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obrazů žáků
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Kunčické
léto

8

Memoriál
Martina Rybáře
25. června

Na podzim budou komunální volby

– oznámení pro kandidující subjekty
o možnosti propagace v obecních novinách
Prezident republiky vyhlásil termín
pro komunální volby, tedy pro volby do
zastupitelstev měst a obcí. Budou se konat v termínu 23.–24. září 2022.
O novém složení zastupitelstva obce
rozhodneme i u nás v Kunčicích pod
Ondřejníkem. Před každými volbami
probíhá kampaň, která je zcela v ru-

S ohledem na termín
voleb NA BÍZÍME 1x
BEZPLATNOU INZERCI
V PRÁZDNINOVÉM VYDÁNÍ OBECNÍCH NOVIN.
V zářijovém vydání nemůže být garantováno doručení ON do schránek včas.
Rada obce schválila tento rozsah:
Každému v obci kandidujícímu
uskupení bude umožněna 1x bezplatná inzerce v Obecních novinách –
v rozsahu ½ strany A4 barevně s možností doplatku ½ strany A4 na max.
1 stranu A4 celkem.

kou jednotlivých kandidujících subjektů. V naší obci tradičně obec umožňuje prezentaci kandidujících subjektů
i v Obecních novinách.
Také v letošním roce projednala
rada obce otázku inzerce v Obecních
novinách v souvislosti s komunálními
volbami konanými 23. a 24. září 2022.

Jsou možné tedy tyto formy zveřejnění v ON:
½ strany A4 na šířku – bezplatně
v černobílé i barevné variantě
Celá strana A4 barevně – s doplatkem 1.300 Kč bez DPH (1.573 Kč
s DPH)
Celá strana A4 černobíle – s doplatkem 1.000 Kč bez DPH (1.210 Kč
s DPH).

Graficky zpracované podklady je
potřeba dodat v termínu do 7. července na adresu redakce Obecních
novin: noviny@kuncicepo.cz
Vedení obce

Zdarma
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Filmové
léto
1.–4. srpna
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Slovo starostky
Milí sousedé,
strategické plánování jsem vždy
považovala za důležitý nástroj pro
řízení obce. Proto jsem ráda, že jsme
v roce 2014 takto začali postupovat
i u nás. Tehdy jsme spolupracovali
s Regionální rozvojovou agenturou
Východní Moravy. V Programu rozvoje obce byly definovány jednotlivé
strategické oblasti a také konkrétní
návrhy a body k řešení. Mám radost,
že se nám je podařilo ve valné většině splnit. Zastupitelstvo obce si každý rok stanovovalo tzv. Akční plán
na daný rok, ve kterém bylo uvedeno,
jakých cílů chceme dosáhnout a které
konkrétní projekty mají prioritu. Jak
šel čas se strategickým plánováním
lze ověřit na webu obce, kde je možné si jednotlivé dokumenty stáhnout:
https://www.kuncicepo.cz/rozvoj-obce-projekty
V letošním roce spolupracujeme
se společností SERIOO. Věřím, že
výstupem bude opravdu praktický
a užitečný dokument. Děkuji, že se do
přípravy zapojujete i VY. (viz. str. 4).
Možná Vás napadne, zda má smysl
toto činit pře volbami. Ano má. Jsou
otevřena témata, ke kterým se všichni kandidáti mohou vyjádřit a hraje
se tak s otevřenými kartami.
Přeji si, abychom se všichni shodli
na STRATEGICKÉ VIZI, kterou jsme
si již před lety definovali.
Obec Kunčice pod Ondřejníkem
vytvoří obyvatelům příjemné prostředí pro život tak, že bude poskytovat standardní služby odpovídající
současné době, přičemž bude zachován vesnický ráz obce a její přírodní krásy, aby stálo za to ji navštívit
a bylo pýchou v ní bydlet. Vaše Míša
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Poslední rozloučení a poděkování
panu Ladislavu Křenkovi
Dne 27. května proběhlo ve smuteční síni ve Frenštátě pod Radhoštěm poslední rozloučení s váženým občanem
naší obce, panem Ladislavem Křenkem.
Pan Křenek se významnou měrou podílel na společenském životě v naší
obci. Jako účastník předrevolučních
„akcí Z“ stál u zrodu mnoha staveb,
které nám dodnes v obci slouží ku prospěchu. Významnou měrou se podílel

například na výstavbě Základní školy Karla Svolinského, kde působil jako
stavební dozor. Po revoluci, v roce 1994
se stal místopředsedou strany ODS.
V roce 1998 byl zvolen do Zastupitelstva obce a také byl v tomto volebním
období členem Rady obce. Byl předsedou Komise rady obce pro rozvoj obce
a Komise pro mládež a sport. Znovu se
stal členem Zastupitelstva obce v roce

2002. V roce 2006 byl členem Komise
rady obce pro investici a výstavbu. Jak
mnozí z Vás jistě ví, byl dlouholetým
členem honebního společenstva. Pan
Ladislav Křenek zemřel 23. května ve
věku 81 let.
Pane Křenku, děkujeme za vše, co
jste pro obec a své sousedy vykonal.
Upřímnou soustrast celé rodině.
Michaela Šebelová, starostka obce

Poslední rozloučení a poděkování panu Miloslavu
Šrubařovi – vzpomněli jsme jej i na vernisáži
výtvarné soutěže
V měsíci dubnu nás
navždy opustil dlouholetý předseda Českého
svazu ochránců přírody pan Miloslav Šrubař.
Považuji za důležité mu
jménem vedení obce
v Obecních novinách
vzdát hold a poděkovat
za veškerou práci, kterou pro naši obec, nejen
na poli ochrany přírody
udělal. Mnohé myšlenky
pana Šrubaře jsou stále platné. Na nedávné
vernisáži výtvarné soutěže jsem účastníkům

četl přes dvacet let starý článek pana Šrubaře
a valná většina řečeného stále platí. Sám nejsem spisovatel. Požádal
jsem proto pana Petra
Tryščuka, aby sepsal
krátké zamyšlení, za což
mu děkuji.
Pane Šrubaři, děkujeme za vše, co jste pro
obec a své sousedy vykonal.
Upřímnou soustrast
celé rodině.
David Fojtík,
místostarosta obce

Osobní vzpomínka na významného ochránce přírody
Pan Miloslav Šrubař byl především neúnavným milovníkem přírody, který zásadním významem přispěl k ochraně přírody v našem regionu. Kunčická ZO ČSOP 68/01, kterou
po většinu její existence, přímo nebo
nepřímo řídil, byla do určité míry výkladní skříní úspěšné aplikace zapojení veřejnosti, dobrovolníků, spolupráce s odbornými institucemi a získávání dotací. A to všechno už v době, kdy
to nebylo vůbec snadné a samozřejmé.
Osobně koordinoval desítky projektů
s velmi širokým záběrem: od kosení
horských luk, údržby starých sadů,
ochranu biodiverzity, až k likvidaci
invazní křídlatky. A to vše často jen
s omezeným rozpočtem. Likvidaci
invazní křídlatky, která nemilosrdně

poškozuje biodiverzitu naší přírody,
věnoval opravdu velké úsilí. A zasadil se i o svou novou a úspěšnou metodu - tzv. „beskydský postup“. Dnes
podobnou činnost již na dobrovolné
bázi vykonává jen několik málo spolků
a všeho se ujímají profesionální skupiny. Což tak trochu dělá z ochrany přírody „cizí“ problém. To ale nebyl náš
případ. S Miloslavem Šrubařem jsem
mnoho let spolupracoval, v něčem se
přel a v jiném chválil, ale vždy platilo,
že si šel neúnavně za svým.
Při ochraně přírody se nestaví pomníčky. Pokosená louka znovu naroste, mraveniště se přesunou na
novou světlinu a mokřady zaniknou
a její obyvatelé se odstěhují. Smyslem
ochrany přírody, jak dnes již víme, je

dynamická změna a nikoliv statický
stav. Takže jsou důležité i jednotlivé
zásahy, které umožní zachovat kousek biodiverzity (třeba jen dočasně)
na chráněném a udržovaném místě.
Tyto takzvaná refugia, pak pomáhají
rostlinám a živočichům přežít a následně se šířit na nové lokality.
A v tomto ohledu byla dobrovolnická práce pana Miloslava Šrubaře velmi
prospěšná. Plody jeho práce porostou
dál, a kdyby matka příroda mohla, poděkuje a ovine se do černého hávu.
Děkuji Vám pane Šrubaři jménem
svým, i jménem milovníků přírody, za
to, co jste ve svém dlouhém a plodném
životě vykonal.
S velkou úctou a hlubokým zármutkem
Petr Tryščuk
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Společenská rubrika

