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CO KDY 
A KDE? 

Kalendárium akcí 
v obci

14. ervence 2012 
Hosp dka NA MA-
RALÁKU – 19.00 DI-
VOKÉ KO KY (více
uvnit  listu).
21. ervence 2012 
20:00 pou ová disko-
téka u hasi árny. Hraje
kapela ARRION.
22. ervence 2012
Tradi ní kun ická pou
8. zá í 2012 
DEN OBCE v areálu
TJ SOKOL. Program
v pr b hu m síce srpna
na samostatných plaká-
tech a na internetu. Už
nyní se ale m žete t -
šit na aktivity pro d ti,
sportovní utkání, vy-
stoupení d tí ZŠ a MŠ,
vystoupení skupiny Ga-
lerie, aktivity místních
spolk  a sdružení, dobré
ob erstvení. Vše zakon-
íme  tane ní zábavou

pod taktovkou zde oblí-
bené skupiny ARRION.
NEP EHLÉDN TE
– Doufejme, že na Den–
obce bude hezké po así.
Pokud nebude pršet, tak 
Vás eká aquazorbing.
((www.aquazorbing.czq g((( )zz
13. zá í 2012 
Jednodenní zájezd 
(Sbor pro ob anské zá-
ležitosti)
15. zá í 2012
Sb r nebezpe ného
a velkoobjemového od-
padu

D tský den letos již tradi n  po ádalo sdružení
rodi  p i ZŠ a MŠ Karla Svolinského. Program
byl velmi pestrý a asi málokteré dítko zvládlo obejít 
úpln  všechny aktivity, které pro n  p ipravili
lenové SRPdŠ, lenové jiných spolk  obce

(posíleli se rybá i, ochránci p írody SOP Kun ice,
Klub eských turist , Hasi i a další ob ané nebo
podnikatelé p sobící v obci). Bylo možno skákat 
na skákacím hradu, nechat si pomalovat obli ej,
závodit na horských kolob žkách, poznávat p dní
živo ichy, v šet prádlo, skákat v pytlích, skákat 
na trampolínách, st ílet ze vzduchovky, z kuše,
vyzkoušet si záchranu zran ného, malovat na
zem, tvo it z plastových ví ek, jezdit na koni,
závodit v hasi ských disciplínách, vyzkoušet si

hasi ské vybavení. Odvážn jší a hlavn  ti v tší
se mohli na chvíli ocitnout v k ži zápasník  
sumo.  T m menším naopak zase sta ilo strávit 
celý d tský den na d tském h išti, které tak 
dob e znají.  P íjemným zpest ením programu 
byla skupina historického šermu  Viator, která
p edvedla n kolik p kných ukázek. Jejich ležení
bylo p ístupné po celou dobu, takže bylo možno
si zast ílet z kuše i luku, nebo bojovat s rytí em. 
Ukázku tém  cirkusové drezury kon  p edvedl
pan Artur a své v ne kové pásmo zatancoval
a zazpíval d tský soubor Ond ejní ek. Záv r pat il
již tradi n  la ce.  Všem, kte í se na organizaci
d tského dne podíleli, pat í velký dík. 

Za SRPdŠ Michaela Šebelová

P EPESTRÝ DEN D TSKÝ
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RO byla seznámena s t mito výzvami na
podání nabídky na ve ejnou zakázku ma-
lého rozsahu mimo zákon 137/2006 Sb.,
o ve ejných zakázkách:

1. íslo a název  zakázky: 4/2012 P echod 
pro chodce na silnici III/483 Kun ice pod 
Ond ejníkem. P edm t zakázky: projekt 
pro stavební povolení (DSP) v rozsahu ZDS
(stavební i technologickou ást) v etn  na-
pojení chodníku. RO byla seznámena se
t emi nabídkami k zakázce malého rozsa-
hu. RO rozhodla o zrušení uvedené ve ej-
né zakázky s tím, že bude použita cenová
nabídka z p edchozího výb rového ízení.
2. Název a íslo zakázky: 5/2012 Odvodn -
ní místních komunikací
P edm t zakázky: Odvodn ní místních ko-
munikací – svodnice a žlaby
Prob hlo již také otevírání obálek a vy-
hodnocení této zakázky. Komise (RO) se
jednozna n  shodla na hodnocení nabídek 

a vyhodnotila  rmu VITÁSEK s.r.o., Frý-
dek-Místek, jako vít znou.
3. Název a íslo zakázky:  6/2012 Oprava 
ú elové komunikace Kun ice pod Ond ej-
níkem.  P edm t zakázky: Oprava povrchu
komunikace v etn  podkladu a odvodn ní.
Prob hlo již také otevírání obálek a vy-
hodnocení této zakázky. Komise (RO) se
jednozna n  shodla na hodnocení nabí-
dek a vyhodnotila  rmu ALPINE Bau CZ
s.r.o., Valašské Mezi í í, jako vít znou.
4. íslo a název zakázky: 7/2012 Oprava 
výtluk  na MK v Obci Kun ice pod On-K
d ejníkem.

