
Vážení spoluobčané, 
tak a máme po volbách. Říká se, 

že občané mají takového preziden-
ta a takovou vládu, jakou si zaslouží.  
Z toho vyvozuji, že si národ zvolil pre-
zidenta, jakého si zaslouží. S vládou 
to bude podobné. Myslím, že již sko-
ro 28 let po společenských změnách 
to ještě nemáme zcela „vychytané“. 
Aby to bylo lepší, k tomu musí při-
spět každý z nás. Osobně mne trápí 
ve společnosti i v politických struk-
turách arogance, nadutost, pom- 
stychtivost, u některých politiků ješ-
tě sebestřednost a opojení mocí. Ať 
si to připouštíme nebo ne, vrcholné 
politiky podvědomě vnímáme jako 
morální autoritu, ať v dobrém nebo 
bohužel i ve zlém. Je proto nutné, aby 
vrcholní politici byli na vysoké mo-
rální úrovni, abychom v nich skuteč-
ně ten pozitivní vzor měli. 

Osobně si také myslím, že vysoká 
morálka státních představitelů musí 
nutně přinést prosperitu ekono-
mickou i prosperitu v mezilidských 
vztazích. Proto si přeji, a určitě ne-
jenom já, aby naši vrcholní předsta-
vitelé byli skutečně morálně vyspělí. 
Je to však na nás, abychom si takové 
představitele zvolili. Panu preziden-
tovi přeji hlavně zdraví. Neměl by si 
přece jen od toho všeho odpočinout? 
Zdraví máme jen jedno. A již dost  
o politice, to ty volby.

A že to s námi ještě není tak zlé, 
ukázal výtěžek Tříkrálové sbírky 
na Charitu v naší obci. Vybralo se 
neuvěřitelných 92 658,- Kč. Za to 
děkuji štědrým občanům i oběta-
vým rodičům a dětem, kteří sbír-
ku organizují. 

Tomáš Hrubiš, starosta obce 

O Koblížkovi  
a jiné pohádky
24. března

10 Dobrá rada  
nad zlato
24. března

Přehled  
kulturních akcí

10 Muzeum  
ve Frenštátě p.R.

Slovo starosty
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Rádi bychom z celého srdce podě-
kovali všem štědrým dárcům, kteří  
i letos přispěli na tuto sbírku. 

Velké poděkování patří také všem 
malým i velkým koledníkům, bez nichž 
by se tato sbírka nemohla realizovat.

Díky skupinkám obětavých 
koledníků se podařilo v Kunči-
cích p.O. vykoledovat: 92.658,- Kč

Celý výnos nezůstá-
vá jenom v naší Charitě, 
je určen i na další projek-
ty Diecézní Charity, na humanitární po-
moc a další projekty pomoci organizo-
vané Sekretariátem CHČR. 

Charitě Frenštát pod Radhoštěm 
zůstává 65% výnosu této sbírky.

Děkujeme, že nám pomáháte pomá-
hat.   Anna Čechová

Připravila Gabriela Kahánková

Charita Frenštát p. R. děkuje

Zábavná hra pro vás - najděte u koledníků 5 rozdílů
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Obec informuje

Forenzní značení
Starosta seznámil RO se skuteč-

ností, že DSO Mikroregion Frýdlant-
sko - Beskydy bude v roce 2018 opě-
tovně žádat o dotaci MVČR v rámci 
prevence kriminality na projekt „Zá-
jmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy 
– forenzní značení“. V případě získání 
dotace bude spoluúčast obce Kunčice 
pod Ondřejníkem ve výši 6 881,- Kč.  
RO schválila účast obce v tomto pro-
jektu.

Rozhledna
RO se zabývala výstavbou Rozhled-

ny na vrcholu Skalka. Koncem roku 
2017 se objevila možnost požádat  
o dotaci na výstavbu rozhledny z pro-
gramu Ministerstva pro místní roz-
voj. Termín podání žádosti o dotaci 
byl do 12. ledna 2018. Dne 7. ledna 
2018 obdržel starosta obce upravený 
rozpočet projektanta Ing. arch. Petra 
Lichnovského, který počítal s navý-
šením nákladů oproti dříve předpo-
kládané ceně.

Dle smlouvy o společnosti mezi 
obcemi Čeladná a Kunčice pod Ond-
řejníkem byl původní předpokládaný 
odhad nákladů ve výši 4 000 000,- Kč 
bez DPH. Podíl obce Kunčice je tou-
to smlouvou stanoven nejvýše na  
2 200 000,- Kč. S ohledem na nově zjiš-
těnou skutečnost - navýšení předpo-
kládané ceny, nebylo možné žádost  
o dotaci podávat a navrženou smlou-
vu o poradenské činnosti k této dotaci 
nebylo možné uzavřít. Ve věci navýše-
ní ceny bude dále jednat starosta obce 
společně se starostou obce Čelad-
ná, architektem a právními zástupci.  
O dalším postupu v projektu výstavy 
Rozhledny na vrcholu Skalka rozhod-
ne zastupitelstvo obce.

GDPR 
RO diskutovala dopady nového na-

řízení Evropské unie – General Data 
Protection Regulation (zkráceně 
GDPR, volně přeloženo jako Obecné 
nařízení na ochranu osobních údajů). 
Nařízení bude účinné od 25. 5. 2018. 
V této souvislosti je nutné vypracovat 
audit připravenosti obce a následně 
implementovat požadavky do vnitř-
ního systému a směrnic obce. 

V této souvislosti seznámil staros-
ta obce RO s nabídkami několika firem 
na výše uvedené. RO vyhodnotila jako 
nejvýhodnější nabídku společnosti  
ON – EPD, s.r.o., která je ve výši –  
38 000,- Kč na vypracování auditu,  
18 000,- Kč za pomoc při implemen-
taci nařízení (vč. nastavení směrnic)  
a 6 000,- Kč/ měsíčně za poskytování 
služeb pověřence pro ochranu osob-
ních údajů. Nabídka je nastavena pro 
všechny povinné subjekty obce – tedy 
pro obec, pro společnost Kunčická s.r.o. 
a pro ZŠ a MŠ Karla Svolinského.  

RO zároveň projednala a schvaluje 
Smlouvu o poskytování poradenských 
a konzultačních služeb mezi obcí Kun-
čice pod Ondřejníkem a společností 
ON – EPD, s.r.o., se sídlem Dolní Libina. 

