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Společně do nového roku!
Vážení spoluobčané, 

před pár dny jsme se rozloučili s ro-
kem 2006 a do roku nynějšího vyhlí-
žíme s očekáváním, s optimismem, 
někteří však s obavami, co je v tomto 
roce může potkat. Uvědomte si, že 
jsou věci, které ovlivníte méně, kte-
ré ovlivníte více, a které jsou mimo 
naše možnosti je jakkoliv změnit. 
V tomto vydání obecních novin bych 
se s Vámi rád podělil o legendu, jež 
dává skleslým naději a lidem v eufo-
rii radosti ponaučení. 

Tradovala se již za časů sumerské 
civilizace, která se později stala velmi 
rozvinutou a vzkvétající součástí již-
ní Mezopotámie, která je dnes zná-
má jako jižní Irák. Nejproslulejším 
vládcem sumerské říše byl Sargon 
I. Legenda praví, že si jednoho dne 
nechal svolat své moudré rádce, aby 
s nimi probral záležitost vrcholného 
významu – svého syna. Sargonův po-
tomek totiž právě dospíval a podle 
legendy měl veškerý potenciál stát se 
budoucím vůdcem.

Byl fyzicky zdatný, sebevědomý 
a inteligentní. Král jej však chtěl na 
vůdcovskou roli připravit i po dušev-
ní stránce. Věděl, že vůdce musí čelit 
mnoha výzvám, navíc takovým, kte-
ré běžného člověka mohou zaslepit 
a omámit. Aby se jeho syn stal sku-
tečně velkým vůdcem, musel pocho-
pit, co je dívat se na svět z následující 
perspektivy: Ne všechny dobré věci 
jsou tak dobré, jak vypadají. A ne 
všechny špatné věci jsou tak špatné, 
jak se mohou na první pohled zdát. 
Pochopení této pravdy mělo být 
princovi nejcennějším ponaučením 
v jeho snaze dosáhnout vlastního 
sebeuvědomění a zasloužit si pověst 
moudrého vůdce svého lidu.

Král požádal své rádce aby sepsa-
li text, po jehož přečtení pocítí hrdý 
člověk pokoru a truchlící získá na-
ději do budoucna. Chtěl zazname-
nat svou zkušenost. Nejdůležitější 
pro něj bylo, aby byl text pravdivý, 
ve všech dobách a za každých okol-
ností. Královi rádcové si uvědomili 
velikost tohoto úkolu a naléhali na 
Sargona, aby od své žádosti ustoupil. 
Král se však zviklat nenechal a nařídil 
jim, aby za tři týdny přinesli výsledky 
své práce. Když se po této době mu-
drcové vrátili do paláce, ukázali králi 
několik popsaných tabulek. „Zkrá-
tit“, nařídil Sargon. Po dalších třech 
pokusech, je Sargon vykázal se slovy: 
„Vraťte se za týden a ať tam nejsou 
víc než čtyři slova“. Za týden se mu-
drcové opět vrátili a předali králi 

destičku, kde byla vyryta čtyři slova. 
Král s úsměvem přečetl výsledek je-
jich hloubání: 

„ I tohle jednou pomine“.
V průběhu staletí vznikalo mnoho 

verzí této legendy, avšak poselství, 
které nám dává, je platné v každé 
době, totiž radost a smutek jsou 
pomíjivé. Proto si myslím, že všichni 
lidé by si toho měli být stále vědomi 
a záleží jen na nich, jak se svým živo-
tem naloží a porvou se s nástrahami, 
problémy a starostmi, které je čekají. 
Buďte si vědomi, že nic není stálé, vše 
je pomíjivé, tedy radost i smutek. 

Přeji Vám, aby tento rok byl pro 
Vás především rokem plným rado-
sti a úspěchů, prožitým zejména ve 
zdraví. 

Michal Pavlita, starosta obce

Obecní zastupitelstvo na úvodním zasedání ze dne 7. listopadu 2006.
Zleva sedící dámy: Jana Jahnická, Lenka Dobiášová, Františka Chovančíková, Vladimíra Macurová
Zleva stojící pánové: Tomáš Hrubiš, Ivan Blažek, Oldřich Harabiš, Antonín Žák, Radim Jurek, Vilém Majerek, 
Petr Tryščuk, Michal Pavlita, Pavel Řezníček, Zdeněk Strnadel, Lumír Poledník         Foto: Zuzana Majerková 
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Vážení spoluobčané,
přebírám po něko-
lika letech kvalitní 
šéfredaktorské prá-
ce paní Martiňákové 
Obecní noviny a vě-
řím, že budu pokra-
čovat nejen v jejích 
šlépějích, ale že má 
práce přinese také 
určité oživení vzhle-
du a nové rubriky.

V rámci svých předchozích zaměstná-
ní jsem prošel novinářskou praxí a jako 
příležitostný grafik působím dodnes. Obě
tyto své zkušenosti se pokusím na postu 
šéfredaktora Obecních novin uplatnit  
a zúročit.

