 přináší mimo 
jiné i tuto zprávu: „…Zastupu-
jící říšský protektor v Čechách 
a na Moravě a náčelník policie 
a bezpečnostní služby SS Ober-
gruppenführer a generál poli-
cie Reinhard Heydrich podlehl 
v dopoledních hodinách 4. červ-
na v jedné pražské nemocnici 
vážnému zranění, které utrpěl 
při vražedném útoku, jenž dne 
27. května na něj byl spáchán“.
A také tuto zprávu:
Dále byli rozsudkem stanného 
soudu v Brně ze dne 3. června 
1942 odsouzeni k smrti zastře-
lením:

Dvorský Josef, nadučitel v. v., 
narozený 25. září 1884, bytem 
v Kunčicích pod Ondřejníkem, 
okres Místek.

Byl odsouzen pro rušení ve-n
řejného pořádku a bezpečnosti
k trestu smrti a k zabavení veš-
kerého majetku.
Josef Dvorský nemohl vědět, že
ve stejném roce (1942) zemřel
ve vězení na Mírově jeho kolega
z fryčovického Sokola Dionysius
Zátopek a v témže roce zemřeli
v koncentračním táboře Osvětim
starosta fryčovické sokolské jed-
noty Ing. Adolf Lanča a jednatel
jednoty Josef Blažej.  Zločinná
mašinerie se rozjela ještě dříve,
než nacista Heydrich zemřel.
Jeho smrt byla „pomstěna“ smr-
tí stovek lidí. On se ovšem poté
odebral do pekla a ti ostatní ho
jistotně nedoprovázeli. Mezi
nimi byl i pan řídící Dvorský
z Kunčic pod Ondřejníkem.

Co provedl?
Prohlásil totéž, co později stře-

doškolský profesor Málek v Dr-
dově povídce Vyšší princip. 
A sice to, že „z hlediska vyššího 
principu mravního vražda na 
tyranu není zločinem.“ A ještě 
k tomu přidal, že si přeje, aby 
atentátníci nebyli dopadeni. Jako 
Sokol a učitel nemohl mluvit 
jinak. Vždyť k pravdě a k ne-
bojácnosti vychovával i se svojí 
ženou ve Fryčovicích a v Kunči-
cích pod Ondřejníkem celé gene-
race žáků.

Člověk, který ho udal, chodil bo-
hužel do jiné školy. 

------------------
(Z připravované publikace 
„O lidech v Beskydech a o po-
zoruhodných památkách a pří-
rodních zajímavostech“, která 
vyjde péčí Okrašlovacího spolku 
Rozhledna v 11/2015)

Letos si připomínáme 70. výročí osvobození obce a vítězství nad nacismem

Sokol, který se nebál
Petr Andrle 

Josef Dvorský se svojí ženou Kateřinou a jedinou dcerou Zdenkou 
v roce 1930

Pan nadučitel Josef Dvorský s žáky druhé třídy dolní školy „U kos-
tela“ v Kunčicích pod Ondřejníkem ve školním roce 1925-1926
P d čit l J f D ký žák d hé tříd d l í šk l U k

J f D ký jí ž K t ři j di d Zd k
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Těmito fotografi emi si připomínáme vydařenou akci TJ SOKOL – „Velikonoční vajíčko“, kterou již několik let společně připravují cvičitelé 
a cvičitelky žáků a žaček a předškolních dětí (rodičů s dětmi). Je milé vidět, že každým rokem přibývá lidí, kteří se přijdou podívat, ale zejmé-
na dětí, které buď předvádějí, co se doposud naučily, nebo které pravidelně nechodí a přišly si prostě jen zasoutěžit.  Foto: Hynek Mičulka

Připojení objektů
na kanalizaci  „východní část“

V březnových Obecních novinách jsme Vás informovali, že je
možné již od 15. 3. 2015 napojovat objekty na kanalizaci „východ-
ní část“. Tímto opětovně žádáme všechny občany, kteří obdrželi
územní souhlas stavebního úřadu k napojení na kanalizaci, aby své
objekty co nejdříve napojili. Tak jako obec musela prokázat počet 
ekvivalentních obyvatel (EO) napojených na kanalizaci „západní
část“, taktéž bude muset obec prokázat i u kanalizace „východní
část“ splnění podmínky napojení daného počtu EO.
Veškeré informace ohledně napojení na kanalizaci již byly něko-
likrát zveřejněny v Obecních novinách, naposled v ON č. 4/2015.
Před zásypem položené kanalizační přípojky je nutné zavolat pra-
covníka Kunčické s.r.o. pana Milana Kubína, tel. č. 734 412 707,
který zkontroluje napojení kanalizační přípojky.  Do 3 dnů od této
kontroly se prosím dostavte na obecní úřad k sepsání Smlouvy
o odvádění odpadních vod obecní kanalizací u paní Daniely Ko-
ciánové, tel. č. 725 506 902. K sepsání smlouvy postačí občanský
průkaz a hodnota (stav) vodoměru ke dni napojení. Děkujeme za
pochopení.  Tomáš Hrubiš, starosta obce

