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V měsíci lednu letošního roku Rada 
obce na svém jednání rozhodla o slou-
čení provozu mateřských škol a harmo-
nogramu jejich přesunu do jedné bu-
dovy a poté do budovy základní školy. 
Pro upřesnění zde uvádím doslovný 
přepis zápisu z 5. zasedání Rady obce 
ze dne 15. ledna 2007:

„Rada obce se dohodla na následu-
jícím:

Rada zadá vypracování studie týka-
jící se celkové přestavby a nástavby 
budovy základní školy. Projekt bude 
zpracován tak, aby nejpozději k termí-

nu 1. 9. 2008 došlo k přestěhování ma-
teřské školy do budovy základní školy 
a současně aby tento projekt navazo-
val na projekt celkové nástavby budo-
vy základní školy. K 31. 8. 2007 dojde 
k uzavření MŠ Horní, tato budova 
bude přestavěna na byty. Stanovení 
termínu sloučení v jeden právní sub-
jekt se odkládá.“

Samozřejmě od nového školního 
roku bude nutné vzít v úvahu připo-
mínky rodičů ze vzdálenějších částí 
obce. Provozní doba mateřské školy se 
bude muset minimálně přizpůsobit 

potřebám těchto rodičů. Vím, že toto 
konečné rozhodnutí není pro mnohé 
z Vás tou nejlepší zvolenou variantou. 
Avšak po zvážení všech dostupných ar-
gumentů se Rada obce dohodla na 
postupu, který je i mimo jiné jistým 
kompromisem návrhů řešení této situ-
ace, kdy obec je vlastníkem tří školních 
budov, jejichž provoz, pokud bude 
brán jako celek, je nehospodárný. Na-
víc byl tímto dán jasný signál ke smě-
rování provozu, činnosti a budoucnos-
ti ZŠ K. Svolinského.

Michal Pavlita, starosta obce

Sloučení mateřských škol

Konečně se dočkaly nejen naše děti 
a všichni vyznavači zimních sportů, 
ale i celá příroda, vždyť půda musí 
odpočívat přikrytá, aby ji zimní spá-
nek posílil.

Pokud se nám po krátké době bude 
zdát, že je sněhu příliš mnoho a zima 
dlouhá, raději nežehrejme na velký 
mráz a připomeňme si zimní pranos-
tiku: „Nezamrzne-li po celou zimu 
kámen ve vodě, potom mrazy uhodí 
až v březnu a tu zima bývá nejkrutěj-
ší.“ I v největších únorových mrazech 
zahřejme své blízké pěkným slovem či 
úsměvem, obzvláště 14. února v Den 
sv. Valentýna, kdy slaví svátek všichni 
zamilovaní. 

Vznik legendy
Podle křesťanské legendy se císař 

Claudius II. účastnil mnoha bitev, ale 
římští muži jen neradi vstupovali do voj-
ska. Claudius se proto rozhodl zakázat 
všechna zasnoubení i svatby v celém 
Římě. Svatý Valentýn byl římský kněz, 
který žil v době Claudiovy vlády a ne-
dbal jeho zákazu a dál tajně oddával 

zamilované páry. Za tyto skutky byl 
uvězněn a odsouzen k smrti. Trest byl 
vykonán 14. února r. 296. Valentýnovým 

posledním vzkazem byla slova: „Od tvé-
ho Valentýna“. Odtud pak vznikla tradi-
ce zasílání zamilovaných přání.

Kraj pokryla bílá pokrývka
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Vážení spoluobčané,
minulé, lednové 

číslo se nevyvedlo 
zcela podle na- šich 
představ a hned na 
první straně se ob-
jevila významná chy-
ba v uvedení jmen 
zastupitelů. Bohužel 
převzetí novin na 
konci roku (v době 

celofiremních dovolených, inventur) a k to-
mu přechod na celobarevný tisk nám ne-
daly dostatečný pracovní prostor na pří-
pravu. Vše jsme (sice s mírným zpožděním) 
stihli, ale nakonec selhal lidský faktor,  
i když ne na straně redakčního týmu, který 
své kompletní opravené podklady řádně 
předal. Přesto padá odpovědnost také na 
mou hlavu, takže se Vám za chyby v ON 
1/2007 velice omlouvám. 

Když ukončila svoji šéfredaktorskou 
práci paní Jana Martináková, byl jsem si 
nejen já vědom toho, že „nové“ noviny by 
měly mít také nový design, což ovšem zna-
menalo vynaložit velké úsilí. Přechod na 
celobarevný tisk, převod znaku Kunčic p. 
O. do křivek, návrhy a realizace hlaviček, 
nová sazba a některé fotografické služby
– to vše vyžadovalo nemalé množství ho-
din odborné a profesionální práce nejen 
členů redakce, ale i dalších spolupracov-
níků. Tato činnost je velmi drahá  
a s povděkem mohu napsat, že všechny 
tyto práce, nezbytné k přechodu na novou 
podobu novin, byly odvedeny zdarma! Na 
tom se celý pracovní tým dohodl ještě 
před vydáním lednového čísla. Berte to, 
prosím, jako náš novoroční dárek pro 
obec Kunčice pod Ondřejníkem.