Jubilanti červen 2022
Máchová Květoslava
Kociánová Zdeňka
Štefková Věra
Kadlecová Mária
Kupčíková Anna
Škucová Miluše
Polášková Ludmila
Džumbová Vlasta

90
89
86
84
82
81
80
75

Chovančík Josef
Juříček Jaroslav
Davídek Pavel
Holy Verena
Kocincová Věra
Krkoška Pavel
Krpcová Marie
Šigut Jaroslav

75
75
70
70
70
70
70
70

Krpec Arnošt
Vernerová Irena
Sladký Petr
Šenková Šárka

65
65
60
60

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

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

Vzpomínky

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

„A láska zůstala – ta smrti nezná.“
Dne 22. 6. 2022 uplyne 15 let
od smrti našeho milovaného
pana Pavla Kopřivy. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu manželka Zdenka.

Rozloučení

Dne 12. července 2022 uplyne
1. smutné výročí od úmrtí
našeho tatínka a dědečka,
pana Petra Šrubaře. Kdož jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají dcery s rodinami.

Prázdninová otevírací doba
– KNIHOVNA
Naše knihovna pro Vás bude otevřena i o prázdninách. Přijďte si
v červenci půjčit knihu na dovolenou nebo prostě pro radost. Těšíme
se na Vás. Máme spoustu nových
knih. Krásné, letní čtení. Pokud se
chystáte do Milotic (ale i pokud ne),
doporučujeme Vám například knihy tamního kastelána Evžena Boč-

ka o Aristokratce. Máme je všechny
a čtou se samy, tak přijďte. A nezapomeňte, že v srpnu budeme také
odpočívat. Knihovna bude zavřená.
A na závěr jen drobná poznámka
- naše knihovnice jsou velmi aktivní
a neustále se vzdělávají. Například
v květnu se na školení zdokonalovaly ve své počítačové gramotnosti.
Jsme rádi, že je máme.
Půjčovní dny:
pondělí:
středa:

červenec
srpen		

14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
OTEVŘENO
ZAVŘENO

Knihovnu najdete v přízemí obecního úřadu – prostor bývalého
zdravotního střediska.
Čtenářský poplatek činí
50,-/osobu/rok
děti do 15 let
zdarma

V měsíci květnu nás navždy opustili tito sousedé pan Josef Šigut, pan
Ladislav Křenek a paní Milada
Běčáková. V měsíci dubnu nás opustil pan Miloslav Šrubař.

Dovolte nám vyjádřit všem pozůstalým upřímnou soustrast za Vaše drahé
zesnulé.
Kristýna Heczková,
matrika a evidence obyvatel

Jak budou
Obecní noviny
vycházet
v létě?
Obecní noviny vyjdou počátkem července jako obvyklé prázdninové dvojčíslo s uzávěrkou dne
7. července.
Další obecní noviny pak vyjdou
až v září (s uzávěrkou k 29. srpnu). Těšíme se na Vaše příspěvky a děkujeme, že nám
je zasíláte včas.
Zdarma

15-17

20

20
07-08/
číslo

13
ročník

XX X.

13

cový
ici
Hvězdi na Tanečn
p
výstu
5. září

ání
Kunk
2020
8. srpna

é
oj, jak
í rozv covat
místn
an
a pro jí obce fin ích koterstv
Minis y potřebu rav y místnbujeme
tře
lová
na op
ojekt
la Šebe ném pr e uvedli, že o lokalitě po n.
ae
ch
ru
ůr
stk a Mi na podp m ná- jsm nikací v tét milionů ko
staro
Naše 16. červ nalostranské naší munimálně 20
ů
byla
na Ma oru příjm sta- mi
také
m
ždění
podp
shromá Praze na ým protestů a Senáv
městí ky hla sit azů, opozice Kč na
Dí
00
obce. obecních sv íspěvek 12 případě
,
rostů schválen př . V našem že jsme
l
ce
tu, by každé ob l. Kč. Proto i letošní
občana cca 2,8 miočtu vyškrtl z obeca
de
to bu změn rozp i do centr peníze,
o
tic
ci
v rám nou inves hneme tyt investo,
va
vr
pláno zpočtu, na nepočítali í komuního ro mi jsme již rav y místn líka ke
rý
op
o koste heme
se kte mplexní
vr
ko
Ruskéh
vat do číslo 4b od ou. Také na e 5b od
ac
nikace pod Stolov í komunik ek. Dalě
Kolib část místn čku na Juráš dou nait
oprav a po odbo alitě pak bu roku
ího
lík
koste y v této lok očtu příšt o stavu
zp
ší úsek ny do ro mi špatnéh lovou
vá
po d Stoipravesi vědo
pláno
Jsme mu ni kací
e př
2021.
lák a jsm ůzkumu
ích ko
mí stn m na Mara . V rámci pr
a směre něco dělat
ni s tím

řský
Rybá
den
1. srpna

15

my
né chrá
Otevře ka nejen
án
– pozv líku
ste
do ko

tky
staros
Slovo

s něpodělit době
usedé,
Vámi
í
Milí so a bych se s v posledn hřee
chtěl
ělalo
va mn
mi ud
doslo někteř í za
čím, co radost a
á jste louženém
u
velko ce. Možn
od
pr
areáím
je u srd ali o prvn ý pohyb v u nás
en
šku jin Konalo se souznam
du tro
ii.
víken a v Galer dnin velké nám
áz
k
lu školy čátkem pr . Sjeli se Dudy,
tů
za
zikan ik, RukyNa daltotiž
o
ění mu
střed a Vlci, Grun vic a mnoh ojekt
ci
Berán sbor z Kudlo ojuje je pr
Sp
Ženský vělých lidí.
s přiších sk B LÁSK Y. vá pro Vá ojnáko
DO
11 PO ýna Majer projektu, dv nem
Krist autorem y Anděl, pa o
s
ovéh
cen
pravuje držitelem , do zářij
or.
m
sobný m Friedlemvin rozhov ov at
ne
no
h
ria
na cit sMa
obecníc
„Lá
Ma ria
vydání dovolím doblasky.cz. ívali
ní zp
Já si
11po
webu li, hodně o kamarádu
od
z úv e prožíva li s mou
Šuran
ku jsm ě promýšle Jituškou ském
čn
ou
i spole oluhráčk náhle v loň kou
sp
bo
s
a
ná
hlu
u
ko
l
sobě
Opustila
ější by
skou. nechala poh. Čím vážn
val
za
m praco
srdcíc
roce,
našich ilovněji jse které jsme
v
u
us
dír
alba,
2020.
v, tím
její sta avě novéhotočit v létě vize
o
na přípr olečně na aby jí i tat před
sp
i
ol,
ál,
úk
chtěl m si př
těžký
eno jiMoc jse překonat m ale souz jedhla
pomo la. Bylo ná těl vzdát, alel jsem
stá
a mě
jsem ch
nímž
Album m se vzbudil vat. 11 PO
nak…
rána jse hu pokračo
noho
u tou natočit.“
jako
sko
e mohli podobrov SK Y chci
že jsm
DOB LÁ moc ráda, dřejníkem ným
Jsem ice pod On a bezplat
álu
nč
alb
are
Ku
a
oto
ie
obec znik toh
žete
r galer

