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12. července tohoto roku proběhlo v kostelíku sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejní-
kem „Žehnání obnovenému ikonostasu“. Ikonostasy v pravoslavných a řeckokatolických chrámech jsou 
dřevěné (někdy i mramorové) stěny, na nichž jsou v několika řadách upevňovány ikony, představující 
příběhy Starého a Nového zákona. Ikonostas kunčického kostelíka bylo třeba restaurovat. Náročná 
umělecká práce byla svěřena ateliéru mistra Petra Bittnera ze Staříče (více uvnitř čísla). Svěcení spolu 
se mší svatou vedl generální vikář Ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David, spolucelebrovali 
P. Dr. Mariusz Rozsewski z farnosti kunčické a čeladenské, P. ThDr. doc. Ondrej Slodička z Ostravy 
a P. Jaroslav Marek z Kunčic pod Ondřejníkem. Na snímku se zdraví starosta Kunčic pod Ondřejníkem 
Ing. Tomáš Hrub iš s Ing. Janem Bartoškem, místopředsedou KDU-ČSL a místopředsedou Poslanecké 
sněmovny PČR. Mezi hosty byl i senátor Jiří Carbol s chotí, starosta Čeladné Pavol Lukša a ředitel Bes-
kydského rehabilitačního centra MUDr. Milan Bajgar. Restaurátorské práce uhradilo z velké části Mi-
nisterstvo kultury České republiky a dále pak obec Kunčice pod Ondřejníkem. (Foto: Josef Konečný)



                       Rozloučení
Jménem obce Kunčice pod Ondřejníkem a všech 
zaměstnanců obce se loučím s panem Josefem 
Řezníčkem, který zemřel po delší nemoci dne 

p

27. července 2015 ve věku 72 let.  Pan Josef Řez-
ý p

níček zastával do prosince 1990 funkci předse-
dy Místního národního výboru v Kunčicích pod 
Ondřejníkem. Od 1. 1. 1991 až do 30. 4. 1993 
byl zaměstnancem Obecního úřadu v Kunčicích 
pod Ondřejníkem na pozici odborného referenta 
pro stavební záležitosti.  Čest jeho památce. 
p j p

T omáš Hrubiš, starosta obce
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Informace obecního úřadu
Dne 30. června 2015 ukončila roční praxi na Obecním úřadě v Kunčicích 
pod Ondřejníkem slečna Bc. Eva Běčáková. Praxe probíhala prostřed-
nictvím Úřadu práce ve Frýdku-Místku v rámci projektu “Odborná pra-
xe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji“ s fi nanční podporou
z EU.  (TH)

RO schválila:
 přijetí dotace na akci reg.c. IS SFZP 14176537 - Zahrada mateřské

školy v areálu Základní a mateřské školy Karla Svolinského ve výši
2 269 210,50 Kč

 poskytnutí dotace Charitě Frenštát pod Radhoštěm, Kostelní 15, 744 01
Frenštát pod Radhoštěm ve výši 15 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace

 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě a smlouvu o právu provést stavbu IP – 12 – 8016994/3 (Laski kNN)
mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV
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– Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
p j

 smlouvu o umístění reklamního zařízení mezi Obcí Kunčice pod Ond-
řejníkem a Zdeňkem Poláškem, MGT Kozlovice 372 

 smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem
a panem MH,Hranice

 smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Obcí Kunčice p.O.
a panem JK, trvale bytem Kunčice p.O.

 zadání a výzvu k podání nabídky na VZ č. 6/2015 - „Kanalizační řád 
kolem Huťařství“

 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 19. 3. 2012 (kanalizace a vodo-
vodní řád) mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a spol. Kunčická s.r.o.,
Kunčice p. O. 569.

 úpravu rozpočtu č.6/2015 v rozsahu předloženého návrhu.

RO souhlasila s udělením licence na provozování vnitrostátní veřejné
linkové osobní dopravy na lince č. 880650 Nový – Jičín – Kopřivnice – 
Frenštát pod Radhoštěm – Čeladná – Bílá  a na lince č. 880657 Frenštát 
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pod Radhoštěm – Tichá – Frýdlant nad Ostravicí pro dopravce ARRIVA
MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.

ZŠ a MŠ Karla Svolinského
RO schválila účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Karla Svo-
linského, Kunčice pod Ondřejníkem za rok 2014 a rozdělení hospodář-
ského výsledku za rok 2014 (Fond rezerv - 156 239,11 a Fond odměn – 
120 000,- Kč.).
Starosta informoval RO o ukončení pracovního poměru Mgr. Tomáše
Kolesy, ředitele školy ZŠ a MŠ Karla Svolinského k 31. červenci 2015
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(ředitel školy rozvázal pracovní poměr dohodou). Ředitel školy pověřil
y y

dočasným vedením ZŠ a MŠ Karla Svolinského Mgr. Moniku Skýpalo-
( y p p ) y pp

vou, zástupkyni ředitele školy s platností od 1. 8. 2015. Na funkci ředite-
le / ředitelky ZŠ a MŠ Karla Svolinského bude vypsáno výběrové řízení.
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Vydávání ON
 RO schválila zadání a výzvu k podání nabídky na  VZ 7/2015 – „Gra-
fi cké zpracování a tisk Obecních novin“. V rámci této veřejné zakázky 
byly osloveny 4 fi rmy. Nabídku podalo 13 fi rem.  

 Jako vítězná nabídka byla komisí označena nabídka uchazeče: Josef 
Kleinwächter; Čajkovského 1511; 738 01 Frýdek – Místek. Cena za jed-
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no měsíční vydání (850 ks ON) včetně grafi ckého návrhu je 10 922,50 
Kč bez DPH.

 RO schválila výběr vítězného uchazeče a rozhodla tak o vítězi veřejné 
zakázky, kterým je fi rma Josef Kleinwächter, Frýdek – Místek. RO také 
schválila smlouvu o dílo na vydávání ON.

 Na Obecní noviny v mírně upraveném hávu z tiskárny Kleinwächter 
se můžete těšit již příští měsíc. Kromě nového designu přinese změna 
dodavatele obecních novin také fi nanční úsporu ve výši 35 000,- Kč za 
rok.

Přesun herních prvků z areálu ZŠ
V minulém vydání ON jsme Vás informovali o záměru přemístit stávající 
herní prvky z areálu školy do areálu TJ Sokol. Radou obce byly navrženy 
tyto podmínky:
Obec  zajistí převoz a instalaci herních prvků dle bezpečnostních 

 norem (dopadové plochy, bezpečná okolní zóna, kvalitní 
     povrch atd.)
 zajistí prvotní revizi a certifi kaci patřičným technikem
 předá dětské hřiště TJ do bezplatného užívání
 zajistí za tímto účelem dohodu (předávací protokol)
 pomůže s vypracováním provozního řádu (pokud byste měli 
    zájem)

TJ  bude hřiště provozovat (tedy pravidelně kontrolovat, 1x roč-
    ně zajistí prohlídku certifi kovaných odborníkem a bude pro-
    vádět opravy v případě nutnosti)

Bohužel nedošlo k dohodě, protože dle sdělení předsedy TJ pana Víta Ma-
jerka, nebyly tyto podmínky výborem TJ přijaty. Herní prvky tedy zůstanou 
v areálu školy a budou umístěny vedle multifunkčního hřiště.

Zpracovala Michaela Šebelová

O čem mimo jiné jednala Rada Obce Kunčice pod Ondřejníkem v červnu a červenci:

Důležité:
připojení objektů na kanalizaci

V rámci stavby kanalizace – východní část bylo vybudováno 173 ve-
řejných přípojek, v současné době je již napojeno 61 objektů. Termín
vyúčtování dotace ze Státního fondu životního prostředí je stanoven
nejpozději na 30. 09. 2015.
Proto znovu vyzýváme vlastníky objektů, kterým obec vybudovala ve-
řejnou část kanalizační přípojky a vyřídila územní souhlas pro soukro-
mou kanalizační přípojku a nejsou zatím napojeni na kanalizaci, aby
tak učinili pokud možno v co nejkratší době.  
Znovu připomínáme, že po položení celého potrubí kanalizační pří-
pojky a před jeho zasypáním je vždy nutno pozvat ke kontrole pana
Milana Kubína, tel. č. 734 412 707 a je nutné nejpozději do 3  dnů od
napojení se dostavit na obecní úřad za paní Danielou Kociánovou,
tel. č 725 506 902 k sepsání Smlouvy o odvádění odpadních vod. 
Do splaškové kanalizace nesmí být napojené jiné vody (např. dešťo-
vá kanalizace). Děkujeme za spolupráci.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

(Ne)oprávněné odběry vody z hydrantu
S nástupem teplého počasí monitorujeme případy zvýšeného (neo-
právněného) odběru pitné vody z hydrantů v k. ú. Kunčice pod Ond-
řejníkem bez projednání s provozovatelem vodovodní sítě. 
Neoprávněným odběrem je ohrožena nejen kvalita pitné vody, ale i ne-
odborným zacházením může dojít k poškození zařízení, poklesu tlaku, 
zavzdušnění potrubí apod. Důsledkem toho může být odstávka vody pro 
odběratele a fi nanční škoda, která vznikne provozovateli vodovodu.
Hydranty slouží hlavně k odvzdušnění a odkalení vodovodní sítě a také 
hasičským záchranným sborům pro požární účely při likvidaci požáru.
Proto je nezbytné každý nutný odběr vody, který není realizován podle 
smlouvy o dodávce vody s využitím vodovodní přípojky, předem dohod-
nut u paní Daniely Kociánová, tel. č. 725 506 902. Děkuji za pochopení

Tomáš Hrubiš, jednatel spol. Kunčická s.r.o.



