
obec
počet  

poklad- 
niček

výnos

Bordovice 2 29.283,- Kč
Čeladná 7 37.736,- Kč

Frenštát p.R. 10 36.505,- Kč  
5 EURO

Hukvaldy 13 81.365,- Kč
Kopřivnice - 
Mniší 2 34.228,- Kč

Kopřivnice - 
Vlčovice 4 19.358,- Kč

Kozlovice 22 122.110,- Kč 
5 EURO

Kunčice p.O. 14 94.022,- Kč

Lichnov 11 70.187,- Kč  
5 EURO

Tichá 15 58.854,- Kč
Trojanovice 3 7.752,-Kč

celkem 103 591.400,- Kč 
15 EURO

Na webu charity je možné se do-
číst o klíči, jak jsou peníze rozděleny. 
Z daru, který jste vhodili do poklad-
ničky, zůstává 65 % Charitě Frenštát 
pod Radhoštěm, 15 % využije na své 
projekty ostravsko – opavská diecéz-
ní Charita, 10 % pomůže potřebným 
v zahraničí, 5 % jde na celostátní pro-
jekty a zákonných 5 % je režie sbírky.

Při příležitosti zhodnocení letošní 
Tříkrálové sbírky (ve které jsme vel-
mi úspěšní nejen v rámci obcí, které 
spadají do působnosti Charity Fren-
štát pod Radhoštěm, ale také v rámci 
celého Frýdecko – Místecka), myslím, 
že je to i vhodný okamžik, abychom 
poděkovali Katce Niklové, která tradi-
ci tříkrálového koledování v naší obci 
před pár lety znovu obnovila a každo-
ročně organizuje.

Není to ale zdaleka její jediná akti-
vita, je duší mnoha akcí. Dnes už zase 
tradiční Vynášení Mařeny (koukněte 
do kalendária na str.15), vznik a veš-
kerá činnost dětské cimbálové muziky 
Ondřejníček je její práce. Díky Katce se 
tak v Kunčicích daří udržovat lidové 
zvyky, tradice a hudební odkaz Pantá-
ty Pustky. Všechny tyto aktivity ji stojí 
mnoho času a energie, jsou to hodiny 
náročné tvůrčí práce. Ne každý by byl 
schopen a ochoten věnovat tolik sil pro 
druhé. Katka ale asi ví, že to má smysl. 
A my to víme taky, velmi si toho váží-
me a moc jí za to děkujeme. Naštěstí 
na to Katka není sama. Vždy se najde 
spousta dalších ochotných dospěláků, 
bez kterých by to samozřejmě nešlo.

Dovolím si za všechny a všem zú-
častněným poděkovat za štědrost, 
úsilí, ochotu a nadšení. A vůbec, za 
to, že jste!

Michaela Šebelová, starostka obce

Dětský  
maškarní ples
10. března

7 Divadlo  
pro děti
30. března

Divadlo  
pro dospělé
29. března

7 Bezpečí seniorů  
- přednáška
27. února
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Milí sousedé,
tentokrát bych se ve svém úvod-

níku chtěla zastavit u nedávno do-
končené Tříkrálové sbírky, které 
se ostatně podrobně věnujeme na 
titulní straně a také v rozsáhlé fo-
toreportáži na stranách 4, 5 a 14.  
Jsem velmi ráda, že jsme byli opět re-
kordní. Vybralo se při stejném počtu 
pokladniček o cca 2 000 Kč více než 
loni. Letos byla v jedné pokladničce 
dokonce pětitisícová bankovka, což 
je výjimečná událost, dle pracov-
nic Charity Frenštát úplně poprvé, 
co pamatují. Mimo štědrost dár-
ce, to dokazuje obrovskou důvěru  
v koledníky a ve sbírku vůbec. Tří-
králová sbírka byla velice úspěšná  
i v rámci celé České republiky. Cel-
kem se vybralo 119 185 756 Kč 
(tedy o 6 milionů více než loni). 

Naše rodina je do sbírky zapoje-
na od roku 2013, letos již tedy po 
sedmé. V prvních letech byl průvod-
cem dětských koledníků můj man-
žel, v posledních 3-4 letech jsem jej 
vystřídala já. Změna s sebou přines-
la i vtipné momenty – v některých 
místech je zvykem psát ono K+M+B 
tak vysoko, že potřebuji stoličku. 
Ale vždy je nachystaná. Sousedé na 
nás již čekají. Letos jsme dostali na-
příklad polévku, výběr lahodných 
sýrů a ořechů, mnohé sladkosti na 
cestu a na závěr byla na naši po-
čest odpálena 8 metrová světelná 
fontána. Kolikrát mám z těch mi-
lých přijetí slzy v očích, stejně jako 
mnozí, kteří nám otevřou dveře. 
Peníze jsou důležité, ale myslím, že 
u této akce jsou až na druhé místě. 
Opravdu děkuji.

Vaše Míša

Slovo starostkyVýsledky Tříkrálové sbírky 2019
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Obec informuje

Se startem nového roku opět přiná-
šíme informace o prvních novoročních 
rozhodnutích a návrzích Rady obce 
o tom, co se v obci děje a dít bude, si mů-
žete přečíst na následujících stranách.

Tentokrát začneme se školou - dne 
7. 1. 2019 starostka seznámila Radu 
obce s Rozhodnutím o poskytnutí 
dotace MŠMT na projekt Šablony II  
ZŠ a MŠ Karla Svolinského, a to ve 
výši 1 400 736,- Kč. Projekt je rea-
lizován a administrován přímo ško-
lou. Rada obce formálně schválila své 
příspěvkové organizaci přijetí dvou 
darů v celkové výši 15 000 Kč. Oba 
tyto dary jsou určeny pro mateřskou 
školu. Starostka pak seznámila RO 
se skutečností, že byly zahájeny sta-
vební přípravy pro realizaci 2. etapy 
projektu Vybavení odborných učeben. 
Předložila fotodokumentaci stavu li-
nolea v přípravně fyziky, chemie a la-
boratoři. Linoleum je potřeba oproti 
původnímu předpokladu vyměnit na 
celé ploše, cenová nabídka pana Něm-
ce je ve výši 38 000 Kč. No a konečně 
poslední část jednání, která se stále 
týkala naší ZŠ a MŠ Karla Svolinské-
ho - tedy schválení návrhů smluv se 

společností ProFaktum, s.r.o., která 
zajistí administraci a dotační ma- 
nagement realizace projektů „Zázemí 
pro mimoškolní aktivity v Kunčicích 
pod Ondřejníkem“ a „Modernizace 
multifunkční odborné učebny v ZŠ 
a MŠ Karla Svolinského“ oba dotačně 
podpořené z IROP MAS Frýdlantsko-
-Beskydy. Cena těchto děl bude činit 
pokaždé 50 000 Kč.

