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ZVEME VÁS NA DIVADELNÍ DETEKTIVKU
OCHOTNÍKŮ Z MALENOVIC

Ochotníci v Malenovicích uvedli nedávno úspěšnou autorskou divadelní 
detektivku „VRAŽDY V HOTELU PINE HIL INN“. 
Jsme rádi, že její provedení uvidí i diváci naší obce. 

Zveme Vás tedy srdečně na toto představení, které bude 
v sále restaurace NA HUŤAŘSTVÍ v neděli 23. března 2014 od 17.00 hodin. 

Vstupenky si můžete zakoupit v po datelně obecního úřadu 
u paní Daniely Kociánové.
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Vyzvednutí kompostérů pro rodinné domy
Žádám opakovaně vlastníky rodinných domů s číslem popisným
v Obci Kunčice pod Ondřejníkem, aby si co nejdříve vyzvedli na
obecním úřadě kompostéry k rodinným domům. Aby byla obec
schopna provést řádnou administraci projektu (dotaci na kompostéry),
je nutné kompostéry „rozdat“ do konce měsíce března 2014. Předává-
ní kompostérů bude proto probíhat vždy v pondělí a středu v garáži
obecního úřadu, dopoledne od 8:00 do 10:00 hodin a odpoledne od
14:00 do 16:00 hodin. V tomto probíhajícím projektu nejsou kom-
postéry určeny objektům s čísly evidenčními (např. 0250), pro tyto
nemovitosti připravujeme další projekt. Podrobné informace o kom-
postérech a kompostování byly uvedeny v Obecních novinách číslo
11/2013. Výdej kompostérů zajišťuje zaměstnanec obce, pan Lumír 
Just, tel.: 734 288 922.  Kompostéry, které nebudou v tomto termínu
odebrány, budou předány jiným zájemcům. 

Připojení objektů na kanalizaci    
Obec vkládá nemalé fi nanční prostředky do stavby splaškové kanali-
zace v obci. V západní části obce (střed a dolní konec obce) je kana-
lizace vybudována, v současné době se připravuje stavba východní
části kanalizace (horní konec obce). Bohužel dosud nejsou všechny
dostupné objekty v západní části obce na kanalizaci napojeny. 
Opakovaně žádám majitele těchto objektů, aby v nejbližším možném

termínu své objekty na kanalizaci obce napojili (výzvy v Obecních 
novinách č. 5/2012, č. 6-7/2012, č. 9/2012 a č. 4/2013). Dáváme tím 
znovu možnost majitelům nenapojených objektů vyhnout se případ-
ným sankcím ze strany vodoprávního orgánu. Je potřeba si také uvě-
domit, že nenapojením všech dostupných objektů se provoz kanaliza-
ce prodražuje. Děkuji za pochopení.

Oprava „krajské“ komunikace přes obec
V Obecních novinách č. 4/2013 a částečně v ON č. 1/2014 jsme infor-
movali o přípravě opravy krajské komunikace přes obec. Dále uvádím
stručnou zprávu k opravě prozatím jedné části komunikace – směr 
Obec Tichá, od křižovatky u Huťařství, jak nám byla předána fi rmou
EUROVIA CZ, a.s., závod Ostrava, která opravu komunikace provede.

Název stavby:   Rekonstrukce a modernizace silnice III/48310 
    Kunčice pod Ondřejníkem – Tichá

Doba výstavby cca duben 2014 – červen 2014.  Oprava povrchu 
vozovky v délce 4,5km, oprava mostu ev. č. 48310 – 3, oprava 17-ti 
propustků. Práce budou probíhat proudově a po půlkách komuni-
kace (v příčném směru). Po dobu prací bude provoz na komunikaci 
částečně nebo zcela omezen, přístup k pozemkům pro automobilovou 
dopravu bude ztížen, výjimečně zcela znemožněn – předpoklad v řádu 
dní. Provoz linkových autobusů bude zachován po celou dobu stavby. 