Co Vás tedy čeká nového? Především 
se změnil celkový vzhled novin a přešlo 
se na částečnou barevnost tisku. V dneš-
ní moderní době by obecní noviny neměly 
být jen informačním médiem, ale měly by 
také být vizitkou obce a jít celkově s po-
žadavky doby. 

Mezi novými rubrikami v roce 2007 
naleznete např. výtahy z kroniky obce, 
koutek historie či rubriku věnovanou ne-
ziskovým uskupením působícím v obci.

Obecní noviny jsou ovšem a především 
Vaše noviny a mají sloužit jako „hlas 
lidu“, takže právě Vaše příspěvky by měly 
i nadále tvořit hlavní náplň Obecních no-
vin! Námi zřízené rubriky či nová grafika
by měly být pouze k celkovému doplnění 
novin.

Proto uvítám Vaše připomínky, rady, či 
náměty ke grafickým změnám v celkovém
vzhledu ON i k novým rubrikám.

Závěrem chci všem popřát šťastný  
a spokojený vstup do Nového roku.

Petr Tryščuk, 
šéfredaktor 

(sefredaktor@kuncicepo.cz, 777103532)

Kunčice pod Ondřejníkem 5. 1. 2007, ročník XVII, číslo 1/2007
Šéfredaktor Petr Tryščuk, zástupce šéfredaktora Michal Pavlita.
Obecní noviny vydává Obecní úřad v Kunčicích p. O., povoluje OkÚ,  
referát kultury Frýdek-Místek: dne 14. 1. 1991, Reg. zn. MK CR E 12357.
Uzávěrka každého čísla je vždy 28. dne předcházejícího měsíce. 
Cena inzerce: 2,50 Kč/cm2.
Adresa redakce: Obecní úřad, Kunčice p. O., č. p. 569, 739 13
tel. 556 850 154, fax 556 850171, e–mail: noviny@kuncicepo.cz 
www.kuncicepo.cz
VÝTISK ZDARMA

Oznámení o změně ceny 
poplatku za komunální 
odpad

Zastupitelstvo obce Kunčice pod 
Ondřejníkem schválilo na svém II. 
zasedání novou obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2006 obce Kunčice 
pod Ondřejníkem o místním po-
platku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů.

Tato vyhláška stanoví novou výši 
poplatku za svoz komunálního od-
padu pro rok 2007 pro:

a) fyzickou osobu, která má  
v obci trvalý pobyt, 492 Kč,

b) fyzickou osobu, která má ve 
vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci, na-
cházející se na území obce Kunčice 
pod Ondřejníkem, ve které není 
hlášena k trvalému pobytu žádná 
fyzická osoba, ve výši 492 Kč. 

Knihovna Pod Stolovou
Knihovna Pod Stolovou žádá  

o vrácení všech knih se žlutou znač-
kou REG, a to do konce ledna 
2007. 

Otevřeno každou středu od 15 
do 18 hodin. Poplatek za rok 2007 
činí 40 Kč.

  Marie Starnovská

Veřejná sbírka
Veřejná sbírka na pořízení „cis-

ternové automobilové stříkačky 
CAS 16 MAN 10.180“

Obec Kunčice pod Ondřejníkem 
oznamuje, že v souladu se zákonem 
č.117/2001 Sb. stále pokračuje vy-
hlášená veřejná sbírka na pořízení 
cisternové automobilové stříkačky 
CAS 16 MAN 10.180.

Tato veřejná sbírka bude ukonče-
na 15. 6. 2007. Tato sbírka je prová-
děna formou shromaždování pří-
spěvků, pro které byl zřízen zvláštní 
bankovní účet číslo 1734090329/
0800 a formou pokladniček, které 
jsou umístěny v kostele sv. Maří 
Magdalény, „ruském“ kostelíku sv. 
Prokopa a Barbory, v obchodech u 
Mališů,  u Homolů a v Hrušce a v 
budově obecního úřadu (zde může-
te také obdržet písemné potvrzení 
o poskytnutém daru).

Bc. Michal Pavlita, starosta obce

Obecní úřad informuje

Nález německého ovčáka
Dne 30. 12. 2006 se našel německý ovčák, středního vzrůstu, černo-
hnědý. Byl bez obojku ale evidentně je dobře cvičený, poslušný. Kdo 
by věděl něco o jeho původu, prosím ať kontaktuje číslo 739 944 072. 
Předem díky, Martin Dobiáš.

Příspěvky do obecních novin
Příspěvky, fotografie a obrázky 
v digitální podobě do obecních 
novin v elektronické podobě pro-
sím zasílejte na novou e-mailovou 
adresu noviny@kuncicepo.cz.
Fotografie a obrázky prosím do-
dávejte v co nejvyšší kvalitě. Pří-
spěvky v psané podobě (ručně či 
strojově) a doprovodné fotografie
(k naskenování) předávejte pro-
sím na obecním úřadě. 

— redakce —

Na stránkách obecního úřadu můžete v anketě vyjádřit svůj názor na při-
pravenou integraci školek.

