
V sobotu 10. října vyvrcholily téměř 
dvouhodinovým pořadem oslavy dva-
ceti let fungování dětského souboru 
Dolňánek. Kdo čekal, že budou zpívat 
a tančit „jen“ děti z mateřské školy, byl 
překvapen. V části pořadu s názvem 
„od kdysi po včil“ jsme shlédli sestřih 
všech pásem, 5x ale byla videoprojekce 
a vzpomínání Věrky s Naďou proloženo 
živými vstupy již poněkud odrostlých 
bývalých členů Dolňánku. Postupně 
tak vystoupili: Anna – Marie Holušová, 
Boďa Kahánková, Karolína Vyroubalo-
vá, Julie Svobodová s maminkou (Dana 
Svobodová ji doprovodila na cimbál), 
Ondřej Cochlar, Jan Cochlar, Stela Bara-
nová a Štěpán a Jáchym Šebelovi. Tato 
část pořadu přinesla nejen úsměvné, 
ale i velmi dojemné momenty. Pořa-

dem velmi profesionálně provázel pan  
Tomáš Gross, tiskový mluvčí městské-
ho úřadu v Rožnově pod Radhoštěm. 
Aktuální pásmo „Koníčku hopsa hop“ 
samozřejmě nemohlo chybět.  

(pokračování na str. 5)

Vážení spoluobčané, začátek lis-
topadu nám již tradičně přináší 
vzpomínku na naše zesnulé. I letos 
jsme měli možnost navštívit hřbi-
tovy se zesnulými, ke kterým jsme 
měli příbuzenský nebo jiný pěkný 
vztah. Někdo u hrobu pronese tichou 
modlitbu, jiný postojí a zavzpomíná. 
Někteří navštěvujeme i cizí hřbito-
vy jen tak, abychom se podívali jak 
jsou upravené a abychom si přečet-
li některá jména zesnulých na po-
mnících. Někdy tak objevíme i lidi, 
které jsme dříve znali. Myslím, že 
takto si vzpomenout na naše před-
ky je jen dobře. Patří to ke konti- 
nuitě postupného střídání generací  
v naší obci, v naší vlasti i na celé pla-
netě. Určitě je dobře této tradici učit 
i naše potomky. 

V sobotu 31. října jsem se zúčast-
nil pietního aktu na urnovém háji 
u dřevěného kostela, kde se usku-
tečnil tradiční vsyp zpopelněných 
ostatků zemřelých, podle přání 
pozůstalých. Vsyp proběhl v režii 
Ing. Zdeňka Strnadla, paní Marie 
Kahánkové a paní Taťány Holušové 
za doprovodu dechové hudby. Krás-
ně vybarvený a slunečný podzimní 
den ještě umocnil důstojný průběh 
akce. Znovu jsem si uvědomil, jak 
je naše obec krásná a jaké důstoj-
né akce i s nadobecním dosahem 
tu probíhají. 

S potěšením sleduji zájem žáků 
naší základní školy i veřejnosti o vy-
užívání nového víceúčelového hřiš-
tě v areálu základní školy. Důležité 
je i to, že tento projekt byl vybrán  
k poskytnutí dotace z rozpočtu Re-
gionální rady.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Divadlo – Bašťanský 
penzion (27.11.)
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Svatomartinský 
večer (14.11.)

8
Vycházka 
pro seniory (24.11.)

8 Vánoční jarmark 
(3.12.) a předvánoční 
koncert školy (16.12.)
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Podle informace manažera pošty 
Obvodu Frýdek-Místek, Ing. Martina 
Chlebka, bude pobočka pošty v Kun-
čicích pod Ondřejníkem z důvodu čer-
pání dovolené uzavřena od 25. 11.  
do 1. 12. 2015. Dodávací služba 
bude fungovat bez omezení. V pří-
padě neúspěšného doručení zásilky 
bude po dobu zavření pošty zásilka 
uložena na poště v Čeladné, č.p. 643. 

Otevírací doba pošty v Čeladné: 
Po-Pá 8.00–11.00 13.00–17.00 hod. 
Telefonní číslo: 558 684 084.

RO projednala a schválila
• Darovací smlouvu mezi Obcí Kunči-

ce pod Ondřejníkem a Moravskoslez-
ským krajem, se sídlem 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČ 70890692. Před-
mětem smlouvy je dar 2 ks tlakových 
lahví k dýchací technice v celkové 
hodnotě 20 812,00 Kč vč. DPH.

• Darovací smlouvu mezi Obcí Kun-
čice pod Ondřejníkem a Moravsko-
slezským krajem, se sídlem 28. října 
117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692. 
Předmětem smlouvy je poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace na za-
bezpečení akceschopnosti (organi-
zační, technické, odborné) jednotky 
SDH Kunčice pod Ondřejníkem ve 
výši 5 500,- Kč.

• Zveřejnění záměru prodeje části po-
zemku parc.č. 3485.

• Podporu akce „Kunčický bazárek“ 
pořádaném v termínu 13. - 14. 10. 
na Huťařství formou zaplacení jed-
noho nájmu. 

• Vyhlášení výběrového řízení na ob-
sazení pracovního místa - účetní. 
Předpokládaný nástup od 1. 1. 2016.