RO schválila výzvy na podání nabídky na
ve ejné zakázky malého rozsahu.
RO projednala 2 žádosti o  nan ní p ísp -
vek. 
1. Opakovanou žádost svazu diabetik
zemní organizace Frýdlant nad Ostravicí
(p ísp vek na rekondi ní pobyty, zájezdy,

plavání) - Žádost nebyla schválena.
2. Žádost centra pro zdravotn  postižené
Moravskoslezského kraje o. s. – Žádost 
o  nan ní prost edky na sociální službu
poskytovanou  v rámci Ob anské poradny
Nový Ji ín - Žádost nebyla schválena.

Starosta obce seznámil leny rady obce
s  protokolem o kontrole samostatné p -
sobnosti provedené u obce Kun ice pod 
Ond ejníkem. Kontrolu provedl odbor do-
zoru a  kontroly ve ejné správy, nám stí
Hrdin   1634/3, Praha 4. Kontrola zjistila
n které nedostatky a nezákonný postup
obce v n kolika bodech. Byla doporu ena
opat ení k náprav  a možné zp soby ešení
nedostatk .  S protokolem bylo seznámeno
zastupitelstvo obce v etn  návrh  náprav-
ných opat ení. O kontrole ministerstva
vnitra informujeme v novinách podrobn ji
samostatným lánkem.
Starosta seznámil RO s budováním vodo-

vodní p ípojky v oblasti Valašská cesta, 
která by m la v budoucnu sloužit jako po-
družný vodovodní ád pro okolní nemovi-
tosti. Z tohoto d vodu je d ležité, aby obec 
p ípojku v dimenzi vodovodního ádu od 
stavebníka odkoupila. Starosta seznámil 
RO s nutností opravy a aktualizace ener-
getického auditu k Rekonstrukci ZŠ Karla 
Svolinského Kun ice pod Ond ejníkem. 
RO schválila Smlouvu o dílo 1502010 mezi 
Obcí Kun ice pod Ond ejníkem a Smart 
Pocket, s.r.o., Ostrava.
RO projednala dokon ení opravy rampy 
u prodejny p. 594 a byla seznámena s ko-
rekcí prací a s nutnými víceprácemi. RO 
schválila „Dodatek . 1 ke smlouv  o dílo 
dle obchodního zákoníku Stavební úpravy 
vstupní rampy a schodišt  u nákupního 
st ediska Hruška v Kun icích pod Ond ej-
níkem.“ mezi Obcí a panem M. Š.
Kompletní zápisy k dispozici na obecním 
ú ad  a na webu obce www.kuncicepo.cz

Z jednání rady obce v m síci ervnu

Zastupitelstvo obce na svém X. za-
sedání konaném dne 20. 6. 2012,  vza-
lo na v domí:

kontrolu usnesení z IX. zasedání
Zastupitelstva obce ze dne 14. 3. 
2012               
informace o jednáních rady obce
informaci o záv re ném ú tu 
Mikroregionu Frenštátsko za rok 
2011, v etn  p íloh 
informaci o záv re ném ú tu 
Zájmového sdružení Frýdlant-
sko – Beskydy za rok 2011, v et-
n  p íloh
informaci o výsledku hospoda-
ení Kun ické s.r.o.

rezignaci Ing. Ivana Blažka na 
lena rady obce a zvolilo Ing. 

Pavla ezní ka lenem rady 
obce
zprávu o innosti  nan ního 
výboru
zprávu o innosti kontrolního 
výboru
zprávu o provedení vrchního 
státního dozoru v lesích „LHC 
Kun ice“
protokol o kontrole výkonu sa-
mostatné p sobnosti provedené
u obce Kun ice p. O.

schválilo
celoro ní hospoda ení obce a zá-
v re ný ú et obce za rok 2011
v etn  zprávy kontrolní skupiny 
krajského ú adu o výsledku p e-
zkoumání hospoda ení obce za 
rok 2011 
p ijetí kontokorentního úv ru
do výše 2 000 000 K  a uzav e-
ní smlouvy o kontokorentním 
úv ru . 1682010349_12 mezi 
Obcí Kun ice pod Ond ejníkem 
a eskou spo itelnou, a.s., Praha
úpravu rozpo tu obce . 5/2012
návrh  nancování akcí, které 
jsou prioritami pro rok 2012 
p ijatá opat ení ke kontrolním 

záv r m z kontroly výkonu sa-
mostatné p sobnosti provedené
MV R u obce Kun ice p. O.
Prodeje, sm ny a odkoupení ás-
tí pozemk  v k.ú. Kun ice p.O.
obnovu školního areálu na zá-
klad  architektonické studie
„Obnova školního areálu v Kun-
icích p. O.“  - auto i – Ing.