Navštivte obecní stránky http://www.kuncicepo.cz
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Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)

I. Bere na vědomí
4) kontrolu usnesení z XX., XXI.  

a ustavujícího zasedání Zastupitel-
stva obce ze dnů 27. 9. 2006, 19. října 
2006 a 7. listopadu 2006

5) informace o jednání rady obce.

II. Schvaluje
1) návrhovou komisi ve slože-

ní: Ing. Antonín Žák, Ing. Lumír  
Poledník

2) ověřovatele zápisu: Zdeněk  
Strnadel, Jana Jahnická

3) jednací řád zastupitelstva obce
6) rozpočtové provizorium na  

1. čtvrtletí roku 2007 ve výši 3/12 vý-
dajové části schváleného rozpočtu 
roku 2006, tj. 5 815 425 Kč.

7)
a) finanční výbor ve složení: 

předseda: Ing. Radim Jurek, členo-
vé: p. P. Štorek, Ing. I. Blažek, Ing. 
T. Hrubiš, Ing. P. Tobolík

b) kontrolní výbor ve složení: 
předseda: Ing. Lumír Poledník, čle-
nové: Zdeněk Strnadel, Vladimíra 
Macurová
8) obecně závaznou vyhlášku  

č. 2/2006 
9) odměny členům zastupitelstva 

takto:
člen rady: 1130 Kč  
předseda výboru nebo komise 

rady: 600 Kč
člen výboru nebo komise rady: 

450 Kč
člen zastupitelstva: 300 Kč + pří-

platek podle počtu obyvatel 150 Kč 
pro všechny výše uvedené

10) směnu pozemků p. č. 1209/186 
o výměře159 m2 (současný vlastník 
– obec) a p. č. 1209/187 o výměře 41 
m2 (vlastník – manželé Drábkovi), 
s doplatkem rozdílu ploch (m2),  
s věcným břemenem ve prospěch 
obce – provedení inž. sítí po pozemku  
p. č. 1209/186

11) úpravu rozpočtu č. 3/2006  
v rozsahu předloženého návrhu.

V Kunčicích p. O., 19. 12. 2006

Návrhová komise:
Ing. Antonín Žák, v. r.
Ing. Lumír Poledník, v. r.
Starosta obce:  
Bc. Michal Pavlita, v. r.
Místostarosta:  
Ing. Oldřich Harabiš, v. r.

R Jubilanti
V měsíci lednu oslaví svá životní jubi-
lea tito naši občané

Pavlisková Marie 89
Balcarová Helena 86
Klímek Zdeněk  82
Macurová Jarmila 81
Řezníčková Božena 80
Motyková Jiřina 80
Hradilová Božena 70
Řezníček Vladislav 65
Hrček Ivan  65
Blažek Jiří  65
Čech Ladislav  60
Kaděrová Anežka 60
Hrubiš Pavel  60
Kačmarčíková Jarmila 60
Všem jubilantům přejeme hodně 
zdraví, lásky a optimismu do dalších 
let.

Dne 26. 12. 2006 oslavili diamanto-
vou svatbu – 60 let od uzavření sňat-
ku – manželé František a Žofie Mži-
kovi. Blahopřejeme.

V Rozloučení
V měsíci prosinci jsme se naposledy 
rozloučili s paní Libuší Soškovou, Ma-
rií Tvarůžkovou a Petrem Čajánkem.

ú Vzpomínky
Dne 5. ledna 2007 vzpomínáme  
5. výročí úmrtí pana Jaromíra Gvardy.
Vzpomíná manželka Ludmila a dcera 
Věra s rodinou

V rámci nové podoby Obecních novin přibude v tomto 
roce také nová rubrika „Ze života neziskových organi-
zací“, pod kterou zahrnuji veškeré neziskové, spolkové  
a další oficiální uskupení působící v Kunčicích p. O.
Cílem tohoto projektu je představit tyto sdružení veřej-
nosti a ukázat jejich historii, programovou náplň, sou-
časnost a cíle. A to včetně rozhovoru s vedoucí osobou. 
Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit volnočasové 
aktivity v obci, a to jak u dětí, tak i u dospělých.

V tomto lednovém čísle je uveden jmenný seznam, 
podle kterého bych rád v roce 2006 postupoval. Prosím 
představitele uvedených (i všech dalších) uskupení o do-
plnění údajů.  Souběžně s vydáváním těchto příspěvků 
v Obecních novinách bude vše umístěno také na obecní 
internet, kde budou informace průběžně doplňovány a 
rozšiřovány. Výsledkem by měl být přehledný soupis všech 
uskupení, které mohou našim občanům něco nabídnout. 
Jednotlivá uskupení budou v Obecních novinách před-
stavovány v abecedním pořadí. 

Petr Tryščuk, 777 103 532
 

1. Asociace sportu pro všechny (ASPV)

2. Červený kříž, předsedkyně Marie Lukešová

3. Český svaz ochránců přírody Kunčice p.O.  

4. Český svaz ochránců přírody Skalka

5. Český svaz včelařů

6. Český zahrádkářský svaz Kunčice p. O.