• Organizační schéma Obecního úřa-
du v Kunčicích pod Ondřejníkem ke 
dni 1. 11. 2015.

• Prodloužení zaměstnaneckého po-
měru tří pracovníků na VPP s účin-
ností od 1. 11. 2015 do 31. 3. 2016.

• Program VIII. zasedání Zastupitel-
stva obce, které se konalo dne 3. 11. 
2015. Usnesení z tohoto zasedání 
zveřejníme v příštích ON.

• Uzavření Smlouvy o uzavření bu-
doucí kupní smlouvy mezi Obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a panem 
RD, trvale bytem Kunčice pod On-
dřejníkem. Předmětem smlouvy je 
vybudování kanalizační přípojky 
panem RD v délce cca 65m a násled-
né odkoupení obcí (z důvodu mož-
nosti napojení dalších obyvatel).

• Úpravu rozpočtu č.8/2015 v rozsa-
hu předloženého návrhu.

RO také projednala žádost Nadač-
ního fondu Kruh přátel Karla Hofma-
na se sídlem Soláň 657, 756 06 Velké 
Karlovice o finanční příspěvek na vy-
dání knihy k otevření stálé expozice 
čtyř soláňských malířů. RO poskyt-
nutí příspěvku neschvaluje, ale za-

jistí zveřejnění žádosti na webu obce  
a v obecních novinách.

Konkurz na ředitele / ředitelku ZŠ
Starosta seznámil RO se zápisem  

z prvního jednání konkursní komi-
se pro konkursní řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele / ředitelky 
ZŠ a MŠ Karla Svolinského. Konkursní 
komise navrhla zřizovateli vyřazení 
jednoho uchazeče z důvodu nesplnění 
podmínek uvedených v oznámení kon-
kursu (nebyly vlastnoručně podepsané 
dokumenty a dále nebyla blíže specifi-
kována praxe uchazeče). RO rozhodla  
o vyřazení tohoto uchazeče z konkurs-
ního řízení. Další jednání konkurzní 
komise proběhne 10. 11. 2015.

Kontrola České inspekce životního 
prostředí

Starosta seznámil RO s Protokolem  
o kontrole České inspekce životního pro-
středí, oblastního inspektorátu Ostrava, 
oddělení odboru ochrany vod (ČIŽP) se 
sídlem Valchařská 15, 702 00 Ostrava. 
Předmětem kontroly byl provoz ČOV 
a kontrola kvality a množství vypou-
štěných vod z ČOV Kunčice pod Ond-
řejníkem (kontrolované období 2014  
a 2015). Kontrolou nebylo zjištěno poru-
šení ustanovení vodního zákona, v pro-
vozu ČOV nebyly zjištěny žádné závady. 

 
Zápisy a usnesení z jednání rady 

obce jsou k nahlédnutí na obecním 
úřadě a na webu obce www.kunci-
cepo.cz.

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

V květnových Obecních novinách 
jsem upozornil na možnost napojová-
ní objektů na splaškovou kanalizaci 
východní část. V současné době je na-
pojeno zhruba 85 objektů ze 173 při-
pravených veřejných přípojek. Děkuji 
všem, kteří svůj objekt na kanalizaci 
již napojili. Zároveň žádám všechny, 
kteří se napojit na kanalizaci doposud 
nestihli, aby tak učinili pokud mož-
no co nejdříve. Nejde jen o to, že obec 
bude muset prokázat napojení občanů 
na kanalizaci, neboť získala na stavbu 
dotaci. Důležité je i to, že tím chráníme 
své životní prostředí. Důkazem zlepšo-
vání čistoty vody v Tichávce je opětov-
ný výskyt raka říčního v tomto potoce, 
který je velmi citlivý na kvalitu vody.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Na VIII. zasedání zastupitelstva 
obce, které se uskutečnilo 3. lis-
topadu v zasedací síní obecního 
úřadu proběhlo zkušební vysílání 
jednání zastupitelstva obce přes 
internet. Příští jednání zastupitel-
stva obce (v prosinci) již bude mož-
né online sledovat. Na adrese www.
kuncicepo.cz/zoonline, případně na 
stránkách obce bude zprovozněn 
odkaz na živý přenos z jednání ZO. 
V příštích ON uvedeme podrobněji.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

O čem jednala Rada obce v měsíci září

Napojení  
na kanalizaci

Přenos jednání 
zastupitelstva obce

Uzavření pobočky 
pošty – čerpání 
dovolené
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Upozorňujeme na uzavření ordi-
nace MUDr. Chovančíka v měsíci 

listopadu:

V PONDĚLÍ 16. 11. 2015 BUDE 
AMBULANCE UZAVŘENA.
Zástup pro akutní případy: 