Agentura SILVER B.C., která zajišťuje 
sazbu a tisk ON (zastoupená kunčickým 
občanem Jindřichem Vaňkem), navíc 
sponzorsky uhradila všechny výdaje za 
tisk lednového čísla, takže to bylo pro OÚ 
zcela zdarma. Kromě toho všechny práce 
na grafice za ON 2/2007 hradil sjednaný
pracovník, který způsobil zmiňované chy-
by v minulém čísle.

Během dalších dvou – tří čísel by mělo 
dojít ke konsolidaci konečné podoby a ob-
sahu Obecních novin. Věřím, že jste mimo 
výše zmíněné chyby s novou podobou no-
vin spokojeni a děkuji všem, kteří svoji 
spokojenost vyjádřili.

Petr Tryščuk,  
šéfredaktor 

(sefredaktor@kuncicepo.cz, 777103532)

Podle § 92 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecním zřízení) svolávám 
jednání Zastupitelstva obce Kunčice 
pod Ondřejníkem, které se uskuteční 
v úterý 13. 2. 2007 v 16.00 hodin  
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Návrh programu 

III. veřejného zasedání Zastupitel-
stva obce Kunčice p. O. konaného 
dne 13. 2. 2007 v 16.00 hodin

1) Zvolení návrhové komise
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení z II. zasedání 

Zastupitelstva obce konaného dne 
19.12.2006

4) Informace o jednáních Rady 
obce

5) Úprava rozpočtu č. 4/2006
6) Pověření Rady obce provádět 

rozpočtová opatření
7) Závěrečný účet zájmového 

sdružení EKO-GAS, Frýdlant nad 
Ostravicí

8) Majetkové záležitosti
9) Diskuse – závěr

Michal Pavlita, starosta obce
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Zasedání zastupitelstva obce

Poplatky za komunální odpad
Již v ON 1/2007 jsme Vás informo-

vali, že došlo ke změně částky místní-
ho poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů na rok 2007. Nová výše 
poplatku pro rok 2007 činí pro 

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

b) fyzickou osobu, která má ve 
vlastnictví stavbu určenou nebo slou-
žící k individuální rekreaci, ve které 
není hlášena žádná fyzická osoba k 
trvalému pobytu – 492,- Kč. Splatnost 
poplatku je stanovena vyhláškou do 
31. 3. 2007.

Dále připomínáme, že místní po-
platek ze psů na rok 2007 zůstává ne-
změněn:

a) základní sazba poplatku za každého 
psa (v rodinných domech) činí 150,- Kč

b) sazba v bytovém domě za kaž-
dého psa (3 a více byty) činí 240,- Kč

c) za každého psa, jehož držitelem 
je poživatel invalidního, starobního, 
vdovského a vdoveckého důchodu, 
který je jeho jediným zdrojem příjmu 
anebo poživatel sirotčího důchodu 
činí 90,- Kč

Splatnost místního poplatku ze psů 
na rok 2007 je stanovena vyhláškou k 
31. 3. 2007.

Místní poplatek za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů a místní poplatek 
ze psů na rok 2007 můžete uhradit 

hotově v pokladně Obecního úřadu 
– u paní Ivany Řezníčkové. 

V první polovině měsíce března 
2007 budou rozeslány poštovní pou-
kázky na platby za odpad a psy se 
splatností do 31. 3. 2007.

Ivana Řezníčková, poplatky

Nové složení kulturní komise
V současné době začíná při Obec-

ním úřadě v Kunčicích p. O. pracovat 
kulturní komise v novém složení: Ta-
ťána Holušová, Miroslav Magnusek, 
Zdeněk Syrek, Lenka Dobiášová. Má-
te-li zajímavé podněty pro jejich prá-
ci, budou vítány.

Děkuji tímto bývalým členům, paní 
Ivetě Pilmajerové, panu Pavlu Hrubi-
šovi a Ing. Jiřímu Adámkovi za jejich 
přínosnou práci, která při kulturních 
akcích připravila našim občanům ne-
jednu krásnou chvíli. Přeji hodně štěs-
tí všem a panu Pavlu Hrubišovi k nad-
cházejícímu životnímu jubileu hodně 
zdraví a spokojenosti. 

Lenka Dobiášová,
předsedkyně kulturní komise

Horní knihovna upozorňuje
Vraťte prosím urychleně do knihov-

ny „Pod Stolovou“ knihy s ozna- 
čením „REG“. Jakmile se všechny 
tyto knihy posbírají, bude k dispozici 
nová várka z regionální knihovny.

Knihovna je otevřena ve středu od 
15.00 do 18.00 hod.

Marie Starnovská, knihovnice

Obecní úřad informuje
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Jubilanti
V měsíci únoru oslaví  
svá životní jubilea tito 
naši občané:

Marie Uhrová  91 let
Růžena Lhotská 87 let
Marie Mičková 87 let
Marie Tomančáková 85 let
Marie Brachniaková 84 let
Anežka Michnová 83 let
Marie Šmiřáková 83 let
Jarmila Henzlová 82 let
Květoslava Patlejchová 81 let
Beata Střálková 81 let
Jarmila Pavlisková 80 let
Zdeňka Blažková 80 let
Antonín Adamčík 75 let
Ing. Pavel Řezníček 70 let
Božetěch Michna 65 let
Markéta Machová 65 let
Vojtěch Pavlíček 65 let
Milan Pícha 65 let
Josef Šlechta 60 let
Antonín Valenta 60 let
Josef Pustka 60 let

Všem jubilantům přejeme hodně 
zdraví, lásky a optimismu do dal-
ších let.

