
ro ník XXIV. íslo 7-8/2014 Zdarma

V letošním roce jsme pro malý po et žák  spojili dv  t ídy (šestou a sedmou) a vyrazili na výlet do Rožnova 
pod Radhošt m. P šky jsme p ekonali vrchol Radhošt  a sešli do Rožnova pod Radhošt m. Zde jsme postavili 
v kempu stany. Podve er jsme strávili zábavou v Gibon parku a ve er v kotlíku umíchali „vaje inu“. Další 
den jsme navštívili Sv t kamen , op t Gibon park a chvíli strávili u Be vy. Dom  jsme dorazili unaveni, ale 
spokojeni, že jsme ušli více jak 20 kilometr , dokázali postavit stany, p espat v nich, užili si zábavu a spole n  
strávené chvíle. Petra Švr ková
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27-8/2014

Michaela Šebelová 
Petr Andrle René Daubner 

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Pravidelné bohoslužby Církve eskoslovenské husitské se v Kun icích pod 
Ond ejníkem . p. 800 konají pravideln  každou 1., 3. a 5. ned li v m síci, 
vždy od 8:30 hod.Tomáš Hrubiš, starosta obce

V m síci ervnu probíhala anketa ohledn  tematického zam ení stolního 
obecního kalendá e na rok 2015. Výsledky ankety jsou následující: 
Hlasovalo celkem 68 ob an . Sou asné fotogra  e – 25 hlas  – 37 procent 
hlas . Historické fotogra  e – 43 hlas  – 63 procent hlas . Kalendá  na rok 
2015 bude tedy na základ  vašeho p áním obsahovat historické snímky naší 
obce. D kujeme za ú ast v anket . 
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SPOLE ENSKÁ RUBRIKASPOLE ENSKÁ RUBRIKA

V CI, KTERÉ VZÍT NEM ŽEME:
ledni ky, televize, po íta e, matrace, koberce – z ekologických
d vod
nábytek, jízdní kola a d tské ko árky - ty se transportem
znehodnotí
zne išt ný a vlhký textil

Dne: 11. 8. 2014 – 14. 8. 2014

as: pond lí 11. 8. a st eda 13. 8.  8.00 – 16. 00 hodí
 úterý 12. 8. a tvrtek 14. 8.  8.00 – 13.00 hod

místo: zasedací místnost obecního ú adu

Bližší informace Vám rádi sd líme:

Tel.: 224 316 800, 224 317 203

RYBÁ I VÁS ZVOU

Za RS Šretr Miroslav
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Foto: Zden k Šruba
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67-8/2014

Tomáš Hrubiš, starosta obce

 Foto: Eva Hurníková a archiv K T
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Za kun ické závodníky 
Markéta Vyroubalová

Ing. Tomáš Hrubiš, jednatel spole nosti Foto: Archiv ASPV



BAŠKOHRÁTKY aneb netradi ní 
zábava je den plný zábavy, sportu,
hudby a legrace pro jednotlivce,
rodiny, ale p edevším pro všechny,
kte í se rádi baví.  Letos se Baško-
hrátky ve svém 8. ro níku po dvou-
leté p estávce (díky revitalizace
nádrže) op t vracejí na p ehradu
Baška! Hlavním programem Baško-
hrátek je tedy sout žní p ehlídka
netradi ních plavidel, p i které bu-
dou za spoluú asti divák  sout žní 
týmy s jejich netradi ními plavidly
bojovat o zajímavé ceny. Jedná se
o sout ž nad jných konstruktér
výst edních lodí a jiných neodola-
telných netradi ních plavidel, je-
jichž originalita a zpracování bude
kritériem v jejich umíst ní v sout ži.
Dalším sout žním bodem programu

je adrenalinová dráha, ve které si 
mohu jednotlivci otestovat svou fy-
zickou i psychickou zdatnost. Pro-
gram doplní i jiné sout že pro d ti 
i dosp lé, k dispozici budou nafu-
kovací atrakce, nebudou chyb t ob-
erstvovací základny plné lahodné-

ho jídla a pití. Odpoledne vyst ídá 
sout žní ást dne tém  nekone ná 
after party pod otev eným nebem, 
která se za doprovodu živých kapel 
k tanci i poslechu p eklene p es zá-
pad slunce až do pozdních no ních 
hodin. Moderátorem akce je jako 
každý rok - borec  Vlasta Korec. 
P ij te se podívat, podpo it sou-
t žní týmy i odvážné jednotlivce, 
odreagovat se od všedních starostí, 
p ij te se prost  pobavit!   

87-8/2014

Za radu obce p ipravila 
Michaela Šebelová

Hlavní po adatelé festivalu
lenové hudební 

skupiny GALERIE
 Foto: Šárka Sobková
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107-8/2014

Jan Zajac, p edseda oddílu kopané
TJ Sokol Kun ice pod Ond ejníkem

Závodu horských kol pro d ti 
a mládež

Jiri Mynar,
MTB Ondrejnik

 Foto: archiv MTB Ond ejník
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127-8/2014

-MŠ-

áádkkoová innzeercce
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147-8/2014

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY K

Blanka Zemánková, koordinátor projektu

Eva Halatová

 Foto: archiv ZŠ
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Y KARLA SVOLINSKÉHO

Blanka Zemánková

Blanka Zemánková

Petra Švr ková

Marie Kahánková

Pavlína Fišerová
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