KOMPOSTÉRY, KK KANALIZACE, KOMUNIKACEKK
Tomáš Hrubiš, starosta obce

Školní kuchyňka je určena žákům pro výuku vaření. Mnozí z těch, 
kteří jsou dnes výbornými kuchaři, začínali právě tam. Bohužel 
vybavení kuchyňky je velmi zastaralé a je ho málo.  V lednu letoš-
ního roku byly do školní kuchyňky pořízeny nové sporáky z obec-
ního rozpočtu a na konci loňského roku jsme jako sponzorský dar 
dostali z frenštátské fi rmy Remoska, dvě remosky. Přesto nám

chybí plechy na pečení cukroví, pánve, hrnce, nože, sady hrn-
ků, misek na saláty, malé mixery a sady talířů. Proto bych touto
cestou chtěla požádat rodiče a přátele naší školy o darování těchto
funkčních věcí. Myslím, že děti sem budou chodit raději a bude se
jim lépe pracovat. 

Dana Heryánová, správkyně kabinetu

POMŮŽEME ŠKOLNÍ KUCHYŇCE?

8. února 2014 jsme v obřadní síni obecního 8 února 2014 jsme v obřadní síni obecního úřadu přivítaliúřadu přivítali nové občánky Kunčic pod Ondřejníkem: nové občánky Kunčic pod Ondřejníkem: Patrika Pavla Šenka, RomanaPatrika Pavla Šenka Romana
Tománka, Robina Záboje a Kamila Šiguta. Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Snímky z vítání na straně 
čtyři.    Foto strana 2 a 4 Zdeněk Šrubař
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKASPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Ludmila Krkošková ........................................................... 85 let
Jiřina Pavlisková ................................................................ 84 let
Ludvík Piska ...................................................................... 83 let
Vilma Hrachová ................................................................. 82 let
Bohuslava Adamcová ....................................................... 82 let
Marie Tománková ............................................................. 81 let
Jiří Janáč ............................................................................. 70 let
Miroslav Vítek .................................................................. 70 let
Věra Černochová .............................................................. 70 let
Miroslav Valášek .............................................................. 65 let
Radmila Hrčková .............................................................. 65 let
Marie Fajkusová ............................................................... 65 let
Marie Boušková ................................................................ 65 let
Miloslav Řezníček ............................................................. 60 let
Jiří Střálka ........................................................................... 60 let
Zdeněk Saitl ........................................................................ 60 let

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

Jubilanti březen 2014

Rozloučení

Setkání dříve narozených

V měsíci únoru jsme se naposledy rozloučili s  panem 
Antonínem Adamčíkem a panem Bohumilem Holušou.

* * * * *
Dne 5. 2. 2014 nás náhle opustil ve věku nedožitých 63 let pan 

Bohumil Holuša.
Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti 

a MUDr. Chovančíkovi a sestřičce Silvii Starečkové 
za starostlivou péči při jeho dlouhodobé léčbě. 
Za celou rodinu manželka Jarmila Holušová

Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu v Kunčicích 
p. O. uskuteční v úterý 29. dubna 2014 ve 14.00 hod v Hotelu 
Horizont resort tradiční 
„Setkání dříve narozených.“ Toto pozvání se týká občanů, 
kteří letos dovrší 65 let (roč. 1949)) a pak již VŠECH dalších 
občanů starších ročníků – tzn. r. 1948, 1947 atd.dd  Tito občané se 
mohou přihlásit formou návratek, tak jak to bylo v letech minu-
lých nejpozději do středy 23. dubna 2014. Přihlásit se můžete 
také telefonicky na tel. č. 556 843 193 u paní Taťány Holušové, 
popř. na tel. č. 556 850 154 sekretariát OÚ.

Pro zájemce bude doprava k místu konání zajištěna autobu-
sem, bližší informace, včetně návratek, v dubnových obec-
ních novinách. Srdečně zve SPOZ

VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
Srdečně zveme všechny sportovní příznivce

na ukázku cvičení a soutěže pro děti
o velikonoční vajíčko.

Tato akce se bude konat 
v úterý 15. 4. 2014 v 16.00 hodin v tělocvičně TJ

Sokol Kunčice p. O.