“
V Rozloučení
V měsíci lednu jsme se naposledy 
rozloučili s paní Jarmilou Rippero-
vou.

“
ú Vzpomínky
„Čas plyne a smutné vzpomínky zů-
stávají nám, jen cestička k hřbitovu 
zůstala nám.“

Dne 28. února uplynulo 5 let od 
úmrtí naší milé paní Libuše Gelna-
rové. S láskou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou manžel Jaroslav, 
dcery Jarmila a Dagmar s rodinami.

Zároveň 11. ledna 2007 vzpome-
neme 17 let od úmrtí pana Antoní-
na Jadrného. Vzpomíná manželka 
Jarmila s rodinou.

Kdo jste je znali, věnujte jim ti-
chou vzpomínku.

“
≠ Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přáte-
lům a známým za projevenou sou-
strast a květinové dary při posled-
ním rozloučení s naší maminkou  
a družkou paní Marií Tvarůžkovou.

Prostřednictvím Obecních novin 
bych ráda jménem SRPdŠ při ZŠ Kun-
čice pod Ondřejníkem poděkovala 
panu Petru Vrlíkovi za to, že umož-
nil uspořádání tradičního školního 
plesu v prostorách restaurace Skal-
ka. Zároveň děkujeme všem zaměst-
nancům a přátelům p. Vrlíka, kteří 
byli nápomocni organizaci celé akce, 
která navzdory omezeným prosto-
rám a krachu přislíbených zpestření 
programu proběhla hladce. Hudeb-
níci skupiny SKIBLU z Ostravy, na 
přání většiny zúčastněných „dance-
rů“, přidávali do časných ranních 
hodin. Také bych ráda poděkovala 
krásné fence ridgebecka Simonce, 
která nám organizátorům dělala 
milou společnost při závěrečném 

úklidu sálu. Takže Simonko, pá – pá 
a ještě jednou dík! Mnoho zdaru 
dalším akcím, které bohužel není 
kde dělat. Mecenáši, ozvěte se, 
máme u nás nevyužité chátrající 
kino, které by se s trochou fantazie 
mohlo proměnit v kulturní centrum 
s kinokavárnou, plesovým, koncert-
ním či divadelním sálem, klubem 
vhodným k setkávání všech občan-
ských organizací a občanů v naší 
obci.

Toto poděkování patří rovněž 
všem sponzorům, bez jejichž štěd-
rosti bychom neposkládali tak pěk-
nou tombolu, která k takové akci 
jistě patří.

Za SRPdŠ
Jolana Bartoníčková

Honební společenstvo Kunčice pod 
Ondřejníkem se sídlem v Kunčicích 
pod Ondřejníkem, IČO: 47861509 ve-
deno podle ustan. § 28 odst. 1. a 3. 
zákona č. 449/2001 Sb. svolává

Řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 11. 03. 

2007 v 10.00 hod v restauraci Na ko-
pečku u Macurových.

Program:
1. Zahájení
2. Volba orgánu valné hromady, 

schválení jednacího řádu
3. Zpráva o činnosti honebního 

společenstva
4. Roční účetní uzávěrka, návrh 

rozpočtu na r. 2007

5. Změna kategorie honebních 
pozemků, přijetí členů H. S.

6. Usnesení, závěr
7. Občerstvení a pohoštění zajiš-

těno.

Člen honebního společenstva 
může udělit k zastupování na valné 
hromadě plnou moc jiné osobě. Ve 
smyslu § 22 odst. 4. zák. č. 449/2001 
Sb. se v případě neúčasti potřebného 
počtu hlasů (nadpoloviční většina 
hlasů), uskuteční jednání valné hro-
mady po uplynutí 1 hodiny v témže 
místě.

V Kunčicích pod Ondřejníkem, dne 
30. 1. 2007 

Honební společenstvo Kunčice p. O. 

Vážení občané!
Velice se Vám, jménem redakce i svým, 

omlouvám za chyby, které se ocitly v prv-
ním lednovém čísle Obecních novin. Bo-
hužel se chybou při předání nedostala do 
tisku správná verze Obecních novin. Omy-
lem byla použita verze, ve které dosud ne-
byly zapracované korektury redakce. Tak-
že se oproti našim návrhům objevily ve 
vytištěných novinách nejen některé drob-
né grafické rozdíly, ale především věcné
chyby. Ty největší jsou tyto:

Strana 1: Největší chyba byl neúplný  
a špatný seznam osob na úvodní foto- 

grafii (správný seznam) najdete na zadní 
straně.

Strana 2: v úvodu šéfredaktora – v tex-
tu mělo být paní Janě Martinakové. 

Strana 4: v příspěvku pana starosty – 
ve větě: „osobní výtah v hodnotě díla té-
měř 2,0 mil. Kč“ má být správně „3,0 mil. 
Kč“.

Všem se ještě jednou za tyto chyby 
omlouvám, a to především kolegům zastu-
pitelům za chyby u jejich jmen na úvodní 
fotografii.

Petr Tryščuk, šéfredaktor

Poděkování

Oznámení o svolání valné hromady

Omluva
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Asociace Sport pro všechny
ASPV – Asoci-
ace Sport pro 
všechny – je 
jedním z od-
dílů Tělový-
chovné jed-
noty Sokol 
Kunčice pod 
Ondřejníkem.
Je to oddíl 
nejpočetnější, 
sdružuje více 

než stovku aktivních i pasivních členů 
z řad dospělých a v současné době asi 
30 žáků, žaček a dětí předškolního 
věku.