MUDr. Petr Pachman, Čeladná 1, 
tel. 558 684 044

Aktuální informace o uzavření lékař-
ských ordinací naleznete na webu 
obce www.kuncicepo.cz nebo ve ven-
kovní vitríně před obecním úřadem.
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Jiří MAŠTALÍŘ 92 let
Marie CVÍČKOVÁ 87 let
Marie CHÝLKOVÁ 86 let
Irena JALŮVKOVÁ 85 let
Miroslav BERNOVSKÝ 83 let
Ludmila HOLUŠOVÁ 83 let
Bohumír KUŘEC 82 let
Emilie ŠTOCHLOVÁ 82 let
Jiřina KUPČÍKOVÁ 80 let
Alena HÁŽOVÁ 70 let
Pavla ZEŤÁKOVÁ 70 let
Bohuslava ŠIGUTOVÁ 70 let

Jarmila KAPITÁNOVÁ 70 let
Marie LUKEŠOVÁ 70 let
Vladimír BAČA 65 let
Svatopluk KÁŇA 65 let
Zdeňka ŠLECHTOVÁ 65 let
Zdeněk ŘEZNÍČEK 60 let
Miroslav MRKVA 60 let
Zdeněk VACULA 60 let

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

Dne 15. 11. 2015 vzpomínáme  
3. výročí úmrtí pana Aloise Chasá-
ka. Dne 1. 1. 2016 by se dožil 80 let.
Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím 
tichou vzpomínku.

Rodina Chasákova 
a Motykova

Dne 1. 11. 2015 by se dožil 75 let 
pan František Krpec. Zároveň vzpo-
meneme dne 3. prosince 2015  čtvrté 
výročí jeho úmrtí. Kdo jste ho znali, 
věnujte mu tichou vzpomínku. 

S láskou vzpomíná syn Svaťa  
a dcera Blanka s rodinou.

26. září 2015 jsme v obřadní síni obecního úřadu přivítali nové občánky 
Kunčic pod Ondřejníkem: Andreu Řezníčkovou, Vanesu Kobzíkovou, Lin-
du Irmanovou, Kláru Gáškovou, Evelínu Ulčákovou, Jana Borovce, Filipa 
Blažka, Vojtěcha Veličku a Tibora Sojku.

Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

V měsíci říjnu se v plné svěžesti 
dožila krásných 94 let dlouholetá 
pracovnice Místního národního 
výboru v Kunčicích pod Ondřejní-
kem paní Eliška Pustková. Staros-
ta obce Tomáš Hrubiš jí poděkoval 
za celoživotní práci pro obec a po-
přál jí hodně zdraví a pohody do 
dalších let. 

Paní Eliška Pustková dala sou-
hlas s uveřejněním této gratulace 
i fotografie v Obecních novinách.

Jubilanti listopad 2015

Vzpomínky

Vítání občánků

Významné 
životní výročí

Společenská rubrika

Foto: Tomáš Hrubiš

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Foto: Stanislava Byrtusová

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fy-
zické osoby na výměnu zdroje vytápění 
v rodinných domech. Po schválení kraj-
ského projektu ze strany Ministerstva 
životního prostředí vyhlásí Moravsko-
slezský kraj výzvu k předkládání žá-
dostí o dotaci – předpokládaný termín 
zveřejnění výzvy prosinec 2015. Ob-
dobí trvání výzvy: 18. 12. 2015 – 29. 2. 
2016. Příjem žádostí o dotaci: 1. 2. 2016 
– 29. 2. 2016. Realizace a vyúčtování: 
do 15. 9. 2016. Alokace finančních pro-
středků pro Moravskoslezský kraj pro 
tuto výzvu je cca 470 mil. Kč. 

Max. výše způsobilých výdajů pro-
jektu fyzické osoby činí 150 000,- Kč. 
Výše podpory závisí na typu nového 
kotle a území, na němž dochází k vý-
měně a může dosahovat až 80 % způ-
sobilých výdajů. Podpora bude dále 
navýšena o 5 % z vlastních prostřed-
ků Moravskoslezského kraje. Podpora 
může být dále navýšena, pokud se do 
projektu zapojí obec a přispěje určitou 
výši z prostředků obce. Tuto případnou 
podporu musí schválit orgány obce.

Podrobnosti k této dotaci jsou uve-
deny na webové stránce www.lokalni-

-topeniste.cz. Po získání aktuálních 
informací je uvedeme v dalších Obec-
ních novinách a na webu obce. Budou 
také uvedeny termíny možných kon-
zultací s pracovníky krajského úřadu 
na pověřené obci – MěÚ ve Frýdlan-
tu n. O. 

V případě zájmu o dotaci je možné 
kontaktovat pracovnici krajského úřa-
du Mgr. Hochmanovou – 595 622 994, 
e-mail: lucie.hochmanova@msk.cz. 
Dále bude k dispozici „kotlíková linka“: 
595 622 355, e-mail: kotliky@msk.cz. 
 Tomáš Hrubiš, starosta obce

Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji
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(pokračování ze str. 1)
V části „zazpívejme si všeci spo-

lu“ se pak všichni vystupující sešli na 
pódiu a spolu s celým sálem se zpí-
valy známé i méně známé valašské  
i lašské písničky. Po rozdání dárečků 
„ogarům a cérkám“ došli na pódium  
i hosté. Paní Dana Svobodová předa-
la dort. Pořadatelky nymburské ce-
lostátní Mateřinky paní Alena Her-
šálková a Jana Rydlová byly obě moc 
dojaté a říkaly, že až tady u nás pocho-
pily, proč jsou ty kunčické děti v Nym-
burce vždycky tak dobré a výjimečné. 
Do dalších nejméně dvaceti let popřál 
Dolňánku vše dobré i starosta obce 
Tomáš Hrubiš. No a pak následovalo 
„tancuj, tancuj, vykrúcaj“, kromě po-
jídání valašských dobrot si mohli ná-
vštěvníci akci zatancovat při cimbá-
lové muzice Radhošť z Rožnova pod 
Radhoštěm.