Možnost zakoupení malého občerstvení.
Srdečně zvou cvičitelé a výbor ASPV 

Kunčice pod Ondřejníkem

Řáádkkoová innzeercce
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK

Sklad Trojanovice - Bystré. Dříví naštípané na prostorové 
metry (rovnané), špalky. Možnost dovozu odběrateli.

Telefon: 603 315 738
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VELICE NEFORMÁLNĚ VÍTÁME 
NOVÉ OBČANY….

Jak jsme již uvedli na straně dvě, dne 8. února 2014 jsme v ob-
řadní síni obecního úřadu přivítali nové občánky Kunčic pod 
Ondřejníkem: Patrika Pavla Šenka, Romana Tománka, Ro-
bina Záboje a Kamila Šiguta. 

Vítání občánků nepovažujeme za nějakou formální záležitost,
ani za něco, co by bylo obci pouze přikázáno zákonem. Dáváme 
tím docela obyčejně najevo, že jsme rádi za každý nový život.
Pochopitelně nevíme, zda ti „zcela noví“ čtyři kluci budou na-
vždy bydlet, pracovat a žít v naší obci i v následujících desetile-
tích, nebo zda se rozletí někam do světa. 
Vždycky budou ale patřit do naší obce, tedy k nám, protože se

zde v tomto století narodili. Jak vidno ze snímků Zdeňka Šru-
baře, většina z nich má již i starší bratříčky a sestřičky. Velmi 
si vážíme toho, že naši mladí spoluobčané cítí jistotu, že svět, 
transformovaný třeba do naší obce, je dobrým místem pro život 
rodin s dětmi.
Naše doba je i světem rychlých technických svědectví, takže si 
tihle zcela noví kluci ponesou možná do archivů svých životů 
i toto vydání kunčických Obecních novin, v němž jsou zazna-
menáni pro budoucí svět jako novorozeňata.
Takže Romane, Robine, Kamile a Patriku Pavle, dělejte svým 
maminkám a tatínkům samou radost. Tu posléze bude také ráda 
sdílet i  Vaše rodná obec.  ®

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

       Při odvozu nebezpečného odpadu bude odvezen 
i elektroodpad, který bude odvezen do místa zpětného odběru. 
Jedná se hlavně o televizory, videa, DVD, reproduktory,yy počítače, 
kopírky, rádiomagnetofony, discmany, fotoaparáty, zesilovače, 
elektrické hudební nástroje, skenery, telefonní ústředny, mobilní 
telefony, vysílačky, svítidla, elektronické hračky, videohry, 
lékařské přístroje, apod.  Všechny elektrospotřebiče musí býty p ý
úplné, aby mohly být odebrány zdarma jako elektroodpadp , y y ý y j p .
Elektrospotřebiče třídy 1,2,6 - chladničky, mrazničky, 
pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky, trouby, mikrovlnné 
trouby, vysavače, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, 
elektrické nože, kávovary, holící strojky, budíky, ventilátory, 
vysoušeče vlasů, vrtačky, pily, šicí stroje, svářečky, elektrické 
sekačky a zářivky předejte v sobotu 26. dubna 2014 od 8-12 p j
hod do sběrného místa obce, které je v areálu pily Kunčice 
p. O. čp. 803 (vedle Ziků) a kde mohou občané obce, kdykoli 
po dohodě s pracovníkem obce p. Justem tel. 734 288 922, 
elektrospotřebiče odevzdávat.  
Využijte možnosti odevzdat elektroodpad bezplatně do místa 
zpětného odběru a sběrného místa obce a nepřistavujte je ke 
kontejnerům na tříděný odpad ani je nevhazujte do kontejnerů 
a popelnic na komunální odpad! Drobný elektroodpad můžete 
během celého roku odevzdávat do kontejnerů na elektroodpad 
na stanovištích u kostela, u Huťařství, na rozcestí ČD 
a u železničního přejezdu pod ruským kostelíčkem.
Upozornění! Nebezpečný odpad vozte prosím na stanoviště 
pouze v uvedenou dobu, aby jej mohli pracovníci odborné fi rmy 
od Vás přímo odebrat! 