Svým názvem je oddíl poměrně 
mladý, v letošním roce oslaví 15 let, 
avšak navazuje na dlouholetou tradi-
ci cvičení, které už v roce 2005 oslavi-
lo 80 let svého trvání. Před ASPV jsme 
byli vedeni pod zkratkou ZRTV, tj. 
zdravotní a rekreační tělesná výcho-
va, která zdůrazňovala starou zná-
mou zkušenost, že pohyb pro zdravé 
je potřebou a pro zdravotně oslabe-
né je životní nutností. Tato zkušenost 
platí stále, ať už se oddíl bude jmeno-
vat jakkoliv.

Nabízíme cvičení pro ženy různého 
věku, především zralého i staršího. 
Toto cvičení se koná vždy v pondělí 
od 17.30 do 19.00 hodin – cvičí se na 
podložkách, s overbally, na velkých 
pružných míčích, s prvky jógy aj. pod-
le individuálních možností. 

V úterním cvičení aerobiku od 
19.00 do 21.00 se ženy a dívky věnují 
pohybu s hudbou a posilování pro 
formování postavy. Muži mají také 
vyhrazen čas ve školní tělocvičně vždy 

ve středu od 19.00 do 21.00 hodin. 
Scházejí se však poskrovnu, nepravi-
delně a v letošním období toho ještě 
nevyužili.

Stěžejní činnost našeho oddílu a 
cvičitelů spočívá v práci s mládeží. 
Chlapci se scházejí každé pondělí, 
děvčata a děti předškolního věku kaž-
dý čtvrtek od 15.00 do 16.30 hodin. 
Připravují se na gymnastické závody, 
pódiová vystoupení, atletické přebo-
ry a cvičení a pobyt v přírodě známý 
pod názvem „medvědí stezka“. Kro-
mě toho se vyžívají v různých hrách.

Pohybová aktivita, relaxace, psy-
chická pohoda, společně se zdravou 
výživou a odpočinkem jsou v součas-
né době stále naléhavější nutností jak 
dětí, mládeže, tak i dospělých do nej-
vyššího věku.

V poslední době však zaznamenává-
me úbytek žactva, přestože se jim nabízí 
široká škála pohybového vyžití. Je snad 
větší zaujetí pro počítače, televizi než 

zájem o pohyb a sport jako takový?
Kdo má pohyb rád a pokládá ho za 

tělu prospěšný, může navštěvovat 
naše cvičební hodiny a stát se členem 
ASPV. Roční základní poplatek je pro 
dospělé 150,- Kč a oddílový 100,- Kč ; 
pro žactvo, ženy na mateřské a dů-
chodce činí 80,- Kč + 70,- Kč ; pro do-
rost a studenty 100,- Kč + 70,- Kč. Pe-
něžní částky obsahují příspěvek na 

nájem, na nákup a údržbu náčiní,  
na pojištění, na cestovné, startovné  
a odměny hlavně pro žactvo, které se 
účastní regionálních, oblastních a re-
publikových soutěží.

Ke cvičení využíváme již několik let 

školní tělocvičnu, hřiště u školy i soko-
lovny a pěkná místa v přírodě, kterých 
je v naší obci dostatek.

Zdeňka Křenková

Výbor ASPV: Současní cvičitelé:

Vilém Majerek – náčelník Zuzana Majerková

Eliška Valášková Marie Majerková

Anna Kupčíková Eva Šigutová

Miroslava Macurová Božena Martiňáková

Božena Klímková Věra Daníčková

Vladimíra Šigutová Jarmila Poledníková

Lenka Dobiášová Ivana Řezníčková

Jana Macková Jana Klimešová

Zdeňka Křenková Vít Majerek

Republikové závody v Medvědí stezce Doksy 2006            Foto: Zuzana Majerková
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Mezinárodní výtvarná soutěž
Ve čtvrtek 18. 1. 2007 jsme se rozjeli 

s rodiči do Třince k vyhlášení výsledků 
mezinárodní výtvarné soutěže „Barev-
ný svět“. Naši žáci získali významná 
ocenění:

1. místo – Karolína Petrová, 3. místo 
– Lukáš Weselowski, 6. – 10. místo –  
Kateřina Řezníčková a Magdalena Str-
nadlová. Dětem byly předány věcné 
ceny a kalendáře, ve kterých objevily  
i své výtvarné práce. K příjemným  
cenám patřil i týdenní výtvarný pobyt 
v Girové – Třinec. Velmi se jim tam líbi-
lo a za rok by si děti přály, aby se toho-
to tvořivého pobytu mohly zúčastnit 
znovu.

Vernisáž v Třinci byla pro všechny 
velkým zážitkem, dostalo se nám vře-
lého přijetí a obzvláště nás potěšilo, že 
naše škola má v tomto městě díky vý-
tvarným úspěchům našich žáků již vel-
mi dobré jméno.

Děkuji rodičům za doprovod dětí na 
tuto akci a našim mladým výtvarníkům 
přeji mnoho úspěchů při jejich práci.