U dotací se ještě chvíli zdržíme 
i mimo školní prostředí. Jelikož Zastu-
pitelstvo obce svým usnesením sou-
hlasilo s realizací a financováním stav-
by „rozhledna Skalka“ (na pozemku  
č. 1577), musí starostka a místosta-
rosta obce zajistit podání žádosti o do-
taci na stavbu, a to na Ministerstvo pro 
místní rozvoj. Komplexní zpracování 
žádosti o dotaci bude mít na starost 
firma ProFaktum s.r.o., která tak uči-
ní za 70 000,- Kč. 

Starostka pak seznámila RO s ná-
vrhem Dodatku č. 8 ke Smlouvě (mezi 
naší obcí a Městem Frýdlant nad Os-
travicí) o úhradě finančního podílu 
z projektu “Přeshraniční spolupráce 
v regionu Frýdlantsko – Horné Kysu-
ce”. Předmětem dodatku jsou náklady 

spojené se zajištěním udržitelnosti 
projektu na administraci a technic-
kou správu komunikačního systému 
firmou e – signature, s.r.o. za období 
2018 ve výši 21 235,50 Kč. 

RO dále také vzala na vědomí Závě-
rečné vyhodnocením projektu „Sní-
žení energetické náročnosti veřejné-
ho osvětlení obce Kunčice pod Ond-
řejníkem“. Kontrolou bylo zjištěno, 
že byl projekt realizován v souladu 
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
a byly dodrženy stanovené indikáto-
ry a parametry projektu a došlo k řád-
nému vyúčtování dotace. Dotace MPO 
mohla tedy být poskytnuta (z progra-
mu na podpora úspor energie) ve výši 
776 256,- Kč. 

Poté byla na základě rozhodnutí ZO 
připravena kupní smlouva mezi obcí 
a společností SMVaK, jejíž předmětem 
je prodej části pozemku č. 1209/118 
(nově odměřen jako č. 1209/214) za 
jednorázovou úplatu ve výši 14 000 Kč.

RO také schválila nabídku firmy AT-
LAS software a.s., která poskytla mož-
nost přechodu z komplexního práv-
ního informačního systému Codexis 
Online na službu Codexis GREEN. Jed-
norázový poplatek za přechod bude či-
nit 6000,- Kč a dále bude roční sazba 
pokračovat v nezměněné výši. 

Hned poté RO schválila pořízení cen 
na obecní ples, v hodnotě 10 000,- Kč. 

Chcete-li si prohlédnout všechna 
usnesení, můžete tak učinit na stránce 
http://www.kuncicepo.cz/zapisy-z-
-ro-2018-2022, kde naleznete všechny 
anonymizované verze. V plném znění 
jsou vám k dispozici kdykoli v úřed-
ních hodinách na sekretariátu Obec-
ního úřadu, kde si je můžete prohléd-
nout a pořídit si výpis, nikoli však kopii.

Připravila Dominika Fuscíková

Z jednání Rady obce… Vážení odběratelé pitné vody,
pokud Vám nepřišla faktura 

poštou nebo emailem s vyúčtová-
ním vodného, popř. stočného za 
rok 2018, prosím o nahlášení sta-
vu vodoměru na telefonní číslo: 725 
506 902, popř. emailem: daniela.
kocianova@kuncicepo.cz. 

Vyúčtování potřebujeme provést 
nejpozději do konce února 2019.

Za spolupráci předem děkujeme.
Daniela Kociánová

Kunčická s.r.o.

Místní poplatky v roce 2019  
a možnosti jejich platby

Dne 11. prosince 2018 proběhlo 
zasedání Zastupitelstva Obce Kunči-
ce pod Ondřejníkem, kde byl schvá-
len Obecně závaznou vyhláškou  
č. 1/2018 místní poplatek za pro-
voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů na 
rok 2019 – ve výši 504,- Kč/osobu. 
Splatnost místního poplatku dle OZV 
č. 1/2018 je nově do 30. července 
2019 (v minulých letech byla splat-
nost do 30. dubna). Výše a splatnost 
místního poplatku ze psů – na rok 
2019 zůstala stejná – 180,- Kč/pes, 
splatnost do 30. 4. 2019.

Z důvodu vyšších nákladů poštov-
ného se nebudou momentálně poš-
tovní poukázky rozesílat. Všechny 
poplatky je možno uhradit hotově 

od 4. 2. 2019 v pokladně Obecní-
ho úřadu v Kunčicích pod Ondřejní-
kem v úředních hodinách pokladny:
PONDĚLÍ            8:00 – 12:00
 13:00 – 16:00 hodin
STŘEDA              8:00 – 12:00
 13:00 – 16:00 hodin
nebo převodem na účet obecního úřa-
du – číslo účtu: 1682010349/0800 
+ přidělený variabilní symbol. Pokud 
VS neznáte z minulých let, můžete si 
o něj napsat na emailovou adresu: 
ivana.reznickova@kuncicepo.cz.

Dodržujte prosím termíny splat-
ností těchto poplatků. Pokud Vám 
Vaše finanční situace nedovoluje po-
platky uhradit do termínů splatnos-
ti, máte možnost si písemně zažádat 
o splátkový kalendář.