Následuje trocha historie, vzpomí-
nání a glosování….

Dětský folklórní soubor Dolňánek 
vznikl před dvaceti lety jako kroužek 
v Mateřské škole Dolní v Kunčicích pod 
Ondřejníkem. U zrodu tohoto nápadu 
stály dvě Danušky – Dana Svobodová  
z Kunčic pod Ondřejníkem/Trojanovic 
a její švagrová Dana Svobodová z Troja-
novic/Frenštátu pod Radhoštěm, která 
tento kroužek u nás založila a dlouhou 
dobu i vedla. Hudební doprovod krátce 
zajišťovala Mgr. Marie Kahánková. Poz-
ději tyto dámy vedly děti ve folklórním 
souboru Holubjanka v místní základ-
ní škole. Od roku 1996 až do součas-
né doby doprovází děti na klavír Naďa 
Svobodová. Na nácviku s dětmi se po-
dílí paní Věra Kahánková. Dále pomá-
hají Renata Klimešová a Šárka Fialová. 

První kroje, ve kterých děti vystu-
povaly, byly zapůjčeny z Trojanovic, 

ale časem jsme si nechali ušít kroje 
vlastní. Jedná se prakticky o zmen-
šenou variantu dospělého kroje ze 
zdejší oblasti lašsko-valašského po-
mezí včetně obutí do kožených sta-
rodávných krpců. Vesty pro děvčata  
i chlapce ušila paní Vlaďka Hrubešo-
vá, která se zabývá šitím krojů. Paní 
Hrubešová volila takové zpracová-
ní, které by mohlo odpovídat podobě 
kroje v Kunčicích pod Ondřejníkem  
a okolí, jak se nosil před 150 lety. 

(pokračování na str. 6)

Kunčická s.r.o. oznamuje, že v měsí-
ci listopadu 2015 bude probíhat vý-
měna vodoměrů v rodinných domech. 
Výměnu budou provádět pracovníci 
pověření společností Kunčická s.r.o.

V případě jakýchkoliv pochybnos-
tí se Vám prokáží pověřením, které 

si můžete telefonicky ověřit na čísle 
725 506 902 u paní Kociánové Dani-
ely nebo na čísle 734 412 708 u pana 
Ing. Ivana Blažka.

Tímto Vás laskavě žádáme o umož-
nění přístupu k měřícímu zařízení. 
Ing. Tomáš Hrubiš, jednatel společnosti

Kunčická s.r.o. – výměna vodoměrů v RD S předstihem upozorňujeme na 
Vánoční provozní dobu Obecní-
ho úřadu v Kunčicích pod Ond-
řejníkem:
Středa 23.12. 8:00 - 12:00
Středa 30.12. 8:00 - 12:00 
Čtvrtek 31.12.  zavřeno (Silvestr)

První záříjovou neděli sloužil  
P. Dr. Mariusz Rozsewski jako vždy 
mši svatou i v dřevěném kunčickém 
kostele sv. Prokopa a sv. Barbory. Kos-
telík byl zaplněn do posledního mís-
tečka, naštěstí se místo dostalo i pro 
jednoho vzácného hosta. 

Nebyl jím nikdo jiný, než Jeho Vyso-
kopřeosvícenost Simeon (ThDr. Rad- 
ko Jakovljevič), arcibiskup olomouc-
ko-brněnský, olomoucko-brněnské 
eparchie Pravoslavné církve v českých  
zemích. 

Otec arcibiskup se v září léčil v Bes-
kydském rehabilitačním centru, k ně-
muž má velice vřelý vztah. Je pravdě-
podobně jediným člověkem, z okruhu 
lidí nám známých, který pamatuje za-
kladatele lázní MUDr. Jana Maye. 

Jde totiž o jeho prastrýce. Syn dok-
tora Maye byl jeho strýcem – maminka 

arcibiskupova a snacha MUDr. Maye 
byly sestry. Když MUDr. Jan May v roce 
1931 zemřel, bylo Radkovi šest let.  
A dobře si na něj pamatuje, protože 
rodiny se často scházely. „Dodnes si 
pamatuji jeho zvučný hlas“, vzpomíná. 
„Trochu mi připomínal hlas herce Ště-
pánka staršího. A když vyjdu do lázeň-
ského parku, jako bych ho někde slyšel“. 

Otci arcibiskupovi je devadesát let, 
vypadá velice dobře, má perfektní pa-
měť a pouze se mu špatně chodí, byť se 
jeho stav v BRC den ze dne zlepšoval. 
Byl rád, že jsme ho pozvali na mši do 
kostelíka, který kdysi postavila pra-
voslavná církev. Před mší arcibiskupa 
Simeona přivítal starosta Kunčic pod 
Ondřejníkem Ing. Tomáš Hrubiš (na 
snímcích Andrey Adamové). 