4

06/2022

Jak vidíte vy budoucnost naší obce?
Váš názor nás zajímá.
Již podruhé probíhá příprava programu rozvoje obce v naší obci. Vedení
obce s analýzou a zapojením veřejnosti
pomáhá tým společnosti SERIOO, pod
vedením Jana Kučery. V současné době
se celý proces nachází zhruba v polovině. Předně Vám děkujeme za vyplnění
dotazníků. Bylo Vás více než 100, kteří se zajímají o budoucnost naší obce.
V úterý 24. května proběhlo veřejné fórum s občany. Přišlo přes dvacet
aktivních občanů. Veřejné fórum bylo
jedním z několika způsobů, kterým se
snažíme získat zpětnou vazbu a názory od obyvatel. S některými z Vás (podnikatelé, předsedové spolků, komisí...)
proběhly strukturované rozhovory.
Krátce k průběhu fóra, po stručném úvodu a seznámení obyvatel
s aktuální situací (tedy, co je aktuálně v běhu a co se připravuje), měli příchozí možnost sepsat své náměty pro
zlepšení života v obci, ty rozdělovali
do 3 oblastí:
• Bydlení, životní prostředí, územní
plán, veřejný prostor a turismus
• Školství, sport, kultura, spolky a sociální služby
• Technická infrastruktura (vodovod,
kanalizace, chodníky, cesty, veřejné
osvětlení)

Po jejich sepsání proběhlo hlasování, každý zúčastněný obdržel tři kladné
a jeden záporný hlas pro každou oblast.
Čtyři náměty s nejvyšším počtem hlasů
z každé oblasti, postupovaly do druhého kola, kde se hlasovalo pro „TOP 10“.
Viz. ilustrační foto. Záporné hlasy jsou
vždy červené. Záznam o průběhu veřejného fóra bude zveřejněn na webu
obce, včetně fotodokumentace.
Zároveň se sběrem názorů a nápadů
je připravována analytická část. Výsledkem bude také zkrácená verze akčního plánu a prezentační video. Návrhová část bude ještě probírána v rám-

O 4. červencovém víkendu nás
čeká v Kunčicích tradiční pouť ke cti
sv. Maří Magdalény, u dolního kostela. Vždy bylo vše organizováno tak, že
stánky byly umisťovány okolo krajské
cesty a tato se v úseku od Huťařství ke
kostelu zavírala pro průjezd vozidel.
V této praxi nelze pokračovat, protože na uzavření krajské cesty je nutné
zvláštní povolení a dopravní značení
o objížďce. Návrh tohoto řešení jsme
si nechali vypracovat a pouze pořízení
dopravního značení by nás stálo přes
100.000 Kč. Pravděpodobně v dnešní
době ještě více. V letošním roce jsme
tak přistoupili k jinému uspořádání.
Zveřejňujeme jednoduchý nákres, kde

budou umístěny stánky a kolotoče. Novinkou pro letošní rok pak bude, že na
pouť postavíme i obecní stany, aby si

ci pracovních skupin a také bude dále
diskutována. Každý plán je vždy živý
dokument, s kterým je potřeba aktivně
pracovat, vyhodnocovat jej a podrobovat konstruktivní kritice. Dále jej každý
rok aktualizovat dle potřebnosti a aktuální situace.
Za Vaše aktivní zapojení Vám velmi
děkujeme.
Michaela Šebelová, David Fojtík
a Markéta Menšíková

Jak proběhne letošní pouť?

bylo kde sednout a přátelsky popovídat za každého počasí. Věříme, že se
letošní pouť vydaří. 
Vedení obce

Nadměrné vypouštění odpadních vod – žádost o spolupráci
Vážení občané, poslední dobou došlo k neoprávněnému vypouštění velkého množství splaškových
vod do obecní splaškové kanalizace. Chtěli bychom Vás požádat o pomoc. Pokud si všimnete jakékoliv manipulace s poklopy splaškové kanalizace, oznamte tuto skutečnost na kontaktní telefon 736 773 930 – David
Fojtík, 603 708 078 – David Čajánek.
Danuše Svobodová, pracovník OÚ
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Pietní akt
5. května se konala pietní vzpomínka u příležitosti 77. výročí osvobození naší vlasti od nacistické okupace
a ukončení druhé světové války a také
výročí osvobození naší obce.
Je zvykem při této příležitosti kromě státní vlajky vyvěšovat prapor
obce, letos navíc v souvislosti se stále
probíhající ruskou agresí na Ukrajině
vlála i ukrajinská vlajka. Letošní pietní akt nabyl zcela jiný rozměr, protože
téma války je bohužel mnohem aktuálnější, než bychom si přáli.
Starostka Michaela Šebelová se nemohla setkání osobně zúčastnit, zastupoval ji místostarosta obce David
Fojtík. V projevu vyzdvihl statečnost
našich předchůdců, jenž se různými
způsoby podíleli na odboji proti nacistické okupaci. Mnozí z nich byli vězněni
a umučeni v koncentračních táborech,
jiní zemřeli při náletech nebo byli zastřeleni nacisty.
Krátce hovořil k bitvě o Czajankova
kasárna ve Frýdku-Místku.
Zmínil se o řídícím učiteli Josefu
Dvorském, který byl udán a následně

za schvalování atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, odsouzen k smrti zastřelením.
Vzpomenuto bylo také na pana Vladimíra Řezníčka, o kterém se můžete
dočíst na naučné tabuli k paravýsadku
Wolfram v obci. Tato tabule byla navíc
zrovna minulý týden aktualizována.
Pan Řezníček se této pietní vzpomínky za svého života pravidelně účastnil.
Dále pan místostarosta prozradil, že
veřejné prostranství před obecním úřadem čekají o prázdninách stavební úpravy a modernizován bude také památník.
Pamětní desky zůstanou zachovány
a přibude jedna nová, na které budou
jména našich židovských spoluobčanů.
Žáci naší školy přispěli k důstojnému průběhu této akce krásným zpěvem
a recitaci. Na závěr všichni přítomní
uctili památku oběti symbolickou minutou ticha.
Je jistě dobré mít na paměti hrůzy
z minulých dob zejména jako jakési varování. Na druhou stranu bychom se ale
příliš neměli v minulosti topit a měli bychom své myšlenky směřovat k budouc-

nosti a pozitivním směrem. Važme si
toho, že žijeme ve svobodě a demokracii.
Pan místostarosta se rozloučil poděkováním všem zúčastněným a slovy „Přeji Vám, ať se Vám i nadále žije
v Kunčicích pod Ondřejníkem dobře,
spokojeně a bezpečně.“ 
-red-

Kultura a spolkový život

Z činnosti Turistického spolku Kunčice pod Ondřejníkem
V sobotu 21. 5. 2022 proběhla po
dvouleté přestávce u chatky U Žabáka
akce na přípravu Kunčického pochodu Po stopách partyzánů, brigáda za
účelem úklidu, údržby chatky a okolí.
Za účasti 20 osob jsme na závěr po vykonané práci usmažili venku vaječinu
a poseděli před chatkou s náležitým
občerstvením. Vyšlo nám příjemné počasí, trochu jsme se na sluníčku opálili, podebatovali, rozdělili jsme na další týden úkoly, aby Kunčický pochod
hladce proběhl.
Výbor Turistického spolku
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Květnová vycházka seniorů
19. května jsme měli další vydařenou vycházku. Z kopřivnického vlakového nádraží jsme vyrazili Husovou
ulicí po NS Lašská. U koupaliště jsme
odbočili doleva a vystoupali na vršek Brdy. Tady je dřevěná rozhledna
Bezručova vyhlídka, nahoru vede jen
45 schodů, tak to všichni zvládli. Pak
jsme pokračovali listnatým lesíkem ke
skalní vyhlídce – Raškova vyhlídka.
Výstup je trochu náročnější, někteří
si nahoru netroufli. Další zajímavost
byla zřícenina hradu Šostýn. A úplně
poslední cíl byl oběd v restauraci Pod
Šostýnem. Po něm se 23 spokojených
turistů pomalu vydalo na autobus.
Za SPV A.Pavlásková

Jana Slívová
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Pozvánka na červnovou vycházku pro seniory
Ve čtvrtek 23. června
bude další vycházka.
Pojedeme autobusem
č. 657, na Točně 8:37,
Huťařství 8:40. Vystoupíme Tichá, rest.