3. 6. 2015 nás zastihla smutná 
zpráva o odchodu PaedDr. Zdeň-
ka Šrubaře, bývalého pedagoga 
kunčické školy, (učil zeměpis 
a výtvarnou výchovu), nadšené-
ho fotografa a milovníka výtvar-
ného umění. A právě poslední 
jmenovanou zálibu chtěl přenést 
i na své žáky. Kunčickým dětem 
a příznivcům kultury zanechal po 
sobě nezanedbatelnou stopu.  Při-
šel s myšlenkou zřídit v základní 
škole galerii s cílem umožnit dě-
tem přímý kontakt s výtvarným 
uměním, aniž by musely cestovat do městských výstavních síní. 
Oslovil proto prof. Karla Svolinského, dětem velmi dobře zná-
mého ilustrátora. Ten byl jeho myšlence nakloněn a poslal celou 
řadu prací, které pak utvořily základ expozice. V roce 1992 byla 
Galerie Karla Svolinského slavnostně otevřena. V současnosti je 
přístupná široké veřejnosti, hlavně ale slouží pedagogům i žákům 
k didaktickým účelům. V době, kdy výstavní prostory v základní 
škole vznikly, byl tento nápad ojedinělý, ale i dnes, kdy v různých 
školách existují malé výstavní síně, lze říci, že kunčická Galerie 
Karla Svolinského svým významem, rozsahem i zastoupením 
výtvarníků přesahuje náš region. Dosavadní praxe potvrzuje, že 
vkusně upravené prostory galerie jsou stále živým místem a žáky 
pozitivně ovlivňují. Bude jen velmi smutné, že návštěvníkům, 
kteří si expozici přicházejí prohlédnout, nebudu moci jméno její-
ho zakladatele PaedDr. Zdeňka Šrubaře spojit s dovětkem: „Pan 
učitel je již v důchodu, ale stále mezi nás přichází a živě se zajímá 
o dění  celé školy.“
Myslím, že si mohu dovolit za současné pedagogy, žáky i ostatní 
veřejnost napsat:  „Pane učiteli, děkujeme.“    

Markéta Jurková, správkyně galerie
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Jubilanti srpen 2015
Eliška Chrudinová .......................................................... 94 let
Marie Bordovská ............................................................. 86 let
Drahoslav Vybíralík ........................................................ 81 let
Jana Ručková .................................................................... 75 let
Ludmila Klečková ........................................................... 75 let
Václav Kovalský ............................................................... 75 let
Ladislav Michna .............................................................. 70 let
Marcela Krejčová ............................................................ 70 let
Jan Krpec .......................................................................... 70 let
Ludvík Krpec ................................................................... 65 let
Věra Kijanicová ............................................................... 60 let
Lubomír Machálka .......................................................... 60 let

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

d ě t ký h ý t í h í í

Vzpomínky

Poděkování

Rozloučení

Dne 27. 6. 2015 by se dožil 70 let pan Ladislav Střalka. Záro-
veň vzpomeneme 27. 7. 2015 patnácté výročí jeho úmrtí. Kdo
jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Manželka Libuše a děti s rodinami

Dne 1. 9. 2015 uplyne 10 let, kdy nás opustila naše milovaná
maminka, babička, paní Marie Závodná.
S láskou vzpomínají syn a dcery s rodinami láskou vzpom

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu MUDr. Janu Chovan-
číkovi a sestře Sylvě Starečkové za obětavou péči o našeho man-
žela, tatínka a dědečka Jaroslava Konvičku. Rodina Konvičkova

V měsíci červnu a červenci jsme se naposledy rozloučili s pa-
nem Josefem Vyroubalem a s paní Ludmilou Vyroubalovou, 
s panem Lumírem Konvičkou, Simonou Foltýnovou, Zdenkou 
Klímkovou, Helenou Balcarovou, Ludmilou Žáčikovou, Fran-
tiškem Poláškem , Ing. Alešem Běčákem a s Josefem Řezníč-
kem.

Dne 2. června 2015 zemřel ve věku 80 let pan PeaDr. Zdeněk 
Šrubař, učitel a dvorní fotograf obce Kunčice pod Ondřejníkem. 
Vzpomínka na jeho život prožitý v Kunčicích zůstane živá ve 
fotografi ích, které vytvořil a které nám zanechal a také v mysli 
blízkých, přátel, známých a žáků, kteří ho měli rádi a vážili si ho.

Memoriál za Simonku
27. 5. 2015 odešla naše milovaná dceruška Simonka Foltýnová. 
Děkujeme všem za projevy soustrasti. Simonka měla ráda spor-
ty všeho druhu, proto každý rok budeme v sobotu po tomto datu 
vystupovat na Skalku. Kdo jste ji měli rádi, přijďte na ni s námi 
zavzpomínat. Sraz  bude vždy ve 14:00. 

Děkujeme. Rodina Foltýnova

„Kdo žije v srdcích těch, které opustil,
ten neodešel.“

František Hrubín

Dne 5. srpna 2015 uplyne sedm let od úmrtí naší maminky D e 5 srpna 2015 u
a babičky, paní Jarmily PavliskovéJ . Dne 27. srpna 2015éé
pak uplyne pět let od úmrtí našeho tatínka a dědečka,
pana Ladislava Pavlisky.yy
S láskou a úctou vzpomínají dcery Dana a Zdeňka s rodinami.

Za Zdeňkem Šrubařem…
Posezením v příjemném a přátelském prostředí dne 13. 1. le-
tošního roku jsme s několika kolegyněmi a panem učitelem 
oslavili jeho krásné kulatiny. Nikoho z nás nenapadlo, že to 
je setkání poslední… Zavzpomínali jsme na éru jeho půso-
bení v kunčických školách, na jeho zapálení pro výuku – ať 
už pro výtvarnou výchovu nebo zeměpis. Upřímně jsme mu 
přáli hlavně zdraví…
Dříve byl nejen naším třídním, později naším kolegou a nad-
řízeným, proto mu chceme poděkovat nejen za sebe, za naši 
třídu, ale i za všechny žáky, které mnohému naučil.
Zdeňku, děkujeme! D. Heryánová, M. Kahánková

Pane učiteli, děkujeme …
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Bezpečné prožití léta
Prázdniny jsou za dveřmi, děti už se nemohou dočkat a dospělí se těší na
dovolenou. I toto odpočinkové období však není zcela bez rizik. I v létě
bychom měli dbát na základní pravidla požární bezpečnosti, aby nám
nějaká mimořádná událost nenarušila chvíle pohody.
Nezapomeňte, že v období dovolených ponecháváme na delší čas svou
domácnost bez dozoru. Před odjezdem na dovolenou proto všechny spo-
třebiče, které nemusí být nezbytně v chodu, vypněte a odpojte z elek-
trické sítě. Ideální je vypnutí celého elektrického okruhu na centrálním
jističi, spolu se zastavením plynu a vody na centrálních uzávěrech.
Během letního období zůstávají také děti bez dozoru doma častěji, než
bývá zvykem. V této době se děti mohou nudit a zpestřují si chvíle volna
různými experimenty. Snaží se například překvapit rodiče samostatně
uvařeným obědem, což nezřídka končí vzplanutím oleje na pánvi, vzní-
cením chňapky nebo utěrky. Častou příčinou požárů v tomto období
je již tradičně hra dětí se zápalkami a cigaretami v blízkosti hořlavin,
nejčas těji ve sklepích, senících nebo v lese. Děti se v tomto období také
rády „baví“ telefonováním na tísňová čísla a neuvědomují si, že mohou
blokovat volání jiných, kteří skutečně potřebují pomoc.
Při výletech do lesa nezapomínejte, že je v lese zakázáno rozdělávat 
ohně. Pokud přece jen chcete rozdělat oheň ve volné přírodě, pak pou-
ze za přítomnosti dospělých na bezpečném ohništi vzdáleném nejméně
50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.
Samozřejmostí by měla být dostatečná zásoba vody na případné uhašení

ohně rozšířeného mimo ohniště a zalití ohniště po opékání. Nazapomí-
nejte, že také při grilování je třeba dbát bezpečnostních opatření a v pří-
padě silného větru raději negrilovat vůbec. Poměrně rozšířeným nešva-
rem je grilování na balkónech bytových domů. Odlétající jiskry mohou 
zapálit přímo vybavení bytu nebo hořlavý materiál umístěný na balkó-
nech sousedů a to i ve značné vzdálenosti a třeba až za několik hodin.
Přesto, že nevěříme, že by se ještě našel někdo, kdo by v současné době 
vypaloval trávu nebo pálil jiný odpad, upozorňujeme na přísný zákaz 
těchto činností.
Velké obezřetnosti by měli také dbát lidé, kteří musí manipulovat s hoř-
lavými kapalinami. Vlivem teplého počasí dochází k intenzivnějšímu 
odpařování a rychlejšímu vzniku výbušné koncentrace. 
V horkých letních dnech se teplota v motorovém vozidle může rychle 
vyšplhat k vysokým hodnotám. Nevyplatí se spoléhat na to, že je vo-
zidlo zaparkováno ve stínu pod stromy, postupem času se slunce otočí 
a sluneční paprsky mohou dopadat přímo na vozidlo. Ponechání zvířete 
nebo dokonce dítěte v takové sauně je vyloženě hazard s jejich zdravím. 
Častým zlozvykem kuřáků je také ponechání plynových zapalovačů 
volně za čelním sklem vozidla. Na přímém slunci pak dochází k přehřá-
tí plynové náplně a k výbuchu zapalovače, který je v uzavřeném prosto-
ru vozidla často doprovázen požárem.

Bezpečné a bezstarostné prožití léta přeje
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje!