Ivana Řezníčková, poplatky



302/2019

Středisko sociálních služeb měs-
ta Frýdlant nad Ostravicí zahájilo od 
1. ledna 2019 po dohodě s 6 obcemi 
provoz služby Senior Taxi. Do projektu 
se spolu s námi zapojily tyto obce, Če-
ladná, Janovice, Pržno, Pstruží a Staré 
Hamry. Tato služba je určená:
• občanům seniorům 70+ s trvalým 

bydlištěm ve zmíněných obcích
• osobám v nepříznivé sociální si-

tuaci v důsledku zdravotního sta-
vu, kteří jsou držiteli průkazu TP, 
ZTP, ZTP/P ve věku 40+ s trvalým 
bydlištěm v příslušné obci

Cílem projektu je zpřístupnit , 
usnadnit seniorům a osobám se zdra-
votním postižením návštěvy lékařů, 
zdravotnických zařízení (např.: Ne-
mocnice Frýdek-Místek, Fakultní ne-
mocnice Ostrava Poruba, Nemocnice 
Třinec a Nový Jičín) a lékáren.  

Nejprve ale potřebujete průkaz 
SENIOR TAXI.

Našim občanům, kteří spadají do 
okruhu osob, oprávněných čerpat 
tuto službu, vydáváme průkaz SENI-
OR TAXI, na základě kterého budete 
oprávněni k využívání přepravy osob 
službou Senior Taxi. K vydání průka-
zu potřebujete občanský průkaz a fo-
tografii o rozměrech 35mm x 45 mm. 
Průkaz bude vydán bezplatně. Vydáme 

Vám jej již nyní úředních hodinách 
u nás na sekretariátu u paní Daniely 
Kociánové. Pokud se ze zdravotních dů-
vodů nemůže klient dostavit k vyříze-
ní osobně, lze vyřídit i osobou blízkou.

Provozní doba služby Senior Taxi je 
v pracovní dny od 06:30 – 15:00 hod. Do-
provodu hendikepované osobě je služ-
ba Senior Taxi poskytovaná bezplatně. 
Cena za 1 kilometr pro klienta je 7,50 Kč,  
cesta ke klientovi je zdarma. Platba pro-
bíhá u řidiče taxi v hotovosti. Taxi si 
můžete objednat na čísle 776 241 220.

Středisko sociálních služeb pro nás 
bude evidovat tyto údaje: 

• počet absolvovaných jízd s místem 
určení do naší obce

• ale také počet neuspokojených a ne-
vykonaných jízd s místem určení do 
naší obce.

Protože se jedná o společný projekt 
šesti obcí, opravdu se může stát, že se na 
každého nedostane. Pokud máte dlou-
hodobě plánovaná vyšetření, doporu-
čuji si objednávat Senior TAXI s před-
stihem. Pokud zjistíme, že je poptávka 
vyšší než jsme schopni zajistit tímto 
systémem, budeme uvažovat o rozší-
ření této služby. Michaela Šebelová

Marie Klimešová 88 let
Žofie Chasáková 84 let
Zdeňka Křenková 81 let

Libuše Píchová 75 let
Zdeňka Šlachtová 65 let
Alena Kekrtová 65 let

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

Jubilanti únor 2019
Společenská rubrika

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

V měsíci lednu jsme se naposle-
dy rozloučili s panem Vladimírem 
Maralíkem a panem Petrem Jah-
nickým.

Rozloučení

Vzpomínky

Dne 5.02.2019 uběhlo 5 let  
od úmrtí pana Bohumila Holuše.

Kdo jste ho znali, věnujte mu 
prosím tichou vzpomínku. 

Vzpomíná manželka Jarmila  
a dcery Monika, Lucie a Denisa  

s rodinami.

Dne 23.02.2019 uplyne 10 let  
od úmrtí naší milované  

manželky, maminky a babičky  
paní Marie Čajánkové.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte  
prosím s námi. 

Za rodinu manžel Jiří, dcera Pavla 
s rodinou a syn Jiří s rodinou.

Jedete k lékaři do Frenštátu?  
Pak máte ještě možnost využít služeb Charity.

Charita Frenštát 
pod Radhoštěm také 
nabízí službu osobní 
přepravy pro seniory 
a osoby se zdravotním 
postižením!!!

Máte tedy možnost si vybrat, kterou 
službu využijete. Například z dolního 
konce je do Frenštátu velice blízko.

K využití této služby nepotřebujete 
žádný průkaz. Jedná se o placenou 

službu, cena je 10 Kč za 1 km. Jed-
náme nyní s Charitou Frenštát pod 
Radhoštěm o podpoře této služby, 
aby v budoucnu byla cena za obě 
služby stejná.

V případě zájmu si přepravu 
objednejte předem na tel.č. – 731 
141 801. 

Kontakt Mgr. Kateřina Linartová, 
email: katerina.linartova@frenstat.
charita.cz

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

* * *

Služba SENIOR TAXI je od ledna dostupná i u nás
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Fotoreportáž z průběhu Tříkrálové sbírky v roce 2019
Foto: Archiv rodičů koledníků, vedoucích skupinek a občanů. Za zaslané fotografie všem moc děkujeme. (pokračování na str. 14) 

Foto: Filip Konvička Foto: Michaela Šebelová Foto: Jitka Kaslová

Foto: Filip Konvička

Foto: Kateřina Niklová Foto: Markéta Macurová

Foto: Zuzana FojtíkováFoto: Filip Konvička



502/2019

Foto: Zuzana Fojtíková Foto: Michaela Šebelová

Foto: Jitka Kaslová Foto: Kateřina NiklováFoto: Filip Konvička

Foto: Gabriela Kahánková Foto: Markéta Menšíková
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ZO vzalo na vědomí aktuální stav 
projektu „rozhledna Skalka“.

ZO uložilo radě obce, starostce obce 
a místostarostovi obce, aby zajisti-
li podání žádosti o dotaci na stavbu 
„rozhledna Skalka“ na pozemku parc.  
č. 1577 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem, 
přednostně na Ministerstvo pro místní 
rozvoj, dotace z Národního programu 
podpory cestovního ruchu v regionech 
pro rok 2019.

ZO uložilo radě obce, starostce obce 
a místostarostovi obce, aby zajistili 
vyhlášení výběrového řízení na stav-
bu „rozhledna Skalka“.

ZO pověřilo místostarostu obce pří-
pravou dalších zdrojů financování stav-
by „rozhledna Skalka“, když dalšími 
zdroji jsou míněny například: veřejná 
sbírka, prodej budoucích schodů roz-
hledny Skalka, crowdfunding, oslovení 

možných dárců. O dalším postupu ve 
věci výstavby Rozhledny bude rozhod-
nuto pravděpodobně v červnu, na zákla-
dě výsledků výběrového řízení a dle vý-
sledku žádosti podané na MMR.