Restaurace Huťařství 
opět v provozu

Spolku Tradice se v uplynulém měsíci podařilo otevřít restauraci 
„Huťo“. Spolek by chtěl tak navázat na historii spojenou s tímto objek-
tem. Dnešní Huťařství se nachází na místě skelné hutě, která zde byla 
zřízena na počátku 15. století. Po úpadku sklářského průmyslu huť za-
niká (začátek 19. stol.) a budova slouží k pohostinství. V různých ob-
měnách zde fungovala restaurace, kino, divadelní a společenský sál.
Byli bychom rádi, kdyby se i dnes zde lidé potkávali při společen-
ských a kulturních akcí. Tak jako tomu bylo na zdařilých divadel-
ních představeních (proběhlo už 5), na velikonoční dílně po vyná-
šení Mařeny či na dubnovém setkání našich seniorů. Huťařství vítá 
i aktivity obecních spolků a zájmových sdružení. Svůj Hajdamáš  si 
zde v březnu řádně užili naši hasiči. Ale máme otevřeno i pro Vás, 
pro vaše soukromé, společenské a výroční akce. V nově otevřené re-
stauraci pro Vás pan šéfkuchař Milan Pilmajer, mimo jiné,  připravil 
kuřecí stehna s hřebíčkem a pomeranči nebo maďarský guláš. Hitem 
se stala palačinka z pohankové mouky plněná banánem a nutelou. 
Oblíbená je i domácí zázvorová limonáda s chia semínky. Milovní-
ci zdravého životního stylu si mohou vybrat z nabídky salátů a pro 
vegany jsme připravili plátky červené řepy se strouhaným tofu a ru-
kolou. Abychom udrželi nový provoz ve stylu restaurace, podáváme 
pivo a alkohol do 15h pouze k jídlu. Každá desátá koruna, kterou na 
Huťu utratíte, bude použita na nákup promítačky a promítacího plát-
na pro fi lmový klub, který plánujeme zřídit ve velkém sále. 
Více na www.facebook.com/hutarstvikpo  nebo na www.kuncicepo.
cz/tradice-v-kuncicich Těšíme se na Vás!

Za spolek Tradice Roman Řezníček

U S N E S E N Í
ze IV. zasedání zastupitelstva obce 

Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 8. 4. 2015 

ZO schválilo:
Dodatek č. 2 a Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Kun-
čice pod Ondřejníkem a fi rmou HOCHTIEF CZ a.s., celková 
cena díla včetně rezervy – 60 058 305,62 Kč (s DPH). Dodatky 
se týkají změnových listů ke stavbě kanalizace a oprav míst-
ních komunikací ke stavbě kanalizace.
Navýšení odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce 
o 3% v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. ve znění poz-
dějších změn a doplňků 
Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace schvá-
lených usnesením III.  zasedání  zastupitelstva  obce  ze  dne 
12. 3. 2015, 7a) a 7b)  mezi  obcí  Kunčice pod Ondřejníkem 
a SDH Kunčice pod Ondřejníkem a TJ SOKOL Kunčice pod 
Ondřejníkem.   (-MŠ-)