RO dále projednala a schvaluje: 
• rozpočtové opatření č. 1/2018  

v rozsahu předloženého návrhu. 
• uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě 

o dílo ze dne 22. 7. 2015 mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a firmou 
KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frý-
dek-Místek. Předmětem tohoto do-
datku je časový harmonogram gra-
fického zpracování a tisku obecních 
novin pro období únor 2018 – leden 
2019.

• uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě  
o úhradě finančního podílu na poří-
zení movitých věcí a služeb s tímto 
souvisejících z projektu Přeshranič-
ní spolupráce v regionu Frýdlantsko 
– Horné Kysuce ze dne 20. 5. 2011 
mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a městem Frýdlant nad Ostravicí, 
Náměstí 3, PSČ 739 11.  Předmětem 
tohoto dodatku je uhrazení nákladů 
na administraci a technickou sprá-
vu komunikačního systému firmou 
e-signature, s.r.o. se sídlem Zámecké 
náměstí 41, Frýdek - Místek za rok 
2017 ve výši 21 235,50 Kč.

• Dodatek č. 9 ke Smlouvě o závazku 
veřejné služby mezi obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem a firmou ARRIVA 
MORAVA, a.s., Ostrava - Moravská 
Ostrava. Předmětem smlouvy je od-
borný odhad a úhrada prokazatelné 
ztráty ve výši 23 250,- Kč.

• vyřazení starého sypače obce pro 
jeho nefunkčnost a neopravitelnost.

• nákup 40 ks dárkové publikace 
okrašlovacího spolku Rozhled-
na „Životodárné údolí“ v celkové 
hodnotě 19 600, -Kč. Publikaci vy-
dal Okrašlovací spolek Rozhledna  
u příležitosti 115. výročí založení 
Lázní Skalka s původním názvem 
Lázně Skalka ve Velkých Kunčicích 
pod Radhoštěm. 

• uzavření smlouvy o poradenství  
k DPH mezi obcí Kunčice pod Ond-
řejníkem a panem Karlem Ondráš-
kem, Libina. Předmětem smlouvy je 
poradenská činnost v oblasti DPH 
územního celku (např. metodika 
výpočtu obratu DPH a pomoc při 
sestavení daňového přiznání atd.). 
Odměna za činnost je stanovena po-
loletně ve výši 7 000,- Kč bez DPH 
plus související náklady.

• žádost pana Zdeňka Flachse, Ža-
beň o hostování na kunčické pouti 
v roce 2018.

• nabídku na dodávku zemního ply-
nu firmy Centropol Energy, a.s. Ústí 
nad Labem pro obecní objekty, bu-
dovu TJ Sokol a Základní školy. 
Nabídka je ve výši 577,- Kč/MWh, 
je platná na 1 rok (pro rok 2020). 
Do roku 2019 má obec uzavřenu 
smlouvu za cenu 596,- Kč/MWh.

• Dohodu o způsobu provedení údrž-
by ochranného pásma mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a společ-
ností ČEPS, a.s. zastoupené na zá-
kladě plné moci společností ENER-
GISTAV, s.r.o., Nový Jičín. Předmě-
tem dohody je provedení údržby 
ochranného pásma elektroenerge-
tického vedení přenosové soustavy 
mezi stožáry č. 61-62 na pozemcích 
parc.č. 3372, v k.ú. Kunčice pod On-
dřejníkem.

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce Kunčice 

pod Ondřejníkem

Zápisy a usnesení z jednání rady 
obce naleznete také na webu obce: 
http://www.kuncicepo.cz/zapisy-z-
-ro-2014-2018

Všechna schválená rozpočtová opat-
ření můžete také nově nalézt na úřed-
ní desce: 

ht t p ://w w w. k u nc ic e p o . c z/
uredni-deska

O čem jednala rada obce v měsíci lednu
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Zdeňka Blažková 91 let
Marie Klimešová 87 let
Ilona Václavíková 83 let
Zdeňka Křenková 80 let
Jarmilka Jadrná 75 let
Radmila Zemanová 70 let
Antonín Kostelecký 70 let
Miroslava Davídková 65 let

Miroslav Šretr 65 let
Václav Hrubiš 60 let
Pavol Kadúch 60 let
Jiří Brhel 60 let

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

Jubilanti únor 2018
RozloučeníSpolečenská rubrika

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

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

Vzpomínky

Dne 11. února 2018  
uplyne 10 let, co nás navždy 

opustila naše milovaná  
paní Táňa Knapková. 

S láskou a velkou bolestí  
stále vzpomínají dcery Tereza, 

Nikola a Romana, maminka  
Zdeňka a manžel Zdeněk.

V měsíci lednu jsme se napo-
sledy rozloučili s paní Ludmilou  
Valáškovou.

Zveřejňování jubilantů
Prosíme občany, kteří si nepře-

jí, aby byla jejich životní jubilea  
v obecních novinách zveřejňo-
vána, aby toto PÍSEMNĚ oznámili 
matrikářce paní Taťáně Holušové, 
pokud tak již dříve neučinili. 

Oznámení je možno doručit osob-
ně, poštou na adresu obecního úřa-
du (Kunčice p.O. 569) nebo na email 
tatana.holusova@kuncicepo.cz. 

Děkujeme

Děkujeme všem, kdo se letos účast-
nili Tříkrálové sbírky. Ať už jako ko-
ledníci, dárci, vedoucí skupinek, místní 
asistenti a další... Díky Vám všem, kdo 
jste nám jakýmkoliv způsobem s touto 
sbírkou pomohli, se podařilo vykoledo-
vat úžasných 545.366,- Kč. 
obec počet pokladniček výnos
Bordovice      2  27.381,- Kč
Čeladná     10  35.480,- Kč
Frenštát p.R    15  34.012,- Kč
Hukvaldy    14  75.316,- Kč
Kozlovice    25  110.357,- Kč
Kunčice p.O    14  92.658,- Kč
Lichnov     11  60.745,- Kč
Mniší       2  30.804,- Kč
Tichá     15  54.662,- Kč
Trojanovice      3  4.702,-Kč
Vlčovice      4  19.249,- Kč
celkem   115 545.366,- Kč