Zden k Strnadel a Ing. Lenka
Turková
navýšení kapacity mate ské ško-
ly formou p estavby v ZŠ dle
projektu Ing. Jaromíry Mülle-
rové nebo znovuotev ením MŠ
v objektu . p. 316 v ástce do 1
300 000,00 K

pov ilo
kontrolní výbor provedením
kontroly innosti Kun ické s.r.o.
za rok 2011 – v termínu do konce
zá í 2012.
RO a  nan ní výbor stanovením
a vyjednáním ceny u pozemk
speci  kovaných v bodech 17a
- 17e
RO a  nan ní výbor p edlože-
ním cenových návrh  prodeje
pozemk  v termínu do konce
zá í 2012

souhlasilo
s navrženou zm nou  nancování
ve ejné dopravy v Moravsko-
slezském kraji 

zrušilo
projednávání bodu . 6 programu
– Investi ní úv r – zateplení ZŠ
Usnesení k bodu 7 z VIII. za-
sedání ZO ze dne 14. 12. 2011 – 
zvýšení kapacity Mate ské školy
v ZŠ a MŠ Karla Svolinského,
Kun ice p. O. p ístavbou k ob-
jektu ZŠ v ástce do 4 000 000
K . Kompletní zm ní usnesení
k nahlédnutí na obecním ú ad
a na webu obce www.kuncice-
po.cz

DESÁTÉ  ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA Po zm n  valné hromady a jednatele s.r.o. v d -

sledku komunálních voleb na podzim roku 2010 
došlo k n kterým  organiza ním zm nám, které 
m ly bezprost ední vliv na hospoda ení Kun ické 
s.r.o. Další organiza ní zm ny si vyžádala výstav-
ba obecní kanalizace, OV a jejich uvedení do pro-
vozu. Jednalo se hlavn  o následující:
1. Vedení ú etnictví bylo zajišt no u odborné 

ú etní  rmy zast ešené da ovým poradcem.
2. Byl zrušen poplatek ve výši 15 000 K , podmi-

ující p ipojení na vodovodní sí , který byl na-
hrazen Administrativním poplatkem ve výši 1 
500 K  na pokrytí nezbytných náklad  na admi-
nistrativu spojenou se z ízením nové p ípojky.

3. Bylo zrušeno zprost edkování Kun ické s.r.o. 
p i zhotovování domovních p ípojek.

Tímto opat ením pro ob ana odpadla marže ve 
výši 20% z celkových náklad  na p ípojku pro 
Kun ickou s.r.o.

4. Byl dopln n provozní ád vodovod  o další dv  
spolupracující voda ské  rmy, ímž byl ob a-
n m umožn n výb r  rmy pro zhotovení vodo-
vodní p ípojky podle vlastního uvážení.

5. V kv tnu 2011 byl p ijat pracovník, který se již 
v pr b hu výstavby a technologického vyba-

vení seznamoval s obsluhou OV a provozem 
celého systému sb ru a išt ní odpadních vod.

6. Náklady spojené s provozem vodovod , d íve 
hrazené obcí, byly p evedeny na Kun ickou 
s.r.o.

Hospoda ení roku 2011 bylo uzav eno dne 31. 5. 
2012 a  potvrzeno da ovým poradcem. Dne 4. 
6. 2012   bylo P iznání k dani právnických osob 
za rok 2011 p edáno Finan nímu ú adu.