Po 4 měsících usilovných prací dobrovolníků na záchraně legendární
dřevěné horské chaty Prašivá v Beskydech se daří chatu znovu otevřít, 
aby mohla i nadále sloužit turistům. Na začátku byli dobrovolníci 4, ale
postupně se k nim začali přidávat další a dal-
ší, neboť viděli, že tento projekt má nějakou 
myšlenku. V současné době čítá  dobrovol-
nický team 90 členů a kolem Prašivé se tak 
samovolně vytvořil neformální Klub přátel 
chaty Prašivá. Této obrovské partě nadšenců, 
pod vedením iniciátorů tohoto vzkříšení cha-
ty, chatařů Martina a Michala patří ohromná 
poklona. Mnozí zde strávili nejen desítky 
až stovky hodin tvrdé práce, ale zanechali 
tu také kus svého srdce.  Návštěvníci chaty, 
patřící Klubu českých turistů, se mohou těšit 
na renovovanou historickou Bezručovu míst-
nost, velké rekonstrukce se dočkala kuchyně 
a sklad, nově obloženy byly chodby a výraz-
ně viditelnou změnou je bezesporu nový vý-

čep a bar. Další drobnější úpravy probíhají také na pokojích, chata dostala 
už i nový kotel, natřeny byly všechny vnitřní dveře, zárubně a radiátory, 
na zahradě vzniklo nové ohniště a v procesu je také nový nátěr střechy 

a horního patra věžičky. Během srpna 2015 
bude snad také po mnoha a mnoha letech ve-
řejnosti zpřístupněna rozhledna, na což se již 
nyní těší stovky lidí nejen z Moravy.
Protože práce na rekonstrukci celé chaty bu-
dou probíhat i v dalších měsících, omluvte 
tedy, prosím, omezený provoz restaurace. 
Přesto ale nemějte obavy, že by se na chatě 
Prašivá nevařilo, vybrat si můžete z několika 
polévek i hotových jídel, dále na vás čekají 
výborné přírodní mošty atd. Více aktuálních 
informací o chatě naleznete na webu: www.
ChataPrasiva.cz 

Martin Stiller, Správce chaty
Tel: 555 11 22 77, 

Email: chatari@chataprasiva.cz

ZO vzalo na vědomí:
 kontrolu usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva obce ze dne 8. 4. 2015
 informace o jednáních rady obce
 závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy za rok 

2014 včetně přílo h
 závěrečný účet Mikroregionu Frenštátsko za rok 2014 včetně příloh

ZO schválilo:
 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Kunčice pod Ondřejní-

kem, IČ: 002 96 856, sídlo Kunčice p. O. 569 a HOCHTIEF CZ a.s.,
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, č. zhotovitele: D70230/INV/2014/55
– méněpráce – neprovedení přeložky sdělovacího kabelu O2 v částce
28 681,18 Kč bez DPH

 celoroční hospodaření Obce Kunčice p. O. a závěrečný účet obce za
rok 2014 včetně zprávy kontrolní skupiny krajského úřadu o výsled-
ku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

 účetní závěrku Obce Kunčice p. O. za rok 2014
 přijetí kontokorentního úvěru a uzavření smlouvy o kontokorent-

ním úvěru č. 1682010349/2015 mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem
a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha

 úpravu rozpočtu obce č. 5/2015 v rozsahu předloženého návrhu
 Obecně závaznou vyhlášku Obce Kunčice p. O. č. 1/2015 o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
na území Obce Kunčice p. O.

 smlouvy o právu provést stavbu (předmětem smluv je právo obce pro-
vést stavbu kanalizační stoky A30)

 odkoupení pozemků pod cestou (MK) p. č. 1718/1 orná půda, o vý-
měře 64 m2 a p. č. 1717/3 trvalý trávni porost o výměře 51 m2

 přijetí daru Obcí Kunčice p. O. – pozemky pod cestou k sv. Trojicí od 
p. Leoše Řezníčka – p. č. 635/7 o výměře 179 m2, p. č. 635/8 o výměře 
298 m2, p. č. 635/9 o výměře 52 m2 a p. č. 635/10 o výměře 242 m2 a po-
věřilo radu obce k navržení, projednání a schválení darovací smlouvy

ZO pověřilo:
 fi nanční výbor provedením mimořádné fyzické inventury v ZŠ a MŠ 

Karla Svolinského, příspěvkové organizaci, Kunčice pod Ondřejní-
kem č.p. 626 v termínu dle dohody s ředitelem ZŠ a MŠ Karla Svolin-
ského 

Zpracovala Michaela Šebelová
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Horská chata Prašivá znovuotevřena

Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 
konaného dne 25. 6. 2015
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První červnovou neděli, tedy 7. 6. 2015, proběhl v areálu ZŠ 
a MŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem již 9. 
ročník Ondřejnického MTB závodu. Tropické počasí přiláka-
lo na startovní čáru téměř 120 závodníků z toho 80 dětí, což 
pořadatelský spolek MTB Ondřejník velmi potěšilo.  Dětské 
kategorie závodily v areálu školy, ty starší se pak vydaly na ná-
ročnější trať do Ondřejníka, směrem na Kozlovice, kolem Máří 
Magdaleny „po valašce“ zpátky ke škole. Absolutním vítězem 
mezi dospělými, kteří velký okruh absolvovali dvakrát, se stal 
v těsném fi niši Tomáš Kalita z Mike Bike. Nejrychlejší ženou 
byla závodnice ostravského SK Jiří Teamu Pavlína Maráčková. 
Oddíl MTB Ondřejník reprezentovali Vojta Mráz a Lukáš Šte-
fek. Vojta se statečně pral jak s náročným terénem, tak s velkou 
konkurencí a závod dokončil na sedmém místě. Lukášovi opět 
štěstí nepřálo, když v prvním kole chytil defekt. Ač pořadatelů 
bylo o šest méně než v předchozích letech, organizace proběhla 
bez větších problémů a nutno dodat, že to byl jeden z našich 
nejvydařenějších závodů. 
Chtěli bychom poděkovat škole za poskytnutí prostor, SRPdŠ 
za občerstvení, bez kterého bychom se v takovém počasí jen 
těžko obešli, obci Kunčice pod Ondřejníkem za stálou podporu, 
pekárnám Turkova v Tiché a Lomná, společnosti Block a v ne-
poslední řadě také všem pořadatelům a závodníkům.                              

Za MTB Ondřejník Gabriela Mynářová

RE KORDNÍ
ONDŘEJNICKÝ 

MTB ZÁVOD
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Zastupitelstvo Obce Kunčice pod Ondřejníkem se na svém zasedání dne
25.6.2015 vydalo Obecně závaznou vyhlášku Obce Kunčice pod Ondřej-
níkem č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů a nakládání  se
stavebním odpadem na území obce Kunčice pod Ondřejníkem. 
Tato vyhláška nabyla účinnosti 13. 7. 2015
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušila Obecně závazná vyhláška
obce č.1/2001 ze dne 17. 12. 2001 o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem. Plné znění vyhlášky naleznete na webu obce v sekci Obecně
závazné vyhlášky, zde přinášíme stručný přehled.

Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na složky:

a) Biologické odpady rostlinného původu,
b) Papír včetně nápojových kartónů, 
c) Plasty včetně PET lahví,  
d) Sklo,
e) Kovy, kovové obaly,
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad je komunální odpad po stanoveném vy-

třídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).

Shromažďování tříděného odpadu
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob – kon-
tejnery 1100 l, které jsou umístěny na trvalých stanovištích na veřejném
prostranství (viz. přiložená tabulka s přehledem umístění barevných kon-
tejnerů).
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Papír, nápojový kartón - barva modrá 
b) Sklo - barva zelená  
c) Plast, včetně PET lahví, kovové obaly (např. plechovky, víčka) – bar-

va žlutá
Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunál-
ních odpadů, než pro které jsou určeny.

Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz nebezpečných odpadů je zajišťován 2 x ročně mobilním svo-
zem oprávněnou osobou na předem vyhlášených stanovištích přímo do
zvláštních sběrných kontejnerů. 

Sběr a svoz objemného odpadu
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům ne-

může být umístěn do sběrných nádob (např. nábytek, matrace, koberce, 
apod.). Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován 2x ročně rozmístěním 
velkoobjemových kontejnerů na přechodných stanovištích.

Pozn.: Nejbližší termín sběru a svozu nebezpečných a objemných od-
padů je 12.9.2015. Termíny v roce 2016 budou  23.4.a 10.9.

Shromažďování biologických odpadů rostlinného původu
Biologické odpady rostlinného původu se odkládají do kompostérů u ro-
dinných domů a rekreačních chat.
Biologické odpady rostlinného původu, které nejsou kompostovány v mís-
tě vzniku, lze odkládat do speciálních kontejnerů na přechodných stano-
vištích celoročně. O umístění kontejnerů nyní jednáme a řešíme způsob 
zpracování bioodpadu.

Pozn.: V rámci projektu zkvalitnění nakládání s odpady zbývá vy-
dat cca 100 ks kompostérů. RO rozhodla, že do konce srpna budou 
kompostéry na obecním úřadě vydávány pouze chatařům (komposté-
ry určené pro chaty) a poté bude možno zbytek kompostérů rozdat 
majitelům RD (jako 2. kompostér pro RD). Majitelé RD si budou moci 
kompostéry vyzvednout v týdnu od 31.8.-2.9.  (případně od 7.9. do 
9.9.) v areálu pily v době od 13:00 do 17:00. Kontaktní osoba pro výdej 
kompostérů v uvedeném období je pan Milan Řeha: tel. č. 734288922

) p y p ý j

Shromažďování směsného komunálního odpadu
Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhláš-
ky se sběrnými nádobami rozumějí: 

a) popelnice 110 l, 120 l, 240 l, kontejnery 1100 l, pytle s logem určené 
ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích 
v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního od-
padu.

