
ro ník XXV. íslo 1/2015 Zdarma

Zítra p jdu do školy, nemusím mít úkoly. Nejsem ješt  ádným žákem, ale už jsem p edškolákem.

ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kun ice pod Ond ejníkem
ZÁPIS DO 1. RO NÍKU

Srde n  Vás zveme na zápis do 1. ro níku dne 28. ledna 2015 od 13:00 do 17:00 v budov  školy. 
Náhradní termín dne 4. února 2015 od 13:00 do 14:00. 

Prosíme rodi e, aby vzali s sebou ob anský pr kaz, rodný list dít te a p ípadn  p ezutí pro dít .
T ší se na Vás celá škola – její žáci a u itelé.

Váno ní zpívání. 18. prosince se kun ický kostel sv. 
Má í Magdalény naplnil poslucha i, kte í se p išli 
pot šit p edváno ním zpíváním. Tento program 
již tradi n  p ipravují d ti základní školy i obou 
mate ských škol a cimbálové muzi ky Ond ejní ek. 
Zazn ly písn  o zim , lidové koledy, váno ní písn  
znám jší i mén  známé. Dv  skladby na klávesy zahrály 

Lada Struziaková a Claudie Macurová, skladby na
klarinet p ednesl Jan Polášek. Celým koncertem nás
provázeli žáci Lada Struziaková a Ond ej Cochlar.
D kujeme všem návšt vník m za p íze , p íjemnou
atmosféru a as, který si v p edváno ním shonu
dokázali najít. Všem p ejeme v novém roce hlavn  
pevné zdraví.  Marie Kahánková



Zastupitelstvo obce vzalo na v domí
kontrolu usnesení z I. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva obce ze dne
6. 11. 2014 
informace o jednáních rady obce

Zastupitelstvo obce dále schválilo:
poskytnutí  nan ního p ísp vku ímskokatolické farnosti Kun ice
pod Ond ejníkem za ú elem restaurování ikonostasu d ev ného kostela
v ástce 80 000 K   
úpravu rozpo tu obce . 10/2014 v rozsahu p edloženého návrhu
úpravu rozpo tu obce . 11/2014 v rozsahu p edloženého návrhu
rozpo et obce Kun ice pod Ond ejníkem na rok 2015:
(p íjmy: 44 571 800 K , výdaje: 41 592 200 K ,  nancování:
2 979 600 K )
Obecn  závaznou vyhlášku . 1/2014 obce Kun ice pod Ond ejníkem
o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epra-
vy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad  (viz dále
v ON)
odm ny neuvoln ným len m zastupitelstva v souladu s na ízením vlády
. 37/2003 Sb.

1. len rady: 1 300 K  celkem: 1 480 K
2. p edseda výboru nebo komise rady: 1 120 K   1 300 K
3. len výboru nebo komise rady: 880 K   1 060 K
4. len zastupitelstva: 360 K   540 K
5. všechny kategorie – dle po tu obyvatel + 180 K
bezúplatný p evod šatních sk ín k ZŠ a MŠ Karla Svolinského Kun ice
pod Ond ejníkem Obcí Kun ice pod Ond ejníkem – viz P íloha . 6
dar Moravskoslezského kraje Obci Kun ice pod Ond ejníkem - ást po-
zemku parcelní íslo 3558/1, ozna ený jako parcelní íslo 3558/8 o vý-
m e 517 m2  v k. ú. Kun ice pod Ond ejníkem (pozemek pod chodníkem
od hasi ské zbrojnice)

ZO také zmocnilo radu obce k provád ní jednotlivých rozpo tových opat-
ení v následujícím rozsahu: do výše 400 000 K  v etn  v t chto p ípadech

(rozpo tová opat ení mezi paragrafy, navýšení rozpo tu).

ZO pov ilo starostu obce (v jeho nep ítomnosti místostarostu obce) pro 
spolupráci s po izovatelem Územního plánu obce Kun ice pod Ond ejní-
kem a radu obce zajišt ním on-line p enosu ze zasedání zastupitelstva obce.

Celé zn ní usnesení je k dispozici na webu obce www.kuncicepo.cz v levé 
lišt  „Usnesení zastupitelstva“ p ípadn  na obecním ú ad  v tišt né podob .

Michaela Šebelová, místostarostka
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O EM JEDNALA RADA OBCE
Kompostéry pro rekrea ní chaty. RO schválila p ijetí dotace na kom-
postéry pro rekrea ní chaty a na št pkova   a zárove  schválila Smlouvu
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prost edí (v rámci OPŽP).
p y p y p

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prost edí.

Nové centrum obce Kun ice pod Ond ejníkem (semafor na Hu a ství).
RO projednala a schválila Rozhodnutí zadavatele o výb ru nejvhodn jšího
uchaze e o realizaci díla „Nové centrum obce Kun ice pod Ond ejníkem – 
1. etapa“. RO schválila smlouvu s  rmou PATRIOT, spol. s.r.o., se sídlem
Tu anka 383/92, 672 00 Brno, nabídková cena 1 238 736, 00 K . Dále RO
schválila P íkazní smlouvy mezi Obcí a Ing. Miroslavem Rosmanitem, se
sídlem Frýdek – Místek. P edm tem smlouvy je výkon inženýrské innosti
(stavební dozor) pro tuto stavbu.

Zateplení budovy obecního ú adu a vým na oken. RO projednala Roz-
hodnutí o výb ru nejvhodn jší nabídky na ve ejnou zakázku „Energetické
úspory objektu Obecního ú adu v Kun icích pod Ond ejníkem“.  RO schvá-
lila výb r vít zného uchaze e: THERM, spol. s.r.o, se sídlem Pavlovova
1351/44, 700 30 Ostrava. Nabízená cena: 3 880 823,00 K  bez DPH.