Výluka železniční dopravy
odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje si Vám
dovoluje sdělit, že v rámci stavby „Revitalizace trati Frýdlant nad 
Ostravicí – Valašské Meziříčí“ délka výluky drážní dopravy v úse-
ku Frenštát pod Radhoštěm - Frýdlant nad Ostravicí, která započne
od 1. 6. 2015, by měla trvat 122 dnů. V termínu 27. 6. 2015 – 31.
7. 2015 bude vyloučena drážní doprava také v úseku Veřovice – 
Hostašovice. Pro vedení náhradní autobusové dopravy v obou vý-
lukách se předpokládá využití zejména silnice II. třídy č. II/483,
silnice III. třídy č. III/48425 a silnice I. třídy č. I/58, ve vybraných
případech pak místních komunikací v obcích pro přístup k želez-
niční stanici.
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Do muzea v květnu
V květnu nabízí frenštátské muzeum hned 
několik zajímavý pořadů. V rámci čtvrtečnic-
kých setkávání připravujeme 7. května v 10 
hodin besedu Dějiny kostela sv. Martina. Po 
úvodní přednášce v podkroví muzea, se spo-
lečně odebereme na krátkou exkurzi do kostela 
sv. Martina ve Frenštátě pod Radhoštěm. 
V pátek 22. května od 17:00 – 22:00 hodin vás 
srdečně zveme na Frenštátskou muzejní noc. 
Pro tu letošní jsme jako podtitul zvolili motto: 
„Naším městem napříč časem.“ V tomto duchu 
je koncipován také program. Po slavnostním 
zahájení v 17 hodin se návštěvníci mohou zú-
častnit komentované prohlídky výstavy foto-
grafi í Lidé a život ve Frenštátě ve 20. století. 

Pro mladší návštěvníky (ale nejen pro ně) je 
připraveno vystoupení dětí z divadelního sou-
boru Zvonek při Centru volného času ASTRA 
ve Frenštátě p. R. „Stroj času.“ V 19 hodin mů-
žete zhlédnout scénickou dramatizaci vzpo-
mínek Albína Poláška „Za vůní švestkových 
koláčů“ v podání Amatérské divadelní společ-
nosti Waterloo.  Po 20. hodině budou prostory 
výstavní síně patřit hudebnímu seskupení Hot 
Fren Club. Pro ty, kdo vydrží až do pozdních 
hodin je připravena noční prohlídka muzea 
tentokrát spojena s poznáváním valašských 
strašidel a bájných bytostí.
Letos v květnu si rovněž připomínáme 70. vý-
ročí od ukončení 2. světové války. K této pří-

ležitosti připravilo muzeum pro žáky základ-
ních a středních škol program Frenštát ve stínu 
hákového kříže.  Žáci se interaktivní formou 
prostřednictvím kronikářských záznamů a do-
bových fotografi í mohou dovědět, jak vypa-
dal život v našem městě v letech 1939 – 1945. 
Rovněž nabízíme program Terezínské ghetto, 
který se vloni těšil velkému zájmu. Přibližuje 
život v terezínském ghettu především z pohle-
du vězněných dětí.  Programy budou probíhat 
od 4. – 28. května 2015. Účast na nich je třeba 
předem zarezervovat.
O akcích můžete více zjistit na: http://www.
muzeumnj.cz. 

Martin Trubač

MÁME PLNO 
NOVÝCH KNIH

Vážení čtenáři! S novými okny i nové
knihy. V měsíci dubnu jsme obdrželi
z regionálního výpůjčního fondu tři nové
soubory knih. Celkem 150 svazků belet-
rie i odborných knih, pro malé i velké
čtenáře. Na své si přijdou milovníci histo-
rie - k dispozici je například výborný ro-
mán z viktoriánského Londýna „Kvítek 
karmínový a bílý“ od Michaela Fabera.
Vyznavači detektivního žánru si „smls-
nou“ třeba na americké detektivce Gra-
hama Hurleye s titulem „Pohřešovaný“.
V odborné literatuře je u nás v nabídce
mnoho lákavých titulů, za všechny např.
výpravná kniha „100 divů světa“.  Děti se
mohou těšit na pěkný komix „Barbánek“.
Přijďte do knihovny, rádi Vás - staré
i nové čtenáře uvítáme. Vždy v pondělí
a středu od 14 do 17 hodin.

Knihovnice:
Marie Starnovská a Radmila Zemanová

ONDŘEJNICKÝ 
závod

MTB  2015

Pořadatel:
MTB Ondřejník 

Kunčice pod Ondřejníkem
Datum konání:

neděle  7. 6. 2015
Místo konání:

areál ZŠ Kunčice
pod Ondřejníkem

  Inzerce
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Z činnosti KČT 
Kunčice pod Ondřejníkem

V sobotu 25.4.2015 jsme se po deváté hodině vydali od Huťařství do
starého lomu u Solárky na Ondřejníku, kde jsme měli opékání. Vět-
šina šla pěšky, někteří to vzali na kole. Počasí bylo úžasné, tak si to
všichni krásně užili. Bylo nás celkem 36 a všem po výkonu chutnalo.
Doufáme, že příští rok nás půjde ještě víc. Tak se nestyďte a přijďte
mezi nás relaxovat v přírodě, která je teď v rozpuku.  Výbor KČT