Věnoval mu drobné propagační 
předměty obce a knihu „Dopis pantá-

tovi Pustkovi“. Otec arcibiskup se živě 
zajímal nejen o historii kostelíka, ale  
i o současnost obce, na jejímž katas-
tru se tato vzácná památka nachází. 

A tak jsme mu společně vyprá-
věli i něco z historie a při mši si náš 
vzácný host prohlédl i restaurovaný 
ikonostas, na jehož obnovu finančně 
přispěla vedle Ministerstva kultury 
ČR také obec Kunčice pod Ondřejní- 
kem.

Petr Andrle

Zajímavosti

Na doktora Jana Maye  
se velice dobře pamatuji

Kultura

20 let folklórního souboru Dolňánek

Foto: Stanislava Byrtusová
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(pokračování ze str. 5)
Ostatní krojové součásti ušily ve-

doucí Dolňánku svépomocí, nebo si 
je nechaly ušít podle vzoru krojů, ve 
kterých tancují okolní folklórní sou- 
bory. 

„Vybírat děti do Dolňánku není 
vůbec jednoduché“, říkají Naďa Svo-
bodová a Věrka Kahánková. „Je tře-
ba, aby děti samy chtěly a nebály se, 
uměly trošku zpívat a cítit rytmus (ale  
v mnoha případech je i tohle musí-
me naučit). Limitující je také počet 
krojů, v současnosti jich máme 16,  
a také i možnost se dětem plně věno-
vat. V souboru tančí nejen předškolní, 
ale i mladší talentované děti.“

„Při našich vystoupeních se po 
dobu dvaceti let nikdy ani jedno pás-
mo úplně neopakovalo, vždy začíná-
me jak s novými dětmi, tak i s novými 
písněmi a pohybem. Pásmo se rodí do-
slova na koleně, kdy společně s Danou 
Svobodovou, hlavní naší choreograf-
kou, vymýšlíme témata a k nim vybí-
ráme vhodné písničky a tance. Díky 
tomu, že sama aktivně hraje ve folk-
lórním souboru Radhošť z Trojanovic, 
čerpáme při tvorbě z písniček a tanců 
zapsaných v okolí Kunčic a zdejším laš-

sko-valašském pomezí. Velkou výho-
dou je, že děti nenacvičují pouze jed-
nou týdně v kroužku, ale mají spoustu 
příležitostí ke zpěvu a pohybu během 
dne v mateřské škole. „

Co o Dolňánku říká paní Kateřina 
Niklová, primáška cimbálové muziky 
Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm  
a vedoucí dětské cimbálové muziky Ond-
řejníček z Kunčic pod Ondřejníkem, kte-
rý letos funguje již pátým rokem.

„Dvacet let pokračuje Dolňánek bez 
přestávky každý rok s novými dětmi 
a novým pásmem. Diváci již mohli vi-
dět např. Ptáčky, Řemeslníky, Muzi-
kanty, Ovečky, Koníky a další vždy 
nějak tematicky zaměřená pásma, ve 
kterých děti tancují, zpívají a hrají si, 
důležitou roli hrají také rekvizity. To, 
že děti nemají pohyby jen mechanic-
ky naučené, ale je vidět, že ví, co dělají  
a jak má který pohyb vypadat, doka-
zuje i hodnocení poroty na dětské pře-
hlídce folklórních souborů ve Frenštá-
tě letos v květnu, kdy jedna z lektorek 
ohodnotila, že děti se snad musely jít 
podívat, jak kovář kuje, protože jejich 
ztvárnění bylo na jejich dětský věk 
velice přesvědčivé. A tato porotkyně 
nebyla vůbec daleko od pravdy – děti 

z MŠ Kunčice jezdí pravidelně do rož-
novského skanzenu, kde takového ko-
váře, mlynáře či dráteníka potkávají. 

Paní učitelky Naďa a Věrka se drží 
koncepce, že Dolňánek je určen pře-
devším pro předškoláky a každý rok 
přichází nové děti, se kterými se začí-
ná prakticky od nuly. A opravdu se jim 
daří rok co rok naučit tyto děti pohybo-
vat se na jevišti, sebevědomě vystoupit 
před lidmi, pohybovat se v rytmu, tan-
covat a zpívat s chutí. Všem, kdo pracují 
s dětmi v nějakém folklorním souboru, 
to může připadat jako zázrak, dokázat 
toto všechno během jediného roku. Ale 
i v tom je jedinečnost Mateřské ško-
ly v Kunčicích pod Ondřejníkem, to je 
zkrátka DOLŇÁNEK“.

„Práce s dětmi je vždy náročná, ale 
za to krásná. Folklór k našemu okolí 
neodmyslitelně patří a pro naše děti 
se stal součástí každého dne. Písnič-
ka zpívaná dětmi vždy vykouzlí úsměv 
na tváři, a když se toto všechno smí-
chá dohromady, vznikne vám něco, co 
rozdává radost všem a všude.“

Přejeme Dolňánku hodně štěstí, 
spoustu krásných písniček a nadše-
ných posluchačů i v dalších letech.  