ZO schválilo prohlášení o geome-
trickém a polohovém určení pozem-
ků dle geometrického plánu č. 4792-
169/2018 - pozemek parc. č. st. 2308 
(pozemek pod částí RD, č.p. 303), a po-
zemek parc.č. 3408/4, oba v k. ú. Kun-
čice pod Ondřejníkem a pověřilo sta-
rostku obce dalším jednáním v této 
věci s majiteli dotčených pozemků.

ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce 
na rok 2019 pro Středisko sociálních 
služeb Frýdlant nad Ostravicí, p.o. ve 
výši 83 200 Kč (neinvestiční příspě-
vek určený na výdaje na provozování 
služby Senior Taxi) a zároveň schva-
luje uzavření Smlouvy o poskytnutí 

příspěvku mezi obcí Kunčice pod Ond-
řejníkem a Střediskem sociálních slu-
žeb Frýdlant nad Ostravicí, p.o., Pad-
lých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad 
Ostravicí o poskytnutí této dotace.

Chcete-li si prohlédnout všechna 
usnesení můžete tak učinit na stránce 
www.kuncicepo.cz/usneseni-zastupi-
telstva-2018-2022, kde naleznete všech-
ny anonymizované verze. V plném znění 
jsou vám usnesení a zápisy ze zasedání 
Zastupitelstva obce k dispozici kdyko-
li v úředních hodinách na sekretariátu 
Obecního úřadu, kde si je můžete pro-
hlédnout a pořídit si výpis, nikoli však 
kopii. Máte také možnost sledovat celé 
další zasedání online z domu na adrese 
www.kuncicepo.cz/zoonline. A samo-
zřejmě jste zváni k osobní účasti

Připravila Michaela Šebelová, 
starostka obce

Výpis přijatých usnesení z lednového Zasedání 
zastupitelstva obce

Letos máme opravdu 
krásnou zimu...

Sdělení Policie ČR  
k výsledku šetření výskytu 
podezřelé osoby v Kunčicích 
pod Ondřejníkem

Koncem roku 2018 a 2019 se na obecní úřad obra-
cely desítky občanů s dotazem, jaká je situace ohledně 
údajného přepadávání osob na horním konci, v okolí 
nádraží a BRC. 

Byla jsem opakovaně v kontaktu s obvodním odděle-
ním policie ve Frýdlantu nad Ostravicí, která se přípa-
dem zabývala v součinnosti s kolegy z Frýdku-Místku. 
Ze strany policejní hlídky probíhalo v uvedených ob-
lastech intenzivní pátrání v okolí. Komplexním šetře-
ním, a to nejen mezi zaměstnanci BRC a občany Kunčic 
pod Ondřejníkem bylo zjištěno, že se jedná o ničím ne-
podloženou fámu. Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, 
které by naplňovaly znaky skutkové podstaty trestné-
ho činu či přestupku. Policie tedy případ bez dalších 
opatření odložila.

Michaela Šebelová

Foto: Jáchym Šebela

Foto: Markéta Janasová

Sběr nebezpečných  
a velkoobjemových odpadů 
a sběr železného šrotu

Proběhne letos již 30. března 2019 z důvodu, že obvyk-
lý dubnový termín by vyšel na velikonoční svátky. Podrob-
ný rozpis stanovišť a časový harmonogram bude uveden 
v březnových Obecních novinách.

Danuše Svobodová, 
pracovník OÚ
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Členská základna sboru v roce 2018 
čítá 81 členů, z toho 40 mužů, 23 žen 
a 18 dětí. 

Rok 2018 se v našem sboru nesl v du-
chu velkých oslav. Je samozřejmostí, že 
jsme se zapojili do oslav 100 výročí za-
ložení republiky, ale tou hlavní oslavou 
bylo 120 výročí založení a trvání na-
šeho sboru. Jako každoročně jsme se 
podíleli na pořádání kulturního a spo-
lečenského života nejen ve sboru, ale 
i pro naši obec, a toto významné výročí 
jsme si při každé této akci připomínali.

Přípravy na oslavy začaly už v roce 
2017, kdy jsme přemýšleli, zda oslavy 
uskutečníme, nebo je jen přejdeme 
slavnostní schůzí. Převážil názor, že 
120 let je velmi důležité výročí, a že 
oslavy si naši členové a všichni občané 
naší vesnice zaslouží. Toto výročí bylo 
důvodem ke splnění velkého snu, a to 
byl historický prapor hasičů v Kunči-
cích. Společně s tehdejším starostou 
obce ing. Tomášem Hrubišem jsme se 
vypravili do brněnské firmy ALERION, 
kde jsme dohodli konečnou podobu 
a termín dodání.

V únoru roku 2018 jsme organizo-
vali pro celý okrsek ZIMNÍ OLYMPIJ-
SKÉ HRY OKRSKU SMRK. Tyto hry se 
uskutečnily na nově vybudovaném klu-
zišti na Ostravici. Více než 100 účast-
níků neodradil mráz, ani silné sněžení  
a s chutí se pustili do plnění disciplín. 

Namátkou budu jmenovat Curling s že-
hličkami, krasobruslení, hokej a další 
zajímavé soutěže pro děti i dospělé. Sa-
mozřejmě nechyběl olympijský oheň, 
olympijské kruhy, vlajkový ceremoni-
ál a na závěr společně zpívaná česká 
hymna.  (pokračování na str. 8) 

Zpráva o činnosti SDH Kunčice pod Ondřejníkem  
za rok 2018

Kultura a spolkový život

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PEJSKOVI,  
JAK SI ŠLAPAL 
NA JAZYK 
 

sobota 
30.března 
od 10:00 
 
Předprodej u paní 
Daniely Kociánové 
na obecním úřadě 
od 11. března. 
 
Cena vstupenek: 
děti - zdarma 
dospělí - 50 Kč 
Sál otevřen 
od 09:30  

Spolek SRPdŠ při ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem 
zve všechny děti a jejich rodiče na 

Prosíme maminky, zda by dětem upekly něco dobrého na zub.

v neděli 10.3. 2019od 15.00 hodin v tělocvičně ZŠ a MŠ Karla SvolinskéhoCo Vás čeká:Pohádková diskotéka s DJ Martinem MatýskemSoutěže a hry, bohaté občerstvení. Vstup v libovolné masce. Dobrovolné vstupné. Těšíme se na vaši účast.