Vykoledované prostředky budou 
použity na realizaci těchto schvále-
ných záměrů:
• Podpora rodin v nouzi (podpora 

prostřednictvím služby Charitní 
sociálně aktivizační služby pro ro-
diny s dětmi)

• Pořízení automobilu pro pečo-
vatelskou službu a službu osobní 
asistence (spolufinancování pro-
jektů podpořených z MPSV a MSK)

• Dofinancování nákladů vzniklých 
při realizaci projektu ("Zkvalitnění 
zázemí pro poskytování sociálních 

služeb Charity Frenštát pod Rad-
hoštěm")

Několik dalších čísel za Kunčice:
V koledování se vystřídalo neuvě-

řitelných 49 dětí, vedoucích skupinek 
bylo 12, dalších pomocníků nepočíta-
ně. Dvě další pokladničky byly v kos-
telech. Pro děti jsme po ukončení kole-
dování za odměnu uspořádali bowling 

U Fandy ve Lhotce, celková doba hry 
– 240 min. Parádní zábava, výborná 
pizza a taky horké maliny s vanilko-
vou zmrzlinou. Všichni si opravdu za-
sloužili odměnu.

Děkujeme, že nám pomáháte po-
máhat.

Za Charitu Frenštát pod Radhoštěm 
Anna Čechová, za koledníky u nás Kate-
řina Niklová a Michaela Šebelová.

Tříkrálová sbírka - bowling  (pokračování na str. 4 a 5)

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018 pro oblastní Charitu 
Frenštát pod Radhoštěm
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Fotoreportáž z průběhu Tříkrálové sbírky v roce 2018
Foto: Archiv rodičů koledníků, vedoucích skupinek a občanů. Za zaslané fotografie všem moc děkujeme.
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Výsledky hlasování za územní celky: Kraj: Moravskoslezský kraj / Okres: Frýdek-Místek / Obec: Kunčice pod Ondřejníkem

-
Okrsky Voliči 

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasůpočet zprac. v %

1. kolo 2 2 100,00 1 888 1 212 64,19 1 212 1 204 99,34
2. kolo 2 2 100,00 1 889 1 333 70,57 1 332 1 331 99,92

Kandidát Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost

1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 62 5,14 X X
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 77 6,39 X X
3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 83 6,89 X X
4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 11 0,91 X X
5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 5 0,41 X X
6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 4 0,33 X X

*7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 540 44,85 752 56,49
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 88 7,30 X X

+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 334 27,74 579 43,50
+) postupující kandidát do 2. kola
*) zvolený kandidát

Celkové výsledky 2. kola:

1.  Miloš Zeman – celkový počet hla-
sů – 2 853 390 (51,36%)

2.  Jiří Drahoš – celkový počet hlasů 
– 2 701 206 (48, 63%)

Volební účast: 66,6%. 

Zdroj: Český statistický úřad
https://www.volby.cz/

Poděkování patří všem členům 
našich okrskových volebních komi-
sí za bezchybný průběh voleb.

Foto: Michaela Šebelová

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech  
12. – 13. ledna 2018 a 26. -27. ledna 2018
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V roce 2017 jednotka zasahovala 
u 35 událostí, což je oproti minulému 
roku o 10 událostí více.

Vyjížděli jsme: 11x k požáru, 21x  
k technické pomoci, 1x k planému po-
plachu a 2x k ostatní pomoci – požár-
ní dozor.

Hned na začátku roku jsme vyjíž-
děli k požáru dřevěné chaty ve Fren-
štátě, ve které vybouchla tlaková lá-
hev. 

Byli jsme na místě první, a tak jsme 
poskytovali předlékařskou první po-
moc, prováděli jsme hasební práce  
a ochlazování dalších tlakových lahví.

V únoru jsme prováděli čerpání 
vody ze sklepa rekreační chaty. 

V březnu nám začalo dost foukat,  
a tak jsme se dva dny nezastavili. Nej-
dřív jsme odstraňovali spadlý smrk na 
rozcestí a druhý den několik stromů 
spadlých na příjezdovou komunikaci  
k rodinným domům za fotbalovým 
hřištěm. Po odklizení těchto stromů 
byla jednotce nahlášená další událost, 
a to spadlé stromy na kapli sv. Máří 
Magdalény, ke které si jednotka mu-
sela prořezat cestu.

V květnu jsme vyjížděli k úniku ply-
nu v naší obci.

V červnu jsme vyjížděli třikrát k po-
žáru a jednou k technické pomoci. Nej-
dříve hořela kůlna u rekreační chaty  
v Pekliskách, kde se nám podařilo 
uchránit přilehlý les i chatu, poté hoře-
lo v Tiché v rodinném domě a následně 
jsme měli nahlášený požár v Kunčicích 
– neohlášené pálení suché trávy. Kon-
cem měsíce jsme byli povoláni k odstra-
nění prasklé břízy u rodinného domu.

V červenci jsme během přípra-
vy hasičské diskotéky byli odvoláni  
k záchraně tonoucího člověka ve vodní 
nádrži Žabák. Po našem příjezdu byl 
tonoucí vytažen z vody přihlížejícím 
občanem, jednotka mu poskytla před-
lékařskou pomoc a poté ho předala 
rychlé záchranné službě.

V srpnu jsme řešili sedm událostí. 
Nejdřív šlo o pálení klestí, které se ma-
jiteli vymklo kontrole, pak jsme likvido-
vali hmyz v Tiché. Poté jsme jeli znovu 
do Tiché k požáru podlahy v rodinném 
domě. Dále jsme likvidovali hmyz v naší 
obci. V půlce měsíce jsme vyjížděli do 
Trojanovic k požáru lesa a k planému 
poplachu do Frenštátu, nakonec jsme 
prováděli požární dozor na penzionu 
Jurášek při svatebním ohňostroji.

Během prázdnin jsme také ukáza-
li techniku na dětských táborech, a to 
na Horizontu a pod Stolovou.

V září jsme měli událostí šest. Vy-
konávali jsme požární dozor na Bodiz 
Spa při vystoupení Daniela Nekoneč-
ného, honili jsme krávy na Huťařství 
a likvidovali hmyz. Během pořádá-
ní Dne obce byla jednotka odvolána  
k odstranění stromu přes komunikaci. 

Následně jsme byli čerpat vodu ze 
sklepa rodinného domu. 