Fojtství. Půjdeme 1,5 km směr na Tichou (po méně frekventované cestě za
Tichávkou), pak se stočíme doleva a po
žluté budeme pokračovat do Frenštátu.
První odpočinek může být U Dubánka, pak půjdeme mezi loukami, kolem

hřiště až do centra Frenštátu – zajdeme se někam občerstvit. Autobusy do
Kunčic jezdí často, tak to budeme řešit
aktuálně podle času a počasí. Délka
trasy je 5,5 km.
ZA SPV se těší A. Pavlásková

Beskydhost projednal plán činnosti na rok 2022,
zve veřejnost ke spolupráci
Spolek Beskydhost dlouhodobě
sdružuje obce a podnikatele v obcích
Lysé hory. Z jejich popudu podniká
promyšlené kroky pro rozvoj a také
udržitelnost projektů realizovaných
ve spádovém území nejvyššího vrcholu moravskoslezských Beskyd. V roce
2021 spolek získal statut lokálního destinančního managementu a stal se tak
v řídící struktuře regionálního rozvoje

oficiálním partnerem Moravskoslezskému kraji a spádovým obcím ve své
územní působnosti.
Mezi realizované projekty spolku
patří systém stezek Po medvědích tlapkách, lokální podlysohorský turistický
autobus Tubus, systém záchytných parkovišť v obcích pod Lysou horou a další,
vzešlé z potřeb podnikající veřejnosti,
občanů, výletníků i samospráv.

Členem spolku se může stát každý
subjekt (právnická či fyzická osoba),
který chce svým přispěním a nasazením smysluplně rozvíjet prostředí, ve
kterém působí, podniká, ze kterého žije
a prosperuje.

Kontaktní osobou je Vít Březina,
předseda.
brezina@beskydhost.cz

Pozvánka do Galerie
Karla Svolinského

Srdečně Vás zveme na aktuální výstavu výtvarných
prací učitelky VV a jejích žáků, která potrvá do 26. 6. 2022
a bude ke shlédnutí každou neděli od 13:00 do 17:00 hodin.
Výstava je záměrně koncipována tak, aby na autorské
obrazy navazovaly obrazy dětí v souladu s námětem nebo
použitou výtvarnou technikou či
výsledným výrazovým efektem. Uvidíte nejen malby
pastelem, temperou, akrylem, olejem i akvarelem, ale
také kombinované
techniky, enkaustiku, kašírování i neobyčejné svatební šaty z obyčejného kancelářského
papíru. Nevěříte?
Přijďte se přesvědčit na vlastní oči.
Těšíme se na Vás!
Za kolektiv autorů Petra Mertová
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Kunčické léto

SO 25/6 celý den 1. ROČNÍK MEMORIÁLU MARTINA RYBÁŘE
PÁ 22/7

19h

SO 23/7

15h

NE 24/7
PO 1/8

9,30h
20,30h

,

ÚT 2/8

POUŤOVÁ ZÁBAVA
Hasičárna
MALÁ POUŤ u kapličky sv. Máří Magdaleny

VELKÁ POUŤ ve farním kostele sv. Máří Magdaleny
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
film: CESTA DOMŮ
areál Základní školy
v případě nepříznivého počasí promítáme uvnitř

20,30h

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
film: GUMP
areál Základní školy

v případě nepříznivého počasí promítáme uvnitř

ST 3/8

20,30h

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
film: PRVOK, ŠAMPON, TEČKA A KAREL
areál Základní školy

v případě nepříznivého počasí promítáme uvnitř

ČT 4/8

20,30h

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
film: PŘÍŠERÁKOVI 2
areál Základní školy

v případě nepříznivého počasí promítáme uvnitř

SO 6/8

od 7h

RYBÁŘSKÝ DEN
veřejný rybolov a rybářské hody (od 12h )
chatka u Žabáka

SO 13/8

17h

PYTLÁCKÁ NOC
zvěřinové speciality, živá hudba
zahrada restaurace SKALKA
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
S ODHALENÍM NOVÉHO UMĚLECKÉHO DÍLA

začátek září
(bude upřesněno)
SO 10/9

14h

pravidelně každou
neděli 13 - 17h

Galerie Karla Svolinského

DEN OBCE + FESTIVAL ROCKOVÉ DOBROTY
areál TJ Sokol

otevřen dřevěný KOSTEL sv. PROKOPA A BARBORY
otevřena GALERIE KARLA SVOLINSKÉHO - výběr ze sbírky
Obec Kunčice pod Ondřejníkem
www.kuncicepo.cz
galerie.kuncicepo.cz
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1.Ročník
MEMORIÁLU
MARTINA RYBÁŘE

Turnaj v malé kopané se uskuteční 25. 6. 2022 na hřišti v
Kunčice p. O.
Program:

8:15 hod. Sraz účastníků
8:30 hod. Registrace týmů
8:45 hod. Rozlosování turnaje
9:00 hod. Zahájení 1. utkání skupin
10:00 hod. Zahájení 1. utkání senior týmu

9 – 12 hod. utkání ve skupinách
13 – 14 hod. semifinále
14:15 zápas o 3. místo
14:45 Finále
15:30 Vyhlášení výsledků

Hrací systém: - Počet hráčů na hřišti 5+1, bez ofsajdů, libovolné střídání
- Hrací doba 2x10 min. (možná úprava podle počtu mužstev)
- Ve dvou skupinách každý s každým, první dva týmy ze skupin
postupují do semifinále
- Senior tým si vylosují na místě soupeře do semifinále a poté budou hrát
buď finále nebo o 3. místo

Startovné:

300,- Kč na osobu

Přihlášky:

Zasílejte pomocí QR kódu nejpozději do 18. 6. 2022.
Více informací na 605 879 953, e-mail rybama@seznam.cz.
Vyplnění přihlášky zde

(nárok na jedno pivo, minerálku, zelňačku, guláš)

Změna programu vyhrazena.

OBEC KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
Kostel sv. Prokopa a Barbory
OTEVŘENO:

od 1. 5. do 30. 10. 2022
neděle od 13:00 do 17:00
www.otevrenechramy.cz

VSTUP ZDARMA
Kostelík bude o prázdninách také otevřen
každou středu od 15:00 do 18:00
v rámci projektu Mikroregionu FRENŠTÁTSKO
SEDM OBCÍ – SEDM DNÍ V TÝDNU.
https://www.kuncicepo.cz/dreveny-kostelik

Podaří se nám najít
trenéry a zachráníme
u nás mládežnický fotbal?
Vážení spoluobčané, do mládežnického fotbalu hledáme
nové trenéry, kteří budou pokračovat v našem rozjetém trénování. Stávající trenéři svůj odchod oznámili již na začátku sezóny 2021/2022. Hlavní příčinou ukončení trenérské
funkce je časové vytížení z rodinných a pracovních důvodů.
Pokud se však nenajdou lidé zapálení do fotbalu, kteří by
tuto aktivitu převzali, mládežnický fotbal bude v Kunčicích
ukončen po 5 letech ke dni 30. 6. 2022.
Za stávající trenéry Mgr. Matěj Rybář
Výsledky
Všechny výsledky neodpovídají tomu, co kluci na hřišti
předvádí.
Starší přípravka ročník
narození 2011 a mladší

Mladší žáci ročník
narození 2009 a mladší

DOMÁCÍ
Kunčice
Kunčice
Mořkov
Kunčice
Kateřinice
Lichnov
Kunčice
Kunčice

DOMÁCÍ HOSTÉ	 VÝSLEDEK
Kunčice   Ženklava / Veřovice 0:17
Bludovice   Kunčice 
12:2
Kunčice   Žilina

5:1
Libhošť   Kunčice 
20:0
Kunčice   Studénka 
1:20
Štramberk  Kunčice 
10:0
Kunčice   Příbor 
0:16

HOSTÉ	 VÝSLEDKY
Ženklava / Veřovice7:5
Lubina 
17:3
Kunčice 
8:4
Tichá

2:4
Kunčice 
4:6
Kunčice 
2:3
Skotnice – holky 5:5
Trojanovice Bystré 0:8

Poděkování patři všem rodičům, kteří se aktivně účastnili zápasů, byli ochotni s námi spolupracovat a obětovat
svůj volný čas.
Matěj Rybář, Pavel Šigut, Daniel Vybíral a Martin Píša

FILMOVÉ LÉTO
V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM
KDY:

1. – 4. 8. 2022

KDE:

Areál ZŠ Karla Svolinského,
Kunčice pod Ondřejníkem

1. 8.
2. 8.
3. 8.
4. 8.