Nakládání se stavebním odpadem
Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební od-
pad není odpadem komunálním. Stavební odpad lze použít, předat či od-
stranit pouze zákonem stanoveným způsobem. Pro odložení stavebního 
odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odve-
zen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.
Zapůjčení velkého kontejneru na odpad o objemu cca 10m3 je zdarma. Obec 
zajistí na základě objednávky přistavení, dopravu a odvoz na sládku. Cenu 
za výše uvedené, včetně poplatku za uložení na skládce ve Staříči dle plat-
ného ceníku fi rmy SKLADEKO s.r.o. platí objednatel. Např. cena za uložení 
stavebního odpadu bez dopravy: cihla 150,- bez DPH/t; směsný stavební 
a průmyslový odpad 1300,- bez DPH/t. Cena za dopravu je fakturována do-
pravcem. (Objednávky u paní Danuše Svobodové tel.- 725 506 903).

Náplň práce:
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD (Strategie komunitně ve-

deného místního rozvoje),
administrativní i programový pracovník pro fungování MAS, 
účast na tvorbě strategických dokumentů,
zajišťování chodu kanceláře MAS, 

zajišťování správy webu www.masfrydlantskobeskydy.cz,
vedení korespondence a agendy MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s., 
komunikace se členy MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s., 
příprava podkladů pro konání valné hromady (VH) a výkonné rady (VR),
vyhotovování zápisů z VH a VR a distribuce pozvánek,
evidence dokladů,
komunikace a spolupráce s Národní sítí MAS ČR (NS MAS ČR),
komunikace a spolupráce s členskými MAS v rámci Krajského sdružení 
(KS) NS MAS  ČR Moravskoslezského kraje, 
komunikace s úřady (písemná evidence a obsah této komunikace),
kontrola naplňování cílů SCLLD, 
vedení agendy MAS, 
zajišťuje fi nanční plánování a připravuje návrh rozpočtu MAS.  

Požadujeme: 
ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu (Mgr., Ing.),
orientace v oblasti strukturálních fondů EU a jiných dotačních zdrojů,
znalost principů hospodaření všech typů subjektů (podnikatelská sféra,

obce, neziskové organizace aj.),
výhodou je znalost fungování samosprávy a státní správy,
účast na tvorbě strategických dokumentů,
dobrá znalost práce na PC (excel, word),
 iniciativnost, samostatnost, spolehlivost, fl exibilita, pečlivost,
 trestní bezúhonnost – doloženo výpisem z rejstříku trestů,
aktivní znalost anglického jazyka,
 řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič.

Nabízíme: 
zodpovědnou a samostatnou práci,
tvůrčí pracovní prostředí,
prostor pro seberealizaci a osobní rozvoj,
zajímavá práce pro místní akční skupinu v příjemném pracovní prostře-

dí, příležitosti pro profesní a osobní rozvoj, interní školení s různorodou 
tematikou, zajímavé ohodnocení,

nástup možný od 1. 9. 2015
Vaše pracovní nabídky včetně motivačního dopisu, strukturovaného ži-
votopisu, výpisu z rejstříku trestů (ne starší 90 dní) a předpokládaného 
hrubého mzdového ohodnocení zasílejte do 21. 8. 2015 na adresu pově-
řené společnosti HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec, k rukám 
ing. Mariana Razimy s označením „Vedoucí zaměstnanec pro realizaci 
SCLLD“ nebo na email marian.razima@hrat.org s předmětem mailu „Ve-
doucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD“.

NOVÁ VYHLÁŠKA O KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADU

MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici 
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).



V úterý 23. 6. se v Prosper Golf Resortu v Čeladné uskutečnil 
historicky první turnaj dvou základních škol ve SNAG golfu. 
Počasí nám bohužel nepřálo a na turnaj nám vyšlo jediné dešti-
vé dopoledne v celém týdnu. I přesto by bylo škoda turnaj rušit 
a tak byl celý přesunut z venkovních prostor do společensko-
-kongresové haly Resortu. Mezi zástupci škol byly převážně 
děti z prvního stupně ZŠ Kunčice pod Ondřejníkem a ZŠ Če-
ladná, ale pomáhali a později také vyzkoušeli SNAG golfové 
hřiště i jejich starší spolužáci a zapisovatelé. Hned po příjezdu 
do Resortu čekalo děti asi 40-ti minutové rozcvičování a poté 

už samotný turnaj. Z každé školy hrály celkem 4 družstva po 
čtyřech až pěti hráčích. Celý turnaj trval zhruba hodinku a půl. 
Hrálo se na rány, přes překážky a počítaly se i auty. Na rozdíl 
od desetiboje, fotbalu či jiných sportů, ve SNAG golfu zvítězí 
ten, kdo má bodů nejméně. Po odehrání turnaje probíhala volná 
zábava, další soutěže o nejpřesnější ránu jak po zemi tak i vzdu-
chem a bylo dost času chystat diplomy a odměny pro děti.
Při vyhlašování vítězů byly odměněny první tři, respektive čty-
ři družstva, protože 3. místo bylo nečekaně dělené. Každý hráč 
vítězných družstev si odnesl diplom na památku a něco dobré-
ho na zub. Abychom rozdali radosti co nejvíce, byli vyhlášeni 
a odměněni také první čtyři nejlepší střelci a čtyři nejpřesnější 
hráči a nakonec byla vyhlášena vítězná škola, kterou se stala 
ZŠ Čeladná.
Rádi bychom tímto poděkovali, za drobné občerstvení a dary 
pro děti, panu Milanu Heinzovi a Tomáši Kohutovi.
Umístění družstev:

1. místo – Čeladná
2. místo – Čeladná
3. - 4. místo – Kunčice p. O.
3. - 4. místo – Kunčice p. O.
5. místo – Kunčice 
6. místo – Čeladná
7. místo – Čeladná
8. místo – Kunčice

Celkově tedy zvítězily děti z Čeladné, ale na příštím turnaji, 
který bychom rádi uspořádali opět na konci září, či v říjnu, se 
může stav obrátit! Takže děti – stačí jen více trénovat!

Za Prosper golf resort Čeladná, Marie Šebestová
Foto: Marie Šebestová
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Turnaj Základních škol ve SNAG golfu

A kdo soutěžil za Kunčice?
Ve školním roce 2014-2015 měly děti na prvním stupni ZŠ mož-
nost poznat novou sportovní aktivitu - SNAG golf. Pod vedením 
zkušené hráčky a trenérky golfu si děti mohly vyzkoušet a natré-
novat údery speciálními  snag  golfovými holemi a míčky. Mnohé 
děti tato aktivita zaujala a na schůzky s trenérkou se těšily.  Aby 
si děti mohly v praxi vyzkoušet, jak probíhají skutečné závody,  
Prosper Golf Resort Čeladná uspořádal pro děti z naší školy a zá-
kladní školy v Čeladné,  turnaj ve SNAG golfu. Akce se konala 
23. 6. 2015 v prostorách golfového hřiště  Resortu Čeladná. Naši 

školu reprezentovali žáci 1.- 4. třídy, za Čeladnou nastoupili žáci 
3. a  4. třídy. Se zapisováním bodů v jednotlivých družstvech po-
máhali žáci 8. třídy. Na turnaji proběhly tři soutěže. 
 V soutěži družstev naši žáci získali dvě třetí místa: družstvo 
čtvrťáků- L. Polášková, K. Menšík, K. Tofl ová, V. Bartošová 
a družstvo druháků - J. Madryová, D. Káňa, M. Zbořilová a T. 
Davidová.  V soutěži střelců  jednotlivců na  4. místě skončila 
T. Pavlíčková (1. tř.), na 3. příčce se umístila K. Tofl ová (4. tř.). 
V soutěži o nejpřesnějšího hráče získal 4. místo Dalibor Káňa, 
3. se umístila Monika Zbořilová, 2. místo obsadila L. Poláš-
ková.  Na závěr byly dětem předány diplomy a sladká odměna 
a děti se vracely zpátky do školy spokojené se sportem. 

I. Myslikovjanová
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Co Vás letos čeká?
Skvělé jídlo a pití
Tradičně výborné občerstvení místních spolků a sdružení.
Bramborové placky, kýta, žebra, pečené ryby, palačinky,
domácí burgery, grilované speciality, pivo, limo, cukrár-
na, kavárna a další.
Zábava a adrenalin
5 velkých nafukovacích atrakcí – 4 letošní novinky fi rmy
Aquazorbing - tsunami, vojna, crazy tunel, funcity  a zná-
má fi ght aréna. Pokud nám bude přát počasí, tak budou
nafouknuty a naplněny bazény na aquazorby a lodičky.
2 velké atrakce budou umístěny v tělocvičně. Provoz ven-
kovních atrakcí 14:00-19:30. Provoz 2 velkých atrakcí
uvnitř 14:00 – 21:00. Dále ČSOP Skalka postaví v lomu
lanovku pro děti. A u včelařů si zase budete moci roztočit 
kolo štěstí.
Kulturní program
15:00 slavnostní zahájení výstavy v Galerii Karla Svolin-
ského u příležitosti oslav 20. výročí založení folklórního
soubo ru při MŠ „Dolňánek“. Výstava bude dále otevřena
do 18:00 hod. Od 16:00 vystoupení (nejen) Kunčických
dětí. Cca od 19:30 koncert Neo Chess Sunny Rock ́ n´ Roll.