Aby platil zákon schválnosti, že  
u každé akce kterou organizujeme, 
nebo ji pomáháme pořádat, máme vý-
jezd, tak i u Kunčické bečky jsme byli 
odvoláni do Trojanovic, kde hořela 
hospodářská budova.

V říjnu jsme čerpali vodu ze zato-
pené přečerpávací stanice kunčické-
ho vodovodu pod Stolovou.

V listopadu jsme odstraňovali spad-
lé kabely z komunikace, jeli jsme také 
do Frenštátu k požáru potravin v bytě. 
Dále jsme se účastnili cvičení okrsku 
Smrk, které se konalo na Ostravici, 
kde měla hořet budova čističky. Tam 
jsme si procvičili dálkovou dopravu 
vody hadicemi a spolupráci s ostat-
ními sbory okrsku. Ke konci měsíce 
jsme odstraňovali spadlý strom přes 
komunikaci u DPS a likvidovali jsme 
požár kotelny v Tiché, kde jsme byli 
opět první na místě události.

V posledním měsíci roku jsme měli 
pět událostí kvůli vichřici Xanthos. 
Jednalo se o hromadné události, tu-
díž v normálu bychom jich měli víc 
než dvojnásobek. Nejdříve jsme od-
straňovali společně s JSDH Čeladná 
spadlou lípu u BRC Čeladná, zprůjezd-
ňovali železniční přejezd u Ruského 
kostelíku, spadlý strom u Kunčické-

ho pivovaru a následně spadlý strom 
u kostela. Další den jsme byli povolá-
ni do Peklisk ke zprůjezdnění cesty, 
kde vichřice polámala asi hektar lesa. 
Poté jsme odstraňovali spadlé stromy 
z hospodářské budovy. Následující den 
jsme byli povoláni ke spadlému beto-
novému sloupu vysokého napětí pod 
Stolovou. Během řešení této události 
a čekání na poruchovou službu ČEZ 
jsme byli odvoláni k odstranění dal-
ších spadlých smrků přes komunikaci, 
nakloněnému stromu nad komunikací 
hrozící pádem a k dalšímu spadlému 
smrku přes komunikaci. Jako poslední 
událost jsme měli nahlášený zlomený 
a zavěšený strom u Skalky.

Jako každým rokem se členové jed-
notky podrobili školení a ověření zna-
lostí. Zástupci velitele se zúčastnili 
pravidelných školení na HZS a strojní-
ci si prodloužili odbornou způsobilost 
v Jánských Koupelích.

V loňském roce byla jednotka vy-
bavena zásahovými botami HAIX  
a nastavovacím žebříkem, dále byla 
dovybavena svítilnami na přilbu, zá-
sahovou přilbou Galet, pracovními 
stejnokroji PS II, přezutí CAS MAN.

Odbornost zdravotník získali Adam 
Čajánek, Matěj Přeček a David Káňa. 
Odbornost nositel dýchací techniky 
získal Michal Bartoněk.

Odbornost pilař získali Petr Vaněk 
a Matěj Přeček.

Na závěr bych chtěl všem poděko-
vat za obětavou práci a do letošního 
roku popřát plno úspěchů a zdraví. 

Kahánek Miroslav
Velitel JSDH Kunčice p. O.

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky 
SDH Kunčice p. O. za rok 2017

Foto z aktuálně posledního výjezdu. Archiv JSDH
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Kultura a spolkový život

Členská základna našeho sboru 
čítá 80 členů, z toho 38 mužů, 22 žen 
a 20 dětí.

Jako každoročně jsme se podíleli na 
pořádání kulturního a společenského 
života nejen ve sboru, ale i pro naši obec.

Rok jsme zahájili tradičně výroční 
valnou hromadou u nás v Kunčicích, 
dále pak návštěvami valných hromad 
našeho okrsku ,,SMRK“, a to na Ostra-
vici, Čeladné a na Starých Hamrech. 
Na naší valné hromadě také proběhla 
volba nového starosty SDH, jelikož do-
savadní starosta pan Tomáš Závodný 
odstoupil z funkce z důvodu pracov-
ního vytížení. Místo něj byl navržen 
a zvolen pan Tomáš Maralík. 

Mladí hasiči v zimních měsících 
trénovali hlavně v tělocvičně základ-
ní školy, kde uzlovali a zkoušeli štafe-
ty na březnovou soutěž. Abychom jim 
zimní období ozvláštnili, zajeli jsme 
s dětmi  i na krytý bazén do Rožnova 
p.R. a malovali výkresy do soutěže Po-
žární ochrana očima dětí.

Na první výborové schůzi se zpra-
coval plán práce na celý rok. Výbor se 
pak nadále scházel pravidelně v prů-
běhu celého roku.

18. března se konal šestý ročník 
tradičního plesu okrsku SMRK ,,Ha-
siči sobě“ takzvaný HAJDAMÁŠ, ten-
tokrát v sále na Starých Hamrech ve 
stylu „Maškarní karneval“. Super mas-
ky, dobré jídlo, bohatá tombola a hud-
ba - toto všechno se perfektně spojilo,  
a téměř 80 hasičů z našeho okrsku 
bylo maximálně spokojeno. 

Mladí hasiči v březnu absolvova-
li Hadicovou a uzlovou štafetu, která 
probíhá v areálu HZS Frýdek-Místek, 
po ukončení soutěže si dopoledne 
zpestřili v tamním polygonu.

V sobotu 29. dubna jsme uspořáda-
li brigádu na úklid hasičárny a jejího 
okolí. Součástí bylo i zdobení a posta-
vení májky.

Začátkem května se naše soutěžní 
družstvo dospělých účastnilo okrs-
kové soutěže v požárním sportu, kte-
rá se konala na Ostravici, kde jsme se 
umístili na 2. místě.

7. května jsme se ve farním kostele 
svaté Maří Magdalény zúčastnili mše 
za našeho patrona svatého Floriána  
a za všechny žijící i zemřelé hasiče.

8. května byl státní svátek a tak 
tento den děti z kroužku mladých ha-
sičů využily k celodennímu soustře-

dění. Celý den jsme trénovali štafety 
a útoky, které na nás v soutěžní sezo-
ně čekaly.