Cesta domů
Gump
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Příšerákovi 2

Drobné občerstvení ke koupi zajištěno.
V případě špatného počasí se bude promítání
ve velkém sále Galerie Karla Svolinského.
https://www.kuncicepo.cz/
https://galerie.kuncicepo.cz/
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Zpívánky se chytly
Od listopadu 2021 funguje v přízemí
obecního úřadu každou středu dopoledne Rodinná klubovna. Je to prostor
k setkávání se maminek na mateřské
(ale chodí i tatínci), děti si pohrají v herně, mámy u čaje či kávy proberou, co je
potřeba. Zjistili jsme, že je v Kunčicích
spousta nových mladých rodin, a tak je
zde i jedinečná příležitost k seznámení.

No a od desíti zpíváme – už jsme stihli
vyzkoušet si hrát nejen na štěrchátka
a dřívka, ale i na housle, basu, klávesy,
flétnu, cimbál, kytaru či ukulele. V naší
nevelké herničce se za tu dobu vystřídalo více než třicet maminek a tatínků
plus samozřejmě jejich děti. Těší mě vidět zpívat si rodiče se svými dětmi, pozorovat zaujetí dětí při hře na nástroje,

sledovat rytmické i intonační pokroky
dětí, ale hlavně podporovat vzájemný
vztah rodiče s dítětem skrze hudbu
a písničky. V klubovně zpíváme ještě
do konce června (vstup není závazný,
můžete přijít opakovaně i jednorázově, a je zdarma), přes prázdniny bude
volno a plánujeme začít zase od září.
Za tým RK Katka Niklová

Ondřejníček přežil covid, přežije i pubertu?
Dětská cimbálová muzika Ondřejníček existuje už dvanáctým rokem
s druhou (možná i třetí) generací dětí.
Vloni a předloni jsme fungovali trochu
online, ale hraní naživo a spolu se nedá
ničím nahradit. A tak jsem ráda, že se
podařilo zase začít scházet a také vystoupit na akci Zpěváček, Stromy pro
Ondřejník a Stavění máje v Tiché. Na
závěr školního roku chystáme ještě
jednu přespávačku ve škole spojenou
s menším koncertem v Galerii, a to
v pátek 17. června od 19 hodin. On-

dřejníčci jsou nyní ve věku, kdy se „to
láme“ – kolem čtrnácti buď děti u hudby zůstávají anebo nástroje odkládají.
Sama jsem zvědavá, jak to dopadne,
každopádně vy nyní můžete využít
příležitost vidět Ondřejníček naživo
a poslechnout si nejen společné muzicírování, ale i hudební výkony jednotlivých hráčů při reprízách jejich
koncertů ze ZUŠ.
Srdečně zveme.
Katka Niklová,
vedoucí muziky
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Skautský oddíl v Kunčicích
Před dvěma lety
se poprvé objevila
myšlenka založení
sk aut ského odd ílu tady v Kunčicích.
Tato myšlenka napadla Markétu Menšíkovou, která také
následně oslovila nás – současné rádkyně – jestli bychom do toho nešly. Po
absolvování rádcovského kurzu Cajk
jsme dostaly k dispozici krásně vybavenou klubovnu na kunčickém Obecním úřadě, která mimo jiné slouží jako
zázemí také například pro Zpívánky
s Katkou Niklovou.
Oddíl jsme pojmenovaly Skalka.
Dnes je rozdělen na dvě družinky, a to
Kosťáky (úterní skupinka) a Varany
(páteční skupinka). V družince Kosťáků máme osm dětí a v družince Varanů máme dětí sedm.
Skautské schůzky s dětmi probíhají
již od nového roku. V úterý jsou s dět-

mi od 16 hodin až do 18 hodin rádkyně Markéta Menšíková – mladší (Marvel) a Bára Kabutová. V pátek ve stejný čas vedu skauty já, Sára Kabutová
a Ester Kocincová. Kromě schůzek se
děti mohou účastnit také celooddílových víkendovek. Protože náš kunčický oddíl spadá pod kozlovický oddíl
NASHURO, jsou na těchto akcích také
skauti a skautky z Kozlovic a Frenštátu. Víkendovky zatím byly, co se účasti oddílu Skalka týče, dvě. První byla
v Novém Jičíně a druhá v Ostravě. Dále
jsme se také účastnili výšlapu k Ivančeně. Děti se teď mohou těšit na letní tábor, který bude opět společně se
skauty z Kozlovic a Frenštátu.
Výhledově bychom chtěly přijmout
i další děti, které by o skauting měly
zájem. Máme ale také ještě plno práce
v nynějších družinkách. Chceme pokračovat ve vedení dětí k lásce k přírodě a správné komunikaci nejen mezi
sebou, ale také s ostatními lidmi.

Tím bych tak zakončila krátké shrnutí o skautingu tady v naší obci. Pokud byste měli zájem ještě přihlásit
své děti, určitě se jde nějak domluvit:)
Za skautský oddíl Skalka,
rádkyně Zuzana Konvičková

Kunčický ovál
Jsme velice rádi, že se opět po dvou
letech mohl uskutečnit tradiční štafetový závod dětí a dospělých. Kunčický
ovál se letos konal již po čtrnácté opět
pod záštitou TJ Sokol ve spolupráci
s ZŠ a MŠ Karla Svolinského. Tato akce
proběhla 5. 5. k uctění památky našich
padlých spoluobčanů v obou světových
válkách. Také jsme sportovními výkony oslavili osvobození naší obce od fašismu. I přesto, že některé předpovědi
hlásily déšť, nakonec nám po několika
letech vyšlo počasí, a dokonce svítilo
i sluníčko. Po celou dobu tak panovala veselá a přátelská atmosféra. První
kategorií, která se vypravila na start,
byly děti do 3 let, které ruku v ruce
s dospělým běžely půlku fotbalového
hřiště. Následovaly předškolní děti, ty
běžely společně s dospělým doprovodem celou délku fotbalového hřiště.