Krom  smlouvy na realizaci stavby mezi Obcí a  rmou Therm, spol. s.r.o.
schválila v souvislosti s tímto projektem následující smlouvy - P íkazní
smlouvy mezi obcí a  rmou ASA EXPERT a.s., se sídlem v Ostrav  na
provád ní výkonu autorského dozoru p i realizaci stavby. Dále p íkazní
smlouvu na výkon koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka p i
realizaci této stavby s Ing. Petrem Stuchlíkem, Zlaté Hory.

Dále RO schválila

navýšení neinvesti ní dotace pro ZO 68/01 SOP Kun ice pod Ond ej-
níkem o 14 000,- K  na opravu nau né stezky Chodní ky v Podbeskydí.

prodloužení pracovní smlouvy dv ma pracovník m vykonávají-
cím VPP, s  nan ním p ísp vkem ú adu práce, na dobu ur itou do 
31. 5. 2015. 

žádosti pana Ji ího P  egra, Jind icha P  egra, Jaroslava Majera a Marka 
Trtíka o hostování na kun ické pouti, která se v roce 2015 bude konat 
v termínu 19. ervence. RO schválila úpravu rozpo tu .12 /2014.

darovací smlouvu mezi Obcí a Moravskoslezským krajem. P edm tem 
smlouvy je darování 2 ks tlakových láhví a plicní automatiky v hodnot  
32 202,94 K  pro jednotku místních dobrovolných hasi .

kupní smlouvu s  rmou Jaromír Kuku ka, s.r.o., Ostrava. P edm tem 
smlouvy je prodej d evní hmoty z t žby d eva v lokalit  Papratná  - na-
hodilá t žba – k rovec.

RO dále jmenovala 2 zástupce z izovatele do Školské rady ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského (volební období 2015 - 2017) -  pana Pavla ezní ka a paní 
Michaelu Šebelovou. Plné zn ní zápis  z jednání rady obce je k dispozici na 
webu obce www.kuncicepo.cz v levé lišt  „Usnesení rady obce“ p ípadn  
na obecním ú ad  v tišt né podob . (MŠ)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Informace o usnesení z II. zasedání zastupitelstva obce Kun ice pod Ond ejníkem, které se konalo dne 16. 12. 2014

V pátek 5. prosince 2014 jsme op t po roce rozsvítili obecní váno ní strom. 
Letos jsme využili možnosti uspo ádat doprovodný program v suchu a teple 
sálu na Hu a ství, ehož využili zejména vystupující d ti (tedy spíše paní 
u itelky, které nápaditá vystoupení v etn  krásných kostým  p ipravovaly).  
Každé vystoupení bylo úplne jiné, kreativní a krásné. Po vystoupeních mezi 
nás p išel Mikuláš s and ly, rozsvítil strom, rozdal d tem sladkosti, dosp lí 
se zah ívali sva ákem a všichni jsme spole n  svítili prskavkami. Bylo to 
letos v tomto provedení poprvé. Jist  je tedy co zlepšovat, technické zále-
žitosti do p íštího roku vychytáme. Budeme se t šit, že si v p edváno ním 
shonu najdete as na tuto milou akci i v p íštím roce.  (-MŠ-)

V át k 5 i 2014 j t ítili b í á í t
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SPOLE ENSKÁ RUBRIKASPOLE ENSKÁ RUBRIKA

Helena Balcarová ........................................................................ 94 let
Jarmila Macurová ...................................................................... 89 let
Božena ezní ková .................................................................... 83 let
Ji ina Motyková .......................................................................... 88 let
Vilém Majerek ............................................................................. k 85 let
Marie Majirková ......................................................................... 81 let
Marie Píchová .............................................................................. 80 let
Jozef Baránek .............................................................................. k 75 let
Ivan Zední ek .............................................................................. k 70 let
Ji í Kekrt ......................................................................................t 65 let
Pavel K enek ................................................................................ k 65 let
Jozef Stoliga ................................................................................. 60 let
Zora Klimšová ............................................................................. 60 let
Hana Kad rová ............................................................................ 60 let

Všem jubilant m p ejeme hodn  zdraví, lásky
a optimismu do dalších let

Jubilanti leden 2015

Vzpomínky

Rozlou ení

Dne 22. ledna 2015 uplyne rok od úmrtí Ing. Pavla ezní ka.
Stále vzpomínáme.

Manželka Št pánka ezní ková s rodinou.

V m síci prosinci jsme se naposledy rozlou ili s paní Alenou Šigutovou.

NAŠI PROSINCOVÍ JUBILANTI
V prosinci oslavila 70 let paní Eva 
Blažková, kroniká ka obce Kun i-
ce pod Ond ejníkem, u itelka, p -
sobící léta na místní základní škole
(stará škola) a také jako zástupkyn  
editele Integrované st ední školy ve

Frenštát  pod Radhošt m. V prosin-
ci oslavila také významné jubileum
70 let paní Zdenka K enková, u i-
telka, která byla 8 let p edsedkyní
SPOZu p i obecním ú adu. Stále
po ádá vycházky pro seniory, zájez-
dy, je dlouholetou ná elnicí Sokola,
odboru ASPV, n kolik let ochot-
n  a ob tav  nacvi ovala tane ní vystoupení na Šib inkách, 
40 let byla cvi itelkou ža ek a žen. Pan Zden k Šruba oslavil na kon-
ci prosince významné jubileum 80 let. Tento aktivní sportovní fotograf 
p sobil 27 let jako u itel a pozd ji i zástupce editele na základní škole 
v Kun icích pod Ond ejníkem, p ed tím u il dlouhá léta v Osoblaze, 

zasloužil se o zalo-
žení místní Galerie 
Karla Svolinského 
a je dvorním fo-
tografem v tšiny
kulturních, spor-
tovních a spole-
enských akcí po-
ádaných v obci.

Vám všem srde -
n  blahop ejeme 
a d kujeme za 
aktivní a ob ta-
vou práci nejen 
pro obec Kun ice 
pod Ond ejní-
kem.

