
Školní mikulášská nadílka
LEDEN 2010

Mikulášská nadílka v kunčické škole byla
už ve čtvrtek 3. 12. 2009. Žáci deváté třídy
se v tento den převlékli za Mikuláše, anděly
a spoustu čertů. V každé třídě Mikuláš káral
a napomínal zlobivce, aby příští rok byli hod-
nější, ale nezapomněl také pochválit všechny
snaživé děti. Za písničku, koledu či básničku
rozdali čerti a andělé dětem perníčky, které
sami upekli a nazdobili. Na závěr doputovala
čertovská družina do tělocvičny, kde zahájila
další část programu. Byl to již čtvrtý ročník
mikulášské soutěže – ČERTOVSKÉ HOP-
SÁNÍ. Nejlepší skokani, kteří prošli třídními
koly, byli pod dohledem čertů a andělů se-
známeni s velmi jednoduchými pravidly.
Během jedné minuty museli naskákat co nej-
více skoků a to buď snožmo, nebo skoky stří-
davými. Velmi přísně na to dohlíželi čerti
pomocníci, kteří si výsledky pečlivě zapiso-
vali. Soutěžící byli rozdělení do dvou kate-

gorií a zvlášť soutěžili chlapci a zvlášť děv-
čata. V kategorii žáků 1. – 3. třídy zvítězili
Jakub Svítil ze 3. třídy (103 skoky) a Natálie
Chrobáková z 1. třídy (111 skoků). V druhé
kategorii žáků 4.- 5. třídy zvítězili Karolína
Petrová (103 skoky) a Zbyněk Křenek (120
skoků). Zbyněk se stal také absolutním vítě-
zem. Každý vyhrát nemohl, ale určitě všechny
soutěžící děti zasluhují velkou pochvalu za
odvahu a snahu. Akce se zúčastnily i děti
mateřské školy a nutno dodat, že roztomilí
čerti velký strach nenaháněli a pokud přece
jen trošičku, vše jistil laskavý Mikuláš s mi-
lými anděly. Petra Švrčková a Pavla Mynářová

Dne 8. prosince vybídla Galerie Karla Svo-
linského veřejnost k malému zastavení v před-
vánočním spěchu. Tento den byla slavnostně
otevřena výstava Z tvorby frenštátských vý-
tvarníků Zdeňka Jalůvky a Pavla Strnadla.
V úvodním slovu oba výtvarníky i jejich tvorbu
představil PhDr.Vladimír Vondráček PhD.

Akademický so-
chař Zdeněk Jalůvka,
který nyní žije a tvoří ve
Frenštátě pod Rad-
hoštěm, působí také
jako pedagog v ZUŠ.
Ve své tvorbě se za-
bývá komorní figurální
plastikou s nádechem
lyričnosti a smyslnosti.
V kunčické galerii
představil i zvířecí a
rostlinné motivy
s uplatněním dekora-
tivních prvků.

Pavel Strnadel,
malíř a grafik se vedle
své tvůrčí činnosti rov-
něž věnuje práci pe-

dagogické, vyučuje ve frenštátském gymná-
ziu a ZUŠ. Tématem současné tvorby tohoto
výtvarníka je krajina a její proměny. V galerii
představil své práce z cyklů Proměny I a Pro-
měny II a Trávy, které vznikaly rovněž ze zau-
jetí krajinou, častěji krajinou vzpomínek a
pocitů, ale i záznamem střídmé skutečnosti.

K dobré pohodě a navození předvánoční
atmosféry přispěl školní pěvecký sbor, na
cimbál zahráli Šimon Bartoníček, Ondřej
Cochlar a Martin Strnadel. Na závěr hudeb-
ního programu zahráli na kytaru a flétnu bra-
tři Michael a Tomáš Jurkovi. Setkání
s výtvarným uměním bylo velmi příjemné a
mile zněly i pochvaly obou výtvarníků, kteří
velmi kladně hodnotili příjemné a opravdu
reprezentativní prostory školní galerie.

M. Jurková, správce galerie

Výstava v Galerii Karla Svolinského
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Svozový kalendář
komunálního odpadu

na 1. pololetí 2010

Kunčice pod Ondřejníkem
Svozový den: ČTVRTEK

Datum 1 x za 2
týdny

7. leden horní
14. leden dolní
21. leden horní
28. leden dolní
4. únor horní
11. únor dolní
18. únor horní
25. únor dolní
4. březen horní
11. březen dolní
18. březen horní
25. březen dolní
1. duben horní
8. duben dolní
15. duben horní
22. duben dolní
29. duben horní
7. květen dolní
13. květen horní
20. květen dolní
27. květen horní
3. červen dolní
10. červen horní
17. červen dolní
24. červen horní

Výbor SRPdŠ při Základní škole
s mateřskou školou

v Kunčicích pod Ondřejníkem
Vás srdečně zve na

Lednové plesání
dne 22. 1. 2010 od 20.00 hod.

v restauraci HUŤAŘSTVÍ
K tanci a poslechu Vám bude hrát

skupina IMPULS.
Můžete zde shlédnout ukázku dravců.