Nakonec již běžely školní děti, které
startovaly po dvojicích a po oběhnutí fotbalového hřiště předaly štafetu
dospělému. Poté, co všichni doběhli,
následovalo vyhlášení vítězů, i přesto,
že vítězem byl každý, který se zúčast-

nil. Avšak vyhlašovaly se samozřejmě
i tři nejlepší dvojice v každé kategorii.
Každý z účastníků obdržel oplatku na
doplnění energie a účastnický list na
památku. Děkujeme všem, kteří se na
přípravě akce podíleli. 
-EM-
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Děti do 3 let + dospělý

Školní mládež + starší 15 let

start.
jméno a příjmení
číslo
Dominik Křenek
1
Jan Křenek
Stela Macurová
2
Petr Macura
Amalie Marcolová
3
Marie Melicherová
Tereza Krkošková
4
Vladimíra Drešlová
Viktor Magnusek
5
Martina Magnusková
Agáta Závodná
6
Jana Závodná
Štěpán Helebrant
7
Laďka Helebrantová
Helena Lišková
8
Beata Bulawová

umístění
7
6

3
8

2
5

1
4

Děti 4 – 6 let + dospělý

start.
jméno a příjmení
číslo
Viktor Majerek
100
Jiří Majerek
Jiří Velička
99
Adam Marek
Beata Macurová
98
Daniel Macura
Amálie Humpolcová
97
Petr Humpolec
Stela Humpolcová
96
Jana Humpolcová
Sára Střálková
95
Jiří Střálka
Ema Střálková
94
Jiří Střálka
Patricie Hlaváčová
93
Pavel Kijanica
Jan Bílý
92
Jan Bílý
Natálie Závodná
90
Tomáš Závodný
Marek Helebrant
89
Marek Helebrant
Julie Janišová
88
Lubomír Janiš
Julie Ryšánková
87
Jan Ryšánek
Daniel Liška
86
Beata Bulawová

čas

umístění

34,12

6

38,54

8

37,01
27,03

7
4

43,84

10

43,84

10

27,47

5

22,74

41,78
22,16

2

9

1

44,15

11

25,23

3

25,23
43,84

3

10

start.
jméno a příjmení
číslo
Sofie Strnadlová
1
Michaela Strnadlová
Dominika Křenková
2
Kateřina Křenková
Václav Majerek
4
Pavel Majerek
Vojtěch Vrlík
6
Michal Majerek
Vojtěch Velička
7
Pavla Štulcová
Lucie Vrlíková
8
Eliška Majerková
Natálie Macurová
9
Marcela Macurová
Adéla Skýpalová
10
Libor Skýpala
Matyáš Macura
11
Adam Zbořil
Filip Látal
12
Radan Šlechta
Juli Mosselman
13
Amanda Mosselman
Erika Magnusková
14
Martina Magnusková
Alena Melicherová
15
Eliška Majerková
Marie Melicherová
16
Michal Majerek
Matyáš Macura
17
Richard Macura
Jakub Ryšánek
18
Lenka Ryšánková
Julie Janišová
19
Lubomír Janiš
Adéla Bílá
91
Jan Bílý

čas
1:30,68
1:11,38
1:10,75
1:13,22
1:27,94
0:54,19
1:04:02
0:49,49
1:30,75
1:04,25
1:14,49
1:02,46
1:05,30
1:18,42
0:58,65
0:57,15
0:59,38
0:49,04
0:57,14
0:46,18
1:03,57
1:30,25
1:24,75
1:06,23
1:10,51
1:08,90
1:29,23
0:53,71
1:05,25
0:56,59
1:00,05
1:05,65
1:45,91
1:16,11
1:36,25
1:10,51

celkový
umístění
čas
2:42:06

16

2:22,13

9

2:23,97
1:53,51

11
3

2:35,00

15

2:23,72

12

1:48,42

2

2:16,95

1:55,80

1:43,32

2:33,82

7

4

1
14

2:30,98

13

2:22,94

10

2:05,70

6

2:19,41

2:01,84

3:02,02

2:46,76

8

5

18

17
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Medvědí stezka a atletika
V plném proudu se letos rozjíždí také ostatní sportovní akce. V sobotu 6. 5. se v Kunčicích p. O. konalo
okresní kolo soutěže Medvědí stezky.
V předchozích letech, jsme se okresního kola účastnili v Mošnově, tentokrát
vyšla řada na nás. A tak stejnou trasu
i úkoly plnily hlídky z okresu Frýdek-Místek a Nový Jičín v celkovém počtu
70 závodníků. Dvojčlenné hlídky zdolávaly trasu o délce 4 km s 12ti stanovišti. Závodníci museli prokázat znalosti
z oblasti: fauny, flory, památek, orientace a tábornických dovedností. Hlídky jsme si také prověřili v obratnosti
a součinnosti. Všichni závodníci trať
zdolali bez větších problémů i přesto,
že nám nepřálo počasí a téměř celý
den pršelo. Horší to měli rozhodčí, kteří na dešti strávili celé dopoledne, útěchou jim byla alespoň svačina v podobě
skvělých řízků. Ty jsme si nechali při-

pravit v Hospůdce na Kopečku, kterým
bychom chtěli za služby poděkovat.
Účastníkům byl k dispozici čaj a také
si mohli zakoupit malé občerstvení
v bufetu. Počítání výsledků, tentokrát
nebylo vůbec jednoduché a jednalo se
téměř o vyšetřovatelskou práci, jelikož byla většina karet z důvodu deště
v devastačním stavu. Nakonec se však
všechny výsledky podařilo spočítat
a mohlo se přejít k vyhlášení výsledků.
Na stupně vítězů vystoupaly všechny
kunčické hlídky. 1. místa obsadili: Natálie Macurová a Nela Macurová, Veronika Cochlarová a Karolína Strnadlová,
Monika Šigutová a Anna Janasová, Vojtěch Vrlík a Robin Šigut, Pavel Macura
a Dominik Macura, Radan Šlechta a Helena Charbuláková, 2. místo Anna Míčková a Marie Melicherová, 3. místa Dominika Křenková a Alena Melicherová,
Anna Bednárková a Tereza Davidová,

Václav Majerek a Lucie Vrlíková. Všem
účastníkům, rozhodčím i dalším, kteří
na tomto závadu mají podíl, děkujeme.
Další sportovní akcí, které jsme se
zúčastnili, byla krajská soutěž v atletickém čtyřboji ve Stonavě. Naši cvičenci
soutěžili ve sprintu, hodu kriketovým
míčkem a starší granátem, skoku do
dálky a vytrvalostním běhu. I přesto,
že se ve cvičení atletice nevěnovalo tolik prostoru, předvedly děti ucházející
výkony. Dokonce několik z nich obsadilo i medailové pozice. Zlaté medaile si ve svých kategoriích vybojovali:
Václav Majerek, Vojtěch Vrlík, Radan
Šlechta a v kategorii žen Eliška Majerková, 2. místo obsadila Natálie Macurová a 3. místo Dominika Křenková,
další závodníci si sice medaile domů
nevezli, ale i tak měli radost ze svých
dosažených výsledků.
(pokračování na str. 14)
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(dokončení ze str. 13)

Byli to tito: Alena Melicherová, Sofie
Strnadlová, Erika Magnusková, Anna
Míčková, Marie Melicherová, Lucie Vrlíková a Karolína Strnadlová.

Ze života školy a školky

Všem závodníkům patří poděkování
za skvělou reprezentaci a přejeme jim
další sportovní úspěchy v krajských
a republikových kolech.

Za SPV Eliška Majerková
Fotky z našich akcí si můžete prohlédnout na: https://eu.zonerama.com/
SPVKuncice/499351

S deváťáky ve Velkém světě techniky v Ostravě
Ve čtvrtek 12. května jsme s žáky
9. třídy navštívili vzdělávací program
s názvem Žít normálně. Cílem bylo
přiblížit žákům různé druhy hendikepů, jejich možnosti a omezení v současném světě.
Na úvod proběhla beseda s lidmi,
kteří s hendikepy žijí – mladý muž na
vozíčku s diagnózou svalové atrofie

a jeho dlouholetý asistent pracující
v sociálních službách se zaměřením na
duševní a mentální hendikepy klientů.
Jejich vyprávění bylo poutavé a zajímavé, dalo nám nahlédnout do problémů,
se kterými si musí tito lidé v běžném
životě poradit a které nám připadají
samozřejmé, například plánování a realizace cesty ke známému apod.
Poté následovala interaktivní expozice, kde si žáci vyzkoušeli, jaké to
je žít s hendikepem – jízdu na vozíčku přes různé bariéry, jízdu na handbiku, orientaci pomocí hmatu, různé
hry pro nevidomé, střelbu naslepo na
terč a mnoho dalších aktivit.
Program byl hrazen z projektu Moravskoslezského kraje.
Alena Charbuláková,
Blanka Zemánková
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Dopravní výchova má na naší škole ZELENOU
Během dubna, měsíce bezpečnosti,
se prolínala dopravní výchova napříč
vyučovacími předměty ve všech ročnících naší školy.
V pátek 29. 4. 2022, se uskutečnilo školní kolo Dopravní soutěže
mladých cyklistů pro žáky a žákyně
4. – 9. třídy. Soutěžilo se ve třech disciplínách: e-test zaměřený na pravidla pro cyklisty, otázky ze zdravovědy
a na hřišti za školou absolvování jízdy
zručnosti na jízdním kole.
Z úspěšných soutěžících byla vytvořena dvě smíšená družstva, která postoupila do okrskového kola
Dopravní soutěže mladých cyklistů,
které se uskutečnilo 19. 5. 2022 ve
Frýdlantě nad Ostravicí. Naši školu
reprezentovali:
I. kategorie 10–12 let
František Řezníček
Matyáš Macura
Tereza Čajánková
Amálie Beránková