Eva Blažková

Zden k Šruba  a Zdenka K enková
Foto Ta ána Holušová

P IVÍTALI JSME ERIKU A VIKTORII
13. prosince 2014 jsme v ob adní síni obecního ú adu p ivítali nové ob-
ánky Kun ic pod Ond ejníkem: Eriku Magnuskovou a Viktorii e-
ivovou. D tem i rodi m p ejeme hodn  zdraví, št stí a spokojenosti.

POZNÁMKA KE DNI
Pozorný tená  si možná všimne, že v hlavi ce tohoto vydání Obecních 
novin je uveden ro ník – XXV. Což znamená, že jsme vstoupili do dva-
cátého pátého roku vydávání tohoto obecního zpravodaje. Abychom 
si to mohli p edstavit plasti t ji: jestliže tyto noviny za al íst poprvé 
nap íklad desetiletý ob an, dnes je statným p tat icátníkem. V život  
ob ana není dvacet p t let zase n jak zvláš  dlouhá doba. Nicmén  je 
vhodné a pot ebné p ipomenout, že b hem tohoto asu se na vydávání 
našich Obecních novin podílely desítky lidí. Nejen ti, kte í je tvo ili, 
ale i ti, kte í do nich p ispívali svými texty, lánky, fotogra  emi i p i-
pomínkami. Všem t m je t eba pod kovat, nebo  doba vydávání zpra-
vodaje o d ní v obci, je také dobou zna ného usilování o zkvalit ování 
našeho spole ného obecního d ní. A nezbude než p át si, abychom 
se dožili doby, kdy jejich první, p vodn  onen imaginární desetiletý 
tená , bude statným šedesátníkem.  (le) 

Fotogra  e na stranách 1-3 Zden k Šruba



  Vážení tená i a spoluob ané,
obracíme se na vás s prosbou. Jak 
jist  n kte í z Vás v dí, v letech
2013-2014 vydal Okrašlovací spo-
lek Rozhledna dv  knihy s témati-
kou Beskyd. První s titulem „Ces-
tami lesními od Lysé až po Rad-
hoš “ byla velice rychle rozebrána
a na základ  zna ného zájmu

ve ejnosti organizujeme v ervnu
2015 její dotisk. Druhá s titulem
„Osady a samoty Zadních hor 
v historii a v obrazech“ vyšla
k 1. listopadu 2014 ve vyšším ná-
kladu, avšak ve velmi krátké dob
bude rozebrána také. 
  Uvažujeme o vydání knihy t e-
tí, jejíž zpracování se neobejde

bez Vaší pomoci. Kniha bude
op t kolektivním dílem více au-
tor  a m la by se jmenovat „O li-
dech v Beskydech“ s podtitulem
„a o pozoruhodných p írodních
zajímavostech Beskyd“.
 Pokud jde o lidi v Beskydech,

cht li bychom p ipomenout mno-
hé z t ch, o nichž se dnes málo

ví. Jde nap íklad o ob tavé u i-
tele, fará e, lesní d lníky a tech-
niky, leny samospráv, starosty, 
ú edníky, hostinské, dopravce, 
emeslníky, místní um lce, sedlá-

ky a rolníky, drobné podnikatele 
a výrobce, písmáky a kroniká e 
a všechny ty muže a ženy, kte í 
vždy byli jakousi solí zem . 

 Budeme Vám zavázáni, když 
nám zašlete nám ty (jméno, p -
sobišt  a innost osoby), p ípadn  
pošlete podklady (a fotogra  e), i 
dokonce napíšete konkrétní sta  
sami, emuž budeme jen rádi. 
Bez Vaší pomoci se neobejdeme, 
práv  proto, „abychom na n koho 
nezapomn li“.
 A nezapome te také, že kniha 

bude mít podtitul „o pozoruhod-
ných p írodních zajímavostech 
Beskyd“. T eba n co víte, o em 
by se mohli dozv d t i ostatní.
Kontakt na nás je Okrašlovací 
spolek Rozhledna, eladná 42, 
739 12 eladná, e-mail: ondrej-
nikrozhledna@seznam.cz; tel.: 
+420 724 100 646.
P edem d kujeme za Vaši pomoc. 
V p átelské úct

Petr Andrle
editor a místop edseda 

Okrašlovacího spolku Rozhledna

41/2015

ABYCHOM NA N KOHO NEZAPOMN LI

Ond ejní ek ve skanzenu
D ti z Ond ejní ku se v pátek 5. 12. zú astnily jako ú inkující Mi-
kulášského podve eru ve Valašském muzeu v p írod  v Rožnov  pod 
Radhošt m. Ve škole na d din  si spolu s tane níky z Malého Radho-
št  zahrály na malé školáky a p edvád ly návšt vník m muzea, jak to 
mohlo ve škole vypadat o Vánocích zhruba p ed 120 lety. Tento pátek 
se ve škole zpívaly hlavn  koledy a o p estávkách bylo dovoleno se 
podívat i do ostatních „oživených“ chalup.                              

(Text a foto Kate ina Niklová)
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Plán zimní údržby místních komunikací
(podle vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích)

Zimní údržbou se podle po adí d ležitosti zmír ují 
závady vznikající pov trnostními vlivy a podmín-
kami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací
a ve sch dnosti místních komunikací a pr jezd-í
ních úsek  silnic. V obvyklé zimní situaci vlastník í
(správce) komunikace odstraní nebo alespo  zmírní 
závady ve sjízdnosti (sch dnosti) komunikace v a-
sových lh tách stanovených plánem zimní údržby.
Zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. b ezna 
následujícího roku. V tomto období se provádí zimní
údržba podle plánu zimní údržby. Pokud vznikne 
zimní pov trnostní situace mimo toto období, zmír-í
ují se závady ve sjízdnosti (sch dnosti) komuni-

kace bez zbyte ných odklad  p im en  k vzniklé 
situaci.