Milé překvapení
čekalo na naše děti, které se věnují 

výtvarné činnosti i v měsíci lednu.
Do školy přišlo velké množství roz-

měrných obálek. Dle razítka jsme zjis-
tili, že odesílatelem je Památník Tere-
zín. Všem dětem, které obsadily ve 
výtvarné soutěži „Můj obraz století“ 1. 
místo, zaslali pořadatelé nástěnné ka-
lendáře vytvořené z dětských prací. 
Kalendář zdobí na stránce měsíce října 
i obrázek, který vytvořila žákyně naší 
školy Kateřina Řezníčková. Dle rozho-
voru s obdarovanými měli všichni z 
dárku radost a už by chtěli výtvarně 
pracovat na dalším tématu výtvarné 
soutěže, kterou Památník Terezín vy-
hlašuje. Soutěž bývá zahájena vždy v 
2. pololetí školního roku a žáci se do-
čkají, protože se jí hodláme opět zú-
častnit.

E. Halatová, učitelka VV 

Soutěže

E. Halatová a L. Weselowski na vernisáži v Třinci

Dne 12. 1. 2007 jsem já a moje rodi-
na jela do Ústí nad Orlicí převzít cenu 
za umístnění v mezinárodní výtvarné 
soutěži Vánoce a betlém. Slavnostní-
ho vyhlašování se zúčastnila také ro-
dina Patrika Pokorného. Předávání 
ocenění proběhlo v Hotelu Uno! 
Mezi vystavenými kresbami byly ob-
rázky z celé naší republiky i od našich 
sousedů Poláků a Slováků! Výsledky 
byly následující: 

Jednotlivci 10 – 12 let: 3. místo – 
Patrik Pokorný, 11 let;

jednotlivci 13 – 15 let: 1. místo – 
Denisa Rybářová, 13 let.

Moc se mi tam líbilo, dostala jsem 
mnoho cen, které využiji hlavně ve 
výtvarné výchově! Byly to především 
výkresy, křídy, akrylové barvy, tem-
pery, tvrdé křídy apod.

Také jsem vyhrála jeden z několi-
ka papírových betlémů!! 

Denisa Rybářová, žákyně 9. ročníku

Denise i Patrikovi blahopřeji  
k úspěchu v mezinárodní výtvarné 
soutěži a chválím za vzornou repre-
zentaci školy i obce. Rodičům obou 
oceněných žáků děkuji za ochotu, 
kterou projevili vycestováním do 
vzdáleného Ústí nad Orlicí. Poděko-
vání patří i I. Myslikovjanové a D. He-
ryánové, v jejichž hodinách děti ví-
tězné práce vytvořily.

M. Majer, ředitel školy

Vánoce a betlém

Dovolte mi, abych Vám v tomto 
článku v krátkosti představil spor-
tovní odvětví, které je možná za-
tím pro některé z Vás tak trochu 
tabu. 

Tímto sportem je „futsal“, což je 
v podstatě halová obdoba fotbalu. 
Ten vznikl v zemi, která je fotbalu 
zaslíbená, a sice v Brazílii. Strmý 
vzestup popularity zaznamenal  
v posledním desetiletí na celém 
světě. Česká republika nezůstala  
v tomto směru pozadu, za posled-
ních několik let se u nás značně 
rozšířila hráčská základna a každý 
rok se registrují noví futsalisté, 
čímž se zvyšuje i počet soutěží, 
kterých je v dnešní době včetně 
naší elitní UMBRO 1. ligy 23. Do 
tohoto počtu nejsou započítány 
okresní přebory a nižší soutěže.  
V konečném důsledku to má roz-
hodující vliv na zvyšující se kvalitu 
tohoto sportu v naší zemi. Za zmín-
ku určitě také stojí úspěch naší re-
prezentace v podobě 3. místa z mi-
strovství Evropy v Itálii. 

I v naší obci vznikl v roce 2005 
futsalový team s názvem FSC  
KOMAX Kunčice pod Ondřejníkem. 
V prvním roce své činnosti dokázal  
s přehledem vyhrát 2. třídu okresů 
Frýdku-Místku a Nového Jičína. 

Pro stávající sezónu 2006/2007 
přijal klub nabídku od Moravsko-
slezské komise futsalu na start ve 
třetí nejvyšší ligové soutěži pod 
názvem Divize F. I když klub tímto 
krokem přeskočil tři výkonnostní 
úrovně včetně krajského přeboru, 
rozhodně neplní roli outsidera 
soutěže. 

Mužstvo KOMAXu Kunčice pod 
Ondřejníkem hraje svá domácí 
utkání ve sportovní hale 6. ZŠ ve 
Frýdku-Místku, hracím dnem je dle 
rozpisu soutěže středa a výkop 
utkání je stanoven na 20. hodinu a 
30. minutu. 

V měsíci lednu odehráli naši hrá-
či tři mistrovská utkání, ve kterých 
se utkali s týmy z popředí tabulky. 
Jako první v novém roce zamířili 
na naši palubovku hráči Ferramu 
Opava. 