(-NS- -VK- -KN- -MŠ- )

20 let folklórního souboru Dolňánek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nabízí 
 

domácí vánoční cukroví 
 

... linecké, kokosové, marcipánové, karamelové, 
čokoládové, vanilkové rohlíčky, rumové kuličky… 

a spoustu dalších…. 
 

 
 

Cena včetně balného …..390,- / 1kg 
Objednávky přijímáme do  7.12.2015 

na tel. čísle   606 389 774 
                     724 399 919 

HOSPŮDKA NA KOPEČKU 
Kunčice pod Ondřejníkem 

 

                              
   

I N Z E R C E 

Foto: Stanislava Byrtusová

Foto: Stanislava Byrtusová
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Ondřejnický MTB duatlon 2015 se 
tentokrát konal 4.10.2015. Jeho již  
9. ročník uspořádal klub MTB Ondřej-
ník stejně jako každý rok v Beskyd-
ském rehabilitačním centru Čeladná. 

Tento závod se skládá z kombinace 
běhu a jízdy na horských kolech. Začí-
ná se během, po kterém se závodníci 
v depu chopí svých horských kol a ob-
jedou svou tratˇ, která je samozřejmě 
uzpůsobena dle věku od nejmenších 
po nejstarší.

Díky pěknému počasí a skvělé prá-
ci pořadatelů se samotný závod obe-
šel bez větších komplikací, i když pár 
dní před závodem se několik problémů 
vyskytlo – navezené kameny na okra-
jovce, těžba dřeva nebo oprava silnice  

v areálu BRC. Nutno říct, že na to že 
jsme regionální závod, se na startu 
sešli velmi kvalitní závodníci včetně 
hned tří mistrů České republiky!

Ani naši závodníci nezklamali  
a předvedli skvělé výkony. Naty Myná-
řová v kategorii zvítězila, Martin Žáček 
obsadil v silné konkurenci mužů třetí 
místo a Vojta Mráz skončil na náročné 
trati čtvrtý.

Chtěli bychom poděkovat Beskyd-
skému rehabilitačnímu centru a restau-
raci U Sestřiček za poskytnutí krásných 
prostor a zázemí, bez kterých bychom 
těžko závod mohli pořádat. Dále dě-
kujeme sponzorům – Remoska s.r.o. 
Frenštát pod Radhoštěm, která věno-
vala hlavní cenu, společnosti BLOCK 

a.s. Valašské Meziříčí, VINCO Frenštát 
pod Radhoštěm, lanovce Pustevny, BRC 
a paní Michaele Šebelové z Kunčic pod 
Ondřejníkem. Za dlouhodobou podpo-
ru děkujeme obcím Kunčice pod Ond-
řejníkem a Čeladná a také společnosti 
RETIGO s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm. 
V neposlední řadě děkujeme pekárnám 
Lomná a Turkova za tradiční poskyt-
nutí jejich dobrot do cen pro nejlepší 
závodníky. Ceníme si i příchodu pana 
Františka Rašky, díky kterému máme 
několik stovek moc hezkých fotografií. 

Ondřejnický MTB Duatlon byl letos 
již třetím závodem, který náš spolek 
uspořádal. V květnu to byl Ondřejnic-
ký kros run a v červnu pak Ondřej-
nický MTB závod. Uspořádat každý 
z těchto závodů je velmi náročné, ale 
odezvy účastníků bývají velmi pěkné. 
Rádi bychom určitě přivítali bohatší 
účast kunčických závodníků. 

Zima se pomalu blíží, cyklistická se-
zona je u konce. Nejúspěšnějším členem 
se stal podle předpokladů Jiljí Krkoška, 
který ve všech závodech, které absol-
voval (a bylo jich hodně), vystoupal na 
stupně vítězů. Ale ani další naši cyk-
listé se v závodech neztratili a během 
celého roku předváděli kvalitní výkony 
s mnohými umístěními mezi nejlepší-
mi. Všechny informace i fotografie na-
leznete na našich internetových strán-
kách www.mtbondrejnik.cz

Budeme se na vás těšit při dalších 
našich závodech!

MTB Ondřejník, Gabriela Mynářová

Spolky

Ondřejnický MTB duatlon 2015

Foto: J. Krkoška

Prodám rodinný dům 
v Kunčicích pod Ondřejníkem. 

Tel.: 604 711 642.

Další zastávka pekárny Pino 

„Rozcestí k nádraží“ 
od 10.30 do 10.45 vždy v pondělí,  

středu a v pátek.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK. 
Sklad Trojanovice – Bystré. 

Dříví naštípané na prostorové metry (rovnané), špalky. 
Možnost dovozu odběrateli. 

Telefon: 603 315 738.

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 
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Foto: Hana Pargačová

K podzimu neodmyslitelně patří pouštění draků. Přes-
ně toto téma bylo zvoleno v jednom z pravidelných cviče-
ní rodičů s dětmi, které pořádá každou středu od 16:30 do 
17:30 ASPV. A kde? No přece v Sokolovně...