Obec zajiš uje sjízdnostj j j místních komunikací
I. až III. t ídy v t chto lh tách:y
a) I. po adí d ležitosti ........... do 4 hodin,
rychlostní a sb rné místní komunikace s hromadnouí
ve ejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, 
p íjezdové místní komunikace ke zdravotnickým za-
ízením a další významné místní komunikace (pat í 

zde celkem p t komunikací – nap . cesta od obec-
ního ú adu k penzionu Krkoška, cesta od dolního 
kostela ke k ižovatce na Humbarku, cesta k nádraží)

b) II. po adí d ležitosti ........... do 12 hodin
- sb rné místní komunikace neza azené do I. po adí 
a d ležité obslužné místní komunikace,
(pat í zde celkem šest komunikací -  nap . spojka od 
S-48310 do Rakovce, „valašská cesta“ od Hosp dky 

na Kope ku k penzionu Krkoška, cesta od železni -
ního p ejezdu D k hosp dce na Maraláku, ke koli-
b  pod Stolovou )

c) III. po adí d ležitosti po ošet ení komuni-
kací I. a II. po adí, nejpozd ji však do 48 hodin.
- ostatní obslužné místní komunikace, (v tšina ko-
munikací v obci)

d) neudržované - místní komunikace, na nichž
není t eba vykonávat zimní údržbu z d vodu do-
pravní bezvýznamnosti (na tuto skute nost obec
upozorní uživatele zp sobem v míst  obvyklým).

Nedílnou sou ásti plánu zimní údržby je Pasport p
místních komunikací. V n m jsou v p ehledné ta-
bulce rozd leny místní komunikace dle t íd za aze-
ní.  Z toho pak vyplývá skute nost v jakém asovém
sledu  je provád ná zimní údržba jednotlivých míst-
ních komunikací. (Pasport místních komunikací je
k nahlédnutí na obecním ú ad  u místostarostky
nebo paní Danuše Svobodové a také jej naleznete
na webu obce v levé lišt  Obecní ú ad, nová sekce
Dokumenty ke stažení).
Obec zajiš uje provád ní zimní údržby na místních
komunikacích pomocí 2 subjekt  (traktory jezdí
celkem t i), se kterými má do roku 2016 uzav enou
smlouvu o dílo na tuto innost. Dolní ást obce: i-
di  Petr Nikel. Horní ást obce: idi i: Petr Ul ák 
a Pavel Š rala.
Koordinaci zimní údržby místních komunikací za-
jiš uje místostarostka ( tel: 736 773 930 ).

Místostarostka (p ípadn  starosta obce) domlouvá 
se zhotoviteli výjezd techniky, v akutních p ípadech 
(aktuální po así, no ní doba) zhotovitelé sami situ-
aci vyhodnotí a vyjedou a tuto skute nost místosta-
rostce pouze telefonicky oznámí. V p ípad  p ipo-
mínek k zimní údržb  se, prosím, obracejte p ímo 
na vedení obce.
Zárove  Vás prosíme o trp livost a spolupráci. 
P isp t m žete zejména zodpov dným parková-
ním svým vozidel, používáním sn hových et z  
p i souvislé sn hové vrstv  zejména v kopcovitém 
terénu. Ne vždy je možno dokonale sladit výjezd 
posypové techniky bezprost edn  po úprav  cest 
sn hovou radlicí.

Zimní údržba chodník
Zimní údržba chodník  v obci je zajiš ována za-
m stnanci obecního ú adu pomocí multifunk ního 
malotraktoru s kartá em, radlicí nebo sn žnou fré-
zou. Problém nastává zejména poté, co projede pluh 
po krajské komunikaci a nahrne vše na již upravený 
chodník.
Problémy ale také zp sobují sami ob ané, kte í 
odklízejí sníh ze svých pozemk  a zahrad na chod-
ník. V n kterých místech tak vznikají kupy sn hu, 
nap íklad u nádraží, které již není možné udržovat 
a dochází tak k znepr chodn ní chodníku. Bu -
te prosím i v tomto ohleduplní a uvažujte, zda p i 
odklízení vlastního pozemku nekomplikujete život 
ostatním. D kuji za pochopení a spolupráci.

Michaela Šebelová, místostarostka obce

NOVÁ VYHLÁŠKA 
O KÁCENÍ STROM

Dne 1. 11. 2014 nabyla ú innos-
ti nová vyhláška . 222/2014 Sb., 
o ochran  d evin a povolování 
jejich kácení, kterou se prová-
d jí n která ustanovení zákona 
. 114/1992 Sb., o ochran  p írody 

a krajiny. Touto vyhláškou se m ní 
vyhláška . 189/2013 Sb. Nejd le-
žit jší zm na se týká charakteristi-
ky d evin, k jejichž kácení není t e-
ba povolení ke kácení. P edešlá vy-
hláška, která platila od 15. 7. 2013
do 31. 10. 2014 a umož ovala ká-
cet všechny d eviny rostoucí na 
oplocených zahradách nep ístup-
ných ve ejnosti u bytového nebo 
rodinného domu v zastav ném 
území obce (pokud zárove  neby-
ly sou ástí aleje nebo významného 
krajinného prvku). Nová vyhláš-

ka umož uje bez povolení kácet 
jen ovocné d eviny na pozemcích 
v zastav ném území, které jsou 
zárove  v katastru nemovitostí 
vedeny jako zahrada, zastav ná 
plocha, nádvo í nebo ostatní plo-
cha se zp sobem využití pozemku 
zele . Pro všechny ostatní d eviny 
rostoucí mimo les platí, že pokud 
mají obvod kmene ve výšce 130 cm 
nad zemí v tší než 80 cm, musí si 
jejich vlastník ke kácení opat it po-
volení ke kácení d evin, kde uvede 
závažné d vody pro jejich kácení 
a doloží další zákonné náležitosti. 
Podrobn  vše naleznete na v  letáku 
„Kácení d evin rostoucích mimo 
les“ na webu obce. 