Sport 
„Kunčický víceboj“ – sportovní úkoly pro děti a dospělé 
a tradiční podvečerní utkání mezi horním a dolním konce
ve fotbale.  Novinky: „Snag golf“ ve spolupráci s Prosper 
golf resortem a  „Cornhole“  - jednoduchá zahradní a ven-
kovní hra pro všechny věkové kategorie.

Podrobnosti (včetně místa konání) na plakátech a na webu
obce koncem srpna. Nezapomeňte, že akce se koná za kaž-
dého počasí. Změna programu vyhrazena. Srdečně zveme.

Informační portál 
pro spotřebitele

Portál spotrebitele.dtest.cz přináší aktuální zprávy se 
spotřebitelskou tématikou z České republiky i zahraničí. 
Čtenáři a čtenářky tu najdou informace, které by neměly 
uniknout žádnému informovanému spotřebiteli.
Mnohdy platí, že za běžné považujeme věci, které jsou 
v mezinárodním kontextu spíše výjimečné. Jindy máme 
naopak pocit, že určitý spotřebitelský problém je pouze 
českým specifi kem, a přitom v zahraničí narážejí spotře-
bitelé na podobné obtíže. Smyslem portálu spotrebitele.
dtest.cz je proto umožnit českému spotřebiteli rozšířit své 
obzory o informace, které se v médiích obvykle neobjevu-
jí a které přispívají k lepší orientaci v oblasti spotřebitelské 
problematiky.
Články na portálu jsou přehledně tříděny podle sledo-
vaných kauz, nejčastějších problémů, zákonů, institucí 
a spotřebitelských organizací.
Portál provozuje dTest, největší spotřebitelská organizace 
v České republice.

DEN OBCE
SE BLÍŽÍ

12. ZÁŘÍ 2015
OD 14:00
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Velký sportovní úspěch
V termínu 20. - 21. 6. 2015 se konalo na Olešné u Frýdku - Místku otevřené mistrovství ČR v extrémním 24h 
inline maratonu. Závodu se již tradičně účastní naši mladí sportovci Adam Čajánek a Karolína Vyroubalová. 
Adam se spolu se Simonou Tofl ovou z Čeladné stal ve své kategorii mistrem ČR a celkově se umístili v kategorii 
sport (dvojice) na třetím místě. Karolína se spolu se svým čtyřčlenným týmem umístila ve své kategorii na čtvrtém 
místě. Oběma  blahopřejeme, jak k pěknému sportovnímu výkonu, tak k dosaženému výsledku.
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Řáádkkoová innzercce
Pracovní příležitost

Restaurace Huťařství (Huťo) v Kunčicích p. O. hledá číšníka/
servírku na HPP. V případě zájmu volejte +420 732 476 347, 
556 311 521. www.facebook.com/hutarstvikpo
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK. Sklad Trojanovice 
– Bystré.  Dříví naštípané na prostorové metry (rovnané), špal-
ky. Možnost dovozu odběrateli. Telefon: 603 315 738.

Odvoz na ČOV Kunčice pod Ondřejníkem, Frenštát p. R.
• Dovoz užitkové vody, napouštění čističek, jímek vodou.
• Mulčování zahrad, příkopů i drobných náletových dřevin 

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

tel. 604 693 404

Nabídka služeb s fekálním vozem
– žumpy, septiky, čističky
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Přehled umístění separačních kontejnerů
Č.stan. Plast Sklo Papír Adresa

1 1 1 1 U LÁVKY
2 1 1 1 U TERCIE
3 2 2 2 U HUŤAŘSTVÍ
4 1 1 1 U ZŠ
5 2 1 1 NA KOPEČKU
6 1 1 U KINA
7 2 1 1 U JURKA
8 1 1 1 HOSPODA MARALÁK
9 2 1 1 KOLIBA TICHÝ
10 1 1 KONZUM STILLER
11 2 1 1 RAKOVEC
12 1 1 ROZDÍLNÉ
13 2 1 1 KOLIBY
14 2 1 1 NA ROZCESTÍ
15 2 1 1 U KOSTELA
16 1 1 1 HRUŠOVANKA
17 1 1 SBD
18 1 U ATS POD STOLOVOU
19 1 ZA RUSKÝM KOSTELÍKEM
20 1 1 1 HASIČÁRNA
21 1 1 1 LES U  V. STŘALKY
22 1 1 VALAŠSKÁ U p. Janáče
23 1 POD RELAXEM k p. Heczkové

Celkem      30 20        18

Pronájem ASA  17 9 6   
OBEC   4 1 3
EKOKOM  9 10 9

Celkem kontejnerů 1100 litrů  68 ks, z toho 32 ks ve vlast-
nictví fi rmy A.S.A., 8 ks ve vlastnictví obce Kunčice pod 
Ondřejníkem a 28 ks ve vlastnictví Ekokomu.

V sobotu 12. září 2015 proběhne v naší obci sběr nebez-
pečných a velkoobjemových odpadů. 

Sběr nebezpečných odpadůp ý p  provede fi rma A.S.A., spol. s r.o., 
provozovna Ostrava,  Frýdecká 740, 739 32 Vratimov,   na ná-
sledujících stanovištích:
- u autobusové zastávky  „U lávky“ 
  (dolní část obce) od 8.30 do 9.00 hodin
- u kostela (dolní část obce)   od 9.15 do 9.45 hodin
- u autobusové zastávky „Huťařství“   

od 10.00 do 10.45 hodin
- u autobusové zastávky „Rozcestí ČD“ - pozor změna!p

od 11.15 do 12.00 hodin

       V uvedené době bude moci každý občan nebo vlastník ne-
movitosti obce Kunčice p. O. odevzdat na tomto místě k likvi-
daci následující odpady: olejové automobilové fi ltry, plechovky 
se zbytky barev, autobaterie i s elektrolytem, zářivky, znečiště-
né láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůd-
ců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté mo-
torové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od 
škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od 
sprejů, opotřebené pneumatiky (bez disku!). 

       Při odvozu nebezpečného odpadu bude odvezen i elekt-
roodpad,  který bude odvezen do místa zpětného odběru. Jed-
ná se hlavně o televizory, videa, DVD, reproduktory, yy počítače,
kopírky, rádiomagnetofony, discmany, fotoaparáty, zesilovače, 
elektrické hudební nástroje, skenery, telefonní ústředny, mobilní 
telefony, vysílačky, svítidla, elektronické hračky, videohry, lékař-
ské přístroje, apod.  Všechny elektrospotřebiče musí býty p ý úplné, p ,
aby mohly být odebrány zdarma jako elektroodpady y ý y j p .
Elektrospotřebiče třídy 1,2,6 - chladničky, mrazničky, pračky, 
sušičky, myčky nádobí, sporáky, trouby, mikrovlnné trouby, vy-
savače, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické nože, 
kávovary, holící strojky, budíky, ventilátory, vysoušeče vlasů, 
vrtačky, pily, šicí stroje, svářečky, elektrické sekačky a zářivky
předejte v sobotu 12. září 2015 od 8-12 hodp j do sběrného místa 
obce, které je v areálu pily Kunčice p. O. čp. 803 (vedle Ziků) 
a kde mohou občané obce, kdykoli po dohodě s pracovníkem 
obce p. Řehou tel.  734 288 922, elektrospotřebiče odevzdávat.   
Využijte možnosti odevzdat elektroodpad bezplatně do místa 
zpětného odběru a sběrného místa obce a nepřistavujte je ke kon-
tejnerům na tříděný odpad ani je nevhazujte do kontejnerů a po-
pelnic na komunální odpad! Drobný elektroodpad můžete během 
celého roku odevzdávat do kontejnerů na elektroodpad na stano-
vištích u kostela, u Huťařství, na rozcestí ČD a u železničního 
přejezdu pod ruským kostelíčkem.
Upozornění!
Nebezpečný odpad vozte prosím na stanoviště pouze v uve-
denou dobu, aby jej mohli pracovníci odborné fi rmy od Vás 
přímo odebrat! 
Velkoobjemové odpadyj p y, které nelze uložit do běžných po-yy
pelnic na domovní odpad, budou sbírány  rovněž v sobotu 
dne 12. září 2015.

Do přistavených kontejnerů je možno bezplatně uložit např. 
matrace, hadry, které nejsou znečištěné ropnými produkty, části 
nábytku, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, kočárky a pod.

Do kontejnerů nesmí být ukládán stavební a demoliční 
odpad, skleněné střepy, papír, drobný plast, tráva, větve stro-
mů, uhynulá zvířata, jiný organický odpad a běžný domovní 
odpad.
      U každého sběrného místa bude pověřený pracovník, který 
v případě potřeby upřesní skladbu ukládaného odpadu. Respek-
tujte prosím jeho pokyny. Kontejnery na velkoobjemový odpad 
budou v sobotu rozmístěny na následujících stanovištích pouze 
v níže uvedených časech:
1. u autobusové zastávky  „U lávky“  8 - 10 hod.
2. parkoviště u kostela  8 - 10 hod.
3. u autobusové zastávky „Huťařství“  8 - 11 hod.
4. u autobusové zastávky „Rozcestí ČD“- pozor změna!p
 8 - 12 hod.
5. u železničního přejezdu pod ruským kostelíkem  

8 - 11 hod.
6. u vodní nádrže v Kolibách 8 - 11 hod.
7. u p. Vlastimila Píchy 8 – 10 hod.
8. u Koliby pod Stolovou  8 – 10 hod.
Upozornění!
Na daná stanoviště přivážejte prosím velkoobjemový odpad 
až od vyznačené doby, tj. od 8.00 hodin do doby uvedené 
u jednotlivých stanovišť. Po uvedené době již odpad na stano-
viště nevozte, nebude možné jej pak odvézt! 
Sběr železného šrotu proběhne až na jaře 2016!