Poslední vycházka  
pro seniory v roce 2015

Sraz v úterý 24. listopadu 2015  
v 9,00 hod. na rozcestí pod penzionem 
V. Krkošky. Půjdeme pod Ondřejník a pak 
k chatě č.ev. 087. Na krátkou vycházku  

s heslem „Pohyb je život“  vás zve ASPV.

I N Z E R C E 

Výzva šikovným maminkám a tatínkům -ASPV hledá 
rodiče ochotné vést cvičení rodičů s dětmi. Od nového 
roku budeme mít nedostatek cvičitelek, pravidelné cvi-
čení rodičů s dětmi je tak doslova ohroženo. Pokud jste 
ochotní toto cvičení vést, kontaktujte, prosím, paní Mar-
kétu Janasovou pro více informací: tel. č. 723 532 453.

Výzva pro rodiče

Nový filmový klub na Huťařství
Spolek Tradice v KpO oznamuje, že připravuje v novém 

roce zahájení činnosti filmového klubu na sále restaurace 
Huťařství. Máme zájem o Vaše náměty a názory. Prosím 
kontaktujte nás na e-mail: tradicevkuncicich@gmail.com.

 Za spolek Tradice v KpO Silvie Řezňíčková.
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Dne 29. 9. 2015 se pátá třída vyda-
la do Štramberku po stopách dávné 
historie. Téměř všechny děti v před-
chozích letech navštívily Štramber-
skou trúbu, ale jen málokdo věděl, 
že ve Štramberku je jeskyně a že se 
v tomto městě těží vápenec, hornina, 
o které jsme se učili v přírodovědě. 
Skupinky dětí si připravily krátké re-
ferátky o objektech, které jsme chtě-
li vidět - Národní sad, jeskyni Šipka, 
lom na Kotouči, muzeum Zdeňka Bu-
riana a v neposlední řadě i Kamenár-
ku, místo, kde se vyskytuje motýl ja-

soň červenooký a ještěrka zadní, tvo-
rové, které nenajdete nikde jinde v ČR. 
Nezahlédli jsme je sice, ale děti vytvo-
řily z kamení nápis KPO, jako památku 
na naši návštěvu. K naší spokojenosti 
přispělo i krásné počasí a hlavně pe-
kárna, na kterou jsme narazili při od-
chodu ze Štramberka. V ní jsme zhléd-
li výrobu Štramberských uší, které si 
děti zakoupily. Už nyní se těšíme na 
další společný výlet, na kterém na 
vlastní oči uvidíme věci, o kterých se  
učíme.                                                                                                                                          

Za 5. třídu Pavla Mynářová

Dne 25. 9. 2015 se konalo pro žáky 
II. stupně okrskové kolo v přespolním 
běhu. Jako tradičně ve Frýdlantu nad 
Ostravicí, v areálu kempu v Lubně.

Naši školu reprezentovala družstva 
mladších a starších žaček a mladších 
chlapců. Nejlépe trať zaběhla Eliška 

Majerková, která se umístila na 6. mís-
tě v kategorii starších žákyň. Pochvala 
patří všem, kteří školu reprezentova-
li. Počasí nám nepřálo, všichni přesto 
doběhli do cíle.

Za naši školu bojovali:
Mladší žákyně: Chovančíková Lu-

cie, Janasová Anna, Dostálová Vendu-
la, Šigutová Monika, Beránková Adéla, 
Urbánková Tereza

Mladší žáci: Butora Jan, Cochlar 
Jan, Grešo Maxmilian, Majerek Michal, 
Šnyta René

Starší žákyně: Chovančíková Eliš-
ka, Heisigová Markéta, Majerková Eliš-
ka, Šigutová Markéta, Němcová Edita

Také mladší žáci naší školy se zú-
častnili okrskového kola v přespolním 
běhu. Do této soutěže se kvalifikova-

li chlapec a dívka z každé třídy první-
ho stupně. Z prvních tříd to byli Sára 
Vykrutová, Jan Macura, Štěpán Šny-
ta, z druhé třídy Kristýnka Konvičková 
a Marek Hanus, ze třetí třídy Radovan 
Šlechta a Veronika Cochlarová, ze čtvr-
té třídy Andrea Blažková a Štěpán Men-
šík a pátou třídu reprezentovali Stela 
Baranová a René Kašpar. Opět jsme se  
v silné konkurenci škol v okolí Frýdlan-
tu neztratili. Nejúspěšnější byly Sára 
Vykrutová  (1. místo) a Kristýna Kon-
vičková (2. místo). Tato děvčata postou-
pila do okresního kola v Jablunkově. 
Tam v silné konkurenci obsadila Sára  
2. místo a Kristýnka deváté. Všem zú-
častněným moc gratulujeme. 

P. Mynářová a P. Švrčková, 
garanti ASŠK

Dne 7. října 2015 žáci 5. - 9. třídy, 
v rámci projektu Planeta Země 3000, 
zhlédli ve frenštátském kině film o Af-
rice. Naše škola se zúčastnila již třetí-

ho ročníku tohoto netradičního vzdě-
lávání. V letošním roce byla školákům 
představena Východní Afrika jako ko-
lébka lidstva i její život v současnosti.