Danuše Svobodová, 
pracovník OÚ

O POVINNÉM OZNA ENÍ 
OBJEKT  ÍSLEM POPISNÝM
P i doru ování korespondence 
ob an m bylo zjišt no, že n kte-
ré objekty nemají povinné ozna-
ení íslem popisným nebo evi-

den ním. Žádáme proto ob any 
a vlastníky rekrea ních objekt , 
aby své nemovitosti ozna ili p i-
d leným íslem popisným nebo 
eviden ním u vchodu do budovy, 

v míst , které je viditelné z míst-
ní nebo p íjezdové komunikace. 
V p ípad , že p id lené jednotné 
íslo nemáte, nebo je poškozené, 

je možné je objednat na Obecním 
ú adu v Kun icích pod Ond ejní-
kem u p. Svobodové tel. 556 843 
194, 725 506 903, mail. danuse.
svobodova@kuncicepo.cz.

T LOCVIK PRO ZDRAVÍ
TJ Sokol, odbor ASPV oznamuje všem ob an m a milovník m pohybu 
a cvi ení že od st edy 21. 01. 2015 od 18.30 bude v t locvi n  u Soko-
lovny probíhat: T locvik pro zdraví. Cvi ení inspirované orientální 
tradicí jogy, taichi a hsingi  vhodné pro muže i ženy všech v kových 
kategorií. P ijd te vyzkoušet toto nové cvi ení pod vedením Ji ího 
Majerka. Srde n  zve ASPV

Kun ická s.r.o. - Zálohové platby 
za vodné a sto né 2015

Vážení odb ratelé vody, zálohy na vodné a sto né se platí tvrtletn  v ter-
mínech:
I. tvrtletí do 25. ledna; II. tvrtletí do 25. dubna; III. tvrtletí do 25. er-
vence; IV. tvrtletí do 25. íjna

 Ing. Tomáš Hrubiš, jednatel spole nosti

I d ti do cvi ení Rodi  s d tmi, které organizuje ASPV p i místní TJ SO-I d ti d i í R di d t i kt é i j ASPV i í t í TJ SO
KOL p išel navštívit Mikuláš.  (MJ) Foto: Pavel Šigut
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PRO ZÁJEMCE Z AD PODNIKATEL  
NABÍDKA INSTITUTU 

INTERDISCIPLINÁRNÍHO VÝZKUMU
Institut navazuje na dlouholetou tradici spolupráce Obchodn  podnika-
telské fakulty v Karviné s podnikatelskou praxí a to zejména s malými
a st edními podniky. Hlavním úkolem je koordinace výzkumné innos-
ti akademických pracovník  a student  v oblasti malého a st edního
podnikání v sou innosti s lokálními podniky a ve ejnou správou.
Cílem je zam it v deckovýzkumné úsilí tak, aby výsledky našly
uplatn ní v praktických aplikacích p i ízení hospodá ské innosti
konkrétních subjekt . Chceme být platformou pro dialog mezi teo-
rií a praxí, který povede k ešení aktuálních problém  sektoru malé-
ho a st edního podnikání. Pokud máte zájem o spolupráci, neváhejte
nás kontaktovat.

Podnikatel m nabízí:
Znalosti akademických pracovník , externích spolupracovník
a také student  doktorského studia, a to v oblasti managementu,
strategických plán , optimalizace náklad , elektronického obchodo-
vání, marketingové studie a výzkumy trhu, využívání informa ních
technologií apod.
Na institut se m žete obrátit, pokud pot ebujete poradit:

Jak získat  nan ní podporu, grant nebo projekt?
Jak provést marketingovou studii a jak ji vyhodnotit?
Jak zlepšit chod  rmy?
Jak optimalizovat náklady?
Jak získat pot ebnou IT technologii?
Jak p evést Vaše vize do konkrétních plán ?
Jak založit novou  rmu?

Více informací na www.iivopf.cz

 Inzerce
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AKTUÁLN  K SOU ASNOSTI
Tomáš Hrubiš, starosta obce

P íprava plánu 
innosti na volební 

období 2014 – 2018
Po komunálních volbách v íjnu 
2014 jsme zahájili nové volební 
období 2014 – 2018. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o nové vo-
lební období, bude zastupitel-
stvo obce nov  p ipravovat plán 
rozvoje obce s prioritami pro 
každý rok. Schválení uvede-
ných dokument  p edpokládá-
me b b eznu 2015.
Samoz ejm , že bude obec po-
kra ovat v rozpracovaných 
projektech, jako je nap íklad 
kanalizace východní ást nebo 
zateplení obecního ú adu a vy-
budování p echodu pro chodce 
se semaforem u Hu a ství. Na 
tyto dotované projekty jsou již 
uzav eny smlouvy o dílo s do-
davateli staveb s realizací v prv-
ní polovin  roku 2015. Zastu-
pitelstvo obce by se také m lo 
reáln  zabývat p ípravou stavby 
centra obce, jehož návrh by pr -
b žn  konzultovalo s ob any.
S novým rokem 2015 chci po-
d kovat všem, kte í se v minu-
lém roce jakýmkoliv zp sobem 
podíleli na tom, aby se naše 
obec rozvíjela, aby se prohlou-
bily dobré ob anské vztahy, 
zkrátka aby se všem v naší obci 
dob e žilo.
Zvláštní pod kování za práci 
pro obec pat í len m zastupi-
telstva obce, které íjnovými 
komunálními volbami ukon ilo 
svoji innost, zvlášt  pak panu 
místostarostovi a len m rady 
obce. Nov  zvoleným len m 
zastupitelstva obce p eji, aby 
se vždy um li rozumn  domlu-
vit ku prosp chu ob an  a celé 
obce. 