Velkoobjemové odpadyj p y, které nelze uložit do běžných 
popelnic na domovní odpad, budou sbírány rovněž v sobotu
dne 26. dubna 2014. Do přistavených kontejnerů je možno 
bezplatně uložit např. matrace, části nábytku, WC mísy, 
umyvadla, koberce, linolea, kočárky apod. Do kontejnerů 
nesmí být ukládán stavební a demoliční odpad, skleněné střepy, 
papír, drobný plast, tráva, větve stromů, uhynulá zvířata, jiný 
organický odpad a běžný domovní odpad.

     U každého sběrného místa bude pověřený pracovník, 
který v případě potřeby upřesní skladbu ukládaného odpadu. 

Respektujte prosím jeho pokyny. Kontejnery na velkoobjemový 
odpad budou v sobotu 26. dubna 2014 rozmístěny na 
následujících stanovištích pouze v níže uvedených časech:
1. u zastávky ČSAD „U lávky“ na dolním konci 8 - 10 hod.
2. parkoviště u kostela 8 - 10 hod.
3. u Huťařství (autobusová zastávka) 8 - 11 hod.
4. čerpací stanice vody u točny (u transformátoru)  8 - 12 hod.
5. u železničního přejezdu pod ruským kostelíkem 8 - 11 hod.
6. u vodní nádrže v Kolibách 8 - 11 hod.
7. Bystré u p. Vlastimila Píchy 8 - 10 hod.
8. Koliba Tichý pod Stolovou 8 - 10 hod.

Upozornění!
Na daná stanoviště přivážejte prosím velkoobjemový odpad 
až od vyznačené doby, tj. od 8.00 hodin do doby uvedené 
u jednotlivých stanovišť. Po uvedené době již odpad na 
stanoviště nevozte, nebude možné jej pak odvézt! 

Sběr železného šrotu proběhne souběžně se sběrem 
nebezpečných a velkoobjemových odpadů v sobotu 26. dub-
na 2014. Sběr provedou členové SDH v Kunčicích pod 
Ondřejníkem.  Železný šrot nebude vykupován, odvoz bude 
proveden zdarma. Veškerý nepotřebný železný šrot mohou 
občané uložit k místním komunikacím, odkud bude naložen 
a odvezen. Sběrné vozidlo bude projíždět po těchto trasách:
- Od křižovatky u nemocnice, kolem dřevěného kostelíku 
k prodejně pod Stolovou a zpět kolem p. V. Běčáka čp. 100,  
p. Oprštěného čp. 500 k penzionu Karolína, dále kolem 
transformátoru až pod les k p. Syrovátkovi. 
- Od Penziónu Karolína přes Koliby k hospůdce na 
Maralovém kopci, zpět k železničnímu přejezdu kolem 
Štůralů čp. 599. Odtud přes autobusovou točnu k nádraží 
ČD, dále pak okolo hospůdky Na kopečku po Valašské cestě 
k penziónu Václava Krkošky, k obecnímu úřadu a jeho okolí. 
- Sběrné vozidlo bude dále projíždět po silnici II/483 od 
nemocnice po Tichou, od autobusové zastávky „U lávky“, 
zpět po pravé straně potoka Tichávka, přes Rakovec na 
Frenštát p. R. po p. Slaninu a zpět přes Humbarek okolo 
mateřské školy ke kostelu.
Upozornění! Na sběrná místa pro sběr železného šrotu 
ukládejte prosím pouzep železný šrot. Pro nebezpečný
a velkoobjemový odpad použijte výše uvedená stanoviště. 
Železný šrot dávejte pokud možno k silnici až v sobotu ráno. 
Vážení občané a vlastníci rekreačních chat, využijte, 
prosím, hromadného sběru nebezpečných a velkoobjemových 
odpadů k jarnímu úklidu a udělejme si každý pořádek ve svém 
okolí. Předejdeme tím  nepěkným pohledům na odložené 
velkoobjemové a nebezpečné odpady u kontejnerů určených 
pouze na komunální odpad. Předem děkuji všem, kteří takto 
přispějí k zlepšení a ochraně životního prostředí v naší obci.