II. kategorie 12–16 let
Ondřej Strnadel
Lukáš Brachniak
Karolína Strnadlová
Magdaléna Klepáčová

Týmy sice nepostoupily do okresního kola ve Frýdku-Místku, ale skončily na krásném druhém místě. V testech ze zdravovědy i dopravní teorie
měla obě družstva skvělé výsledky, bohužel jízda na nově vyznače-

ném dopravním hřišti je trochu zaskočila.
O tom, že jízda na kole na dopravním hřišti není nic snadného, se mohli
přesvědčit v letošním roce také všichni žáci ze 4. a obou 5. tříd, kteří pod
vedením ing. Miroslava Zberovského mohli tentokrát bez omezení opět

skládat zkoušky pro získání Průkazu
cyklisty.
Dopravní výchova na naší škole
má své místo, protože znalost a dodržování pravidel silničního provozu
jsou obzvlášť v dnešní mobilní době
nezbytné.
Ivona Hrubišová

V úterý 10. května jsme se zúčastnili okrskového kola turnaje ve
vybíjené. Po covidové pauze se děti
ze 4. a 5. tříd na hru opravdu těšily.

Po velkém boji jsme obsadili krásné
2. místo, ale do dalšího kola postupoval jen vítěz. Věřím, že dnešní čtvrťáci, kterých byla v týmu většina, příští

rok opět zabojují a možná se stanou
vítězi. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy.
Petra Švrčková

Turnaj ve vybíjené
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Okrskové kolo McDonald’s Cup
V úterý 26. 4. a ve středu 27. 4. reprezentovali někteří žáci a žákyně
naši školu ve 23. ročníku tradičního
turnaje v kopané McDonald’s Cup na
hřišti BFK ve Frýdlantu nad Ostravicí. Tohoto turnaje se zúčastnily další
4 týmy – z Metylovic, Janovic a frýdlantských škol TGM a Komenského.
Úterního utkání se účastnili žáci
2. a 3. třídy, celkem12 hráčů (Daniel Křenek, Kamil Šigut, Robin Záboj,
Marek Zádrapa, Vilém Zajac, Tomáš
Adamec, Lucie Knapková, Mikuláš
Macura, Michal Macho, Petr Píša, Gustav Stiller a Dominik Vávra). Žáci si na
místě zvolili svého kapitána, který se
stal prvním členem základního týmu,
do kterého pak dále vybíral dalších

Fantasy říše v 7.A
V rámci výuky literatury se žáci
třídy 7.A seznámili s žánry fantasy
a sci-fi, které dlouhodobě patří mezi
oblíbené čtivo zejm. mladých čtenářů. Na závěr bylo jejich úkolem vytvořit ve čtyřech skupinkách vlastní
fantasy říši. Její součástí byla mapa,
bestiář, rodokmen vládnoucího rodu,
hlavní hrdina či hrdinka, návrh obálky a anotace knihy. Žáci pracovali na

5 hráčů. Žáci se během 15minutového zápasu průběžně střídali s ostatními členy týmu. Jediný vítězný zápas
napomohl našemu týmu k obsazení
bramborové pozice, tedy ke 4. místu.
Skóre jednotlivých zápasů bylo Metylovice 0:3, Janovice 1:5, Komenského
6:1 a TGM 1:6.
Středečního utkání se zúčastnili žáci 4. a 5. třídy v počtu 11 hráčů
(Filip Jahnický, Jiří Knapek, Kryštof
Palarčík, Andrej Tomečka, Vojtěch
Vrlík, Sebastian Motyka, Vítek Zajac,
Adam Bartók, František Křenek, Matyáš Macura a Robin Šigut). Na rozdíl
od včerejšího utkání mladších žáků
se rozdělili na 2 týmy po pěti hráčích,
které se střídaly v dohodnutém čase

projektu pilně a s nadšením 8 hodin
literatury a prokázali velkou představivost a kreativitu. Vymysleli létající
ostrov, vlastní písmo, neobvyklé tvory, zajímavé příběhy, neotřelé literární
postavy a mnoho dalšího. Na ukázky
jejich výtvorů se můžete podívat na
fotografiích, práce jsou vystaveny na
chodbě na 2. stupni.
Mgr. Denisa Magdoňová

zhruba po pěti minutách. Tato taktika dopřála členům týmu potřebnou
regeneraci. Společnými silami se jim
podařilo porazit 2 týmy a dosáhnout
jedné remízy, což je vyhouplo na krásné 3. místo. Skóre bylo následující:
Metylovice 4:0, Janovice 3:1, Komenského 2:2 a TGM 2:5.
Všichni zúčastnění dostali pěkné
ceny – sportovní vaky s logem McDonald’s Cup, diplom, sladkosti a ti
úspěšnější i bronzové medaile.
Děkujeme všem hráčům za reprezentaci školy, velkou bojovnost a nasazení, těm starším také za organizační
a taktické schopnosti . Důležité bylo
zúčastnit se a pořádně si to užít!
Renáta Strnadlová
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Výlet do Světa techniky v Ostravě
Ve čtvrtek 12. května 2022 žáci třetích tříd společně navštívili Dolní oblast Vítkovic.
Nejprve obě třídy absolvovaly vybraný vzdělávací modul a pak už na ně
čekala expozice Velkého světa techniky, kterou mohli nadšení třeťáci prozkoumávat doslova všemi smysly.

Program ROBOT OZOBOT přiblížil
dětem z 3. B základy vizuálního programování, pomohl jim pochopit principy fungování barvocitlivých senzorů, seznámil je s možnostmi rozhodování a volbou chování robota. Získaly
také znalosti s využitím tohoto typu
robotů v praxi.
Program MALÝ ANTROPOLOG žákům z 3. A umožnil prozkoumat modely lidských kostí. Vyzkoušeli si poskládat kostru lidského těla a společně
pak soutěžili v získaných vědomostech
o odznak odborníka na lidské tělo – Malého antropologa.
Tento náš skvělý vzdělávací výlet
byl navíc dětem plně hrazen, včetně
dopravy, z projektu OKAP II. – odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji.
Třeťáci odjížděli plni nových informací, dojmů, nadšení a s odhodláním
se sem zase někdy vrátit.
Mgr. Ivona Hrubišová,
Mgr. Jarmila Mecová, uč. 3. tříd

Naše Velká vodní výzva 2022
V letošním roce se třída 3.A zapojila do programu GLOBE, ve kterém žáci
bádají o přírodě a pomáhají zlepšovat
stav životního prostředí nejen v okolí své školy. Během jarních měsíců se
třeťáci „namočili“ do akce, kde měli za
úkol splnit alespoň čtyři z devíti možností VELKÉ VODNÍ VÝZVY a sledovat,
jak voda na jaře "ožívá". Vybrali jsme
si a poctivě splnili první čtyři výzvy:
1. Půjdu si zaplavat nebo si aspoň namočím nohy do vody.
2. Zorganizuji úklidovou akci kolem
vody.
3. Vyfotím si u vody selfie.
4. Vytvořím plakát s vodním příběhem z našeho okolí.