Informace k cen  
pitné vody a sto ného 

– platnost od 1. 1. 2015
Cena za pitnou vodu byla v le-
tech 2013 a 2014 ve stejné výši 
– 32,14 K /m3. Na základ  vý-
po tových tabulek pro vodné, 
plánovaných náklad  na opravu 
vodovodní sít  a pln ní povin-
ností podle zm ny zákona o vo-
dovodech (nap . provozovatel 
vodovod  hradí u nových vodo-
vodních p ípojek materiál nutný 
pro p ipojení k síti) je stanove-
na cena za pitnou vodu pro rok 
2015 ve výši 33,11 K /m3. Jed-
ná se o 3% meziro ního zvýše-
ní, což p edstavuje nár st ceny 
o 0,97 K /m3 oproti roku 2013 
a 2014. 
Cena sto ného je navýšena po-
dle podmínek dotace na kanali-
zaci (  nan ní analýza) pro rok 
2015 na ástku 39,18 K /m3 bez
DPH (byla využita možnost sní-
žení stanovené ástky o 10%). 
Kone ná výše sto ného v etn  
15% DPH je 45,06 K /m3 (jedná 
se o zvýšení o 1,92 K /m3, což 
p edstavuje nár st o 4,4%). 
V rámci stavby kanalizace vý-
chodní ást požádal starosta 
obce SFŽP o schválení úpravy 
konsolidované  nan ní analýzy 
(konsolidace sto ného) s p edpo-
kladem snížení p edepsané ceny 
sto ného, také požádal o mož-
nost využití snížení nár stu cen 
nad in  ací z 5 % na 2 %.
Státní fond životního prost edí 
této žádosti vyhov l s tím, že 
upravené ceny sto ného (sníže-
ní nár stu sto ného) je možné 
uplatnit až od roku 2016. Uvede-
né ceny byly schváleny Valnou 
hromadou Kun ické s.r.o. dne 
30. 12. 2014.

Informace k cen  pitné vody, sto ného 
a k výši poplatku 

za likvidaci komunálního odpadu
– platnost od 1. 1. 2014

Cena za pitnou vodu v roce 2014 
nebude navýšena, z stává stejná 
jako v roce 2013 – 32,14 K /m3.
Cena sto ného je navýšena po-
dle podmínek dotace na kana-
lizaci (  nan ní model) pro rok 
2014 na ástku bez DPH 37,51 
K /m3 (byla využita možnost 
snížení této ástky o 10%). 
Kone ná výše sto ného v etn  
15% DPH je 43,14 K /m3 (jed-
ná se o zvýšení o 1,91 K /m3, 
což p edstavuje nárust o 4,6%).
Uvedené ceny byly schváleny 
Valnou hromadou Kun ické 
s.r.o. dne 30. 12. 2013.

Poplatek za likvidaci komu-
nálního odpadu pro rok 2014 
se nem ní, z stává stejný jako 
v roce 2013 – 540,- K  za oso-
bu a kalendá ní rok. Také 
z stává beze zm ny Obecn  
závazná vyhláška o místním 
poplatku za provoz systému 
shromaž ování, sb ru, p epra-
vy, t íd ní, využívání a odstra-

ování komunálních odpad  – 
schváleno zastupitelstvem obce 
dne 12. 12. 2013.

Tomáš Hrubiš, 
starosta obce 

a jednatel Kun ické s.r.o.

Zm na ordina ních hodin
MUDr. Jana Psotová informuje o zm n  ordina ních hodin ve své 
gynekologické ambulanci v Kun icích pod Ond ejníkem (v budov
obecního ú adu) od 20. ledna 2015. Tel: 603 294 970.  Ordina ní doba:
ÚTERÝ 12.00 - 17.00 (bez objednání) 17.00 - 18.00 (na objednání)

Tímto snímkem se ješt  jednou vracíme k váno nímu zpívání v kos-Tí t í k j št j d í k á í í á í k
tele sv. Má í Magdalény…. Foto: Zden k Šruba

Datum 1 x za 2 týdny
1.-2. leden horní

8. leden dolní
15. leden horní
22. leden dolní
29. leden horní
5. únor dolní
12. únor horní
19. únor dolní
26. únor horní
5. b ezen dolní
12. b ezen horní
19. b ezen dolní
26. b ezen horní

Datum 1 x za 2 týdny
2. duben dolní
9. duben horní
16. duben dolní
23. duben horní
30. duben dolní
7. kv ten horní

14. kv ten dolní
21. kv ten horní
28. kv ten dolní
4. erven horní
11. erven dolní
18. erven horní
25. erven dolní

Svozový kalendá  komunálního odpadu
na 1. pololetí 2015

Kun ice pod Ond ejníkem
Svozový den: tvrtek

Velkoobjemový a nebezpe ný odpad
– svoz  25. 4. 2015  a  12. 9. 2015 

DOTISK OBECNÍHO KALENDÁ E
V druhé polovin  ledna budou k dispozici další výtisky obec-
ního kalendá e na rok 2015 s historickými snímky Kun ic pod 
Ond ejníkem.  Dotisk kalendá  je ur en ob an m, na které se
v první várce nedostalo (t eba tam, kde žijí dv  rodiny v dom
s jedním íslem popisným) a také p ípadným zájemc  o koupi.



81/2015

Dne 16. prosince 2014 schválilo
zastupitelstvo obce Kun ice pod 
Ond ejníkem na svém II. zase-
dání Obecn  závaznou vyhlášku
. 1/2014 o místním poplatku za

provoz systému shromaž ování,
sb ru, p epravy, t íd ní, vyu-
žívání a odstra ování komu-
nálních odpad  – na rok 2015.
Plné zn ní Obecn  závazné vy-
hlášky . 1/2014  je k dispozici
na www.kuncicepo.cz – Hlavní
menu – Obecn  závazné vyh láš-
ky – 1/2014. Místní poplatek 
za provoz systému shromaž-

ování, sb ru, p epravy, t íd -
ní, využívání a odstra ování
komunálních odpad  na rok 
2015 – byl schválen ve výši 540
K /osobu - a má splatnost do
30. dubna 2015. Poštovní pou-
kázky na úhradu tohoto poplat-
ku budou postupn  rozesílány po

15. b eznu 2015, spole n  s poš-
tovními poukázkami na úhradu
místního poplatku ze ps  – na
rok 2015 (výše poplatku ze ps
na rok 2015 z stala nezm n na
a iní 180 K  za jednoho psa).
Do 15. b ezna 2015 si m žete
chodit osobn  hradit tyto po-
platky v ú edních hodinách do
pokladny Obecního ú adu.  Po-
kud byste požadovali zaslat: ís-
lo ú tu, variabilní symbol a výši
– pro úhradu bezhotovostním
zp sobem – napište si prosím na
emailovou adresu: ivana.reznic-
kova@kuncicepo.cz.
Poznámka: Od platby poplatk
za odpad z stávají osvobozeny
všechny d ti do t í let a nov
bylo schváleno osvobození od 
platby i pro seniory ve v ku 80
let a více.