V říjnu se uskutečnila školní kola 
této již docela známé soutěže, kterou 
pořádá společnost Mensa. Do krajské-
ho kola sice nepostoupil nikdo, vý-
sledky však byly o poznání lepší než-
li v předchozích letech. O to nám také 
jde - vítězit sami nad sebou a posou-
vat se vždy alespoň o kousíček dopře-
du.

V kategorii A – I. stupeň – byli nej-
lepší tito žáci: Kryštof Menšík z 5. tř., 
Marek Hanus z 2. tř. a Daniel Sebera 
z 5. tř.

V kategorii B – 2. stupeň – Jana 
Mikulková z 8. tř., Anita Nytrová z 8. tř. 
a Ondřej Cohlar z 9. tř.

Blahopřejeme.
A. Charbuláková, uč. M

Den s CO byl uspořádán 9. 10. 2015, 
v letošním roce pro nepřízeň počasí, 
ve školní budově. V soutěži proti sobě 
soupeřilo 14 družstev. Kapitáni byli 
vybráni z osmé a sedmé třídy. Děti 
soutěžily na celkem devíti stanoviš-
tích, která byla rozmístěna ve třídách 
na druhém stupni, ve cvičné kuchyň-
ce a v tělocvičně. Každý tým měl 10 - 
14 členů a musel prokázat znalosti ze 
zdravovědy, dopravní výchovy, ověře-
na byla i znalost čísel tísňového volá-
ní a hlavně fyzická zdatnost žáků. Po 

ukončení závodu proběhla na hřišti 
přehlídka práce psovodů, která se dě-
tem, především mladším školáků, vel-
mi líbila.

Děti z osmé a sedmé třídy perfekt-
ně zvládly roli vůdce smečky, neboť 
bez jejich vedení by družstva nedo-
sáhla velmi pěkných výsledků. Ovšem 
nesmíme zapomenout zmínit naše de-
váťáky, kteří pro nás zodpovědně na-
chystali všechna stanoviště.

A. Nytrová, 
žákyně 8. tř.

Naučná i poučná exkurze  
do Štramberku

Přespolní běh

Návštěva kina

Logická 
olympiáda

Den s CO

Ze života školy



10 11/2015

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA K. SVOLINSKÉHO
      KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

VÁNOČNÍ JARMARK
VÁŽENÍ RODIČE A OBČANÉ, ZVEME VÁS NA VÁNOČNÍ JARMARK, 

KTERÝ SE BUDE KONAT V NAŠÍ ŠKOLE

VE ČTVRTEK 3. PROSINCE 2015
OD 15:00 DO 17:00 HODIN.

TĚŠÍ SE NA VÁS DĚTI A ZAMĚSTNANCI  ZŠ A MŠ  K. SVOLINSKÉHO KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

ZŠ a  MŠ Kar la  Svol inského 
Vás s r dečně zve na dobr oč inný

Ce lý  vý těžek  z  koncer tu  bude použ i t  na  nákup vybaven í  ZŠ  a  MŠ. 
V íce  in fo r mac í  na  www.zskunc ice .cz  a  www.kunc icepo.cz .

Předvánoční koncert
který se bude konat 

ve středu 16.12.2015 od 17:30 
v kostele sv. Máří Magdalény v Kunčicích pod Ondřejníkem
Na koncertu vystoupí děti z kunčické ZŠ a MŠ a soubor Ondřejníček.

Přijďte je, prosím, podpořit v jejich snažení 
a přispějte zároveň na dobrou věc.

Vstupné dobrovolné.

Dne 23. 9. 2015 prožili naši šesťáci 
spolu se sedmáky dvouhodinový blok 
českého jazyka – literatury.

Sešli se v žákovské knihovně, kde si 
mohli zapůjčit, nebo číst z vlastní bás-
nické sbírky.

Celou první vyučovací hodinu měli 
za úkol pouze pozorně číst. Ve dru-
hé pak zpracovávali tzv. „pětilístek“, 
což je způsob, kterým se učí nejen zo-
becňovat poznatky, ale především je 
nutí uvažovat o přečteném a formulo-
vat své poznatky. Po zapsání pětilíst-
ku navíc komunikovali mezi sebou, 
sdělovali ostatním, kterou básnickou 
sbírku si vybrali, který autor ji napsal 
a co se jim nejvíce líbilo, kterou báseň 
by třeba doporučili svým kamarádům.

Největší odměnou pro vyučující je 
jistě konstatování dětí, že se jim ta-
ková dvouhodina líbila a chtěli by si ji 
zase někdy zopakovat.

Jsem velmi ráda, že děti chtějí číst  
a že čtou i poezii.

M. Kahánková, učitelka češtiny

Vymyslet krátkou básničku na téma 
Barevný podzim - to byl úkol, který 
jsem zadala dětem ze školní družiny 
II. Soutěže se zúčastnily všechny naše 
včeličky, které se rozdělily do dvojic. 
Těm nejšikovnějším se povedly krásné 
básničky, které si i samy ilustrovaly. 

Všechny básničky si můžete přečíst 
v kunčické škole na nástěnce školní 
družiny II. 

Andrea Stašicová,vychovatelka ŠD

Netradiční čeština

Veršování ve školní družině
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