
SRPEN 2010

V pátek 11. června se deset závodníků a
dva vedoucí vydali z Kunčic směr Plzeňský
kraj, kde se konalo republikové finále SMP
medvědí stezkou. Cesta v parném letním
počasí byla úmorná, ale zdárně jsme dojeli
do areálu školy v přírodě Sklárna - Žihle.

V sobotu ráno začalo to, na co jsme se
všichni těšili- začalo se závodit. Morav-
skoslezský kraj byl vylosován do dopoled-
ního bloku. Trať vedla krásnou okolní
přírodou. Byla postavena pro nás trochu
netradičním způsobem, ale všichni jsme se
s tím poprali a zdárně doběhli do cíle. Od-
poledne jsme vyrazili na výlet. Navštívili
jsme nádherně zrenovovaný zámek v Chyši
a zámecký pivovar.

Konečně byly všechny výsledky sečteny
a mohli se vyhlásit ti nejlepší. Z kunčických
závodníků na stupně vítězů dosáhly 3
hlídky. 2. místa obsadili: Michael Jurek a
Tomáš Fuciman, Karolína Vyroubalová a
Kristýna Vyroubalová,Lukáš Daníček a Mi-
chal Štulc, 5. místo Kryštof Střálka a Ro-
bert Polách, 10. místo Markéta
Vyroubalová a Jan Majer. Moravskoslezský
kraj, s velkým přispěním našich hlídek,
skončil na 2. místě. Po vyhlášení jsme se
naskládali do autobusu, abychom mohli co
nejdříve vyrazit směrem k domovu. I přes
problémy s dopravou jsme nakonec v ne-
děli večer všichni v pořádku dorazili domů
unaveni a plni nových zážitků.

Za všechno bych za nás závodníky chtěla
poděkovat především Vítovi a Zuzaně Ma-
jerkovým, kteří se nám ve svém volném čase
věnují. Nejen díky nim, ale i díky Obecnímu
úřadu v Kunčicích p. O., který nám letos při-
spěl na reprezentaci Kunčic jsme mohli
opět zažít skvělou atmosféru soutěže v pří-
rodě a poznat další krásné místo Čech.

Za kunčické závodníky Kristýna Vyroubalová

Pozvánka pro rodiče dětí
od 2 do 6 let, které mají
zájem o umístění v MŠ

Vážení rodiče, dovolujeme si vás pozvat na
setkání u kulatého stolu. Společně s vámi
bychom chtěli prodiskutovat níže uvedené
problémy, se kterými se potýkáme.

Dne: 8. září 2010
Od: 17:00 hod
Kde: školní jídelna

PROGRAM JEDNÁNÍ:
• Školský zákon a vyhláška o mateřských školách
• Náměty rodičů pro zlepšení práce MŠ
• Sestavování kritérií pro příjímání dětí do MŠ
• Situace MŠ v Kunčicích p. O.
• Diskuse
• Organizace školního roku 2010-2011 v MŠ

Srdečně zve Tomáš Kolesa ř.š.
a zaměstnanci MŠ

ASPV informuje

Republikové finále soutěže mládeže v přírodě
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POHODA A ČISTÁ
VŮNĚ DOMOVA

Jste tak vytížení,
že nemáte čas na úklid?

Nezoufejte, napište
nebo zavolejte!!!

Věnujte svůj volný čas rodině a svým
koníčkům a zálibám.

Spolehlivost a loajalita
je samozřejmostí.

Helena Skorupková, 742 74 Tichá 452
helenaskorupkova@seznam.cz

telefon: 775 384 383

Pro „žalující
maminky“

Články o situaci v mateřské škole
v Kunčicích měly možná poukázat na
špatnou situaci a na nedobré vztahy,
které kvůli tomuto stavu vyplývají napo-
vrch, ale přístup autorky paní Niklové
spíše přilévá olej do ohně.