7. Klub českých turistů

8. Kopaná (Oddíl TJ Sokol Kunčice p. O.)

9. Honební společenstvo Kunčice p. O.

10. Rybářské sdružení Kunčice pod Ondřejníkem

11. Sbor dobrovolných hasičů

12. Sdružení přátel školy, předseda

13. Tělovýchovná jednota Sokol Kunčice p. O.

14. Vlastenecký klub

15. Volejbal (Oddíl TJ Sokol Kunčice p. O.)

Usnesení 
z II. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod 
Ondřejníkem, konaného dne 19. 12. 2006 

Ze života neziskových organizací
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Vážení občané Kunčic pod Ondřej-
níkem,

dovolte, abych se krátce zmínil  
o tom, co se v obci podařilo udělat  
v uplynulém roce, co obec čeká v roce 
letošním a nastínil léta následující.

V období do listopadu loňského 
roku, kdy jsem ještě nebyl ve funk-
ci starosty, jste sami byli svědky, že 
se udělalo mnoho práce. Počátkem 
roku to byla zimní údržba komu-
nikací, kdy nás všechny postihla  
nebývalá nadílka sněhu. V jarních 
a letních měsících probíhala výstav-
ba částí vodovodů, pokračovalo se  
v údržbě nezpevněných cest a v pro-
jekční přípravě tlakové kanalizace.  
V létě byl zakoupen za pomoci státní 
dotace ve výši 2,0 mil. Kč nový vůz 
pro SDH v Kunčicích p. O. Na této 
investici se podílela i obec, která se 
zavázala zaplatit téměř 2,7 mil. Kč ze 
svého rozpočtu. V podzimních měsí-
cích byl zřízen v budově obecního 
úřadu osobní výtah v hodnotě díla 
téměř 3,0 mil. Kč, který byl z větší 
části spolufinancován z fondů Evrop-
ské unie. V průběhu celého roku do-
cházelo jak k plánovaným opravám 
a údržbě obecního majetku, tak také 
k neplánovaným opravám, jež si vy-
nutily mnohé nepředvídatelné, popř. 
havarijní stavy.

Krátce bych se ještě zmínil o obdo-
bí listopadu a prosince roku 2006, tj. 
o období po komunálních volbách, 
kdy se nám v této velmi krátké době 
podařilo, díky projektové a admini- 
strativní připravenosti zajišťované 
ještě předchozím vedením obce na 
straně jedné a pohotové reakci no-
vého vedení i kunčického občana 
Ing. Stanislava Jurka a poslanců za 
náš region – Ing. Martina Římana, 
Ing. Karla Sehoře a Ing. Pavla Hrnčíře 
na straně druhé, získat dotaci ze 
státního rozpočtu na letošní rok ve 
výši 5,0 mil. Kč na výstavbu chodníků 
v „horní“ části obce. V nynější době 
by již měla být všechna stavební říze-
ní ukončena a s realizací 1. etapy vý-
stavby chodníků by se mělo začít  
v průběhu 2. čtvrtletí tohoto roku. 
Dále byla v tomto období vybudová-
na dešťová kanalizace na Černém 
kopci včetně úpravy komunikace. Sa-
mozřejmě nadále probíhaly potřeb-

né opravy a udržovací práce na ma-
jetku obce.

Chod obce se dnem komunálních 
voleb nezastavil ani nezpomalil a vě-
řím tomu, že v tomto roce v inves-
tičních činnostech budeme nadále 
pokračovat. V letošním roce je mimo 
jiné v plánu přestavba základní školy 
tak, že do stávajících prostor se bu-
dou integrovat obě mateřské školy  
a knihovna. Tento stav by měl nastat 
již počátkem nového školního roku 
2007/2008. Je to navíc jedna z mož-
ností, jak dosáhnout většího sepětí 
dětí a rodičů se základní školou a tak 
zabránit odlivu dětí do jiných škol. 
Současně s tímto bude řešena i do-
pravní obslužnost a bezpečnost dětí, 
které do základní a mateřské školy 
budou dojíždět.

V letošním roce je v plánu také 
vypracování studie a projektové do-
kumentace na nástavbu školy (nad 
jídelnou a kuchyní) a její celkové za-
střešení sedlovou střechou, kde by 
vznikly nové prostory se samostat-
ným vchodem pro společenský sál, 
prostory pro Galerii K. Svolinského 
v návaznosti na zamýšlenou stálou 
expozicí historie obce, klubovny pro 
zájmovou činnost dětí i dospělých, 
prostory pro nejrůznější spolkovou 
a kulturní činnost apod. (popř. nové 
bytové prostory). Tímto chce obec 
vytvořit tolik potřebné důstojné 
podmínky pro rozvoj společenské-
ho, spolkového a kulturního života 
v obci. Na tuto investici se budeme 
snažit získat dotaci z EU nebo ze stát-
ního rozpočtu v roce 2008, což je plá-
novaný termín zahájení této výstav-
by. Uvolněním objektů mateřských 
škol vzniknou obci volné prostory.  