Měsíce květen a červen byl pro mlá-
dež ve znamení pohárových soutěží – 
Fryčovice, Krmelín, Oprechtice apod. 
Aby byli hodně spolu a měli čas se  
i dobře skamarádit, sobotní a nedělní 
soutěžení jsme si zpestřili nocováním 
u Kahánků, kde si k večeři uvařili vy-
nikající hamburgery, hráli hry a per-
fektně se bavili. 

V tomto roce se noční soutěž  
O KUNČICKÝ POHÁR nekonala z dů-
vodu přestavby hřiště.

Ve čtvrtek 1. června jsme skáceli 
májku a zároveň smažili vaječinu.

V sobotu 3. června jsme na dětském 
dni předvedli hasičskou techniku  
a uspořádali několik zajímavých sou-
těží pro všechny odvážné děti.

V pátek 21. července před kunčic-
kou poutí jsme uspořádali již tradiční 
taneční zábavu u hasičárny.  K tanci  
a poslechu zahrála kapela Manet band. 
Tato akce je velmi oblíbená a účastní 
se jí vždy velký počet návštěvníků.

V měsíci srpnu jsme pořádali prázd-
ninovou diskotéku. Na konci měsíce 
jsme se rozloučili s naším dlouhole-
tým členem panem Vojtěchem Niklem.

Začátkem září proběhl Den obce, 
kde jsme prodávali naše vyhlášené 
placky a grilované maso a společně  
s ostatními složkami tak zajistili boha-
té občerstvení pro hosty i účinkující. 

Týden po dni obce jsme nazdobily 
oba dva naše automobily a vydali jsme 
se na Ostravici, kde se konala svatba 
dvou členů našeho okrsku.  Adama 
Čajánka z Kunčic a Lenky Šmoldasové  
z Ostravice.

V sobotu 30. září se konala naše 
soutěž O Kunčickou bečku. Počasí 
nám přálo, sluníčko svítilo celý den, 
a tak se dopoledne na startu sešlo  
20 družstev mladých hasičů. Soutěž 
byla vyrovnaná a probíhala ve vel-
mi přátelském duchu. Nakonec v ka-
tegorii mladších zvítězilo družstvo 
z Lučiny, na druhém i třetím místě 
skončily Trojanovice. Naši nejmlad-
ší skončili na 8. místě. Zato v kate-
gorii starších byly výsledky pro nás 
o hodně veselejší. 1. místo Trojano-
vice, 2. místo Nová Ves a 3. Kunčice 
p.O. Odpolední soutěže pro dospě-
lé se zúčastnilo 10 týmů mužů a žen  
a 3 sranda týmy.  Díky přátelské at-
mosféře a vynikajícímu občerstvení 
byli všichni spokojeni. 

V sobotu 21. října se konal Závod 
požárnické všestrannosti v Metylovi-
cích – jednalo se o přespolní běh spoje-
ný s plněním úkolů, jako střelba, šplh 
na laně, hasičské znalosti, topografie, 
zdravověda. V kategorii dorostenci 
svou kategorii vyhrál Marcel Fabiá-
nek, Jakub Svítil získal 7. místo, Jan 
Čajánek 8. místo. Naše družstvo star-
ších obsadilo 8. příčku. 

(pokračování na str. 9) 

Zpráva o činnosti SDH a kroužku mladých hasičů 
Kunčice pod Ondřejníkem za rok 2017
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(dokončení ze str. 8)
V sobotu 28. října jsme pořádali pro 

své členy jednodenní zájezd. Nejdříve 
jsme si dopoledne prohlédli Zbrašov-
ské aragonitové jeskyně, přejeli jsme 
do HEIparku v Tošovicích, abychom 
prožili i trochu adrenalinu. Netušili 
jsme, jak se taková adrenalinová zába-
va bude líbit nejen mládeži, ale i těm 
dříve narozeným.  Pro zklidnění jsme 
navštívili i poutní místo „Panna Maria 
ve skále“ v Klokočůvku i místní ha-
sičskou zbrojnici. Na pozdním obědě 
jsme si pochutnali v restauraci (býva-
lé konírně) FRANTIŠKŮV DVŮR. Večer 
jsme společně zakončili v hasičárně.

Podzimní tréninky jsme se snažili 
dětem co nejvíce zpestřit, kromě vý-
uky hasičiny a zábavných her jsme se 
23. listopadu vydali do Frenštátu na 
lezeckou stěnu – boulder. Za hodinu  
a půl se děti pořádně vyřádily, vyzkou-
šely si svou dovednost a odvahu.

V prosinci jsme si s dětmi uspořá-
dali Štědrý den v hasičárně s nocová-
ním. Sešli jsme se v sobotu po obědě  
a s chutí se pustili do příprav na Štědrý 

večer. Ozdobili jsme si stromeček, při-
pravili slavnostní tabuli, obalili řízky 
na večer a vyrobili ze sklenic sněhuláky 
jako svícníky. Pak jsme se šli projít na 
delší procházku, cestou jsme se stavili 
na hřbitově za Hankou a zavzpomína-
li jsme si. Po návratu do hasičárny ka-
ždý za zvuku vánočních koled dal pod 
stromeček dárky pro kamaráda. Pak 
už na děti čekal vánoční labyrint, který 
jsme si postupně rozsvítili a řekli svá 
přání. Po slavnostní večeři došlo k roz-
balování dárků a pak už si děti hrály až 
do pozdního večera. U pohádky se jim 
krásně usínalo a ráno se i s pohádkou 
probouzeli. Snídani dostali do spacáků, 
a po snídani a sbalení věcí už následo-
valy zase jen hry až do doby, kdy pro ně 
přišli rodiče. Stalo se hezkou tradicí, že 
rodiče nespěchají, sednou si s námi na 
kávu a kus řeči, vyslechnou si zážitky 
dětí a prohlédnou dárky.

29. prosince jsme se rozloučili se 
starým rokem každoročním vánočním 
výšlapem. Ten jsme po delší procház-
ce okolím Kunčic zakončili obědem  
a také exkurzí v kunčickém pivovárku.