Danuše Svobodová, pracovnice OÚ 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
V sobotu 26. dubna 2014 proběhne v naší obci sběr nebezpečných, velkoobjemových odpadů a železného šrotu. 

Sběr nebezpečných odpadůp ý p  provede fi rma A. S. A., spol. s r.o., provozovna Ostrava, Frýdecká 740, 739 32 Vratimov, na 
následujících stanovištích:
 - u zastávky ČSAD „U lávky“ 
   (dolní část obce) od 8.30 do 9.00 hodin
 - u kostela (dolní část obce) od 9.15 do 9.45 hodin
 - u Huťařství (aut. zastávka) od 10.00 do 10.45 hodin
 - u čerpací stanice vody
  (poblíž autobusové točny-transformátoru) od 11.15 do 12.00 hodin
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Recitační soutěž

LVK MEZIVODÍ

NatTech Lego

Tvůrčí dílny pro žáky naší školy

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI - NatTech

Okresní kolo OLYMPIÁDY 
V ČESKÉM JAZYCEKaždým rokem se snažíme vzbudit zájem dětí o poezii nejen 

čtením poezie v čítankách, ale i vyhlášením soutěže o nejlep-
ší recitátory, kteří vyjdou z třídních kol a soutěží pak v kole
školním. Letos školní kolo proběhlo ve čtvrtek 20. února 
a zúčastnili se ho žáci z 1. až 5 třídy. Děti projevily o reci-
taci opravdu velký zájem a práce poroty v silně obsazených 
kategoriích nebyla vůbec jednoduchá. Kdo byli ti nejlepší? 
1. kategorie – žáci 1. třídy 1. místo: Michaela Lorencová;
2. místo: Tomáš Hrubiš 3. místo: Anna Bednárková. 2. kate-
gorie – žáci 2. a 3. třídy 1. místo: Štěpán Menšík; 2. místo: 
Monika Fojtíková; 3. místo: Matyáš Kadúch, Patrik Klepáč
3. kategorie – žáci 4. a 5. třídy 1. místo: Barbora Menšíková;
2. místo: Michal Hanus; 3. místo: Markéta Strnadlová. 

Eva Sladká

Letos jsme vyzkoušeli změnu!  Využili jsme nabídku lyžař-
ské a snowboardové školy Ice Peak a jeli na lyžák do penzionu 
Ondrášův Dvůr v Mezivodí. Nové prostředí – krásný penzion, 
nový svah, noví instruktoři. Týden se moc vydařil!  Podmínky 
i přes letošní mírnou zimu byly výborné, instruktoři a kamarádi 
skvělí, ubytování luxusní a jídlo dobré. I doprava byla bez chyb. 
Lyžaři se zdokonalili a začátečníci se naučili lyžovat. Na konci 
týdne to všichni předvedli v slalomovém závodě. Týden utekl 
jako voda a nám se v pátek nechtělo domů! Tak zase příští rok. 

P. Šv rčková, učitelka tělesné výchovy

V pátek 14. 2. 2014 proběhla další lekce NatTechu v Lískovec-
ké SOŠ ve Frýdku – Místku. Žáci 6. a 7. třídy byli po příjezdu 
rozděleni do dvou skupin podle tříd. Jedna skupina se věno-
vala měření drsnosti. Posuzovali jakost povrchu nejdříve po-
mocí odhadu, pak komparačním měřidlem. Z profi lové křivky 
vypočetli samotnou drsnost kovové součástky a nakonec vše 
porovnávali pomocí digitálního měřidla. V této činnosti si 
vyzkoušeli práci v rukavicích. Druhá skupina měla za úkol 
sestavit ze stavebnice Merkur jednoduchý stroj, který vykoná 
nějakou práci. Ve druhé půli výukového programu se skupiny 
vyměnily. Obě činnosti žáky bavily, pracovali se zaujetím, při 
stavění z Merkuru zapojili svou fantazii. Po obědě, který rov-
něž dostali, jsme se vrátili zpět. 