Stav k 31. 12. 2011
Základní kapitál 200 000 K ; Dlouhodobý hmot-
ný majetek (projekt ADO-zma ená investice)  2 
824 283 K ; Pohledávky  1 135 824 K ;  Závaz-
ky  639 279 K ; Nesplacený úv r od obce 2 408 
350,-K ; Výnosy v roce 2011 celkem  923 396 K ; 
Náklady v roce 2011 celkem  2 893 225 K .  Zastu-
pitelstvo obce na svém X. zasedání konaném dne 
20. ervna 2012 pov ilo kontrolní výbor provede-
ním kontroly innosti Kun ické s.r.o. za rok 2011 
– v termínu do konce zá í 2012. Hlavní úkoly do 
konce roku 2012: 1. Docílit plánovaného po tu ka-
naliza ních p ípojek; 2. ešit ztráty vody ve vodo-
vodním ádu; 3. Dokon it up es ování vodovodní 
sít ; 4. Do ešit problém zma ené investice.  Ivan 
Blažek, jednatel spole nosti Kun ická s.r.o.

Vyhodnocení  roku 2011 Kun ická s.r.o.

V pond lí 11. ervna navštívila naši mate skou školu senátorka Eva Richtrová. Shlédla pásmo V pond lí 11 ervna navštívila naši mate skou školu senátorka Eva Richtrová Shlédla pásmo
souboru Dol ánek – emesníci, rozdala d tem dárky a krátce podiskutovala se zam stnanci ma-
te ské školy, editelem ZŠ a starostou obce o aktuálním d ní nejen v naší obci. 
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Josef Vyroubal ........................................................................................................  89 let
Miloslav Jal vka ....................................................................................................  83 let
Otilie Martináková ................................................................................................  82 let
Jaroslav unta .........................................................................................................  82 let
Ludmila Maralíková ...............................................................................................  80 let
Ludmila Bartošová ..................................................................................................  80 let
V dunka  Wawroszová ...........................................................................................  75 let
Bed iška Dostálková ..............................................................................................  70 let
Pavel Švajka .............................................................................................................  65 let
Anna ezní ková ....................................................................................................  65 let
Marie Nev ivová .....................................................................................................  65 let
Zden k Jurák ............................................................................................................  60 let
Karel K ivák ............................................................................................................  60 let
Marcel Matušák .......................................................................................................  60 let

Jubilanti srpen 2012 
Ludmila Kociánová .................................................................................................  89 let
František Zika ..........................................................................................................  88 let
Marie Valášková ......................................................................................................  87 let
Marie Bordovská .....................................................................................................  83 let
Horst Trebuna ..........................................................................................................  70 let
Václav Petr ...............................................................................................................  70 let
Václav Krkoška ........................................................................................................  65 let

udmila Mylková ....................................................................................................  65 let
Miroslav Jurek ..........................................................................................................  65 let
Zden k Gra ka .........................................................................................................  60 let
Zden k Dedek ..........................................................................................................  60 let
Alžb ta Krkošková ..................................................................................................  60 let
Zden k ech .............................................................................................................  60 let

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

Jubilanti ervenec 2012

Rozlou ení

Vzpomínky
V m síci ervnu jsme se naposledy rozlou ili s panem Rudolfem Kokešem.

Dne 01. ervence 2012 uplyne 6. výro í od úmrtí paní Marie Adamcové. Vzpomínají man-
žel Jan, dcera Karla s rodinou, syn Pavel s rodinou a syn Petr.

Dne 12. ervence vzpomínáme 28. výro í úmrtí našeho drahého tatínka, pana Ji ího Po-a
ledníka a 20. ervence vzpomeneme 2. smutné výro í úmrtí naši milované maminky, ba-
bi ky, paní Ludmily Poledníkové. S láskou a úctou vzpomínají synové Lumír, Ji í a dcera 
Jana s rodinami.

13. ervence 2012 uplyne 5 let od úmrtí pana Dušana Valáška a 18. 7. 2012 6 let od úmrtí 
MUDr. Stanislava Dobiáše. Vzpomíná rodina Valáškova a Dobiášova

Dne 19. 07. 2012 uplyne 6. výro í od úmrtí pana Jana Šilbacha.  Vzpomínají manželka 
Jindra, syn Marek s rodinou a dcera Silvie s rodinou.

Dne 29. ervence 2012 uplynou 2 roky od úmrtí paní Marie Šmi ákové. Kdo jste ji znali,
vzpome te s námi. Dcera Marie s rodinou.