A něco málo k letošnímu roku… 
V roce 2018 budeme připomínat a sla-
vit 120 let založení Sboru dobrovol-
ných hasičů v Kunčicích p.O. a to tě-
mito čtyřmi hlavními akcemi:
• 11. května pořádáme noční soutěž 

u základní školy
•  24. června proběhne mše svatá  

v kostele sv. Maří Magdaleny spoje-
ná se křtěním nového historického 
praporu, odpoledne pak pro členy 
a hosty slavnostní valná hromada

• 11. srpna pak u hasičské zbrojnice 
velká oslava s ukázkami hasičské 
techniky, s vystoupením dětí z Kun-
čic, Valašského vojvody, klauna pro 
děti a taneční zábavou se skupinou 
Sagar

• 28. září soutěž pro děti i dospělé 
Kunčická bečka

Na všechny tyto akce, (i další,  
o kterých se včas dovíte), vás všechny 
srdečně zveme. 

za výbor SDH Kunčice p.O.
Věra Kahánková

Zpráva o činnosti SDH a kroužku mladých hasičů 
Kunčice pod Ondřejníkem za rok 2017
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9.2.2018 Obecní ples – vyprodáno
11.3.2018 Dětský karneval (SRPdŠ)
18.3.2018 Vynášení Mařeny (CM Ondřejníček  
 a spolek TRADICE v Kunčicích)
24.3.2018 10:00 O Koblížkovi a jiné pohádky  
 – Vlaďka Krakovková
24.3.2018 19:00 Dobrá rada nad zlato – Spolek OSM  
 (spolek divadelních ochotníků z Malenovic)
27.3.2018 Velikonoční vajičko (SPV)
29.3.2018 Velikonoční prázdniny (škola)
6.4.2018 Aprílová diskotéka (SRPdŠ)
Podrobnosti ke všem akcím budou postupně zveřejňovány na 
webu obce www.kuncicepo.cz a samozřejmě také na plakátech.

Akce, které nás čekají

O Koblížkovi  
a jiné pohádky

24. března od 10:00 hod.

Ze života školy a školky

Ve čtvrtek 25. ledna jsme v rámci 
tříhodinové časové dotace pro těles-
nou výchovu v rozvrhu třetí třídy vy-
razili bruslit do Frenštátu pod Rad-
hoštěm. Sportovní areál Pod Horeč-
kami o Vánocích znovu po pěti letech 
otevřel k radosti malých i velkých 
bruslařů městské kluziště.

Přestože teplota byla kolem pěti 
stupňů a foukal silný vítr, ledová plo-
cha o rozměrech 56 x 26 m byla skvěle 
připravená. A i když bylo kluziště v tu 

dobu otevřeno i pro veřejnost a spolu 
s námi bruslila i další třída, otevřel se 
před dětmi neskutečný ledový prostor.

Pro malé bruslaře bez velkých zku-
šeností, pro děti, které na bruslích stá-
ly poprvé, byly k dispozici trenažery 
- hrazdičky, které natolik povzbudi-
ly, probudily odvahu a pomohly, že  
i ty děti, které se na začátku jen drže-
ly mantinelu a převládaly u nich oba-
vy, na konci bruslení nabyly odvahy 
a bruslily na ledové ploše zcela samy.

I když celá ta cesta s bruslemi v ba-
tohu, čajem v termosce a v teplém ob-
lečení od kunčické školy k zastávce 
autobusu, pešky napříč Frenštátem na 
kluziště a po stoprocentním nasazení 
na ledové ploše zase zpět na zastávku 
autobusu, pak ještě na kopec zpět do 
školy, nebyla pro třeťáky nic jednodu-
chého, přesto je to neodradilo a větši-
nově se shodli na tom, že si chtějí tento 
tělocvik rozhodně znovu zopakovat.

Ivona Hrubišová

Tělocvik 3.A na kluzišti
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Žáci naší školy se dne 17. ledna 2018 
zúčastnili okresního kola dějepisné 
olympiády ve Frýdku-Místku v Zá-
kladní škole Jiřího z Poděbrad. Letos 
se téma neslo v duchu stého výročí od 

založení Československé republiky – 
„První Československá republika“. Ško-
lu reprezentoval žák H. Blažek ze 7. tří-
dy. Z 31 účastníků se umístil s 69 body 
na krásném 12. místě (ostatní soutěžící 

byli žáci 8. a 9. tříd). Svým výkonem se 
dostal mezi úspěšné řešitele. Za vzor-
nou reprezentaci školy děkujeme a pře-
jeme hodně dalších úspěchů.

Mgr. Lenka Chroboczková

Ve dnech 7. až 12. ledna proběhl 
lyžařský a snowboardový výcviko-
vý kurz. Ubytovaní jsme byli v pen-
zionu Ledovec a celý týden jsme ly-
žovali na přilehlém svahu skiareálu 
Mezivodí. Počasí nám tento rok moc 
nepřálo, přesto jsme výcvik splnili  
v plném rozsahu a i v odpočinkovém 
středečním odpoledni jsme vycház-
kou došli na Bílou pozdravit naše ka-
marády z 1. stupně, kteří se v areálu 
Sluníčko učili lyžovat. Celkem se kur-
zu zúčastnilo 31 dětí, z toho 16 lyžařů  
a 15 snowboardistů. Všichni se celý tý-
den snažili na svahu zlepšit a zdokona-
lit. Ve čtvrtek si pak změřili síly v závo-
dě. Kurz jsme zakončili v pátek dopole-
dne radostným karnevalem na svahu.

Mgr. Petra Švrčková

Dějepisná olympiáda

Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz
šk. rok 2017–2018
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Dětský folklorní soubor Dolňánek, 
který v současné době neodmyslitel-
ně patří k mateřské škole školní, již 
22 let vzorně reprezentuje nejen škol-
ku a školu, ale i obec. Svým zpěvem  
a tancem rozdává každoročně mno-
ho radosti a úsměvů. Každoročně se 
složení souboru obměňuje, ty nejstar-
ší nám odchází do školy a my vždy  
v září nabereme nové, mladší děti  
a celý cyklus nacvičování zpěvů a tan-
ců začíná znova. 

Nejinak tomu bylo i v letošním 
školním roce. Zpočátku jsme s dět-
mi zkoušeli kroky, rytmus, zpěv a tak 
se dostávali od jednoduchých k stále 
náročnějším prvkům, kreacím a tím  
i k prvnímu vystoupení.

Tím bylo pásmo „Jaro, léto, podzim, 
zima“, které děti předvedly na Křtu 
obecního kalendáře v galerii ZŠ. Kro-
mě krásných písniček a vtipných básní 
si děti připravily i svůj vlastní malo-

vaný kalendář ročních období, kterým 
svoje vystoupení ozvláštnily.