Ivana ezní ková, poplatky

Inovované rozsvícení obecního váno ního stromu p ineslo mimo jiné i  adu pestrých vystoupení našich d tí.  Foto: Zden k ŠrubaI é í í b íh á íh i l i ji é i d ý h í ši h d í F Zd k Š b

Místní poplatky za odpad a místní 
poplatky ze ps  na rok 2015

Pololetí v muzeu
Stejn  jako vloni i letos Muze-
um ve Frenštát  pod Radhošt m
nabízí všem žák m základních
a st edních škol možnost aktiv-
n  a p íjemn  prožít pololetní
prázdniny. Pokud se v pátek 30.
ledna 2015 rozhodnou navštívit 
muzeum, eká tu na n  pestrý
program. Od 9:30 se jim v jed-
notlivých expozicích budou v -
novat zam stnanci v dobových
kostýmech. B hem prohlídky
si mohou vyzkoušet tkaní na
interaktivním tkalcovském sta-
vu, poslechnout lidové písn

z Valašska nebo si vyzkoušet 
svoji mušku na laserové st elni-
ci. Pro milovníky ru ních prací 
bude p ipraven minikurz výro-
by korálkových ozdob. V 10:30 
jsou všichni zájemci o p írodu 
zváni na besedu Savci ve sbír-
kách muzea. Zbývá jen dodat, 
že vstupné je pro d ti a mládež 
30,- K  (dosp lí 50,- K , senio i 
30,- K ). A ješt  n co. Ty, kdo 
se budou moci pochlubit vy-
sv d ením se samými jedni -
kami, eká malé p ekvapení.  

(Martin Truba )

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO FRENŠTÁTU
Promítání amatérských dokumentárních  lm  ze 70. let
minulého století. Po adem provází Petr Poštulka. Ve tvrtek 
22. ledna 2015 v 17.00 hodin. Podkroví Muzea ve Frenštát  pod 
Radhošt m. Vstupné: 30 K .
Místo v sále si m žete rezervovat od 13. ledna 2015 na tel.
553034040; email: muzeumfrenstat@muzeumnj.cz
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E L H A
Petra Havlí ková

739 13 Kun ice pod Ond ejníkem 130

P esta te se klepat zimou!

!!! AKCE !!!
Platí od 19. 1. do 28. 2. 2015 
nebo do vyprodání zásob.

ERNÉ UHLÍ BALENÉ 
V CEN  VOLN  LOŽENÉHO!

erné uhlí hrášek
za 4.500,- K /t.

Hn dé uhlí o ech 2Hn dé uhlí o ech 2
za 4.100,- K /t.

Na palet  40 pytl  á 25 kg. Min. odb r 10 pytl .

erné uhlí t íd né

HRÁŠEK
Vhodné 

do automatických kotl . 
Extra t íd né bez prachu, 

nespéká se.
Výh evnost min. 22 MJ/kg,

popel max. 10 %.
Zrnitost 10 - 25 mm.

Hn dé uhlí t íd né

O ECH 2
Vhodné 

do automatických kotl .
Z dolu Bílina, nedehtuje.

Výh evnost 
Ø 17,6 MJ/kg, 
popel Ø 9.8%.

Zrnitost 10 - 25 mm.

V této cen  zavážíme obce:
Albrechti ky, Bartošovice, Bílovec,

Bohumín, Bravantice, Byst ice, avisov,
Horní Lhota, Jistebník, Kop ivnice, 
Kun ice pod Ond ejníkem, Libhoš ,

Lichnov, Mošnov, Nový Ji ín, Olbramice, 
Ropice, Rybí, eka, Sedlnice, Studénka, 

Šenov u Nového Ji ína, Štramberk, 
Tísek, Trojanovice, T inec, Velká Polom,
Velké Albrechtice, Vendryn , Závišice, 

Zbyslavice, Ženklava.

ELHA - Petra Havlí ková
E-mail: elha@elha.cz,
tel.: +420 776 244 020

www.elha.cz

VÁS ZVE NA SPECIÁLNÍ

VÍKENDOVÉ 
MENU

ŠÉFKUCHA E
16. - 18. ledna 2015

Vep ová krkovice se zelím, 
smaženou cibulkou, š ouchaný brambor

23. - 25. ledna 2015
Kan í kýta na šípkové omá ce,

karlovarský knedlík

30. ledna - 1. února 2015
Vep ové žebírko s houbovým krémem,

bramborové rösti

Když za kamna,
tak k nám...

BESKYDSKÉ REHABILITA NÍ CENTRUM,
eladná 42

Objednávky a rezervace:
603 854 333, 558 616 224

Otev eno je denn  od 10 do 22 hodin

Živá hudba každé úterý a pátek
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

P edváno ní nálada za ala
v kun ické škole již mnohem
d íve, než byla zapálena první 
adventní svíce. D ti se pe -
liv  p ipravovaly na již tra-
di ní váno ní jarmark, který
prob hl 4. prosince. Ve všech
t ídách byly po ádány váno -
ní dílny, kde vznikaly drobné 
váno ní ozdoby z papíru, tex-
tilu i p írodnin, von lo jehli-
í váno ních svícn , sko ice

a vanilka z kolá k , perní k
a cukroví, levandule z ru n  

vyrobených mýdel, vznikala
také váno ní keramika.