Sbor pro ob anské záležitosti vás zve na
tvrtek 13. zá í 2012 na jednodenní zá-

jezd. Tentokrát nebude nijak daleko, v í-
me však, že se vám naplánovaná zastavení
budou líbit.
První zastávka bude v Dom  v ela
v Chlebovicích – prohlídka areálu, v e-
la ské muzeum, ukázky výroby sví ek 
z v elího vosku, posezení u medového
ob erstvení a v ela ská prodejna. Dále se
vydáme sm rem na Sta í . Bude-li p íz-
nivé po así, vystoupáme si na rozhlednu
„Okrouhlá“, (postavenou v roce 2001)
s p ekrásnými výhledy do širokého okolí
(n kdy i na Prad d). Ve Sta í i také na-
vštívíme miniarboretum manžel  Holu-
bových. Návšt va opravdu stojí za vid ní
v každém ro ním období. Odtud zajedeme
na Hukvaldy s hodinovou zastávkou. Kdo
bude chtít, využije ji k ob erstvení, nebo
si ud lá vlastní program – návšt va galé-

rií, prodejny Zdenica,vyhlášené pekárny 
kolá . Pátou zastávku ud láme v Rožno-
v  pod Radhošt m a to na dvou místech 
– v prodejn  „Sv t kamen “ s krátkým 
výkladem a samostatnou prohlídkou. 
Pak se p esuneme o 2 km dále do areálu 
UNIPAR, kde je domluvena exkurze ve 
výrobn  sví ek – a ne ledajakých!!!!, pro-
hlídka galerie a návšt va vo avé prodejny. 
Naplánovaný odjezd je v 7.30 od kostela, 
nástup po všech zastávkách sm r horní 
konec. Cena zájezdu (jízdné, vstupné) asi 
250 K . Zájemci hlaste se na OÚ u paní 
Ta ány Holušové – osobn  i telefonicky 
na tel. . 556 850 154 do tvrtku 6. zá í 
2012. V p ípad , že autobus nenaplníme 
seniory, p ibereme i další zájemce. St á-
dejte penízky, všude na vás ekají lákavé 
nabídky ke koupení hezkých a užite ných 
v cí.

Za SPOZ Z. K. 

SPOZ: Informace pro seniory
na zá ijový výlet

O zajímavých akcích TJ Sokol píšeme podrobn  na stran  8 a další snímky najdete na stranách 10 a 11.ách 10 a 11O zajímavých akcích TJ Sokol píšeme podrobn na stran 8 a další snímky najdete na straná

Ve v ela ském roce 2011 jsme mohli po-
zorovat, jak p írodní vlivy m ní práci
v ela  v radost z medového výnosu. Byl 
to rok úsp šný, bez mimo ádných hygie-
nických zásah  a to nejen v Kun icích,
ale v celé republice. Poprvé od roku 1990
se zastavily poklesové trendy a zvýšily se
stavy v elstev i po ty  v ela . Dotace
na rozvoj v ela ství se na tom ur it  vý-
znamn  podepsaly. Kun i tí v ela i, kte-
rých je 41, loni na podzim zazimovali 277 
v elstev, což je o 52 v elstev více oproti
jarnímu stavu 2011.

  V lo ském roce jsme v tšinu medu,
vyprodukovaného v Kun icích, prodali
p ímo ze dvora. V obchodních et zcích
naopak nadále a dlouhodob  p evažuji
dovážené medové sm si. Spot eba medu
v R se dlouhodob  pohybuje kolem p l
kilogramu na osobu ro n , což je polovi-
na evropského pr m ru. Sv tlé medy se
prodávaly za 110 až 120 korun, tmavý
med byl dražší a k dostání byl za cenu
kolem 150 korun za kilogram.  V kaž-
dé lidské innosti se vývoj technologií
a poznatk  rychle rozvíjí a to vyžaduje
nové investice, není tomu jinak i u v ela-

. Výrazn  nám v tom pomáhá  nan ní
dotace z obecního ú adu a to tím, že si
zakoupíme pom cky pro moderní rozvoj
ve v ela ské praxi, v etn  komunikace
a organizace mezi leny ZO.
   V Kun icích pod Ond ejníkem se snaží-
me tyto novodobé poznatky ešit širokým