S úplně jinými písničkami a za do-
provodu cimbálu se děti ukázaly před 
rodiči ve školce při pořadu „Předvá-
noční posezení u cimbálu“. Toto krásné 
odpoledne jsme připravili pro všechny 
rodiče a děti z naší školky, pozvání při-
jala paní Dana Svobodová z Frenštátu 
p.R. se svou cimbálovou muzikou, kdy 
její hru na cimbál doplnily houslistka 
a basistka. Děti z Dolňánku předved-
ly své pásmo a pak si všichni společně 
zazpívali koledy i jiné lidové písničky, 
přitom vytvářeli své zvonečky štěstí  
a ochutnávali dobroty z rautových sto-
lů. Jako vstupné totiž bylo donést něco 
dobrého, co se podává na vánoce v ro-
dinách. A aby děti nezůstaly pozadu, 
upekly během dopoledne pro všech-
ny dvě obrovské vánočky. Každý si  
v  předvánočním odpoledni našel 
to své a na závěr jsme při poslechu  

koledy Tichá noc vyslovili vzájemně 
svá přání. 

Další velmi důležitou akcí pro děti 
z Dolňánku bylo vystoupení na Ad-
ventním koncertě v místním kostele. 
Připravili jsme pásmo „Sněhuláci“, při 
kterém děti zazpívaly v převleku za 
sněhuláky zimní písně a koledy. Jejich 
vystoupení se jim moc povedlo, bylo 
několikrát přerušeno potleskem a děti 
zažily krásný pocit úspěchu.

S prvními dny nového roku pro nás 
začíná ta nejdůležitější část roku – na-
cvičování nového pásma a účinkování 
na mnoha akcích. Děti jsou velmi ši-
kovné, nové pásmo s názvem „Vařila 
sem trnku“ je veselé a dětem se velmi 
líbí. Proto jsme neváhali, přijali pozvá-
ní a přihlásili se na oblastní kolo Ma-
teřinky ve Valašském Meziříčí, které 
se bude konat 7. března 2018. 
za soubor Dolňánek Naďa Svobodová, 

Věra Kahánková a Šárka Fialová

Dolňánek na prahu 22. sezóny
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Lyžujeme se sluníčkem
V letošním školním roce se žáci 

prvního stupně opět zúčastnili pě-
tidenního výjezdového lyžařského 
kurzu “Lyžujeme se sluníčkem” ve 
SKI areálu Bílá, o zajištění a organi-
zaci kterého se postaraly paní Mar-
tina Lorencová a Markéta Macurová. 
V době od 8. do 12. ledna probíhala 
skupinová odpolední výuka lyžová-
ní a snowboardingu pro začátečníky 
i pokročilé lyžaře, které se zúčastni-
lo 44 žáků z naší školy. Děti byly roz-
děleny do šesti skupin (Černí tygři, 
Rychlíci, Rychlé lyže, Piraně, Baná-
ni, Rebelové) podle svých lyžařských 
dovedností. Výuka probíhala v Dět-

ském lyžařském parku se 2 pojízd-
nými koberci, lanovým vlekem, mo-
derním talířovým vlekem a koloto-
čem. Po zvládnutí zastavení v pluhu 
a oblouku v pluhu pokračovala výuka 
na veřejných sjezdovkách SKI areálu 
Bílá. Děti měly k dispozici šatny pří-
mo v dětském lyžařském parku, kde 
se přezouvaly a svačily. I přes nepří-
zeň počasí, častý déšť a tání sněhu, si 
děti lyžovačky užívaly plnými doušky. 
Celý kurz byl v pátek ukončen závo-
dy, na které se přijeli podívat rodinní 
příslušníci žáků. Určitě své ratolesti 
pochválili za to, jak se snažily a zlepši-
ly. Sportovci byli za své výkony odmě-

něni medajlemi, diplomy a ti nejlepší  
i sladkostmi.

A zde jsou výsledky našeho závodu:
Lyže:  
1. místo – Johana Kaslová
2. místo – Jonáš Kasl
3. místo – Viktorie Kaděrová
Snowboard:
1. místo – Monika Zbořilová
2. místo – Laura Macurová
3. místo – Michaela Lorencová 

Všichni se již těšíme na příští rok, 
protože lyžák určitě budeeee!!!!!!

Mgr. Jarmila Mecová, ped. doprovod

Skupinka na severní sjezdovce se připravuje sjíždět FIS trať

Vyhlášení závodů snowboardistů Vyhlášení závodů lyžařů  Foto: Michaela Lorencová
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MUZEJNÍ OHLÉDNUTÍ
Výstava ze sbírek muzea k 10. vý-
ročí od znovuotevření.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. Výstava prodloužena do 
25. února 2018.

ČTVRTEČNÍCI:  
MUZEUM JE KDYŽ…
Historie sběratelství a muzejnictví 
ve Frenštátě p. R.
Přednáší  Mgr.  Alena Figarová  
a Mgr. Martin Trubač, odborní pracov-
níci Muzea ve Frenštátě pod Radhoš-
těm. Součástí programu je prohlídka 
výstavy Muzejní ohlédnutí. Ve čtvrtek 
22. února 2018 v 17:00 hodin. 
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R. 
Vstupné: 30,- Kč.

Otevírací doba:     úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00      neděle 9.00 – 15.00      www.muzeum-frenstat.cz

Co se děje v okolí

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy

Ve čtvrtek 11. ledna vyrazila 3. A 
na exkurzi do Pohankového mlýna 
na Kopané ve Frenštátě pod Radhoš-
těm. Ve mlýně jsme nejprve vyslechli 
krátké povídání o jeho historii, půvo-
du pohanky a jejím významu pro zdra-
ví člověka. 

Děti byly trochu zklamané, když 
zjistily, že ve mlýně, kde se pohanka 
loupe už od roku 1861, není žádný vod-
ní ani větrný mlýn a že je zcela odká-
zán na elektřinu.

Ochutnali jsme pohanku lámanku, 
kterou nám během výkladu nasypali 
rovnou do dlaní, ale nejvíc nadšené 
byly děti z křupek, které nám při pří-
chodu nasypali do ošatek na stolech, 
jež se vyprázdnily dříve, než celé vy-
právění skončilo. Shlédli jsme také 
krátké video, na kterém nás pan Šmaj-
strla provedl celým mlýnem a sezná-

mil nás s výrobou a využitím pohanky 
nejen kuchyni. A po něm už se tvořila 
řada zájemců o zakoupení výrobků, 
kdy děti lákaly právě různě ochucené 
pohankové křupky. 