Dětský maškarníples
Dětský maškarníples
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(dokončení ze str. 7)
21. dubna jsme uspořádali brigádu 

na úklid hasičárny a jejího okolí spoje-
nou se sběrem železného šrotu.

Koncem dubna se naše soutěžní 
družstvo účastnilo okrskové soutěže 
v požárním sportu, která se konala na 
Starých Hamrech.

V květnu se opět po roční pauze 
uskutečnila noční soutěž o KUNČIC-
KÝ POHÁR. Samozřejmě nechybělo 
stavění i kácení máje.

Začátkem června jsme na dětském 
dni předvedli hasičskou techniku 
a uspořádali několik drobných soutě-
ží pro všechny odvážné děti.

První velká akce zaměřená na spe-
ciálně na oslavy byla naplánována na 
24. června, a to slavnostní mše ve far-
ním kostele svaté Maří Magdalény za 
našeho patrona svatého Floriána, za 
všechny žijící i zemřelé hasiče, při kte-
ré byl pokřtěn náš nový prapor. Na mši 
jsme vyrazili ve slavnostním průvodu. 
V čele jsme nesli republikovou vlajku, 
náš nový prapor a prapor SH-ČMS. Za 
nimi pochodovali členové okolních sbo-
rů se svými prapory a následně ostat-
ní členové a hosté, to vše za doprovo-
du dechové kapely Javořinka. Tuto mši 
navštívila kromě našich členů i spousta 
významných hostů z okolních sborů, 
sponzoři, představitelé obce, okresu, 
kraje a HZS. Po ukončení velmi vý-
znamného obřadu, následném focení 
a malé svačině jsme se přesunuli do  
H-resortu na slavnostní valnou hroma-
du, při které jsme si připomněli celou tu 
dlouhou historii a její nejvýznamnější 
okamžiky, doprovázené nádhernými 
a dojemnými videoprojekcemi, které 
připravil Michal Bartoněk a Matěj Pře-
ček. Významným hostům a členům byly 
předány ocenění a medaile. 

V červenci jsme uspořádali již 
tradiční pouťovou zábavu s pěknou 
účastí. 

11. srpna se rozběhla druhá velká 
akce ke 120letům založení našeho sbo-
ru. Program byl velmi bohatý. Nejdříve 
jsme shlédli ukázky hašení od nejstarší 
techniky až po tu nejmodernější, dopro-
vázené dobovou hudbou. Pohádkou o ha-
sičském snu nás provázely mladé hasič-
ky Sára Výkrutová a Magda Klepáčová. 
Diváci si tak mohli prohlédnout vše od 
koňské stříkačky až po moderní vysoko-
zdvižnou plošinu z HZS Frýdek-Místek.

Další program se odehrával na podiu, 
kde se střídali hosté a gratulanti. Hned 
na začátek nám udělal radost první gra-
tulant - dětský folklorní soubor Dolňá-
nek, po nich následovali jejich starší ko-
legové a jejich velký vzor - muzikanti ze 
souboru písní a tanců Valašský Vojvo-
da z Kozlovic v čele s primášem panem 
Zdeňkem Toflem. Pro děti si poté připra-
vila krásný program kouzelnice Radana, 
která se svou spolupracovnicí nejprve 
malovala dětem na obličej, po té kouz-
lila, hrála si s nimi, tančila a dováděla.

Podvečerní program opět patřil Va-
lašskému Vojvodovi a to jejich taneč-
níkům. Ti předvedli krásné valašské 
tance, všechny pobavili a připravili 
krásný zážitek. 

V průběhu celého odpoledne probí-
hala ruličková hra, kde mohli hosté vy-
hrát více než 200 cen. A 15 pak postoupi-
lo do večerního slosování o nejhodnot-
nější ceny. Slavnostní den pak završila 
taneční zábava se skupinou SAGAR.

V měsíci srpnu navštívilo několik 
členů PyroCar. Pátý ročník největšího 
setkání hasičů a hasičské techniky Py-
roCar proběhl ve dnech 17. a 18. srpna 
2018 na letišti v Přibyslavi. Zde bohu-
žel došlo ke smutné události, kdy na ta-
kovéto významné hasičské akci náhle 
skonal dlouholetý starosta dobrovol-
ných hasičů Karel Richter (67).

Začátkem září proběhl Den obce, 
kde jsme se pomohli spolu s ostatními 

složkami v obci se zajištěním občerst-
vení pro hosty i účinkující.

V pátek 28. září jsme uspořádali naši 
tradiční soutěž ,,Kunčickou bečku“. Je to 
sportovní a soutěžní setkání mladých 
i dospělých hasičů. Dopoledne se utkalo 
28 družstev mladých hasičů, odpoledne 
se na start postavilo 13 dospěláckých 
a pro obveselení všech i 4 sranda týmy.

V listopadu jsme se odměnili za ce-
loroční práci na oslavách dvoudenním 
zájezdem do Jeseníků. Cestou jsme na-
vštívili Muzeum Olomouckých tvarůžků 
v Lošticích, na oběd si dali svatomartin-
skou husu a prohlédli areál Dolní Morava. 
Ubytování a večerní program jsme měli 
v penzionu v Kunčicích v Jeseníkách. Při 
zpáteční cestě jsme navštívili Šternberk. 

27. prosince jsme se rozloučili se 
starým rokem každoročním vánoč-
ním výšlapem. Počasí sice nic moc, ale 
přesto jsme nevynechali. Výlet jsme 
po procházce okolím Kunčic zakončili 
pozdním obědem v restauraci Skalka.