dialogem, tak aby všech 41 našich v e-
la  m lo pocit a možnost se v solidních 
výsledcích naší ZO vid t a ovliv ovat je. 
P ijali jsme usnesení, že veškerá naše 
jednání výboru a sch zí jsou p ístupná 
všem len m a ob an m, kdo projeví 
o tuto problematiku zájem. Termíny 
s programem jsou zve ejn né na inter-
netu, v etn  dalších informací jako jsou 
seznamy v ela  s telefonními a interne-
tovými ísly, adresami (http://kun icepo.p p
cz/spolky/v ela ip y )
  Letošní zima byla pro v ela ství velmi 
p íznivá, což by se m lo projevit na pro-
dukci medu. Po prvních jarních prohlíd-
kách se zdá, že rok 2012 bude pro v ela e 
p íznivý, pot ebujeme to a držíme si palce. 
Dovolím si, touto cestou, požádat ob any 
o pomoc p i zlepšování v elího životního 
prost edí. Sou asná spole nost podpo e 
v ela ství, vzhledem k jeho významu, 
hodn  dluží. Jestli se ptáte jak pomáhat 
– jednoduše - sta í vysadit n jaký strom, 
ke ík kv tinu atd. Monokulturní zem d l-
ská výroba v naší obci snížila a zmenšila 
potravinovou základnu pro v elí rozvoj. 
Dopln ním pomoci je i likvidace (odstra-
n ní) „jmelí“ z lipových a jiných strom . 
Na záv r chci pod kovat všem v ela m, 
funkcioná m ZO SV a pracovník m 
obecního ú adu za dobrou spolupráci a  -
nan ní podporu. Ob an m dop át dosta-
tek lé ivých v elích produkt  z naší p íro-
dy a to v požadovaném množství a kvalit .  

Ing. Antonín Žák - p edseda

V ela i mají za sebou úsp šný rok
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V ervnu prob hlo vyhodnocení 16. ro -
níku výtvarné a literární sout že, kterou
již pravideln  každým rokem vyhlašuje 

SOP v Kun icích pod Ond ejníkem. 
Letošní téma sout že s názvem „Co se 
d je v tráv “ oslovilo opravdu velmi 
mnoho d tí. Protože je již pravidlem, že 
sout že se ú astní i d ti z okolních škol, 
hodnotily se práce nejen našich školák .

Výtvarné práce: 
I. kategorie – MŠ: 1. místo: Petr Vykrut 
ZŠ a MŠ Karla Svolinského; 2. místo: 
Markéta Menšíková, ZŠ a MŠ Karla Svo-
linského; 3. místo: Karolína Polohová, ZŠ 
a MŠ Karla Svolinského; Zvláštní cena: 
spole ná práce d tí MŠ KS, Kun ice pod 
Ond ejníkem.
II. kategorie – žáci 1. – 2. ro níku:1. mís-
to: Anna Janasová, ZŠ a MŠ Karla Svolin-
ského; 2. místo: Jáchym Šebela, ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského;  3. místo: Lucie Cho-
van íková, ZŠ a MŠ Karla Svolinského.
III. kategorie – žáci 3. – 5. ro níku: 1. 
místo: Anna Zádrapová, ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského; 2. místo: Martin Adamec, 
ZŠ a MŠ Karla Svolinského; 3. místo: 
Tereza Urbánková, ZŠ a MŠ Karla Svo-
linského.
IV. kategorie – 6. a 7. ro ník: 1. mís-

to: Lucie Blažková, ZŠ a MŠ Karla Svo-
linského; 2. místo: Kristýna Kociánová, 
ZŠ Tyršova, Frenštát pod Radhošt m; 3. 
místo: Ji í Klimš, ZŠ a MŠ Karla Svolin-
ského.
V. kategorie – 8. a 9. ro ník: 1. místo: 

Viktorie Šupolová, ZŠ a MŠ Karla Svolin-
ského; 2. místo: Radek ezní ek, ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského; 3. místo: Radek Kut-
ák , ZŠ Tyršova, Frenštát pod Radhošt m.

Literární tvorba:
I. kategorie 1. místo: Helena Greinec-
kerová, ZŠ a MŠ Tyršova, Frenštát pod 
Radhošt m; 2. místo: Ond ej Polách, ZŠ 
a MŠ Tyršova, Frenštát pod Radhošt m; 
3. místo: Natálie Laura Myná ová, ZŠ 
a MŠ Karla Svolinského. 
II. kategorie: 1. místo: David Hutín, ZŠ 
a MŠ Karla Svolinského; 2. místo: Lucie 

Blažková, ZŠ a MŠ Karla Svolinského; 
3. místo: Klára To  ová, ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského.
III. kategorie: 1. místo: Jakub Šafá , ZŠ 
a MŠ Karla Svolinského; 2. místo: Šimon 
Bartoní ek, ZŠ a MŠ Karla Svolinského; 
3. místo: Libor Šmajstrla, ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského.
6. ervna byla v Galerii Karla Svolinské-
ho zahájena výstava t chto prací a úsp š-
ným tv rc m byly p edány p kné ceny. 
Slavnostní atmosféru pomohly vytvo it 
d ti z mate ské školy, které vystoupily se 
svým programem. M. Jurková