Klub českých turistů
Kunčice pod Ondřejníkem,

zve všechny příznivce turistiky 
dne 23. 5. 2015 na pochod

„Po stopách partyzánů“
Trasy 7,15,30 km
Start: nádraží ČD Kunčice pod Ondřejníkem, 7:00 až 9:00 hod
Cíl: chatka KČT u Žabáka do 18:00 hod
         
Bližší informace: 
p. Božena Martiňáková, Kunčice pod Ondřejníkem 405,
tel: 556850274, mobil : 731101664

manželé Hurníkovi, Kunčice pod Ondřejníkem 583,
tel: 556850424, mobil : 608444789, 724070127
webové stránky obce Kunčice pod Ondřejníkem

LIDÉ A ŽIVOT VE FRENŠTÁTĚ
VE 20. STOLETÍ

Výstava fotografi í ze sbírek muzea.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 31. května 2015

FRENŠTÁTSKÁ MUZEJNÍ NOC
V pátek 22. května 2014 od 17.00 do 22.00 hodin 
v prostorách frenštátského muzea.
Vystoupí: děti z divadelního souboru Zvonek z Cen-
tra volného času ASTRA, Amatérská divadelní spo-
lečnost Waterloo a skupina Hot Fren Club. V průběhu 
celého programu: prohlídka stálých expozic, střelba 
na laserové střelnici, výstava fotografi í Lidé a život 
ve Frenštátě ve 20. století. Na závěr noční prohlídka 
muzea Za valašskými strašidly a bájnými bytostmi.
Zvýhodněné vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 10,- Kč.

ČTVRTEČNÍCI: 
DĚJINY KOSTELA SV. MARTINA 

Spojeno s exkurzí do kostela sv. Martina ve Fren-
štátě p. R.
Programem provází Martin Trubač.
Ve čtvrtek 7. května 2015 v 10.00 hodin.
Muzeum ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč

FRENŠTÁT VE STÍNU HÁKOVÉHO KŘÍŽE
TEREZÍNSKÉ GHETTO

Doprovodné programy pro školy v rámci 70. výro-
čí konce 2. světové války.
V programu Frenštát ve stínu hákového kříže se 
žáci interaktivní formou seznámí, jak vypadal život 
ve Frenštátě v letech 1939 – 1945. Součástí progra-
mu prohlídka výstavy Lidé a život ve Frenštátě ve 
20. století.
V programu Terezínské ghetto se žáci interaktivní 
formou seznámí s historií terezínského ghetta a živo-
tem v něm. Spojeno s ukázkami z tvorby vězněných 
židovských dětí. 
4. – 28. května 2015
Vstupné: 30,- Kč
Účast na programu rezervujte na
tel. 553 034 040, e-mail: frenstat@muzeumnj.cz

Muzeum ve Frenštátě p. R. p
– výstavy a programyý y p g y

Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeumnj.czFotografi e na této stránce: Eva HurníkováF t fi tét t á E H ík á
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY K
ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ 

V měsíci březnu proběhla v naší škole čtenářská soutěž. Žáci zpra-
covávali jim blízké téma, MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. Práce
byly velmi zajímavé a pěkné – svým obsahem, ilustracemi, dojmy
z knih,…. A jak to dopadlo?
I. kategorie - 1. třída: 1. místo – Bára Kabutová, 2. místo – Kristýna
Konvičková, 3. místo – Kristýna Motyková 
II. kategorie – 2. a 3. třída: 1. místo – Radan Šlechta, Petr Vykrut,
2. místo Patrik Klepáč, Karolína Macečková, 3. místo Valentýna Ma-
cečková 
III. kategorie – 4. a 5. třída: 1. místo – Kryštof Menšík, 2. místo
Míša Slívová, 3. místo Vendula Dostálová
Všem čtenářům gratulujeme a přejeme při četbě knížek mnoho super 
zážitků.   Eva Halatová