Futsalový klub KOMAX

pokračování na str. 6
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Utkání se neslo od počátku pod 
taktovkou domácího týmu Kunčic p. 
O., o čemž svědčí konečný výsledek 
8:3 v náš prospěch. Ve druhém do-
mácím utkání nastoupilo družstvo 
KOMAXu Kunčice p. O. opět na do-
mácím hřišti, kde přivítalo lídra sou-
těže CC R. Mroček LKW Jistebník B 
(mimochodem A tým Jistebníku je 
mistr České republiky z minulého 
roku a rovněž i letos neohroženě vé-
vodí tabulce 1. UMBRO ligy). Za hos-
ty do utkání nastoupila dvojce repre-
zentantů Vít Blažej a Petr Krayzel, 
která se může pyšnit bronzovými 
medailemi z výše uvedeného mis-
trovství Evropy v Itálii. Hráči  
hostujícího týmu plnili roli favorita  
a převážnou většinu první půle drže-
li míč na svých kopačkách a rychlými 
kombinacemi dělali domácí obraně 
značné problémy. Do kabin se od-
cházelo za nepříznivého stavu 0:2. 
Po přestávce vstoupili svěřenci Karla 
Šmíry (pozn. red. trenér KOMAXu 
Kunčice p. O., bývalý prvoligový gól-
man) sebevědomě do hry a dvěma 
rychlými góly připravili hosty o vede-
ní. V několika následujících minutách 
se hra rychle přelévala a šance se stří-
daly na obou stranách. Rozhodujícím 
momentem zápasu se ukázalo velmi 
přísné vyloučení domácího kanonýra 
Tomáše Žáčka po druhé žluté kartě, 
který byl do té doby nejlepším hrá-
čem KOMAXu. Po tomto vyloučení 
následovala dvou minutová hra  
v oslabení tří proti čtyřem, ve které 
obětavě bránící kunčičtí hráči odolá-
vali obrovskému tlaku zkušených  
Jistebnických futsalistů. Kapitulovali 
těsně před vypršením Žáčkova tres-
tu. Na tuto branku už naši hráči ne-
dokázali odpovědět, naopak hosté 
těžili z brejkových situací a v utkání 
zvítězili 7:2. Na poslední zápas  
v měsíci lednu zajížděli naši hoši do 
Brušperku, kde hraje svá domácí 
utkání tradičně silné družstvo  
Krmelína, které se těší velké oblibě 
fanoušků; na tento duel si jich našlo 
cestu zhruba pět desítek. Po velmi 
vyrovnaném průběhu obou poločasů 
se nakonec přiklonilo štěstí na stranu 
Krmelínského družstva, jež vyhrálo 
6:5.

Další zápas čeká futsalisty Kunčic 
až 17. února, kdy zavítají do Jakub-
čovic.

 Michal Mazoch

Futsalový…
pokračování ze str. 5 Na základě článku v minulých ON 

bychom vás rádi seznámili se skuteč-
ností, že na podzim loňského roku 
vznikla v Kunčicích p. O. nová nezis-
ková organizace, občanské sdružení 
Ondřejník.

Cílem našeho sdružení je spojovat 
zájemce o amatérskou závodní cyk-
listiku se zaměřením na horská kola. 
Také máme v úmyslu letos upořádat 
na území obce minimálně 2 závody 
– jeden pro děti a mládež, druhý 
pak pro dospělé v oblasti terénu 
Ondřejníka.

Rádi bychom i touto cestou po-
zvali zájemce o MTB do našeho 

sdružení. V současné době probíhá 
finální fáze návrhu závodních dre-
sů, a proto ještě můžeme případným 
zájemcům o sponzoring a prezenta-
ci při naší sportovní činnosti nabíd-
nout spolupráci. 

Všichni příznivci se mohou hlásit 
nejlépe e-mailem na adrese mtbon-
drejnik@centrum.cz. 

Doufáme, že tato nová sportovní 
aktivita se setká s kladnou odezvou 
a přinese do života obce nové pod-
něty.

Za občanské sdružení Ondřejník 
Jiří Mynář

Občanské sdružení Ondřejník

Součástí nynějších učebních osnov 
pro žáky základních škol je také ná-
vštěva divadelního představení. Pro 
žáky 8. a 9. ročníku jsme vybrali 
Čapkovu hru Ze života hmyzu a 17. 
ledna jsme společně autobusem od-
jeli do Nového Jičína.

I když je tato hra obsahově dosti 
náročná, netradičním a moderním 
pojetím se hercům podařilo za-
ujmout pozornost mladých diváků, 
zážitek z představení jistě všem 
utkví v paměti dlouhou dobu a na-
pomůže jim pochopit Čapkovy tvůr-
čí záměry.

V únoru navštíví další dvě třídy di-
vadelní prostory, tentokrát to bude 
Divadlo loutek Ostrava, kde bude 
pro naše čtvrťáky a páťáky připrave-
no dílo anglického spisovatele J. R. 
R. Tolkiena HOBIT aneb Cesta tam a 
zase zpátky, pro žáky 6. a 7. ročníku 
známá komedie 

Krásná Isabella a tři nápadníci 
aneb Harlekýn, kterou volně na mo-
tivy dochovaných textů komedie 
dell’arte napsal Václav Klemens.Tě-
šíme se na další krásné kulturní zá-
žitky.

M. Kahánková, učitelka ČJ 

Rozšiřujeme dětem kulturní obzory

Ve středu 10. 1. 2007 se jeli žáci 8. 
a 9. třídy podívat do frenštátských 
středních škol. Navštívili jsme střední 
školu hotelnictví a gastronomie, 
gymnázium a střední školu elektro-
technickou. Zaměstnanci škol či stu-
denti nás provedli budovami, sezná-
mili s obory na školách, podmínkami 
pro přijetí, vzali nás i do vyučování. 
Věřím, že to mnohým dětem pomů-
že při rozhodování, kam nastoupit 
po základní škole.  