D. Heryánová a M. Kahánková

V únoru odstartovala v naší škole první tvůrčí dílnička urče-
ná pro žáky 4. - 7. třídy. Prvním tématem byl linoryt. Žáci si 
vyzkoušeli tuto oblíbenou grafi ckou techniku a sami si také 
budou své obrázky tisknout. Každý měsíc je pro žáky připra-
vena jedna dílnička k vyzkoušení technik, řemesel, případně 
vaření. V březnu pokračujeme výrobou barevných ručních pa-
pírů, v dubnu podmalbou na sklo, v květnu budeme tisknout 
na trička nebo na látku a v červnu si upečeme pizzu. Pokud 
budou dílničky úspěšné, budeme pokračovat i v září.  

Dana Heryánová

Žáci 4. ročníku se 6. února zapojili do projektu Podpora pří-
rodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském 
kraji NatTech. Dětmi velmi kladně hodnocený vyučovací den 
nebyl jen výletem do Ostravy Dolních Vítkovic, ale interaktivní 
výukový program jim ukázal vývoj dopravních prostředků od 
parovozu až po současné automobily. Žáci rovněž získali in-
formace z oblasti dopravy lodní i letecké. Všichni si pak moh-
li prohlédnout skutečné exponáty a největší nadšení vyvolala 
možnost vyzkoušet si na různých simulátorech řízení automo-

bilu, motocyklu, traktoru či autobusu. Po občerstvení se děti 
pustily do další zajímavé činnosti. Své technické schopnosti si 
ověřovaly při skládání modelů dopravních prostředků z LEGA. 
Dětem tento den vyučování velmi rychle uběhlo a již dnes se 
mohou těšit na další podobné akce, protože dalšího programu, 
který povede děti k zájmu o techniku, se zúčastnili také žáci 
5. ročníku. Náplní tohoto vzdělávání byl vesmír. Páťáci objevo-
vali jeho záhady a prozkoumali tajemná zákoutí naší sluneční 
soustavy. To vše hravou a interaktivní formou.  M. Jurková

Nejúspěšnější řešitelkou školního kola této soutěže se stala D. Gis-
tingerová z naší 9. třídy. Ve zbývajícím čase do konání okresního 
kola nám nezbývalo mnoho času, ale přesto jsme se snažili lépe 
a kvalitněji připravit. Danielle pročítala dřívější vítězné práce, 
studovala z publikací, které přinášejí také různé jazykové zajíma-
vosti a řešení. Ve čtvrtek 6. 2. nastal onen soutěžní den. Ráno jsme 
odjeli do Frýdlantu n. O., kde tamní gymnázium bylo hostitelskou 
školou. Po zapsání a vyřízení nezbytných formalit se již všichni 
soutěžící usadili na svá místa a po zahájení se ihned pustili do 
práce vyžadující logické uvažování a dobré nápady. Zpočátku byla 
atmosféra mezi soutěžícími napjatá, ale po chvíli se vše uvolnilo, 
nervozita v zápalu práce pomalu mizela. Jak sama soutěžící kon-
statovala, mluvnická část byla těžší, slohová se jí zdála jednodušší. 
Podala dobrý výkon, z 36 soutěžících se umístila na 14. - 17. místě.
Za její pěknou reprezentaci školy a pěkný výkon jí děkuji, k vý-
sledku blahopřeji a protože letos odchází na střední školu, přeji 
Danielle hodně dalších úspěchů ve studiu i v osobním životě. 