Už od paní vedoucí školky jsem se
dozvěděla o stížnostech některých ma-
minek, které si ale autorka neověřila a
s ironií je použila ve svém článku. Byla
jsem obviněna, že si pořizuji nějaké po-
tvrzení od zaměstnavatele o nástupu do
práce, a ač jsem na mateřské, žádám o
místo v MŠ. Ráda tedy „informace ma-
minek“ uvedu na pravou míru. Do za-
městnání jsem po ukončení mateřské
opravdu nastoupila a pro svou tříletou
dceru jsem si musela shánět složitě hlí-
dání. Protože v té době byl termín zá-
pisu, svou dceru jsem do školky nechala
zapsat, přestože už jsem byla těhotná.
Proč? Protože bohužel těhotenství ještě
není zárukou toho, že se nic nestane, ať
už během těhotenství či porodu. Mohly
by mi tedy „žalující maminky´“ vysvětlit,
co bych pak dělala, kdybych musela na-
stoupit do práce? Svou tříletou dceru
bych neměla kam dát a ve školce by mi
řekli, že jsem nebyla u zápisu. Paní ve-
doucí MŠ jsem také sdělila, že pokud
bude vše v pořádku a budu s miminkem
na mateřské, místo ve školce postoupím
dalšímu zájemci. Považovala jsem to za
naprosto logické a zodpovědné jednání.

Je škoda, že se (zdaleka ne jen v Kun-
čicích) nesledoval demografický vývoj,
školky se zavíraly, ač bylo zřejmé, že už
jsou na světě silnější ročníky. Oproti ma-
minkám před několika lety, které byly
přímo přemlouvány, ať zapíší své děti do
školek, byť jen na dopoledne nebo den
v týdnu, nyní není možné zapsat ani děti,
které věkem na školku mají nárok.
Dlouho se propagovalo, že pro stát je
lepší, když maminka např. vezme aspoň
zkrácený pracovní poměr v práci, přivy-
dělává si při mateřské a podobně, než
když rodina jen čeká na sociální dávky.
Ale pokud jsou nyní školky naprosto ne-
dostupné, nemůže se nikdo divit, že ma-
minky pak skončí na úřadech práce.

Martina Lorencová

Nabízím zemní
a výkopové práce

strojem
(výkopy, základy, různé

přípojky, bazény, podklady
pod zámkové dlažby,

chodníky, terénní úpravy)

F-M Tel: 774 681 700,
775 637 265



Kunčice pod Ondřejníkem

Jubilanti
v srpnu oslaví svá

životní jubilea tito občané
Ludmila Kociánová 87 let
František Zika 86 let
Marie Valášková 85 let
Marie Bordovská 81 let
Jana Ručková 70 let
Jaroslav Mikulášek 70 let
Ludmila Klečková 70 let
Václav Kovalský 70 let
Ladislav Michna 65 let
Marcela Krejčová 65 let
Vladislav Vršecký 65 let
Anna Kostelecká 65 let
Jan Krpec 65 let
Ludvík Krpec 60 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,
lásky a optimismu do dalších let.

Vzpomínáme
Dne 1. 8. 2010 vzpomeneme 10. vý-
ročí úmrtí pana Alfonse Majirka. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Za celou rodinu manželka, synové s rodi-
nami – Jaromír, Radim, Vladimír a ostatní.

Dne 2. 8. 2010 uplyne rok od úmrtí
pana Jana Valenty. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

Rozloučení
V měsíci červenci jsme se naposledy
rozloučili s panem Štěpánem Tabáš-
kem, s paní Vlastou Vrlíkovou, Marii
Uhrovou a Ludmilou Poledníkovou.

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům
a známým za projevy soustrasti k úmrtí
paní Gabriely Tomengové.

Rodina Šimonova
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NNaabbíízzíímm  sslluužžbbyy
ffeekkáállnníímm  vvoozzeemm
ZZaajjiiššťťuujjii  ooddvvoozz::

••  oobbssaahhuu  jjíímmeekk
••  ffeekkáálliiíí
••  mmooččůůvvkkyy
••  ooddppaaddnníí  vvooddyy
••  kkaallůů  zz  ččiissttíírreenn  

ooddppaaddnníícchh  vvoodd  aattdd..

Kontakt: Alfred Turoň
Kunčice p O. 321
tel./fax 556 850 218
mobil: 602 709 805
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Stavby rodinných domů, zateplení fasád – i s programem "Zelená úsporám",
zámkové dlažby, sádrokartony, omítky, obklady, dlažby.