 

Předcházíme patologickým 
jevům ve společnosti

26.1. 2007 se konal v naší škole 
pro žáky 1.,2.,3. ročníku preventivní 
program pod vedením lektorů ob-
čanského sdružení Faust z Ostravy. S 

tímto programem jsme započali  
v loňském školním roce – tedy nyněj-
ší druháci a třeťáci v něm budou po-
kračovat a prvňáčci letos začínají. 
Jde o kontinuální program, jehož cí-
lem je předcházení patologickým je-
vům v chování. Žáci se v této lekci 
nejdříve seznamovali, pak se učili 
formou hry rozpoznat šikanu, popří-
padě na ni vhodně zareagovat.  
Program bude probíhat u našich dětí 
až do 5. ročníku. Věříme, že tyto  
aktivity pomohou dětem při formo-
vání jejich osobnosti, jejich postojů 
a v budoucnosti jim umožní i lepší 
orientaci ve společnosti.

Na tuto akci jsme dostali finanční 
příspěvek od SRPdŠ a tímto jim děku-
jem
A. Charbuláková, výchovný poradce

Exkurze na středních školách
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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
Novou úpravu Obecních novin jsem, mírně řečeno, přijal s rozpaky 

a smíšenými pocity.
Příjemný pocit jsem měl po přečtení úvodního článku pana starosty. 

Potěšil mě svou filosofií, že naše životní radosti i smutky jsou pomíjivé, 
čili: „I tohle jednou pomine“. Jinými slovy, život musíme brát tak, jak 
jde, a žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří, nebo také humorně: 
„Nic netrvá věčně, ani láska k jedné…“.

Fotografie členů nového zastupitelstva je pěkně barevná. Šokovalo 
mě vyjmenování jeho členů, kterých je 15, uvedených jmen je však jen 
13 a to nedůstojným způsobem, například bez křesných jmen a naše 
paní doktorka Františka Chovančíková je přejmenovaná na Štěpánku. 
Doufám, že v následujícím vydání Obecních novin se zastupitelé dočka-
jí omluvy za toto pochybení. 

Obrátil jsem list a překvapila mě poměrně velká fotografie pana šéf-
redaktora, ze které na nás vzhlíží zasmušile přísným pohledem, jako by 
nám se vší vážností chtěl říci: „Tak a teď vážení občané budete přijímat 
mé informace!“. Čtu i jiné noviny a vím, že redaktoři ke svým úvodní-
kům nebo článkům dávají své podobenky, a tak by mě příjemněji oslo-
vila fotografie velikosti poštovní známky s lidsky hřejivým, upřímným 
úsměvem mladého člověka. 

Přivítal bych, kdyby pojetí především přední strany bylo poetičtější 
a všeobecně poučné. Mám na mysli poezii z našeho kraje, případně 
články o přírodě, ekologii nebo zdravém životním stylu.

Občanská rubrika – Rozloučení – Vzpomínky – Jubilanti – je sice 
odlišena barevnou podložkou, ale i přesto na mě zapůsobila nepříjem-
ným pocitem, hlavně svým stlačením a nahuštěním. Nemáme sice fran-
couzskou náturu (povahu) a při náhodných setkáních se hned nelíbáme, 
ale gratulaci k životnímu jubileu si představuji ozdobenou alespoň ky-
tičkou, jména uvedena na příklad ozdobným druhem písma a u čísel 
alespoň slovo let. Při čtení si totiž každého jubilanta představím, v du-
chu mu popřeji, zamyslím se nad jeho prožitým životem a jeho činností 
ve společnosti. Pokud se stane, že někoho neznám, zeptám se paní sou-
sedky.

U rozloučení je situace ještě citlivější a zranitelnější. Lidová moudrost 
říká, že když člověk zemře, stane se jen to, jako když se vylije sklenice 
vody u studny. Přesto nás však úmrtí spoluobčanů, příbuzných a zná-
mých zraňují a bolí, zvláště, když zemře člověk v produktivním věku, 
náhle, nebo i po utrpení způsobeným dlouhou nemocí. Proto oznámení 
o odchodu člověka musí být důstojně, pietně uvedené. Zvláště nejbližší 
příbuzní, zmatení smutkem nad odchodem svého blízkého, potřebují 
pohlazení po bolavé duši a účast všech spoluobčanů. Vždyť ve zrození a 
smrti není nikdo sám a žijeme v širším společenství občanů celé obce.

Na závěr chci ještě uvést, že když obecní úřad dostal nabídku zrušit 
Obecní noviny a zúčastnit se jen vydávání regionálních novin Frýdlant-
sko, rozhodlo tehdejší zastupitelstvo obce, že budeme některé informa-
ce poskytovat regionálním novinám, ale pro občany zachováme naše 
vlastní kunčické noviny, které by měly občany vždy potěšit a informovat, 
jakoby z první ruky, o dění v obci i občanských záležitostech.

Doufám tedy, že naše Obecní noviny dle vyjádření pana šéfredaktora 
budou stále lepší, důstojnější, psané krásnou řečí a odrazí se v nich 
technický a estetický pokrok.

Ing. Pavel Řezníček st.