V plánu pro další období je výstavba 
nových bytových jednotek různých 
velikostí v současné horní mateřské 
škole (studie na tuto přestavbu je již 
vypracována). Nynější dům s pečova-
telskou službou, který se nachází na 
samotě, by byl přestěhován do zre-
konstruované dolní mateřské školy. 
Ve stávajícím domě s pečovatelskou 
službou by tímto po malé úpravě 
vznikly byty pro sociálně potřebné. 
Budeme pokračovat v rozšiřová-
ní vodovodní sítě, v další výstavbě  
a rekonstrukci veřejného osvětlení 
podél místních komunikací, v opra-
vách a údržbě místních komunikací. 
Zahájíme územní přípravu pro vý-
stavbu rodinných domů v lokalitě 
„Nad vodojemem“. Budeme pokra-
čovat v přípravě realizace výstavby 
tlakové kanalizace tak, abychom 
mohli v co nejkratší době podat žá-
dost o dotaci na tuto stavbu, jejíž 
hodnota díla převyšuje 140 mil. Kč, 
a to s co nejoptimálnějším efektem 
pro obec. Na větší část investic se bu-
deme snažit získat podporu formou 
dotací z různých fondů jak EU, tak  
i ze státního rozpočtu. Obecní roz-
počet by měl totiž sloužit především 
k neinvestičním činnostem, zejména 
k pokrytí provozních nákladů, drob-
ným opravám, stavebním úpravám 
na obecním majetku, dotacím pro 
obecní spolky a organizace a ke spo-
lufinancování investičních akcí, po-
kud to bude žádané.

 V letošním roce podáme žádost 
na Krajský úřad v Ostravě o gene-
rální opravu „hlavní cesty“, která je 
majetkem kraje, a která je už dnes  
v dosti neutěšeném stavu. Dá se 
předpokládat, že po letošní zimě, 
kdy se již bude provádět zimní údrž-
ba za pomoci soli, bude s největší 
pravděpodobností tato komunikace 
již v havarijním stavu. Je samozřej-
mostí, že tato generální oprava hlav-
ní komunikace se musí koordinovat  
s výstavbou chodníků a obecní tlako-
vé kanalizace.

V tomto roce chceme také s dlou-
hodobou perspektivou vyřešit využi-
tí některých obecních budov (kino, 
smuteční obřadní síň apod.). Kromě 
těchto největších investičních zále-
žitostí musíme dokončit narovnání 

Krátké ohlédnutí za rokem 2006 
a záměry pro rok 2007
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některých majetkových vztahů (pře-
devším vodní areál, areál TJ Sokol). 
Vzhledem k dlouhotrvajícím majet-
kovým nejasnostem a nevyřešeným 
vztahům nebylo možno tyto areály 
doposud rozvíjet s větší investič-
ní aktivitou, kromě nutných oprav  
a údržby. Věřím, že společně se stáva-
jícími, popř. novými uživateli najde-
me taková řešení, která budou tou 
nejlepší variantou jak pro obec, tak 
i pro ně samé. Na rozvoj těchto ak-
tivit je možné rovněž získávat různé 
finanční podpory, dotace, ale jejich 
plnění je limitováno tím, že musí být 
vyřešeny majetkové a užívací vztahy  
k uvedeným nemovitostem. Toto jsou 
pouze některé věci, které plánujeme 
v příštím roce a letech následujících 
realizovat. 

Rada obce se již na svém 1. zase-
dání dohodla, že je nezbytné připra-
vit strategii rozvoje obce, která by 
vytyčila záměry, plány a cíle rozvoje 
obce z krátkodobého i z dlouhodo-
bého pohledu v nejrůznějších oblas-
tech života obce, tj. investiční akce, 
opravy a údržba obecního majetku, 
využívání některých obecních ob-
jektů a pozemků, školství, kultura, 
rozvoj tělovýchovy a sportu, sociální 
politika obce, rozvoj informačního 
systému obce, internet, společenský, 
kulturní a spolkový život, spoluprá-
ce a vytvoření adekvátních podmí-
nek pro činnost organizací činných  
v obci, spolupráce s okolními ob-
cemi, cestovní ruch, stav životního 
prostředí, podnikání v zemědělství, 
službách, obchodu, cestovním ruchu 
či lehké průmyslové činnosti apod.

Tato strategie by mohla být vodít-
kem pro práci v dalších letech nejen 
pro nynější zastupitelstvo, ale i pro 
zastupitelstva budoucí. Je věcí kaž-
dého z nás, zastupitelů i občanů, zda  
a jak se do tohoto úkolu zapojíme. 
Obracím se proto s prosbou na Vás, ob-
čany Kunčic, abyste se každý dle svých 
možností a zkušeností do diskuse k to-
muto úkolu zapojili, poněvadž každý 
námět, rada, připomínka, zkušenost či 
požadavek může být podnětný.