Z mlýna jsme si ale neodnášeli jen 
batůžky plné pohankových výrob-
ků, ale také poselství, aby pohan-
ka přinášela lidem zdraví, které je 
tím největším bohatstvím každého  
z nás.

Po návštěvě mlýna jsme se ještě 
zastavili v bývalé kopanské škole, 
která nyní slouží mimo jiné také jako 
malá galerie, ve které jsou vystaveny 

dobové fotografie Frenštátu a umě-
lecká díla místních rodáků. Nejvíce 
nás tady ale rozhodně zaujala půda, 
a to nejen svou velikostí, prostorem 
a starými poklady ukrytými na ní, 
ale především překvapením, které 
tam na nás čekalo - „odpočívá“ zde 
jeden a půl tuny vážící sádrová for-
ma sochy Radegasta stojící na hře-
beni Radhoště.  

No a pak už jsme se vydali na ces-
tu zpět do školy, kde na nás ve školní 
jídelně čekalo pěkné završení celého 
dne – pohankové karbanátky. 

Ivona Hrubišová

U ŠMAJSTRLŮ VE MLÝNĚ a UKRYTÝ RADEGAST
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PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

nebo špalky (rovnané) od 30 cm délky.  
Možnost dovozu odběrateli.

Telefon: 603 315 738

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

Do projektu Ježíškova vnoučata se 
zapojili i uživatelé Domova pro seniory 
v Příboře. Měli celkem šest přání. Jed-
na z uživatelek si přála koncert. A toto 
přání se ji rozhodly splnit starší i mlad-
ší děti z cimbálové muziky Ondřejníček.  
V předvečer Vánoc – v pátek 22. prosin-
ce odpoledne, uspořádaly přímo v denní 
místnosti krásný hodinový koncert, na 
kterém jim pomohli i jejich dospělí ka-
marádi z Valašského souboru Radhošť 

z Rožnova. Děkuji Katce Niklové za ten-
to úžasný nápad, organizaci a režii kon-
certu a dětem za krásné nasazení při 
vystoupení.  Na závěr předaly děti se-
niorům perníčky a přáníčka. Obec Kun-
čice pod Ondřejníkem věnovala všem 
uživatelům Domova Příbor náš krásný 
stolní kalendář, který jim může přinášet 
radost a vzpomínku po celý rok 2018.

Myslím, že tento zážitek, umocněný 
předvánoční atmosférou, byl velkým 

poučením nejen pro vystupující děti, ale 
i pro nás doprovázející rodiče. Nebude-
me všichni stále mladí, zdraví a zcela 
soběstační. Je dobré vštěpovat úctu ke 
stáří a seniorům nejen našim dětem.

Na konec dostaly děti občerstve-
ní, které se podávalo v obývacím po-
koji Domova Příbor, kde to vypadalo 
opravdu jako u babičky a dědečka. Po-
suďte sami. 

-MŠ-

Cíle služby ve vztahu ke klientům
• Podpora samostatnosti, změny  

k rozhodování o sobě a převzetí od-
povědnosti za svá rozhodnutí.

• Podpora samostatného bydlení.
• Podpora života v přirozeném soci-

álním prostředí.

Naše současná nabídka  
V současné době máme zaregistro-

vánu službu osobní asistence. Jde o služ-
bu terénní a je poskytována především  
v domácnostech klientů, ale také tam, 
kde klient potřebuje (škola, školka, za-
městnání, volnočasové aktivity atd.). 
Osobní asistenci poskytujeme dle po-
třeby až 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Osobní asistenci poskytujeme od 
jednoho roku věku.

Cílová skupina:
Okruh osob, kterým je služba po-

skytována (službu poskytujeme v sou-
ladu s registrem poskytovatelů soci-
álních služeb osobám):

• osoby s chronickým duševním one-
mocněním

• osoby s chronickým onemocněním
• osoby s jiným zdravotním postiže-

ním
• osoby s kombinovaným postižením
• osoby s mentálním postižením
• osoby s tělesným postižením
• osoby se sluchovým postižením
• osoby se zdravotním postižením
• osoby se zrakovým postižením
• senioři

Kontaktní osoba pro naší oblast:
Mgr. Lucie Horňáčková, mobil: 776 
011 437, e-mail: lucie.hornackova@
podaneruce.eu
Sídlo: Zborovská 465, Frýdek-Mís-
tek, 738 01

Více zde: https://podane-ru-
ce-projekt-osa.webnode.cz/pro-
ducts/frydek-mistek1/

Více zde: https://podane-ruce-
-projekt-osa.webnode.cz/o-nas/

Do projektu ČRO Ježíškova vnoučata se zapojily  
i děti z Ondřejníčku

Podané ruce - osobní asistence, pobočný spolek

Chcete být aktuálně informováni  
o tom, co se děje v obci?

Stáhněte si naši novou 
OBECNÍ APLIKACI!
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HOSPŮDKA  
NA KOPEČKU 

 
nabízí 

    rozvoz obědů – polední menu PO – PÁ 
 
Výběr ze čtyř druhů jídel, dvou polévek 
              Cena obědu dle výběru 

- Menu 1. – 77,- 
- Menu 2. – 79,- 
- Menu 3. – 81,- 
- Menu 4. – 83,- 

 
! Rozvoz po Kunčicích zdarma !     

Každou středu k menu moučník zdarma   
Platba – v hotovosti, stravenkami, 

bankovním převodem 
 

Informace a objednávky 
na tel. čísle 606 389 774, 724 399 919 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOSPŮDKA  
NA KOPEČKU 

 

nabízí 
 

domácí velikonoční cukroví 
 

... linecké, kokosové, marcipánové,  
karamelové, čokoládové,  

…a spoustu dalších… 
 

Cena včetně balného … 440,- / 1 kg 
Objednávky přijímáme do 18. 3. 2018 

na tel. čísle 606 389 774 
                   724 399 919 

 
HOSPŮDKA NA KOPEČKU 

Kunčice pod Ondřejníkem    
                           
 
   