Poznámka šéfredaktora: Děkuji za tuto reakci na novou podobu 
novin. Na některé věci odpovídám v jiné části novin, některé jsou pod-
nětem k přemýšlení. K tématu velikosti fotografie: Je to jedna z grafic-
kých věcí, které jsem já osobně důrazně připomínkoval. Velikost „poš-
tovní známky“ je i dle mého úsudku dostačující. Představení autora 
článku  prostřednictvím fotografie bych rád zavedl i v našich Obecních 
novinách.

Příspěvky občanů

K nové podobě ON
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Ve středu 31. ledna 2007 přicházeli 
žáci do školy s větším či menším oče-
káváním, nejvíce se však těšili žáci 
první třídy, neboť jako každoročně 
všechny děti dostaly své pololetní vy-
svědčení, kde byly vyhodnoceny je-
jich studijní výsledky a také chování. 
Letošní vysvědčení bylo vydáno jako 
výpis, originál vysvědčení dostanou 
žáci až na konci školního roku.

Všichni žáci devátého ročníku  
a žáci pátého ročníku, kteří se hlásí 
na osmileté gymnázium, obdrželi 
navíc výstupní hodnocení, které po-
pisuje jejich možnosti a nadání, 
předpoklady pro další vzdělávání, 
chování v průběhu povinné školní 
docházky a další významné skuteč-
nosti např. výrazné úspěchy v soutě-
žích. 

Jak žáci uspěli?
Na I. stupni prospělo všech 81 

žáků, z toho s vyznamenáním 64 
žáků.

Na II. stupni prospělo 80 žáků,  
z toho s vyznamenáním 15, dva žáci 
neprospěli. Průměrný prospěch ško-
ly byl 1,48.

Ze samých jedniček se mohli těšit 
tito žáci: 

Z 1. třídy – Jiří Bartoníček, Lucie 
Blažková, Jiří Myslikovjan, Šimon 

Pavlíček, David Sladký, Barbora Slí-
vová, Klára Toflová, Jakub Zádrapa , 
Karolína Šigutová;

ze 2. třídy – Ester Brišová, Tomáš 
Führer, Martin Havlíček, Nikola Hu-
číková, Michaela Keňová, Karolína 
Petrová, Petr Pustka; 

ze 3. třídy – Lukáš Bernatík, Natá-
li Burelová, Dominik Čajánek, Ivana 
Čajánková, Aneta Janáčová, Tomáš 
Jurek, Jan Majer, Simona Rašková, 
Radek Řezníček, Markéta Vyrouba-
lová;

ze 4. třídy – Veronika Čajánková, 
Lenka Hrubišová, Markéta Maroszo-
vá, Julie Poláchová, Lucie Řezníčko-
vá, David Šenk, Dominika Závodná;

z 5. třídy – Michael Jurek, Iva Ma-
ralíková, Vojtěch Němec, Kateřina 
Řezníčková a Lukáš Weselowski;

a z 8. třídy Kristýna Vyroubalová.

Vyznamenání dále získali 
tito žáci:

V 1. třídě – Mattias Bettin, Miro-
slava Čajánková, Nikola Štefková;

ve 2. třídě – Tomáš Muras, Adam 
Nevřiva, Libor Vaněk, Iveta Zpěvá-
ková, Jan Adamčík;

ve 3. třídě – Martin Kopčil, Tomáš 
Křenek, Jan Roztočil, Kristina Šim-
ková, Libor Šmajstrla;

ve 4. třídě – Šimon Bartoníček, 
Emil Hučík, Simona Janotová, Taťá-
na Parýzková, Jakub Štefek, Jana 
Štefková, Viktorie Šupolová;

v 5. třídě – Kateřina Káňová, Tom 
Keňo, Jarmila Magdoňová, Barbora 
Petrová, Magdalena Strnadlová, 
Lenka Šigutová, Markéta Tabacho-
vá, Pavel Vaněk; 

v 6. třídě – Jana Černochová,  
Anna-Marie Holušová, Bohdana  
Kahánková, Patrik Pokorný, Jakub 
Štefek, Karolína Vyroubalová; 

v 7. třídě – Klára Janáčová, Barbo-
ra Kožušníková, Alena Telváková; 

v 8. třídě – Petra Havlíčková, Dana 
Heryánová, Denisa Rybářová; 

a v 9. třídě – Stanislava Byrtusová 
a Kristýna Petrová.

V prvním pololetí školního roku 
2006/2007 udělili učitelé celkem  
49 pochval a 38 kázeňských trestů,  
z toho 10 žákům udělil důtku ředi-
tel školy a chování 3 žáků bylo ohod-
noceno 2. stupněm.

Úspěšným žákům náleží zaslouže-
né ocenění, méně úspěšným po-
vzbuzení k lepším školním výsled-
kům a učitelům poděkování za 
odvedenou práci.

M. Majer,
ředitel školy 

Zleva sedící dámy: 
Jana Jahnická, Lenka Dobi-
ášová, Františka Chovančí-
ková, Vladimíra Macurová

Zleva stojící pánové: 
Tomáš Hrubiš, Ivan Blažek, 
Oldřich Harabiš, Antonín 
Žák, Radim Jurek, Vilém Ma- 
jerek, Petr Tryščuk, Michal 
Pavlita, Pavel Řezníček, 
Zdeněk Strnadel, Lumír Po-
ledník

Foto: Zuzana Majerková

Pololetní výsledky našeho snažení

Obecní 
zastupitelstvo  
na úvodním 
zasedání ze dne 
7. listopadu 2006