Významný rok, plný oslav a velkých 
akcí je za námi. Všechny nás to stálo 
hodně času, úsilí, práce a nervů. Zakou-
pení praporu, zajištění všech částí oslav 
stály spoustu peněz a bylo třeba je ně-
kde sehnat. První dotace z kraje nám 
nevyšla a v tu chvíli nám nabídl pomoc 
obecní úřad. Další peníze se nám poda-
řilo sehnat díky sponzorským darům, 
a díky skvěle vypracované žádosti paní 
Jany Cochlarové jsme dosáhli na jinou 
dotaci z kraje, která částečně pokryla 
náklady na prapor. Všem, kteří přispě-
li ke krásným oslavám moc děkujeme. 
Oslavy se opravdu povedly, všichni zú-
častnění na ně rádi vzpomínají. A to je 
zásluha všech členů, kteří odpracova-
li neskutečně mnoho hodin při všech 
přípravách, zařizováních, v kuchyni, ve 
stáncích, prostě tam, kde bylo potřeba.

za výbor SDH Kunčice p.O.
Věra Kahánková

Zpráva o činnosti SDH Kunčice pod Ondřejníkem  
za rok 2018



902/2019

Ze života školy a školky

Vstup do prvního ročníku základní 
školy je velký krok nejen pro dítě, ale 
i jeho rodiče a blízké okolí. Toto období 
je pro dítě zlomové a mělo by s sebou 
přinášet jen pozitivní prožitek, pro-
tože dítě se do školy přirozeně těší. 
Mateřská škola se snaží všestranně 
a harmonicky rozvíjet osobnost dítěte, 
a to nejen jeho rozumovou stránku, ale 
připravuje dítě i po stránce psychické. 
K tomu však potřebuje i úzkou spo-
lupráci s rodiči budoucích prvňáčků.

Příprava na vstup do první třídy 
je vázaná na mateřskou školu, zá-
kladní školu a rodinu. O tom, že si to  
rodiče uvědomují, dokazuje zájem 
o kvalitní a odborné přednášky z této 
oblasti. 

Letos se nám opět podařilo zpro-
středkovat přednášku vedenou paní 
Mgr. Kristýnou Babincovou Jurkovou 
„O školní zralosti a připravenosti“, 
která se uskutečnila na obou mateř-
ských školách. Zájem byl velký nejen 

ze strany rodičů, ale i z řad pedagogů 
obou mateřských škol.

Za zorganizování této přednáš-
ky patří poděkování paní vedoucí  
uč. R. Klimešové a za kvalitnost a od-
bornost přednášky paní Mgr. Kris-
týně Babincové Jurkové. Všem bu-
doucím prvňáčkům i jejím rodičům 
přejeme pohodový a úspěšný zápis 
do 1. třídy!

Za obě mateřské školy
Naďa Svobodová

Rozvoji používání slovní zásoby na-
pomáhají ve školní výuce různé způso-
by a činnosti. Jednou z nich je tvorba 
textů ze slov začínajících stejnými pís-
meny. Posuďte, jak žáci zúročili nejen 
své dojmy z předešlého dne, kdy mís-
to výuky bruslili nebo se účastnili ji-
ných zábavných činností na sněhu, ale 
i své znalosti, zkušenosti a jazykové 
dovednosti. 

(Karolína Polohová) Sníh – 7. třída 
Saša stavila se spolužačkami sně-

huláka, smála se. Sněhulák se staví 
snadno. Spolužáci sáňkovali, svižně 
sjížděli shora. Saša sáňkovala, strašně 
se snažila stavět sněhuláka, soupeřily 
se spolužačkami. Sníh schoval stromy, 
strašně sněžilo. Snědly snídani, salám 

se slaninou, sýr se salátem. Sláva, sta-
vění sněhuláků skončilo. 

(Natálie Mičková) Zimní zahrada 
Zima začala, zimní zahrada zapadla 

závějí, zasněžilo zámek, zahradu, zeď 
ze zdiva. Za závějemi zas začaly zá-
vody. Ze zahrady zasténala Zuzanka. 
Zase zakopla. Zatřásla zimníkem, za-
volala ze závějí: „Záchrana! Záchrana!“ 

(Václav Cáb) Panovník Petr 
Petr panoval podle polského pa-

novníka Pepy. Pepa porazil Pyrenej-
ce. Petr potřeboval porazit panovníka 
Pepu, protože Pepa postupně pochtí-
val porazit prince Petra. Podle pyre-
nejského panovníka je Pepa pomalý, 
poťouchlý, padlý pán, protože pyre-

nejský posel přišel pozdě, poslal Pepův 
panovnický plášť. Pepa pokračoval 
pomaleji, protože proděravěl pneu-
matiku. Povoz Pepu porazil, Pyreneje 
ponechal patriotům. 

(Jakub Nikel) Kateřina – 6. třída 
Královna Kateřina koulovala koule-

mi koupaliště, kde král Krasoslav kryl 
královský klíč, který kradl královně 
Kateřině. Klíč kryl krásné krajky, kte-
ré koupila. Králi Krasoslavovi kukala 
kočičí kukadla ke krásným krajkám. 
Konečně kápla kapička krve králov-
ským kýchnutím. Kateřina kvůli ko-
nečnému kýchnutí kázala koulet, ko-
nejšit krásné krajky Kateřininy. Král 
Krasoslav krajky kýcháním kazil.

(pokračování na str. 10) 

Zápis do 1. třídy – důležitý krok!

Hráli jsme si se slovní zásobou

ŽENA NEJEN JEDNA BÁSEŇ
aneb ŽIVOT NENÍ NÁHODA

poetické povídání o životě a lásce k ženě
provázené písněmi ze známých světových muzikálů

uvedeme 29. března od 18:00  
Huťařství, Kunčice p.O. 70

účinkují

Zdenka Mervová
sólistka opery a operety

&

Oldřich Kolovrat
básník, písničkář, výtvarník

Vstupné 50 Kč, předprodej 
od 11. března na obecním úřadě

P R O G R A M

J. Ježek: ŽIVOT JE JEN NÁHODA

Louiguy: VYZNÁNÍ V RŮŽÍCH

F. Schubert: AVE MARIA

A. L. Webber: MEMORY

F. Loewe: CHTĚLA BYCH TANČIT

F. Loewe: PLÁCEK

L. Bernstein: I FEEL PRETY

A. L. Webber: Máři MAGDALÉNA

B. Lane: TAM ZA TOU DUHOU

B. Lane: S ČERTEM SI HRÁT

Umělecká agentura 
O.K. ART WAY
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Ve čtvrtek 17. 1. se Jáchym Šebe-
la, žák 8. třídy, zúčastnil Okresního 
kola dějepisné olympiády, na které 
postoupil z kola školního, kde před-
čil i o rok starší žáky z deváté třídy. 
Okresní kolo se konalo ve Frýdku - 
Místku na ZŠ Jiřího z Poděbrad. Žáci 
absolvovali písemný test, na který 

měli hodinu a půl, poté měli přichys-
táno občerstvení ve školní jídelně a ve 
školní knihovně je čekala krátká be-
seda, jak jinak, než historického cha-
rakteru. V tomto čase porota opravila 
a ohodnotila práce a kolem poledne 
vyhlásila výsledky. Jáchym se umístil 
na krásném 14. místě a obdržel body, 

kterými splňoval limit pro postup do 
krajského kola. Pro velkou úspěšnost 
však pořadatele do krajského kola 
mohli poslat jen 10 žáků. I tak Jáchy-
movi gratulujeme, děkujeme za re-
prezentaci a přejeme mnoho úspěchů 
v dalších soutěžích. 