Jiří Fluksa, 608 877 165, http://www.stavby-rd.cz/
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Dne 14.6.2010 se konala v galerii Karla
Svolinského vernisáž 14. ročníku výtvarné a
literární soutěže, pořádané ČSOP Skalka,
tentokrát na téma „ Bylinky v našich za-
hrádkách“. Zde vám přinášíme výsledky.

1. KATEGORIE
1. MÍSTO Klára Mrázová, MŠ, kolor. kresba, ZŠ a MŠ K. Svolinského, K.p.O.
2. MÍSTO Markéta Strnadlová, MŠ, kolor. kresba, ZŠ a MŠ K. Svolinského, K.p.O.
3. MÍSTO Anna Janasová, MŠ, komb. technika,  ZŠ a MŠ K. Svolinského, K.p.O.  

2. KATEGORIE
1. MÍSTO Anna Zádrapová, 1. roč., kolor. kresba, ZŠ a MŠ K. Svolinského, K.p.O.  
2. MÍSTO Ondřej Sebera, 1. roč., kolor. kresba, ZŠ a MŠ K. Svolinského, K.p.O. 
3. MÍSTO Martin Adamec, 2. roč., komb. technika, ZŠ a MŠ K. Svolinského, K.p.O. 

3. KATEGORIE
1. MÍSTO Vojtěch Mráz, 3. roč. malba temperou, ZŠ a MŠ K. Svolinského, K.p.O. 
2. MÍSTO Eliška Majerková, 3. roč., kolor. kresba, ZŠ a MŠ K. Svolinského, K.p.O. 
2. MÍSTO Štěpán Dostál, 4. roč., komb. technika, ZŠ a MŠ K. Svolinského, K.p.O. 
3. MÍSTO Vojtěch Mráz, 3. roč., kolor. kresba, ZŠ a MŠ K. Svolinského, K.p.O. 
3. MÍSTO Tereza Němcová, 5. roč., komb. technika, ZŠ a MŠ Frýdlant n. O., Náměstí 7

4. KATEGORIE
1. MÍSTO Markéta Vyroubalová, 6. roč., linoryt, ZŠ a MŠ K. Svolinského, K.p.O.
1. MÍSTO Aneta Janáčová, 6. roč., linoryt, ZŠ a MŠ K. Svolinského, K.p.O.
2. MÍSTO Kristýna Rosinská, 7. roč., kresba tužkou, ZŠ Záhuní, Frenštát p. R.
3. MÍSTO Kateřina Burianová, 7. roč., kolor. kresba, ZŠ Záhuní, Frenštát p. R.

5. KATEGORIE
1. MÍSTO Zuzana Juřenová, 9. roč., pastelka, ZŠ a MŠ Palkovice
1. MÍSTO Alena Kupčáková, 9. roč., pastelka, ZŠ a MŠ Palkovice
2. MÍSTO Kateřina Káňová, 9. roč., suchý pastel, klovatina, ZŠ a MŠ K. Svolinského, K.p.O.
3. MÍSTO Josef Chromčák, 9. roč., komb. technika, ZŠ a MŠ Frýdlant n. O., Náměstí 7

Dne 26. června 2010 jsme slavnostně přivítali do svazku obce Kunčice p. O. tyto nové ob-
čánky: Jana Bojka, Alexandra Chýlka, Lucii Strnadlovou, Adama Vávru, Vlastimila Káňu,
Annu Pargačovu, Jáchyma Sinera a Ondřeje Davida. 

Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

II. KATEGORIE
1. místo: Markéta Vyroubalová, 6. roč. - Úsměv pro bylinky
2. místo: Lenka Hrubišová a Veronika Čajánková, 7. roč. –

Zdraví v zahradě
3. místo: Simona Janotová, 7. roč. – Květina

III. KATEGORIE
1. místo: Kamil Maralík, 9. roč. - Bylinářka
2. místo: Karolína Vyroubalová a Romana Knapková, 9. roč. –

Otázky bylinek
3. místo: Petra Závodná, 9. roč. - Bylinky

Vyhodnocení literární soutěže na téma
„Bylinky v našich zahrádkách“

Vernisáž výtvarné a literární soutěže

Za ČSOP Skalka David Fojtík

Vítání občánků