M. Kahánková, učitelka českého jazyka

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY K
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ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
5. února se konal v kunčické základní škole zápis budoucích prv-
ňáčků. Protože děti měly možnost již dříve poznávat prostředí ško-
ly, nebyly prostory ani paní učitelky pro ně cizí. K plnění úkolů, 
během kterých prokazovaly své potřebné vědomosti a dovednosti, 
přistupovaly s odvahou. Během zápisu je provázely známé po-
hádkové postavičky, a tak děti vůbec netušily, že při jednotlivých 
činnostech prokazují osvojení základů hrubé motoriky, je sledován 

vývoj jejich smyslového vnímání, řeči, matematických představ 
a grafomotoriky. K dobré pohodě přispělo i to, že děti doprovodili 
jejich rodiče i paní učitelky z mateřské školy. Než maminky vypl-
nily potřebnou dokumentaci, děti hravě úkoly splnily. Místo jedni-
ček tentokrát na ně čekaly malé dárky, které pro ně vyrobili jejich 
budoucí starší spolužáci. K zápisu přišlo do kunčické školy 30 dětí 
a věříme, že se tento den stal pro ně malým svátkem.   M. Jurková

Foto: archiv ZŠFoto: archiv ZŠ

Y KARLA SVOLINSKÉHO
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V pátek 14. února někteří slavili Va-
lentýna a někteří k tomu stihli i první 
obecní ples. Z pohledu organizátora 
si myslím, že měl ples moc příjemnou 
atmosféru a přítomní se dobře bavili. 
Kdo nám  k tanci a poslechu hrál, už 
víte z pozvánek,  není potřeba to znovu 
opakovat.
Jen bych chtěla doplnit poděkování celé 
kulturní komisi za organizaci, zaměst-
nancům obecního úřadu za technickou 
pomoc a dále níže uvedeným sponzo-
rům. 
Za krásné dárky děkujeme těmto podni-
katelům a fi rmám -  Vialit, s.r.o., Vlas-
tenecký poutník - o. s., Václav Cochlar 
– truhlářství, Tiskárna Kleinwachter, 
Čerpací stanice TORROL  trade, s.r.o., 
Penzion Ondřejník, Restaurace Skalka, 
Hospůdka na Maraláku, Pizzerie Luccia-
no, Origon - elektrokola Beskydy, Sou-
kromí zemědělci Macurovi, Leoš Řezní-
ček - soukromý zemědělec, Hory shora - 
Michal Poloha, Ubytování U Niklů, Bes-
kydský Horizont resort, Svatoslav Stem-
pěn – výkopové práce, Fotoateliér Jakub 

Třeštík, Vinotéka U Kuby, JUREK S+R, 
s.r.o., MARLENKA international, s.r.o., 
Tomáš Nevřiva – stavební práce,  Kvě-
tiny Marcela Byrtusová Old řich Kadlec 
-  BISTRO SAILY BURGER, Kopřiv-
nice, Retigo - Rožnov pod Radhoštěm, 
Valašský soubor písní a tanců Radhošť, 
FCM Radegast, Rehabilitační centrum 

Čeladná, Fyzioterapie Michaela Šebelo-
vá, E – tuzex, Ski Areál Opálená - Petr 
Mikeska, Pekárna Kunčice, LINK CZ, 
s.r.o., Oprechtice, Chovatelská stanice 
Labradorských retrieverů Kunčice pod 
Ondřejníkem Marie Pokludová, Farma 
Menšík, Česká spořitelna, a.s., Hochtief 
CZ, a.s., Remoska, s.r.o., BalitaRestaura-
ce a Leoš Daniček – zednické a sádro-
kartonářské práce.
Měli jsme velkou radost, že velmi pěk-
nými poukázkami a pozvánkami na své 
akce přispěly také všechny místní spol-
ky a sdružení -  SDH Kunčice pod Ond-
řejníkem, Včelaři Kunčice pod Ondřej-
níkem, Rybářské sdružení v Kunčicích 
pod Ondřejníkem, CM Ondřejníček, 
MTB Ondřejník, KČT Kunčice pod 
Ondřejníkem, TJ SOKOL Kunčice pod 
Ondřejníkem, Mladí ochránci přírody 
ČSOP Skalka, ZŠ Karla Svolinského 
a žáci 4. třídy - ZŠ Karla Svolinského.
Na snímku jedna z hlavních výher – dort 
ve tvaru a zdobení dle obecního znaku 
(autorkou je paní Thérová, moc děkuje-
me). -MŠ-

PRVNÍ SE VYDAŘIL...