 Kromě toho bych chtěl vyzvat 
všechny občany Kunčic pod Ondřej-
níkem k většímu zapojení do diskusí 
nad různými problémy i k větší účasti 
na jednáních zastupitelstva obce. To, 
v jakém budou Kunčice p. O. stavu,  
a tím myslím i morálním, záleží jen 
na nás. Byl bych rád, kdyby každý 
z Vás pomohl přinejmenším svou 
vstřícností a radou.

     Michal Pavlita, starosta obce

Mikulášská diskotéka
Ve středu 6. 12. 2006 po vyučová-

ní připravili žáci 6. třídy diskotékové 
odpoledne pro ostatní děti. Byl to 
příjemně strávený čas, plný tance a 
her. Šesťáci si vymysleli zajímavé sou-
těže o sladké ceny, byly to například 
oblíbená židličková, chytání koštěte, 
tanec na novinách, podlézání laťky. 
Diskotéku navštívil dokonce i sám 
vládce pekel, Lucifer. Každý návštěv-
ník navíc dostal na přivítanou slad-

ký perníček, ty také děti pro ostat-
ní napekly. Musím poděkovat všem 
žákům, kteří se na přípravě podíleli. 
Oceněním pro ně bylo i to, že účast 
na této akci byla nevídaná. 

A. Charbuláková, tř. učitelka 6. tř.

Mikulášské nadělování
Ani letos Mikuláš nezapomněl na 

naše školáky a s nadílkou přišel do 
kunčické školy 6. prosince. Na tento 
den se nejvíce těšily nejmenší děti, 
ale i deváťáci, kterým jako každý rok 
připadla milá povinnost nadělování 
pro své mladší spolužáky uspořádat. 
K úkolu přistupovali opravdu zod-
povědně. Školou se s předstihem li-
nula vůně cukroví, chlapci oprášili 
staré kožichy a nejtěžší bylo sesbírat 
dostatečné množství sazí. Andělé to 
také neměli snadné. Vyráběli anděl-
ská křídla a stříbrnou hvězdu na čelo, 
sháněli maminčiny svatební šaty, to 
vše proto, aby odstranili strach, kte-
rý řinčením řetězů a boucháním na 
dveře jistě vyvolají čerti. Kostýmy se 
všem vydařily, čerti byli strašidelní, 
andílci milí a Mikuláš vlídný a laska-
vý. Za společného zpívání a předná-
šení básní proběhla nadílka ve všech 
třídách a děti byly odměněny cukro-
vím. Děkujeme všem žákům 9. roční-
ku za hezký zážitek.

M. Jurková

Soutěž v sálové kopané
14. 12. 2006 proběhlo okrskové 

kolo v sálové kopané chlapců 6. -7. 
tříd, které se konalo ve Frýdlantě nad 

Ostravicí na ZŠ Komenského. Turnaje 
se zúčastnilo šest škol. 

Naše škola skončila na krásném 4. 
místě. 

Školu reprezentovali tito žáci:
Borák Lukáš  7. ročník
Daníček Lukáš  7. ročník
Marek Ondřej  6. ročník
Pícha Jiří  7. ročník
Pokorný Patrik  6. ročník
Střalka Kryštof  6. ročník
Šigut Marek  6. ročník
Vaněk Matěj  7. ročník
Zátopek Stanislav 6. ročník

21. 12. 2006 proběhlo okrskové 
kolo v sálové kopané chlapců 8.-9. 
tříd, které se konalo rovněž ve Frýd-
lantě nad Ostravicí na ZŠ Komenské-
ho. Turnaje se zúčastnilo 6 škol. 

Naše škola skončila na 6. místě. 
Školu reprezentovali tito žáci:

Jaroš Jakub  8. ročník
Káňa David  8. ročník
Kubečka David  9. ročník
Lanča Jan  9. ročník
Rybář Matěj  9. ročník
Tabach Matěj  8. ročník
Tománek Tomáš 8. ročník
Zpěvák Tomáš  9. ročník

Lenka Golová, učitelka Tv

Škola – základ života
Abychom dostáli tomuto dávné-

mu sloganu, snažíme se našim žá-
kům nejen zprostředkovávat a pře-
dávat vědomosti, které by si měli 
uchovat ve své paměti a uměli jich 
v praxi použít, ale příležitostně pro 
ně připravujeme i tzv. projekty, které 
mají vždy přesné tematické vymeze-
ní. Tomu je přizpůsoben i obsah pro-
jektových činností. Prosincový pro-
jekt byl zaměřen – jak jinak – ryze 
vánočně. Všichni dobře víme, že pod 
vánočním stromečkem by každý měl 
najít něco, co ho opravdu potěší. Ra-
dost obdarovaného je pak o to větší, 
je-li dárek vyroben vlastnoručně. 

Protože jsme přesvědčeni, že  
v každém dítěti jsou někde ukryty 
jeho schopnosti, chceme právě těmi-
to projektovými činnostmi probudit 
v našich žácích tvořivého ducha. 