Výtvarná a literární sout ž

Myslivecká vycházka ke krmelci.M li ká há k k k l i V úterý 19. 6. si vyšel myslivec Leoš ezní ek na obhlídku ke krmelci u vysíla e. P idali seV út ý 19 6 i š l li L š í k bhlídk k k l i íl P id li
k n mu také malí obdivovatelé p írody se svými rodi i. Cestou se dozv d li, nejen co by m l um t, znát a ctít správný myslivec, 
ale hlavn  spoustu informací o zví atech, která žijí v lese. Hanka Ka ová z Mladých ochránc  p írody Kun ice pak pro d ti 
p ipravila pár zajímavých aktivitek. Procházka do lesa s mysliveckým povídáním pro d ti byla první, ale ur it  ne poslední. 
P íšt  se ur it  zase p idejte!
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HOSP DKA NA MARALÁKU 
VÁS ZVE NA TRADI NÍ VYSTOUPENÍ

TRAVESTI SKUPINY
DIVOKÉ KO KY

Dne 14. 7. 2011; od 19:00 hod; vstupné 150 K
Více info na tel 556 850 850 a www.hospudkanamaralaku.cz

Hosp dka na Maraláku; Kun ice pod Ond ejníkem 372
Otev eno denn  od 10:00

NOV  TO ENÁ ZMRZLINA
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Nabízím  ZEMNÍ PRÁCE:
- obkopávání budov
- izolace základ  dom
- zemní a výkopové

práce strojem 
(výkopy, základy, 
p ípojky, bazény, 
podklady pod 
zámkové dlažby,
chodníky, terénní úpravy) F-M, 
tel.: 774 681 700, 775 637 265

ŽUMPA 12 m3 - 37.500 K
1komorová železobetonová 

cena v etn  dopravy 
do 20 km od Frýdku-Místku, 

výkopu, osazení, zahrnutí; tel: 608 877 165

Nabízíme:
- stavby rodinných dom
- zateplení fasád a išt ní fasád
- zámkové dlažby a sádrokartony
- omítky, obklady, dlažby
- stavby plot  a zemní práce pásovým bagrem

áádkkoová innzeercce
PRODEJ PALIVOVÉHO D ÍVÍ – BUK

Sklad Trojanovice – Bystré. D íví naštípané, na ezané na prostorové 
metry (rovnané), špalky. Možnost dovozu odb rateli. 

Telefon: 603 315 738
* * * * * * * * * * *

Získejte analýzu stavby t la a za n te hubnout do plavek!
www.hubnete.cz/chm, tel: 736 772 346

Spole nost Kun ická s.r.o. zajiš uje pro
obyvatele obce prost ednictvím níže
uvedených  rem, vývoz odpadních vod 
z žump, pop . fekálních jímek a septik
rodinných domk  a rekrea ních chat. Zcela
vylou en je vývoz odpadních vod s p ím sí
mo vky, p ípadn  jakéhokoliv oleje nebo
chemikálií. Obyvatelé obce, kte í o tuto
službu projeví zájem, mají možnost se ob-
rátit na pana Petra Nikla tel. 604 693 404,
pana Zby ka Svobodu tel. 734 635 117
nebo pana Ji ího Turon  tel. 774 166 440,
kte í Vás následn  /podle domluvy s ob-
sluhou OV, p. Kubínem tel. . 734 412
707/ budou kontaktovat a sd lí Vám termín
odvozu. Uvedení odvozci mají sjednanou

smlouvu s Kun ickou s.r.o. a odpovídají za 
obsah odpadních vod, dovezených na OV. 
Kanalizace a OV pracuje v sou asné dob  
ve zkušebním provozu. Množství doveze-
ných odpadních vod na OV je omezeno 
technologem. B hem jednoho týdne je zde 
možné dovézt jen 20 m3 odpadních vod. 
Cena za 1m3 odpadních vod z jímky bez
odtoku (žumpy - „živá kultura“) je 58,-K  
bez DPH, cena za 1m3 ze septik , domácích
istíren apod. (v tší obsah kal ) je 150 K  

bez DPH. K této cen  si odvozci p ipo ítají 
náklady na dopravu, pop ípad  manipulaci, 
podle svých ceník .

Tomáš Hrubiš,
starosta obce a jednatel Kun ické s.r.o.