Na suchu jsme rozhodně nezůstali,
plnění jednotlivých výzev žáky opravdu bavilo. Zaregistrovali jsme se do celorepublikové úklidové akce Ukliďme
Česko a sbírali jsme odpadky kolem
potoka nad školou. Do vody v lomu si
někteří s ostychem, někteří bez ostychu namočili nohy. O kunčické studánce Magdaléna a Zázračné studánce
v Tížové vytvořily děti zajímavé plakáty. U studánky Pod Papradnou zvané Eva, kterou jsme podle mapy našli
v lese nad školou, třeťáci plnili úkoly
a pořídili si potřebnou fotografii.

Program GLOBE v České republice koordinuje vzdělávací centrum
TEREZA, které vzdělává děti již více
než 40 let. Je do něj zapojeno přes

130 škol z celé ČR. V letošním roce
jsme to i my. 😊
Ivona Hrubišová
https://padlet.com/globe2/vodnivyzva
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Výprava za domácími zvířátky
Hezké slunečné počasí vylákalo
naši třídu Kuřátek na návštěvu statku
rodiny Macurových. Právě v MŠ probíráme zvířátka a jejich mláďátka, proto
byla taková malá exkurze tou nejlepší
názornou ukázkou. Farma se nachází
necelých 20 minut pomalé chůze od
naší školky. Vyrazili jsme ráno, hned
po svačince. Cestou mezi rodinnými
domy jsme pozorovali v zahradách
pejsky a kočky, viděli jsme i včelky
a jejich úly, které nám ukázal kamarád Standa z naší třídy. Nemohli jsme
přehlédnout ovečky s malými jehňátky, které se pásly v ohradách.
Na statku nás přivítal pan majitel
se svou malou dcerkou Beátkou, která
nás celou dobu doprovázela a všechno
nám ukázala. Nejprve jsme viděli oddělená starší telátka, která se pásla
ve velké ohradě a vůbec se nás nebála. V malinkých ohrádkách byla právě
narozená telátka, která jsme si mohli
i pohladit. Velké kravičky jsme zastihli
na pastvě na louce pod Ondřejníkem,

Co se děje v okolí

nemohli jsme minout ani chlívek s vepříky a kurník se slepičkami. Zajímavé
bylo povídání pana majitele o tom, co
všechno se může vyrobit z kravského mléka. Nakoukli jsme oknem do
výrobny sýrů a viděli velký paster
na mléko.

Děti získaly díky této exkurzi nové
vědomosti a poznatky ze života zvířat.
Celou naši výpravu za zvířátky a jejich
mláďátky jsme zakončili malým občerstvením u naší paní učitelky.
Za třídu Kuřátek
Markéta Macurová

Kurz Podnikni to! odstartoval ve Frýdlantu
reálné podnikatelské projekty

Ve Frýdlantu nad Ostravicí skončil kurz Podnikni to! Pro účastníky
je jeho konec zároveň novým začátkem. Jejich podnikatelské plány a nápady mají konečně příležitost naplno a bezpečně odstartovat.
Cílem pěti dvouhodinových setkání
bylo nastavit systematické a konkrétní kroky, na jejichž základě lze nastartovat projekty bez rizika a s minimem
financí. Nešlo jen o zcela nové pod-

nikatelské plány, ale i projekty, které měly obohatit aktuální podnikání.
Účastníci se pod vedením zkušené
podnikatelky naučili odhalit potenciál svého nápadu, postupně ho budovat, hledat rizika, která jej ohrožují,
komunikovat se zákazníky, prezentovat projekt před jinými podnikateli
a zpracovávat zpětnou vazbu.
Díky finanční podpoře Mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy byl kurz

pro účastníky zdarma. „Chtěli jsme tím
umožnit účastníkům kurzu proměnit
jejich podnikatelské sny v reálné podnikatelské projekty, které následně pomohou oživit region. Pokud se jen zlomek
ze zamýšlených projektů podaří zrealizovat, bude to velký přínos,“ uvedl pan
místostarosta Frýdlantu nad Ostravicí David Pavliska.
Kdo byli ti, kteří se pustili do hledání funkčního potenciálu svých projektů, nápadů v hlavě a zkoumání podnikatelského myšlení?
Kurz absolvovali obyvatelé obcí Mikroregionu, začínající i pokročilí podnikatelé. Každý v aktuální fázi svého
podnikání hledal cesty jak začít, jak
odbourat překážky a obavy, získat
informace, nový vítr do plachet nebo
nový pohled na věc.
Absolvent kurzu Jaroslav shrnuje:
„Šlo o příjemné setkání tvořivých lidí,
kteří nechtějí být nečinní. Jsem obohacen
o další úhel pohledu, o návod na uspořádání svého podnikatelského záměru.“
Pro Kamilu byl kurz přínosem, velkou motivací a příležitostí zamyslet se
nad tím, jak se svým projektem naložit. Oceňuje inspirativní kolektiv kurzu i lektorku Markétu Menšíkovou.

(pokračování na str. 19)
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(dokončení ze str. 18)

Kurzem aktivity na podporu podnikatelů nekončí. Absolventi pokračují v rozvíjení sebe a svých projektů
v navazující komunitě Klubu podnikavců. Klub je otevřen nejen jim, ale
všem zájemcům z města a okolních
obcí, kteří mají chuť získat nové aktuální informace a budovat efektivní
a funkční podnikání.
Účastníci mají v Klubu k dispozici plnou pozornost podnikavých lidí z Frýdlantu a okolních obcí, kteří aktivně
hledají odpovědi na otázky, které se

v podnikání běžně řeší. Přesně o tom je
Sraz podnikavců. Komunitní setkání
Klubu podnikavců se koná 1x měsíčně
v menší skupině pod vedením zkušeného podnikatele. Kromě diskusí a sdílení know-how, jsou součástí i tematická
setkávání, zváni jsou také hosté a odborníci ze světa byznysu.
„Každé podnikání se skládá z toho, že
člověk potřebuje po čase řešit marketing,
finance a dostává se do různých oborů
a odvětví,” říká člen komunity Jarda,
„Klub mi pomáhá v tom, že se můžu zeptat ostatních podnikatelů, jak řeší napříINZERCE

klad sociální sítě, finance nebo účetnictví
a můžu tak získané informace rychleji využít pro sebe a vlastní podnikání.”
Díky příspěvku Mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy je možné vyzkoušet testovací členství na 3 měsíce za
zlomek ceny, a to za pouhých 570 Kč
(190 Kč/měsíc). Pokud účastníci během tohoto období zjistí, že pro ně Klub
není, peníze jim budou vráceny zpět.
Pro bližší informace pište klubové manažerce Evě Košťálikové
(kostalikova@klubpodnikavcu.cz,
727 981 789). 
Zuzana Pavlisková
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HLÁŠENÍ OBECNÍHO
ROZHLASU
nyní i na webu obce.

Stačí kliknout na
www.kuncicepo.cz
ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK
Dříví naštípané na prostorové metry nebo špalky
(rovnané) od 30 cm délky. Možnost dovozu odběrateli.
Telefon: 603 315 738

Manželský pár koupí stavební
pozemek nebo rodinný dům
k rekonstrukci. Platba v hotovosti.
Nabídky na tel.: 603 111 528

Hledáme posily do našeho
týmu v letních měsících
červenec, srpen brigádně do
kuchyně – pomocná síla a
obsluha venkovní zahrádky.
V případě zájmu volejte na
tel. 604 868 738
737 931 594

XX
XX XX
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RAKETOVÝ
INTERNET!
až 1 Gbps
od 250 Kč

www.tlapnet.cz

3x
Dekarbonizace
motoru
sleva

500,- Kč

slevový kupón jako

Geometrie
náprav
sleva

200,- Kč

dárek

za nákup sady pneumatik

Dezinfekce
klimatizace
sleva

250,- Kč

pneuzatopek.cz
Platnost kupónu je 12 měsíců od nákupu