Letošní vánoční projekt probíhal 
ve dvou dnech, nejdříve děti po tři 
vyučovací hodiny pracovaly podle 
rozvrhu hodin a pak už se do konce 
vyučování těšily z různých činností, 
které pro ně byly připraveny a žáci 
si je také dovedně vyzkoušeli. Čemu 
všemu se letos přiučili?

Ze školy K. Svolinského
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Šesťáci se ve čtvrtek 14. prosince 
věnovali ruční práci. Některá děvča-
ta si zkusila obháčkovat záclonový 
kroužek a vytvořit tak ozdobu na 
umístění prostírky či ubrousku na vá-
nočně prostřený stůl, ostatní si zku-
sili vyšít libovolný motiv na plátno 
nebo na pruh panamy. Takto si mohli 
doma zúročit svou dovednost a při-
pravit svým blízkým dáreček oprav-
du od srdíčka. 

V pátek 15. prosince si pak vyzkou-
šeli výtvarné schopnosti při práci s vi-
zovickým těstem. 

Žáci 7. třídy si ve čtvrtek vyzkouše-
li vyrobit tzv. niťák. K jeho zhotovení 
opět použili větší kroužek na záclo-
ny, vyšívací přízi a perličky. V pátek 
vystřihovali různé vánoční motivy  
z papíru a jimi si pak dozdobili okna 
ve třídě. 

Osmáci ve čtvrtek pracovali ve 
školní cvičné kuchyni – vyráběli své 
výrobky z vizovického těsta a krásně 
je dozdobili voňavým kořením – hře-
bíčkem, badyánem aj. 

V pátek provoněli celou školu jeh-
ličím, protože se učili vytvořit svícen, 
který rovněž na vánoční stůl patří. 

Naši deváťáci už mají více zkuše-
ností s různými druhy činností, proto 
připravili pomocí ostrých nožíků  
a koření velmi působivé a voňavé  
ozdoby z jablíček a pomerančů, v pá-
tek opět školou zavonělo koření  
a med, protože 9. třída napekla a bíl-
kovou polevou i jemnými červenými 
stužkami dozdobila vánoční perníky. 

Z rozhovorů s žáky při všech těch-
to činnostech a ze zápalu, s jakým se 
do nich zapojili, víme, že takto zpes-
třené vyučování se jim líbí, mohou 
si také vyzkoušet činnosti, na které 
už maminky v této uspěchané době 
nemohou najít volnou chvilku, pro-
to je mnohé děti ani neznají a při 
této aktivitě se různým rukodělným 
činnostem mohou naučit. Následně 
pak své schopnosti zdokonalí a svým 
finálním výrobkem velmi potěší ne-
jen toho, koho chtějí obdarovat, ale 
u srdíčka je jistě bude hřát láska, se 
kterou svůj dáreček tajně vyrobili. To 
je pak asi to pravé kouzlo Vánoc. 

Výtvory našich žáků jsou nainsta-
lovány u vchodu do školy. Pokud si je 
chcete prohlédnout, udělejte si pro-
cházku do naší základky a potěšte se 
dovedností a umem našich žáků. Vý-
stavka vánoční tvorby potrvá prav-
děpodobně do 15. ledna 2007. Jste 
srdečně zváni, na Vaši návštěvu se 
těší žáci a učitelé ZŠ K. Svolinského, 
Kunčice p. O. 

M. Kahánková

Školní kolo soutěže ve špl-
hu na tyči pro 1. stupeň

  Ve čtvrtek 7. 12. 2006 odpole- 
dne jsme pro děti z 2., 3., 4. a 5. třídy 
uspořádali soutěž ve šplhu na tyči. 
Zúčastnilo se 20 žáků, kteří se utkali 
ve čtyřech kategoriích s těmito vý-
sledky:

I. kategorie – dívky 2. a 3. třídy: 
1. místo Rašková Simona (3. tř.)
2. místo Keňová Michaela (2. tř.)
3. místo Hučíková Nikola (2. tř.)

II. kategorie – hoši 2. a 3. třídy:
1. místo Majer Jan    (3. tř.)
2. místo Čajánek Dominik (3. tř.)
3. místo Adamčík Jan   (2. tř.)

III. kategorie – dívky 4. a 5. třídy:
1. místo Řezníčková Lucie (4. tř.)
2. místo Káňová Kateřina  (5. tř.)
3. místo Petrová Barbora  (5. tř.)

IV. kategorie – hoši 4. a 5. třída:
1. místo Krpec Jan   (5. tř.)
2. místo Šenk David   (4. tř.)
3. místo Hučík Emil   (4. tř.) 

Pavlína Fišerová

Vánoční soutěž pro žáky  
1. stupně

V měsíci prosinci se naše děti moh-
ly zapojit do soutěží s vánoční tema-
tikou. Některé práce vznikaly ve vy-
učování, na některých pracovaly děti 
samy doma. 

Vyhlásili a vyhodnotili jsme tyto 
soutěže:

O nejnápaditější vánoční přání:
   Starší děti / Mladší děti           

1. místo Hrubišová Lenka (4. tř.)
1. místo Bettin Mathias (1. tř.)
2. místo Rašková Simona (3. tř.)
2. místo Myslikovjan Jiří (1. tř.)
3. místo Majer Jan (3. tř.)
3. místo Sladký David (1. tř.)