Danuše Svobodová, pracovník OÚ

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
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Český statistický úřad organizuje v druhé polovině roku 2015 
a začátkem roku 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové 
šetření o energetické spotřebě v domácnostech.

Historie
Doposud byla v České republice provedena dvě dotazníková šet-
ření o energetické spotřebě v domácnostech. První se uskutečnilo 
v roce 1997 v rámci pilotního projektu PHARE organizovaného 
Eurostatem. Druhé a zároveň poslední šetření proběhlo v roce 
2004. Šetření proběhlo u 40 000 domácností.
 
Důvod realizace šetření
Výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech (ENER-
GO 2015) je realizováno v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Šetření je realizováno na základě požadavku nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 
o energetické statistice v platném znění a Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetic-
ké účinnosti a dalších mezinárodních a národních potřeb.
 
Cíl šetření
Hlavním cílem šetření je získat aktuální údaje o spotřebě paliv 
a energií v domácnostech podle účelu použití na konkrétní čin-
nost (na vytápění vnitřních prostor, na chlazení vnitřních prostor, 
na ohřev vody, vaření, osvětlení a ostatní koncové užití), dále pak 
údaje o energetické účinnosti vybraných spotřebičů a spotřeby 
obnovitelných druhů energie.
 
Obsah šetření
Základní sociálně-demografi cké charakteristiky vybrané do-
mácnosti, základní technické parametry daného obydlí, spotřeba 
paliv a energií používaných v domácnostech včetně účelu jejich 
využití, informace o energetické účinnosti vybraných spotřebičů, 
spotřeba pohonných hmot.

 
Rozsah šetření
Jednotkou šetření je bytová domácnost, která obvykle bydlí ve 
vybraném bytě. Není rozhodující, mají-li osoby v šetřeném bytě 
trvalý, dlouhodobý, přechodný nebo nehlášený pobyt.

Velikost výběrového souboru je odvozena především z počtu 
obyvatel daného okresu a kraje. Celkem bude osloveno přibližně 
20 000 domácností z celé České republiky. Deset tisíc responden-
tů bude dotázáno v návaznosti na Výběrové šetření pracovních 
sil. Dalších deset tisíc bytů bude nově vybráno zcela náhodným 
výběrem z Registru sčítacích obvodů a budov.
 
Termín sběru dat
Šetření se uskuteční v období od 7. července 2015 do 15. ledna 
2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.
 
Forma sběru dat
Rozhovor tazatele s domácností.
 
Ochrana individuálních dat
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných 
údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných po-
žadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování 
a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených 
skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní stati-
stické službě.
 
Využití dat publikování výsledků (kdy budou výsledky a pro 
koho)
Výsledky ze šetření najdou široké uplatnění. Například se využijí 
při tvorbě energetické politiky státu (včetně oblasti dotací a ener-
getických úspor) či ke srovnání spotřeby energie našich domác-
ností s ostatními členskými státy Evropské unie.
 
Zveřejnění výsledků
Výsledky ze šetření budou k dispozici v říjnu 2016.

Kontaktní osoba Krajské správy ČSÚ pro toto šetření je Ing. Eva 
Kramolišová, tel. 595 131 212.

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/energo-2015

ENERGO 2015
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Každý kněz nebo správce farnosti měl vždy ve svém okolí ře-
meslníky, kteří dokázali obnovit umělecká díla v kostelích nebo 
v kaplích. Říkalo se jim tehdy pozlacovači, nebo řezbáři. Tak 
začínal také můj strýc František Bittner (1884-1948). U Pav-
la Lanze ve Frýdku se v roce 1901 vyučil pozlacovačem a měl 
značné zakázky v celé monarchii. U něj se pak pozlacovačem 
vyučil můj otec Bohumír Bittner (1927-2005), který již v roce 
1975 získal osvědčení ministerstva kultury jako „Mistr umě-
leckořemeslné práce oboru pozlačovač“, vypráví současný 
šéf staříčského restaurátorského ateliéru Petr Bittner (*1954). 
Já jsem se u otce vyučil a vystudoval jsem střední umělecko-
průmyslovou školu v Uherském Hradišti. Moji kluci Miroslav 
(*1982) a Jan (*1981) získali praxi v naší dílně a Jan je napří-
klad jako absolvent Vysoké školy výtvarných umění v Bratisla-
vě velice kvalifi kovaný „restaurátor malířských uměleckých děl 
na plátně a na dřevěných deskách“. A všechnu práci provádí-
me v dílně, ve které pracoval náš strýc i otec. Stala se svědkem 
mnoha oprav a restaurování vzácných uměleckých děl z kostelů 
Moravy i kostelů ze zahraničí. 
A tak se stalo, že zakázka na restauraci (obnovu) ikonostasu 
dřevěného kunčického kostelíka, zasvěceného sv. Prokopu a sv. 
Barboře, putovala do Staříče. Na snímcích Petr Bittner (otec) 
a MgA. Jan Bittner (syn) 2. června 2015 s již restaurovanými 
částmi kunčického kostelíka den před jejich odvozem zpět do 
Kunčic pod Ondřejníkem. 

Dřevěný kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem je významnou kul-
turní památkou. Byl postaven někdy na přelomu 17. a 18. století 
v obci Hliňanec (oblast Mukačevo) a je jeden z pěti kostelů, které 
byly na území nově vzniklého Československa přemístěny z Pod-
karpatské Rusi.  
Tam jezdíval za přírodou (nikoli lovit zvěř, jak se někde občas 

Když se umění protne s duší
Petr Andrle



148/2015

píše) také centrální ředitel Vítko-
vických kamenouhelných dolů 
Ing. Eduard Šebela (1878−1952), 
který měl rekreační vilu na hra-
nicích mezi tehdejšími Velkými 
Kunčicemi a Čeladnou. Pracoval 
aktivně v „Okrašlovacím spolku 
pro Velké Kunčice, Čeladnou 
a okolí“, který založil v roce 
1903 MUDr. Jan May. Nedílnou 
součástí jeho chování byl prvek, 
který dnes označujeme jako al-
truismus. S tímto termínem při-
šel jako první spoluzakladatel 
sociologie, francouzský myslitel 
Auguste Comte (1798−1857). 
Eduard Šebela totiž pomáhal, 
kde se dalo. A když se mu místní 
lidé v obci Hliňanec svěřili, že 
mají sice nový zděný kostel, ale 
že nestačí udržovat původní dře-
věný kostel sv. Archanděla Mi-
chala, nabídl se, že kostel odkou-
pí a převeze na Moravu. I tak se 
stalo. Dřevěný kostelík byl roze-
brán, převezen do Velkých Kun-
čic jako dar ing. Šebely okrašlo-
vacímu spolku. Členové spolku 
si vzali na starost organizaci vý-
stavby kostela, který dostal nový 
název − kostel sv. Prokopa a sv. 
Barbory, když oba světci jsou 
patrony horníků, jímž Eduard 
Šebela také byl. Místo pro stavbu 
kostela bylo vybráno strategicky 
na návrší zvaném „Na Humenci“. 
Mnohé části kostelíka musely být 
doplněny a obnoveny, protože 
byl již v době převážení místy 
zchátralý. 
23. srpna 1931 byl kostelík znovu 
vysvěcen světícím olomouckým 
biskupem Msgre. ThDr. Janem 
Stavělem (na snímku nahoře na 
předchozí straně) za asistence teh-
dejšího správce kunčické farnosti 
P. Ignáce Chytila. A současně zde 
byla oběma knězi sloužena první 
mše. Dlužno připomenout, že se 
zde zcela náhodou o šest let poz-
ději, dne 16. prosince 1937, konala 
svatba Milady (1914−1954), dcery 
Eduarda Šebely. A právě to dalo 
vzniknout dodnes tradovaným 
pověstem o tom, že kostelík byl 
přivezen z důvodů oné svatby. 
Tak to v žádném případě nebylo. 
V roce 1963 byl na pozemku ve-
dle kostelíka založen urnový háj.

Skvostnou součástí vnitřního 
vybavení pravoslavného koste-
líka je bohatě vyřezávaný iko-

Ikonostas v jeho plné obnovené kráseIk t j h l é b é k á

Slavnostního aktu se zúčastnil Ing. Jan Bartošek, místopředseda KUD-ČSL a místopředseda Sl t íh kt úč t il I J B t š k í t ř d d KUD ČSL í t ř d d
Poslanecké sněmovny PČR a také starosta obce Dobrá, senátor Ing. Jiří Carbol s chotí. Mezi 
hosty byli i starosta obce Čeladná Pavol Lukša a ředitel Beskydského rehabilitačního centra 
MUDr. Milan Bajgar. Vzácné hosty přivítal starosta obce Kunčice pod Ondřejníkem Ing. To-
máš Hrubiš.  Na kostelíku sv. Prokopa a sv. Barbory zavlály společně vlajka České republiky 
a vlajka Vatikánu (na snímku pod vlajkami ofi ciální hosté a strůjci slavnostního aktu). 