Hleď, abys ke čtení bral 
jen dobrou knihu… 

nabádal již ve svém čase žáky a čtenáře J. A. Komenský. Po loňském 
úspěšném zahájení soutěže v předčítání z krásné literatury jsme se 
rozhodli v ní pokračovat i letos. Klání čtenářů proběhlo ve čtvrtek 16. 
4. 2015 ve školní galerii.  Prvňáci, kterých se zúčastnilo 7, zahájili 
celou soutěž a protože jsou v četbě skutečnými začátečníky, měli svou 
samostatnou kategorii. Umístili se takto: 3. místo získala N. Gudbie-
rová, 2. příčku obsadila L. Charbuláková a vítěznou čtenářkou se sta-
la Z. Konvičková.  Ve 2. kategorii soutěžili naši druháci se třeťáky. 
Jejich kategorie byla zastoupena nejpočetněji, soutěžilo jich celkem 
18 a umístili se tito žáci: bronz získala M. Fojtíková ze 3. tř., stříbro 
A. Beránková ze 2. tř.,  nejvíce porotu zaujal rovněž druhák A. Kře-
nek.  10 žáků 4. a 5. třídy vytvořilo 3. kategorii. Oceněni byli tito: 
páťáčka M. Maroszová a K. Tofl ová ze 4. třídy na 3. příčce, předběhla 
je A. Niklová a první pozici letos získala V. Bartošová, obě ze 4. tří-
dy.  Do 4. kategorie byli zařazeni žáci celého 2. stupně, soutěžilo jich 
11.  1. místo obsadil šesťák J. Polášek, 2. místo získala M. Heisigová 
z 8. a poslední oceněnou čtenářkou byla L. Kráľová ze 6. tř.   Všechny 
soutěžní výkony hodnotila tříčlenná porota – M. Starnovská – bývalá 
učitelka češtiny a nyní místní knihovnice, M. Skýpalová – zástupkyně 
ředitele školy, M. Šebelová – místostarostka obce. Jim všem děkuji za 
půlden času, který věnovaly nelehkému rozhodování všech pěkných 
čtenářských výkonů.  Vítězové byli odměněni pěknými knihami, sta-
rosta obce, Ing. T. Hrubiš, věnoval pro 3 nejstarší kategorie překrásné 
knihy Cestami lesními od Lysé až po Radhošť na ocenění nejlepších 
výkonů, proto chci také jemu poděkovat.  Za výbornou spolupráci s 1. 
stupněm chci poděkovat také svým kolegyním, které soutěžící 1. – 5. 
ročníku velmi zodpovědně připravily.  Všem soutěžícím dětem děkuji 
za jejich nasazení, zodpovědnou přípravu a velmi pěkný kulturní zá-
žitek, který si jistě z četby odnáší každý z nás.   
Mgr. M. Kahánková, organizátorka soutěže, učitelka českého jazyka

Fotografi e na obou stranách: archiv ZŠF t fi b t á h hi ZŠ

DEN ZEMĚ
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

24. dubna 2015 jsme si společnou akcí obou školních družin v tělocvič-
ně připomněli Den Země. Zaměřili jsme se na přírodu a životní pro-
středí. Děti se rozdělily do 4 skupin (Dinosauři, Sokoli, Tygři, Orlíci)
a každá si zvolila svého kapitána. Starší děti ve skupině radily a pomá-
haly mladším, které ještě nemají tolik znalostí. Po vysvětlení pravidel
se děti vydaly na jednotlivá stanoviště, kde plnily následující úkoly:
rozdělily zvířata a rostliny podle druhu, třídily odpad do vlastnoručně
vyrobených barevných kontejnerů, poznávaly a pojmenovávaly zvířata
a přiřazovaly k nim mláďata, řešily kvíz zvířecích stop, skládaly puzzle
o přírodě a nakonec uklidily „nemocný les“. Dinosauři, Sokoli, Tygři
a Orlíci pracovali samostatně a velmi úspěšně. Předvedli svou šikov-
nost a dobré znalosti o naší přírodě. Po splnění všech úkolů následovalo
vyhodnocení a děti dostaly diplom. Společně jsme si užili krásné odpo-
ledne plné her, zábavy a soutěží. Andrea Stašicová, vychovatelka
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Y KARLA SVOLINSKÉHO