O nejkrásnější výkres s vánočním 
nebo zimním motivem:
1. místo Zádrapa Jakub (1. tř.)
2.  místo Jurek Tomáš (3. tř.) 

Maralíková Iva 
Strnadová Magdaléna (5. tř.)

3.  místo Majer Jan (3. tř.) 
Šupolová Viktorie (4. tř.)
O nejlepší vánoční řetěz (soutěž 

kolektivů):
1. místo Školní družina
2. místo 3. třída
3. místo 1. třída, 2. třída

 O nejoriginálnější ozdobu na vá-
noční stůl nebo strom:

1. místo Keňová Michaela (2. tř.)
    Zpěváková Iveta (2. tř.)
2. místo Šupolová Viktorie (4. tř.)
3. místo Myslikovjan Jiří (1. tř.)
O nejoriginálnější ozdobu na vá-

noční stůl nebo strom (soutěž kolek-
tivů):

1. místo 2. třída 
2. místo 1 třída
3. místo 4. třída

Oceněné práce si můžete prohléd-
nout ve vstupu do školy v galerii Slu-
níčko do 15. ledna. 

                        Vyučující 1. stupně

Zápis do 1. třídy
Základní škola K. Svolinského 

oznamuje, že zápis do 1. třídy šk. 
roku 2007/2008 se uskuteční v úterý 
6. 2. 2007 v budově školy od 14 hod. 

Náhradní termín je stanoven na 
úterý 13. února od 14 hod. K zápisu 
se letos dostaví děti narozené mezi 
1. 9. 2000 až 31. 8. 2001. Do školy si 
rodiče připraví k nahlédnutí své ob-
čanské průkazy a rodný list dítěte, 
děti si přinesou přezůvky. Podrobné 
informace lze získat přímo na ředi-
telství ZŠ (tel. 556 850 184) nebo na 
webových stránkách školy (www. 
zskuncice. wz.cz). 

M. Majer, ředitel školy

Prosinec v MŠ Horní
byl zcela pod vlivem kouzla Vánoc.

I v pásmu filmových pohádek frýd-
lantského kina nescházely ty, které 
vyprávěly o krtečkových Vánocích.

Pro vánoční stromeček vyráběly 
děti a zdobily různé zvonečky, mj. 
také sypáním barevných písků, a to 
podle vzoru paní, která na Vánoční 
výstavě před očima dětí obdobně 
krášlila vánoční baňky.

Dekoraci se zvonkem si děti spolu 
s rodiči vyhotovily na předvánočním 
tvořivém odpoledni, také předvedly, 
jak umějí koledovat.

Rovněž představení ostravského  
Divadla loutek krásně ztvárnilo dět-
ským divákům prastarý vánoční pří-
běh. V mateřské škole si děti potom 
ustrojily svůj „zvonečkový“ vánoční 
stromeček.

O Štědrém dnu školičky u něho 
přednesla paní Ing. Olga Michaliko-
vá (vedoucí kroužku AJ) působivé 
pásmo „Co se stalo v Betlémě“. Její 
malí posluchači seděli v kruhu na 
koberci, naslouchali, zpívali koledy 
a po zaznění zvonečku s nadšením 
prohlíželi nové hračky – nadílku pod 
rozsvíceným stromečkem.

Po příchodu do mateřské školy po 
prázdninách vyprávěly děti o vánoč-
ních dárcích, ale také si při zavěšení 
nového kalendáře s omalovánkou 
popřály s kamarády, aby nastávající 
rok byl pro ně úspěšný a radostný.

Do roku 2007 přejeme zdraví a po-
hodu.

Pracovnice mateřské školy  
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Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

(budova Úřadu města)

www.ibcreality.cz
info@ibcreality.cz

PRODÁME VÁM VÝHODNĚ VAŠ BYT
ČI NEMOVITOST NEBO JI VYKOUPÍME

Kancelář 596 888 777
Byty 604 999 442
Domy, pozemky 602 202 807

®Reality

Výbor SRPdŠ při Základní škole v Kunčicích p. O.
Vás srdečně zve na

Tradiční lednové plesání
19. ledna 2007 od 20.00 hod.

v restauraci Skalka

 

 Co Vás čeká:  Předtančení
  Bohatá tombola
  K tanci i poslechu hraje skupina SKYBLU
  Občerstvení

Vstupné 70 Kč

Prodej vstupenek – počátkem ledna 2007

Všem zákazníkům Mikulovské vinotéky,
přejeme úspěšný rok 2007 a doufáme,

že nám i nadále zachováte přízeň.
Mikulovská sudová vína

Nádražní ulice Frenštát p.R.
Váš prodejce vína.



Letecké snímky 
Kunčic pod Ondřejníkem
Letecké snímky 
Kunčic pod Ondřejníkem

Tyto malebné snímky o formátu A3  
si můžete zakoupit za pouhých 230 Kč 
na obecním úřadě.