Záběr ze mše svatéZábě š té
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nostas. V tom se liší od 
katolických kostelů, které
mají hlavní oltář a oltáře
boční. Ikonostas je stěna
s průchody, kterou tvoří
ikony, sestavené v něko-
lika řadách, jejichž výje-
vy obsahují nejdůležitější
příběhy křesťanské víry.
Jde vlastně o jakousi vi-
zuální pomůcku k pocho-
pení obsahu a fi lozofi e
křesťanství. Eduard Šebela
původní ikonostas trochu
doplnil. Znal dobře obraz
sv. Prokopa a sv. Barbory
v hornické kapli jámy Ša-
lamoun. Obraz byl vlastně
první zakázkou pozdějšího významného malíře a grafi ka Karla 
Špillara (1871−1939), kterou po ukončení studií na Umělecko-
průmyslové škole v Praze získal. Ing. Šebela zařídil přemístění 
onoho obrazu, který se stal součástí ikonostasu. Obraz byl bo-
hužel v roce 1983 z kostelíka ukraden. 
Kostel musel být ve své historii mnohokrát opravován, nakonec 
dostal podezdívku, novou střechu a byly vyměněny některé trá-
my. O jeho opravách, dovednosti a obětavosti kunčických far-
níků v druhé polovině minulého století by bylo možno napsat 
celou knihu.
Zub času je však neúprosný. Stav ikonostasu se zhoršoval (na 
snímku výše vidíte poničenou jednu z ikon). Proto bylo roz-

hodnuto vzácnou památku restaurovat. Značné náklady na sebe 
vzalo Ministerstvo kultury ČR a k jejich úhradě výrazně při-
spěla i obec Kunčice pod Ondřejníkem. Celkové náklady na 
restaurování činily 800 000 Kč.
Takže v říjnu 2014 si restaurátoři Bittnerovi odvezli ikonostas 
do své dílny ve Staříči a v červnu 2015 ho zrestaurovaný znovu 
instalovali. Pochopitelně, že vše nebylo tak jednoduché. Iko-
nostas musel být rozebrán do nejmenších částí, které musely 
být místy znovu pozlaceny, přelakovány, obnoveny, obroušeny, 
malba obrazů musela být někde doplněna či oživena. Restaurá-
toři na této zakázce pracovali od října 2014 dvanáct hodin den-
ně včetně sobot a nedělí. Málokdo si totiž dokáže představit onu 
nimravou, pečlivou a stále nekončící práci, k níž je třeba nejen 
řemeslné dovednosti, ale také znalosti technologických postupů 
a výtvarného nadání. A také lásky k tomuto řemeslu, které je 
spíše velice ušlechtilou řeholí. Zakázka byla rozhodně svěřena 
do správných rukou. 
Nu a 12. července 2015 se hodinu před polednem konala mše 
svatá, jejímž hlavním celebrantem byl Mons. Martin David, 
generální vikář Ostravsko-opavské diecéze, spolucelebrova-
li P. Dr. Mariusz Rozsewski z farnosti kunčické a čeladenské, 
P. ThDr. doc. Ondrej Slodička z Ostravy a P. Jaroslav Marek 
z Kunčic pod Ondřejníkem. A současně bylo požehnáno ob-
novenému ikonostasu.  Mše s žehnáním, kterou zorganizovala 
kunčická farnost a obec Kunčice pod Ondřejníkem, se stala vý-
znamnou společenskou událostí. 

(Z připravované publikace „O lidech v Beskydech a o pozo-
ruhodných památkách a přírodních zajímavostech I“, která 
vyjde péčí Okrašlovacího spolku Rozhledna v listopadu 2015.)

Část restaurovaného ikonostasuČá t t éh ik t
Výuční list pozlacovače Františka Bittnera, zakladatele fi rmy. Vý č í li t l č F tišk Bitt kl d t l fi

(Foto: archiv a Josef Konečný)
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Projektový výlet Praha-15.-16. 6. 2015

Výlet na kolech

Divadelní představení

S dětmi a paní učitelkou Heryánovou jako hlavním průvodcem
jsme navštívili Českou televizi. Zde si žáci vyzkoušeli práci ka-
meramana, moderátora se čtecím zařízením, účastnili se natáče-
ní vysílání Kouzelné školy. Vyzkoušeli si i kostýmy z pohádek 
a nakoukli pod pokličku tvorby pořadů v naší největší televizi.
Druhý den jsme zhlédli interaktivní výstavu Gateway to Space,
kde děti vstoupily mj. na palubu MIRu, mohly si obléknout ast-
ronautický skafandr, otestovaly se na gyroskopu, zda by mohly
fungovat ve Vesmíru, pilotovaly kosmickou loď a dozvěděly se

spoustu informací z historie dobývání Vesmíru člověkem. Pů-
vabná a zároveň poučná byla i plavba lodí po Vltavě s komen-
tářem profesionálního průvodce. Završením výletu bylo, že si 
děti samy zahrály na průvodce. Každá dvojice si již ve škole při-
pravila jednu památku z Královské cesty a na místě ji ostatním 
odprezentovala. Po návratu v předmětu  angličtiny si ještě žáci 
připravili průvodcovský text právě v anglickém jazyce. Výstu-
pem pro rodiče bude prezentace, kterou zhlédnou v září na třídní 
schůzce. A. Charbuláková, třídní učitelka 6. třídy

 Ve čtvrtek 11. června byla skupinka 
žáků sedmé třídy připravena na ko-
lech vyrazit na krásnou projížďku, 
vedoucí z Kunčic pod Ondřejníkem 
přes Čeladnou, údolím Čeladenky 
a na Martiňák. Pak nás čekal jen pa-
rádní sjezd na Horní Bečvu, kde bylo 
připraveno ubytování v kempu U pře-
hrady. Krásné počasí dětem umožnilo 
koupání v přehradě. Druhý den před 
námi byla zpáteční cesta do Kunčic 
pod Ondřejníkem. Cestu z Horní 
Bečvy jsme si zpestřili zastávkou na 
Rožnovském koupališti a před námi 
byl obávaný kopec Pindula, ještě vy-
šlapat úbočím Radhoště, lesní cestou 
přejet do Trojanovic Bystré a posled-
ní stoupání na Maralův kopec a už jen 
dolů do Kunčic pod Ondřejníkem. Za 
dva dny děti zvládly ujet 56 km.                  

Blanka Zemánková

Vyšetřování ztráty třídní knihy bylo jednou z několika epizod,
které sehráli dětem již známí dva herci z Hradce  Králové.  Za-
vítali opět po roce do naší školy, aby tentokrát žákům přiblíži-
li vývoj divadla od dob národního obrození přes slavnou éru
Semaforu až po fi ktivního Járu Cimrmana. Také pro mladší
děti bylo připraveno velmi veselé a zároveň poučné vystoupe-
ní. Nové příběhy o zvířátkách ze statku sledovali malí diváci

s nadšením. Představení těchto herců je vždy velmi živé, mlu-
vené slovo vhodně doplňují písně doprovázené hrou na kytaru, 
proto je žákovské publikum nenásilně upoutáno a doslova vta-
ženo do děje ukázek.  Vtipný hodinový herecký výkon byl po 
zásluze odměněn potleskem.  Již nyní se těšíme na další před-
stavení této úžasné herecké dvojice. 

M. Kahánková, učitelka českého jazyka

Beseda s panem Salomonovičem, pamětníkem, 
který prošel koncentračním táborem Osvětim

25. května se všechny děti druhého stupně základní školy 
měly možnost setkat s jedním z posledních pamětníků, který 
prošel koncentračním táborem Osvětim. Povídal nám o hrů-
zách a utrpení v ghetu Lodž, kam byl dopraven jako malý 
chlapec spolu se svou rodinou z Ostravy, poté se ocitl v Osvě-
timi. Tam byl fašisty zavražděn jeho otec, opora rodiny. Dále 
rodina putovala do pracovního tábora u Drážďan, odkud byli 
nuceni jít pochod smrti. Jelikož spojenci zahájili bombardo-
vání, podařilo se jim z něj uniknout. Vyprávění, ve kterém 
nebyla ani stopa nenávisti vůči Němcům, bylo velmi poutavé 
a hlavně poučné. Skončilo slovy: „Odpustil jsem, ale vy ne-
zapomeňte.“
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Výtvarná soutěž ZŠ A MŠ Karla Svolinského A ČSOP 
v Kunčicích pod Ondřejníkem

Letos proběhl další ročník výtvarné soutěže pořádané ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského a ČSOP v Kunčicích pod Ondřejníkem. Děti 
výtvarně pracovaly na téma ŘÍŠE HMYZU. Techniky i druhy 
hmyzu byly různorodé a nápadité a děti zpracovávaly výtvarné 
práce jako jednotlivci, skupiny i kolektivy. Vernisáž proběhla 
v GKS dne 28. 6. 2015, kde byla vyhodnocena soutěž a předány 
ceny. Program nám zpříjemnil pěvecký sbor naší školy pod ve-
dením paní učitelky Marie Kahánkové. Poděkování patří přede-
vším dětem, které namalovaly krásné obrázky a vytvořily vý-
tvarná dílka, ale také organizátorům soutěže: p. D. Fojtíkovi, p. uč. 
M. Jurkové, p. uč. M. Kahánkové, p. uč. D. Heryánové a vedení 
školy.

Výsledková listina výtvarné soutěže 2015 
ŘÍŠE HMYZU 
I. kategorie MŠ
 1. místo Anna Pargačová, 
     ZŠ a MŠ Karla Svolinského,
     Kunčice p. O. 
 2. místo Roman Pelc, třída Pastelka, 
     MŠ Frýdlant n. O. 
 3. místo Adéla Skýpalová, 
     ZŠ a MŠ Karla Svolinského,
     Kunčice p. O. 
II. kategorie 1. a 2. třída 
 1. místo Natalie Gudbierová,
     ZŠ a MŠ Karla Svolinského,
     Kunčice p. O. 
 2. místo Markéta Menšíková,
     ZŠ a MŠ Karla Svolinského,
     Kunčice p. O. 
 3. místo Lenka Madryová, 
     ZŠ a MŠ Karla Svolinského,
     Kunčice p. O. 