Tereza Jalůvková

Dějepisná olympiáda

23. ledna jeli milovníci zimních ra-
dovánek na kluziště do Frenštátu pod 
Radhoštěm. Akce se zúčastnilo 57 
žáků, zdatnějších i odvážných brusla-
řů, napříč všemi ročníky. Počasí bylo 
pravé zimní, mrazivé. Děti byly skvě-
lé, některé zde stály na bruslích vůbec 
poprvé. Vyzkoušely si i jízdu slalomem 
mezi překážkami a podjíždění pod tyčí. 

Všechny moc chválíme za odhodlání, 
výdrž i jezdecké sportovní výkony.

Žáci, kteří zůstávali ve škole, si užili 
sportovních aktivit v okolí školy. Byli 
rozděleni do osmi smíšených druž-
stev a jejich úkolem bylo zvládnout 
v co nejkratším časovém úseku čty-
ři sportovní disciplíny: biatlon, sjezd 
na bobech, závody spřežení a slalom. 
Všichni zvládli jednotlivé disciplíny 
v mrazivém počasí se ctí, vzájemně 
se povzbuzovali a tak se atmosféra 
nesla v opravdu ryze sportovním du-
chu. Vhod přišlo i občerstvení teplým 
čajem a dobrá svačinka od maminek. 
Aby děti zimní sportování neodstona-
ly, aktivity za opravdu velkého mra-
zu jsme nemohli směřovat pouze ven. 
Jednotlivé skupiny se věnovaly i dal-
ším činnostem. Kreslily významné 
sportovce, kteří se zimním sportům 
věnují na vrcholové úrovni, sledovali 

jejich významné výkony a úspěchy 
na filmových záznamech. Prožitkový 
a zároveň vzdělávací den se všem líbil.  

Ivana Myslikovjanová, 
Alena Charbuláková

Zimní sportovní den ve škole

(dokončení ze str. 9)
(Nikol Stašicová) Záludná zima – 
8. třída 

Zima začala zalézat za zateplený zá-
mek. „Zasypala zeleň,“ zkoumala Zuz-
ka zevnitř zámku. Zuzčin zeť Zikmund 
zvolal zeshora: „Zuzko! Zbyňkovi zima 
zničila zápisky ze zeměpisu. Zmokly.“ 
„Zemědělcům zase zmrzly zemáky,“ 
zvolal Zbyněk. Zítra Zajdeme za Zi-
tou?“ zamumlala znuděně Zuzka. Zby-
něk zmlkl. Zikmund zkusil záležitost 
zamítnout znovu. Zuzka zdvihla zrak, 

zůstala zklamáním zírat. „Zajdeme za 
Zitou zítra. Zita získala ze zimy zim-
nici.“ Zašli za záchranářem Zoulou. 
Zachránili Zitino zdraví. Za Zitou za-
mířili Zbyněk, Zuzka. Zdalipak zavítá 
Zikmund? 

(Lucie Polášková) Srnka se sáněmi 
Srnka Sára svolala srnečky se 

srnkami. „Sylvo, svalila ses sama?“  
Srnečka Sylva se stále smála. „Směj se, 
směj! Sesbírejte sáně a snowboardy!“ 

Srnec Standa supěl. Srnečky se srnci 
seběhli se sáněmi. Sáňkařka srnečka 
Sylva se skřípěním sjela strmý svah. 
Snowboardisté soupeřili se sáňka-
ři. Snědli skvělé stánkařské sýry se  
sójou, slupli segedin, sushi. Srnci se 
srnečkami sjížděli společně, stánka-
ři stavěli stany, slupli sladkosti, salá-
my se salátem. Sluníčko se schoulilo,  
srnečka spokojeně spala. 

Marie Kahánková, uč. ČJ

Hráli jsme si se slovní zásobou
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I v letošním školním roce se žáci 
prvního stupně zúčastnili pětidenního 
výjezdového lyžařského kurzu “Lyžu-
jeme se sluníčkem” ve SKI areálu Bílá 
v doprovodu paní Martiny Lorencové, 
Markéty Macurové a Jarmily Mecové. 

V době od 21. do 25. ledna probíhala 
v Dětském lyžařském parku se dvěma 

pojízdnými koberci, lanovým vlekem, 
moderním talířovým vlekem a koloto-
čem odpolední výuka lyžování pro za-
čátečníky i pokročilé, které se zúčastni-
lo 32 žáků z naší školy. Děti byly rozdě-
leny do skupin podle svých lyžařských 
dovedností. Po zvládnutí zastavení 
v pluhu a oblouku v pluhu pokračovala 

výuka na veřejných sjezdovkách SKI 
areálu Bílá. Lyžaři měli k dispozici šat-
ny přímo v dětském lyžařském parku, 
kde se přezouvaly a svačily. I přes vel-
mi mrazivé, ale slunečné počasí si děti 
lyžovačky užívaly plnými doušky. Celý 
kurz byl v pátek ukončen závody, na 
které se přijeli podívat jejich rodinní 
příslušníci. Sportovci byli za své výko-
ny odměněni medailemi, diplomy a ti 
nejlepší i sladkostmi. 

A tady jsou výsledky ve slalomu 
na lyžích: 

1. místo – Jonáš Kasl 
2. místo – Johanka Kaslová 
3. místo – Šimon Kovalčík 

Zároveň chci poděkovat za pomoc 
panu řediteli Jaroslavu Gojovi, paní zá-
stupkyni Monice Skýpalové a ochotným 
rodičům, kteří nás postupně na kurz 
doprovodili. 