NEBUĎ OBĚŤ
Dne 31. 3. 2015 se na naší škole pod patronací paní učitelky Charbulá-
kové uskutečnila beseda o nebezpečí internetu. Zástupce občanského 
sdružení NEBUĎ  OBĚŤ!, zabývající se touto problematikou, nám 
poukázal několik bodů pro bezpečné chování na internetu. Ač některé 
věci se mohou zdát samozřejmé, až při výkladu si člověk uvědomí 
případná rizika. Dověděli jsme se, jak tyto rizika minimalizovat a kde 
se případně obrátit, když cítíme problém. Také jsme se seznámili s no-
vými fenomény kyberprostoru, některé vypadají dosti znepokojivě. 
Ovšem akce neprobíhala jen v duchu „strašení“, internet je mnohdy 
velice užitečná věc, ale je důležité jej umět používat. Sdružení se 
zaměřuje na preventivní osvětu žáků ZŠ, pedagogů a rodičů a proto 
věříme, že tato návštěva nebyla poslední a pro příště bych všem tuto 
užitečnou akci doporučila.   Zuzana Polášková

PŘEHAZOVANÁ 
V pátek  17. dubna 2015 se děvčata naší školy zúčastnila ve Frýdlantě 
nad Ostravicí okrskového kola v přehazované. Soutěže se účastníme 
každoročně a také letos tomu nebylo jinak. Rozdíl však byl. Děvčata 
se probojovala do semifi nále a obsadila 4. místo.  I když je tato soutěž 
pro 6. ročník, výrazně nám pomohla děvčata z 5. třídy. Holky hrály 
s velkým nasazením a z postupu do semifi nále měly velkou radost. 
Bramborová medaile je pro nás úspěchem a nabyté zkušenosti se jistě 
zúročí příště.
Školu reprezentovaly:   Janotova Tereza, Kráĺová Lucie, Petrová Deni-
sa, Šulová Gabriela, Urbánková Tereza, Chovančíková Lucie, Mrázo-
vá Klára, Petrová Kateřina, Janasová Anna, Štefková Isabel.  

Mgr. Petra Švrčková, učitelka tělesné výchovy

VELKÝ SVĚT TECHNIKY
V letošním školním roce se uzavírá projekt NatTech, jehož cílem byla 
podpora technického a přírodovědného vzdělávání. Naše škola byla do 
tohoto projektu zapojena a díky němu se žáci v průběhu dvou let zú-
častnili spousty zajímavých akcí, exkurzí a workshopů. Na závěr jsme 
navštívili expozici Velkého světa techniky v Ostravě. Interaktivní for-
mou se děti dozvěděly další informace z oborů vědy, techniky a civi-
lizace. Z exponátů, na kterých si mohly samy vyzkoušet, jak mnohé 
věci fungují, byly nadšené a vyučování formou exkurze se jim zdálo 
krátké.  Mgr. Petra Švrčková

Den Země
 Ve středu 22. dubna jsme slavili společně 
s naší planetou Zemí její svátek. Jak jsme 
slavili? Ke každé správné oslavě patří něco 
sladkého, a tak žáci osmého ročníku upekli 
pro všechny žáky školy medové cookies. 
Medové proto, že naším společným tématem 
byla včela medonosná.   Během celého dne se 
všichni žáci seznamovali s tímto drobným, ale 
velmi významným hmyzem. Velkým zdrojem 
informací byl pro nás M. Hrdý, který dětem 
trpělivě předával své vědomosti i zkušenosti. 
Další zajímavou zastávkou na cestě za 

včelou medonosnou bylo setkání s panem 
D. Fojtíkem, který měl pro děti připravenou 
ukázku zatavování pláství do rámků. Tuto 
činnost si mohly děti i vyzkoušet. Pro mnohé 
bylo pozoruhodné i setkání se skutečnými 
živými včelami ve včelím úle, které nám 
zprostředkoval pan V. Nikel. Za tato zastavení 
všem třem nadšeným včelařům moc děkujeme. 
Včelu medonosnou jsme se snažili poznat ze 
všech možných stran. Žáci druhého stupně 
připravili mikroskopické preparáty včelího 
křídla a zadní končetiny z uhynulých včel 

a následně umožnili dětem z prvního stupně 
zkoumat včelu hodně, hodně z blízka.  Motiv 
včely  se  také objevil ve výtvarných dílech 
žáků, dále počítali,  kolikrát včela mávne 
křídly za jednu minutu, své poznatky také 
napsali v krátkých textech, někteří si zahráli 
pohybovou hru na včelí královnu a mnoho 
dalších aktivit.  Mladší žáci měli možnost 
vidět kreslenou pohádku Zdeňka Milera „ Jak 
štěňátko dostalo chuť na med.“, kterou určitě 
můžeme zařadit do zlatého fondu českého 
kresleného fi lmu.   Mgr. Blanka Zemánková
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