III. kategorie 3. až 5. třída 
1. místo Michal Grohman,
    ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O. 
2. místo Marek Strnadel,
    ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O. 
3. místo Kryštof Menšík, 
    ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O. 
4. místo Adéla Niklová,
    ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O. 

IV. kategorie 6., 7. třída 
1. místo Zdeněk Mikulčík, 
    ZŠ Záhuní, Frenštát p. R  
2. místo Darina Otýpková,
    ZŠ Záhuní, Frenštát p. R.  
3. místo Miroslav Pop, Anita Nytrová 
    MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O. 
oceněna skupinová práce, ZŠ Záhuní, Frenštát p. R. 

V. kategorie 8., 9. třída
1. místo Barbora Juráková, ZŠ Záhuní, Frenštát p. R. 
2. místo Karolína Šigutová, 
    ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O. 
3. místo Radim Vachala, 
    Tyršova, Frenštát p. R. 
4. místo Adam Václavík, 
    Tyršova, Frenštát p. R. 

Kolektivní práce 
I. kategorie

1. místo třída Pastelka, MŠ Frýdlant n. O. 
II. kategorie 

1. místo 3. třída ZŠ a MŠ Karla Svolinského, 
   Kunčice p. O. 
Zvláštní cena – ŠD 1, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, 
Kunčice p. O.

Všem gratulujeme a děkujeme za výtvarné práce. Eva Halatová

Návštěva koncentračního tábora Osvětim
Letos uplynulo 70 let od konce 2. světové války. I to byl jeden 
z důvodů k návštěvě koncentračního tábora v Osvětimi. Sku-
pina žáků 7. - 9. třídy vyjela 27. května autobusem. Prošli jsme 
obě části tábora. Hrůza lidí, kteří zde trpěli, z tohoto místa dý-
chá dodnes. Stále zůstaly zbytky pecí, kudy tento svět nuceně 
opustilo několik miliónů lidí včetně dětí, jsou zde vlasy vězňů, 

boty, kufry i nádobí, věci, které si lidé přivezli v domnění, že 
si jedou budovat nový domov. Prošli jsme i ubikace, v nichž 
lidé čekali na smrt. Položili jsme kytici v českém památníku. 
Prožitek byl pro všechny mimořádně silný. Toto místo by měl 
navštívit opravdu každý, aby viděl, co je schopen udělat člověk 
člověku. Dana Heryánová
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VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM

Švihadlová rekordiáda ve ŠD

Soutěž s panem Popelou

V rámci projektu „ Učíme se podnikat “ se naši žáci zúčast-
nili 8. června 2015 veletrhu fi ktivních fi rem v Jihlavě. Pre-
zentovali zde své fi rmy, které v průběhu roku vytvořili. Před 
porotou a ostatními účastníky představili své podnikatelské
záměry a nabízeli své služby v rámci obchodování. Děvčata
se se svou fi rmou Barevná mysl celkově umístila na 10. místě
a v prezentaci byla na velmi pěkném 3. až 5. místě. Všichni
nasbírali spoustu zkušeností a snad je využijí ve svém bu-
doucím životě.   Petra Švrčková

Měsíc květen byl v obou odděleních ŠD vyhlášen měsícem ská-
kání přes švihadlo a přípravou na dvouetapovou soutěž ve ská-
kání přes švihadlo. Mnohé děti skákaly přes švihadlo poprvé.
Některým se zpočátku moc nedařilo, ale postupně se zlepšo-
valy a zlepšovaly. Trénovalo se nejen ve školní družině v pohy-
bových chvilkách, ale i každou volnou chvíli ve škole, mnohé
děti skákání a trénování uchvátilo natolik, že si pořídily vlastní
švihadlo a trénovaly i doma. V první části soutěže šlo o to, bez-
chybně naskákat daný počet skoků určenými styly. Děti, které
tento úkol zvládly, získaly titul Hopsík – starší děti a Hopsík 
mini – mladší děti. V druhé části soutěže šlo o co nejvyšší po-
čet skoků naskákaných v jednotlivých odděleních dohromady.

V této soutěži měřily své síly děti z prvního oddělení s dětmi 
z druhého oddělení. A jak toto klání dopadlo? Ve „Švihadlové 
rekordiádě“ překvapily mladší děti z prvního oddělení, které 
naskákaly celkem 829 skoků a tak se staly vítězi. Paní vycho-
vatelky, ale i ostatní děti překvapil výkon Karolíny Strnadlové 
z  2. třídy, která naskákala bez přerušení  neuvěřitelných 364 
skoků a tak se stala absolutní vítězkou účastníků této soutěže. 
Po předání diplomů a drobných sladkostí si děti odnesly dobrou 
náladu a slíbily si, že se za rok pokusí o překonání rekordu. Jest-
li se jim to povede, na to si budeme muset počkat až do příštího 
školního roku. 

I. Myslikovjanová, A. Stašicová

 I v letošním školním roce se naše škola zúčastnila soutěže vyhlá-
šené společností ASA.  „Soutěž s panem Popelou„. V průběhu
roku jsme měli 4 sběrové týdny, kdy se  podařilo nasbírat 18 690
kg starého papíru. Průměr na žáka školy činí 117, 55 kg, v soutě-
ži se naše škola umístila na 19 místě z celkového počtu 249 škol 
Moravskoslezského kraje. Nejvíce papíru nasbírali žáci 2. třídy,
kteří za odměnu jeli do horského lanového centra „Tarzanie„.
Druhé místo patřilo žákům osmé třídy, jejichž odměnou byly zá-

kusky. Odměnou za třetí místo pro třetí třídu byla zmrzlina. 
Vyhodnoceni byli i jednotlivci. Všichni tři jsou žáci vítězné dru-
hé třídy Strnadlová Karolína, Šlechta Radan a Cochlarová Ve-
ronika. Každý z nich obdržel tablet. Velký pocit vítězství nemohli 
zažít všichni, ale přesto každý účastník soutěže mohl mít právem 
velmi dobrý pocit z toho, že pomohl užitečné věci. Děti se pravi-
delně podílely na třídění odpadu, uklízení domácností a sběrem 
papíru pomohly zachránit nejeden strom.  Blanka Zemánková 

Den s výtvarnem
V posledním školním týdnu se žáci druhého stupně naší školy
vydali „ pomalovat zastávky“ u Huťařství. Nelíbilo se nám, jak 
jsou po roce zase zašpiněné, a tak jsme se rozhodli, že je vyzdo-
bíme našimi výtvory. Mají představovat to, co je pro Kunčice

typické: hory, zvířata volně žijící i chovaná a také některé bu-
dovy v obci. Snad se vám budou naše obrázky líbit. Pokud nám 
je nebude nikdo ničit, budeme v nich pokračovat i příští rok. 

Dana Heryánová a mladí výtvarníci kunčické školy
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Pohádky na závěr školního roku

Indiánské odpoledne

Ve druhém pololetí školního roku začaly děti ve školních druži-
nách nacvičovat malé pohádkové divadélko. Děti z prvního oddě-
lení  nacvičily hned dvě krátké pohádky. O veliké řepě a Chalupa 
roubenka. Starší děti ve druhém oddělení nacvičovaly již nároč-
nější pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Děti se na vystoupení 
moc těšily.  Vyráběly kulisy i kostýmy, zkoušely své role. Přišly 

poslední dny školního roku a tak nastal čas se předvést. Děti 
z druhého oddělení pozvaly na Sněhurku své mladší kamarády ve 
středu 24. června. Na oplátku byly příští odpoledne pozvány svý-
mi mladšími kamarády z prvního oddělení na Chalupu roubenku 
a Pohádku o veliké řepě. Představení se dětem moc povedla a obe-
censtvo odměnilo malé herce potleskem.    Ivana Myslikovjanová  

V měsíci červnu se činnosti v obou odděleních školních družin 
dotýkaly tématu indiánů. Na úplném  začátku se děti  „proměni-
ly“ v indiány a vymyslely si nové indiánské jméno. A tak jsme 
měli v družině  Rudou Sovu, Světlou Myš, Veselou Čtyřočku  
anebo Rychlou Nohu. Děti získávaly poznatky  o indiánských 
kmenech, jejich zvycích, způsobu života, kultuře. V obou od-
děleních malovaly indiány a indiánky, kreslily komiksy, tote-
my, vyráběly šperky, náramky, indiánské čelenky, lapače snů i  
týpí. Vyzdobily si vlastnoručně trička indiánskými motivy. Po-
znávaly indiánské obrázkové písmo a vyrobily si svou knížku 
písma, poté si psaly těmito znaky různé zprávičky. Naučily se 
i komunikovat se svými kamarády indiánskou znakovou řečí. 
Všechny tyto činnosti směřovaly k jedinému cíli. Stát se na 

krátkou chvíli indiánem, projít indiánskou prérií a po zvládnutí 
různých zkoušek získat cenný indiánský váček. Vše vypuklo 
19. června 2015 ve školní tělocvičně. Jednotlivé indiánské kme-
ny se vydaly na dobrodružnou cestu prérií. Nejdříve musely 
vyluštit tajnou zprávu sestavenou z obrázkového písma, která 
jim ukázala správnou cestu. Pak už nastal lov bizonů, plížení 
k nepřátelskému táboru,  přechod přes ostrovy jezera Titicaca,  
krocení mustanga, návštěva  u  šamana i náčelníka, kde je če-
kaly zapeklité úkoly k vyřešení. Nevynechaly ani indiánskou 
střelnici, kde si vyzkoušely, jak se loví zvěř pomocí foukačky. 
Všechny úkoly naši malí indiáni zvládli, a tak si všichni odnesli 
nejen vytoužený kouzelný váček, ale i dobrý pocit z příjemně 
stráveného odpoledne. (Snímky archiv ZŠ)
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