Jarmila Mecová

Lyžujeme se sluníčkem

V letošním školním roce se naše 
škola zapojila do projektu AŠSK ČR na 
podporu sportu a pohybu dětí „Spor-
tuj ve škole“. Úkolu se ujaly vychovatel-
ky školní družiny, které vedou celkově  

3 kroužky pro děti 1. - 5. ročníku. V rám-
ci tohoto projektu jsme zorganizovali 
odpoledne netradičních sportovních 
a pohybových her. Děti si vyzkoušely 
různé pohybové hry a aktivity, které 

v běžných hodinách tělesné výchovy ne-
lze z časových důvodů realizovat. Dětem 
se odpoledne líbilo a s úsměvem příjem-
ně unavené odcházely domů. 

Ivana Myslikovjanová

Netradiční pohybové aktivity kroužku  
- Sportuj ve škole
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Během víkendu napadla hroma-
da sněhu a to byla skvělá zpráva pro 
všechny lyžaře a snowboarďáky, kteří 
se účastnili lyžařského kurzu v Mezi-
vodí. V termínu 20.-25.1. pobývali žáci 
2. stupně spolu s vyučujícími Petrou 
Švrčkovou, Lenkou Golovou (lyže) 
a Terezou Jalůvkovou (snowboard) 
v útulné chatě Ledovec s výhledem 
přímo na sjezdovku. 

Celkem 21 lyžařů a 15 snowboar-
distů prožívalo týden plný blankytně 
modrých, mrazivých a sluníčkových 
dní, zábavu na sjezdovce, kde se ně-
kteří teprve učili a jiní jen zdokonalo-
vali své sportovní dovednosti, ale také 
dobré jídlo, vysmáté večery obohace-
né různými společenskými a desko-
vými hrami, hudbou a další zábavou 
o kterou se starala skvělá parta žáků 
i paní učitelky. Třetí „kritický“ den 
jsme se po běžkařské stezce vydali 
do nedaleké vesnice Bílá, kde jsme se 
zahřáli ovocným čajem a doplnili zá-
soby sladkostí, které „nečekaně“ do-
šly velmi brzy :-D, zpátky nás dovezl 
autobus. Předposlední den, jak lyžaři, 
tak snowboardisté všichni do jedno-
ho statečně odjeli závod ve slalomu, 
který pro nás připravili vlekaři, kteří 
se nám celý týden o sjezdovku i vle-
ky hezky starali. Poslední dopoledne 
před odjezdem se konal již tradiční 
sjezd v maskách.

Z kurzu všichni přijeli bez zranění 
a snad i s dobrými vzpomínkami, což 
pro nás vyučující byla největší odmě-
na. S mnohými žáky to letos byl po-
slední zimní kurz, ale na ostatní se 
těšíme příští rok. :-)

Mgr. Tereza Jalůvková

Lyžák 2019
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V pátek 11. ledna se vypravily děti 
ze třídy Ptáčat na celodenní zimní 
výlet po Kunčicích. Před školkou na 
ně čekal dopis od skřítků Sněhulky 
a Ledánka, kteří připravili pro děti na 
cestu těžké úkoly. Musely správně mí-
řit při hodu na cíl, vydržet skákat na 
dlouhou vzdálenost a skákat zimního 
panáka na sněhu. Děti si vyzkoušely 
svou odvahu při rychlé jízdě z kop-
ce na lopatkách a svou šikovnost při 
předvádění zimních sportů. Za splně-
ní všech úkolů a vyluštění indicií čekal 
na děti poklad. V hospůdce Na Kopeč-
ku pro nás připravili výborný oběd, za 
který moc děkujeme. 

Šárka Fialová, Věra Kahánková, 
Naďa Svobodová

MŠ školní

Zimní výlet
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Foto: Filip Konvička

Fotoreportáž z průběhu Tříkrálové sbírky v roce 2019
Foto: Archiv rodičů koledníků, vedoucích skupinek a občanů. Za zaslané fotografie všem moc děkujeme.

Foto: Markéta Menšíková

Foto: Jiří Klouda

Foto: Markéta Menšíková

Foto: Kateřina Niklová
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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

Provozní doba v restauraci Huťařství  
od 1. ledna do 31. března 2019

otevřeno čtvrtek-pátek-sobota    od 11 h. do 22 h.
V případě akcí-oslav-pohřbů lze dohodnout  

provoz restaurace i mimo tyto dny po dohodě na tel.  
775 169 699, 775 213 780 nebo přímo v restauraci.

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

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

Stáhněte si naši 
OBECNÍ APLIKACI!

10.3.2019 Dětský karneval s OSKAREM (SRPdŠ)

29.3.2019 18:00 – Divadelní představení nejen  
pro dospělé – Žena nejen jedna báseň 
(písně z muzikálů)

30.3.2019 10:00 – Divadlo pro děti – O pejskovi,  
jak si šlape na jazyk a jiné pohádky  
(Vladimíra Krakovková)

5.4.2019 OSKAROVA Aprílová diskotéka (SRPdŠ)

7.4.2019 Vynášení Mařeny (CM Ondřejníček)

Podrobnosti ke všem akcím budou postupně zveřej-
ňovány na webu obce www.kuncicepo.cz a samozřejmě 
také na plakátech.

PŘIJĎTE SI, PROSÍM, NEJPOZDĚJI DO KONCE ÚNO-
RA VYZVEDNOUT STOLNÍ OBECNÍ KALENDÁŘ NA 
ROK 2019. 

Připomínáme, že máme zdarma připraven jeden ka-
lendář do každé domácnosti. Upozorňujeme občany, že 
kalendáře nebudou z technických důvodů rozváženy 
(nevejdou se do většiny poštovních schránek a dochází 
tak k jejich poškození). Od března již nemůžeme z tech-
nických důvodů garantovat, že kalendář dostanete.

Zájemci si mohou kalendář zakoupit za 50,- Kč/kus.
-MŠ-

Akce, které nás čekajíPoslední výzva  
k vyzvednutí kalendáře

více informací na tel.: +420 736 773 930
a e-mail: noviny@kuncicepo.cz

ZDE MŮŽE BÝT  
VAŠE REKLAMA
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