Občerstvení zajištěno
Vstupné 100,- Kč

Možnost objednání lístků
u pana R. Kuchaře tel. 604 577 138.

Zveme Vás k návštěvě nového
Svatebního Salonu Eva
v Rožnově p.R. na náměstí,
v budově České spořitelny.
ve druhém patře.
Zahájení prodeje 7. ledna.
www.svatebnisaloneva.cz
Mobil: 605 188 375

inzerce
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Kunčice pod Ondřejníkem

Jubilanti
v lednu oslaví svá

životní jubilea tito občané
Helena Balcarová 89 let
Zdeněk Klímek 85 let
Jarmila Macurová 84 let
Božena Řezníčková 83 let
Jiřina Motyková 83 let
Ludmila Poledníková 82 let
Štěpán Tabášek 81 let
Antonín Kantor 81 let
Anežka Kokešová 80 let
Vilém Majerek 80 let
Marie Píchová 75 let
Jozef Baránek 70 let
Ivan Zedníček 65 let
Jiří Kekrt 60 let
Pavel Křenek 60 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,
lásky a optimismu do dalších let.

Vzpomínáme
„Čas plyne, bolestné vzpomínky zůstávají.
Smutný je domov, prázdno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen.“

Dne 11. ledna uplyne 20. výročí úmrtí
pana Antonína Jadrného. Kdo jste ho
znali, věnujte mu ticho vzpomínku.
Vzpomínají manželka Jarmila a děti s rodinami.

� �

Dne 12. prosince 2009 jsme přivítali do svazku naší
obce tyto nové občánky: Simona Stempěna, Elišku Bal-
cárkovou, Veroniku Fojtíkovou, Barboru Strnadlovou a
Vesnu Amélii Tryčšukovou.

Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti.

Vítání občánků

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem
proběhne v budově školy ve čtvrtek 21. 1. 2010 od 14.00 do 17.00 hodin

(Náhradní termín 28. 1. 2010 od 14.00 hodin)
Vezměte s sebou rodný list dítěte.

inzerce
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Vystoupení dětí z pěveckého
sboru v Janáčkově síni

Ve středu 9.12.2009 byly v Janáčkově síni ve Frýdlantu nad Ostravicí pře-
dány certifikáty Společnost přátelská rodině třem organizacím z FnO. Slav-
ností večer byl vyvrcholení místního kola kampaně Společnost přátelská rodině,
které vyhlásilo Rodinné centrum Kolečko z Frýdlantu nad Ostravicí. Byly oce-
něny organizace, které podporují rodiny s dětmi například formou slev, zříze-
ním dětského koutku, zaměstnáváním rodičů na mateřské dovolené, poskytují
čisté, zdravé a nekuřácké prostředí a jsou šetrné k životnímu prostředí. Oce-
nění získal Fit a Relax Harcovka, Restaurace Merlin a TOM 1310 Divočáci.
Více o kampani se můžete dozvědět na ww.familyfriendly.cz nebo www.fm.cha-
rita.cz/rckolecko. Program svým hezkým vystoupením zpestřily děti z pěvec-
kého sboru při ZŠ Karla Svolinského pod vedením paní učitelky Marie
Kahánkové. Tímto bych jim chtěla všem poděkovat. Michaela Šebelová

Znovu k nám přišly nejkouzelnější
svátky v roce, svátky vánoční. Děti je mi-
lují pro radost z dárků, dospělí pro ra-
dost z obdarovávání. Po příchodu
Mikuláše do školy už i ty nejmenší děti
vědí, že Vánoce se rychle blíží, nastává
doba zdobení tříd, příprav a chystání
dárků.

Žáci si návštěvou rožnovského
muzea v přírodě, kde se zúčastnili pro-
gramu Vánoce na dědině, znovu připo-
menuli vánoční zvyky našich předků.
Měli možnost porovnat poezii lidových
Vánoc s dnešními komerčními přípra-
vami těchto svátků a pro mnohé se tato

návštěva stala nečekaným překvapením, pro starší žáky i podnětem k za-
myšlení. Se svými vyučujícími si pak o Vánocích hodně povídali, zpívali ko-
ledy a společně chystali již druhý školní vánoční jarmark, který proběhl 17.
prosince. Také letos se velmi vydařil a návštěvníci improvizovaných pro-
dejních krámků si měli opravdu z čeho vybírat. Jednotlivé třídní kolektivy
podpořili také rodiče, kteří doma se svými dětmi zhotovili mnoho pěkných
výrobků a na jarmark je věnovali. O pravou vánoční atmosféru se letos po-
staraly děti dramatického kroužku, které pod vedením p. uč. Demeterové
nacvičily a předvedly vánoční hru „Z notesu sv. Petra“, nechyběly ani ko-
ledy v podání školního sboru, který řídí p. uč. Kahánková. Snad toto malé
zastavení v předvánočním shonu přineslo všem radost a odpočinek.

Děkujeme všem rodičům i sponzorům, kteří pomohli podpořit tuto akci
svými dary i zakoupením dětských vánočních výrobků. Radost tím udělali
všem kolektivům tříd, protože své výdělky mohou děti použít např. na fi-
nancování školních výletů. Markéta Jurková

Předvánoční čas