Školáci cht li ud lat radost 
svým maminkám a pozvali je,
aby si trošku v p edváno ním
shonu odpo inuly a vybraly
si n který z hezkých výrob-
k  k výzdob  bytu. Mnozí
tak m li p íležitost i k nákupu
malých dáre k  pro své blíz-
ké. Žáci 2. stupn  p ipravili
také p íjemné posezení u aje
a kávy ve školní jídeln , na-

bídli vlastnoru n  vyrobené
dobroty i milé drobnosti vhod-
né k obdarování. To vše by se
zcela ur it  nepoda ilo bez vy-
datné pomoci rodi . Zvlášt
t ídy mladších d tí a jejich 

paní u itelky velmi uvítaly
pomoc rodi  p i váno ním
tvo ení i samotné organiza-
ci jarmarku. Všem št drým
sponzor m pat í naše pod ko-
vání. D ti budou moci využít 
svých výd lk  k  nancování

t ídních akcí, nap . školních 
výlet . V tento p edváno ní 
as si chlapci a d v ata vzpo-

mn li i na starší ob any, kte í 
se už nemohou zú astnit ta-
kovýchto akcí. Pod vedením 
p. u . Marie Kahánkové p i-
pravil školní p vecký sbor 
pásmo koled a písní o zim , 
se kterým vystoupil v kun-
ickém Dom  s pe ovatelskou 

službou. Tyto d ti rozdávaly 
velkou radost a zaslouží si po-
chvalu.  M. Jurková

28. 11. 2014 usedli žáci 8. a 9. t ídy k zadání této jazy-
kové sout že. V pr b hu dvou hodin m li podle zadá-
ní vypracovat jednak mluvnické úkoly, jednak slohové
cvi ení - letos m li psát popis na téma Pohled z okna.
Sout žilo celkem 18 žák , nejúsp šn jší ešitelkou byla
Klárka To  ová z 9. t ídy, která pojede 5. 2. 2015 do Frý-
dlantu nad Ostravicí zm it své jazykové schopnosti do
okresního kola stejné sout že. Již nyní jí p ejeme boha-
tost nápad , klid a bystrou mysl ke spln ní všech úko-
l  a blahop ejeme k dosaženému výsledku ve školním
kole. Mgr. M. Kahánková,

u itelka eského jazyka

14. listopadu a 12. prosince zaví-
tali mezi d ti 2. t ídy dobrovolní
hasi i z Kun ic pod Ond ejníkem,
Bc. Marek Cochlar a Petra Jal v-
ková, s preventivn  výukovým
programem Hasík, jehož cílem je
p edat d tem d ležité informace
z oblasti prevence p ed mimo ád-
nými událostmi, vzbudit v d tech
vztah k dané problematice, nau it 
je, jak mimo ádným událostem
p edcházet a také základním prin-
cip m ochrany a chování v p ípa-
d  vzniku mimo ádné události.

V listopadu prob hla výuka p ímo 
v hasi ské stanici a d ti se nau i-
ly, jak se zachovat, ho í-li u nich 
v dom , jak p ivolat pomoc, pro-
hlédly si vybavení a výstroj hasi-
e, dov d ly se, co znamená zvuk 

sirény, co d lat p i zvuku sirény 
a jak se vybavit p i opušt ní bytu. 
Druhá ást výuky prob hla p ímo 
ve škole a na záv r byly d tem 
rozdány výukové materiály s pre-
ventivní tématikou. Moc se nám 
to líbilo a d kujeme. 

E. Sladká a žáci 2. t ídy

Další ro ník OLYMPIÁDY 
V ESKÉM JAZYCE

HASÍK

Váno ní jarmark



11

KARLA SVOLINSKÉHO
5. prosince se d ti velmi t šily
do školy, protože je tam eka-
la nadílka od Mikuláše. Letos
ji p ipravili žáci 8. a 9. t í-
dy. P inesli si pe liv  p ipra-
vené kostýmy a p evle eni
za Mikuláše, erty a and ly
navštívili jednotlivé t ídní ko-
lektivy. V každé t íd  Miku-
láš káral a napomínal zlobiv-
ce, aby p íští rok byli hodn j-
ší, ale hlavn  chválil snaživé

d ti. Za písni ku, koledu nebo 
básni ku rozdali erti a and -
lé d tem cukroví, které sami 
upekli a nazdobili. Na záv r 
doputovala ertovská družina 
do t locvi ny, kde prob hlo 
již tradi ní ertovské hopsá-
ní (na snímku níže). Žáci 
I. stupn  sout žili v p esko-
cích p es švihadlo. Tady erti 
pomáhali p i po ítání p esko-
k  a záv re ném hodnocení.

Mikulášská nadílka a ertovské hopsání

T mito snímky si ješt  p ipomeneme p edváno ní zpívání, kterým se v kostele sv. Má í Magdalény dne 18. prosince p edstavily 
d ti základní školy i obou mate ských škol a cimbálové muzi ky Ond ejní ek.

Fotogra  e na dvoustran  archiv ZŠ a Zden k Šruba

Sout ž skon ila s t mito vý-
sledky:

1. kategorie - 1. t ída
1. Valerie Pavlí ková,
2. Kristýna Konvi ková
3. Tereza Pavlí ková

2. kategorie - 2. - 3. t ída
1. Albert Baran
2. Petr Tofel
3. Radan Šlechta

3. kategorie - 4. -5. t ída
1. Jan Cochlar
2. Adam Zbo il
3. Adéla Niklová
Absolutním vít zem se stal Jan 
Cochlar, který vytvo il rekord 
180 skok  za jednu minutu.
Všechny d ti vyhrát nemohou, 
ale ur it  všechny zasluhují 
velkou pochvalu za odvahu 
a sportovní výkony. 

M. Jurková
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