Datum 1 x za 2 týdny
28. ervna dolní
5. ervenec horní
12. ervenec dolní
19. ervenec horní
26. ervenec dolní

2. srpen horní
9. srpen dolní
16. srpen horní
23. srpen dolní

30. srpen horní
6. zá í dolní
13. zá í horní
20. zá í dolní
27. zá í horní
4. íjen dolní
11. íjen horní
18. íjen dolní
25. íjen horní

1. listopad dolní

8. listopad horní
15. listopad dolní
22. listopad horní
29. listopad dolní
6. prosinec horní

13. prosinec dolní
20. prosinec horní
27. prosinec dolní

Svozový kalendá  komunálního odpadu na 2. pololetí 2012 Kun ice pod Ond ejníkem
Svozový den: tvrtek

Sb r nebezpe ného a velkoobjemového
odpadu bude proveden 15. 9. 2012

Vývoz odpadních vod do OV

ORDINACE MUDr. CHOVAN ÍKA O PRÁZDNINÁCH
ervenec: 9.7. -16. 7. 2012 /bude p ítomna v ordinaci pouze sest-

ra pro výdej recept  a krevní odb ry/PO 12.00-15.00; ÚT-PÁ  7.00-12.00
Srpen: ordinace uzav ena 20. 8. - 31. 8.2012.  Zastupovat bude MUDr. Pachman - e-
ladná 1 - tel. 558 684 044. Ordina ní doba: PO, ÚT, T  7.30-13.00; ST 14.00-18.00; 
PÁ 7.30-12.00. Tel. pro akutní p ípady: 155 RZS; 558 415 991  LSPP  nemocnice 
Frýdek /nevyjíždí k pacientovi/PO-PÁ 17.00-21.00; SO,NE  8.00-22.00

Vzhledem k vysokému po tu nep ijatých d tí 
(17) zastupitelstvo obce rozhodlo o navýšení 
kapacity mate ské školy. Bylo zvoleno 
ešení obnovením provozu v „dolní školce“. 

V tuto chvíli probíhají pot ebné kroky ke 
znovuobnovení provozu v budov  tzv. „dolní 
školky“.  Vycházíme tak vst íc poptávce, 
protože jsme p esv d eni o tom, že investice 
do vzd lání a do dobrého zázemí pro d ti 
je nevy íslitelnou investicí do budoucna. 

editelství ZŠ a MŠ Karla  Svolinského 
vyhlašuje dodate ný zápis do mate ské školy, 
který se bude konat dne 25.7. 2012 od 16.00 
– 17:00 v zasedací místnosti obecního ú adu

NOVÁ MÍSTA 
V MATE SKÉ ŠKOLE



Je radostné, že se nám postupn  zvy-
šuje po et studánek s nezávadnou 
pitnou vodou, ale i istota n kterých 
vodních tok , kde v minulosti tekly 
i fekálie s p emírou saponát .  Již 
léta provádíme rozbory vody ve stu-
dánkách na turistických trasách, kde 
zjiš ujeme obsah mikroorganism  
a srovnáváme protokolární vyšet e-
ní zda dodaný vzorek vody vyhovu-
je mikrobiologickým ukazatel m. 
Jestli pitná voda má mén  bakterií 
a je bez Escherichie coli. Tradi n  
je kvalitní voda ve studánkách na 
Smrku jak u Hubertky tak u Klínské, 
ale i Cyrilka a Bo kula letos obstá-
ly. V Kun icích pod Ond ejníkem 
nás p ekvapila svou kvalitou vody 
studánka na Holubjance, ale zarmou-
tila nás studánka na Leopoldce vý-
skytem koliformních bakterií. Tyto 
rozbory provádíme i soukromník m, 

kte í nás o to požádají za 300 korun. 
Sou asný vztah k životnímu prost e-
dí není uspokojivý, zvláš  pokud si 
myslíme, že p íroda pat í jen nám 
k zajišt ní našeho pohodlí.  V mnoha 
p ípadech to pocítíme na problémech 
se svým zdravím, nebo zdravím 
svých blízkých.  Je p íjemné nemy-
slet na své zdravotní problémy, nebýt 
pánem svého života, spoléhat jen na 
léka e a lé itelé a ekat na slibovaný 
p íchod zdraví. Nesmíme se smí it 
s p íznaky choroby, jen využívat lé-
ka ské pomocí, ale aktivita sm ující 
k vít zství nad nemocí je jen na nás. 
Vždy  nemoc je p evážn  produkt 
chyb v životospráv !! Bojujme proti 
depresím radosti z každého prožitého 
dne, jako by byl náš poslední. 

Miloslav Šruba , jednatel 
Pozemkového spolku Podbeskydí 
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Kulturní komise srde n  zve na DEN OBCE, který se bude konat dne 
8.9.2012 v areálu TJ SOKOL. Program v pr b hu m síce srpna na samo-
statných plakátech a na internetu. Už nyní se ale m žete t šit na aktivity 
pro d ti, sportovní utkání, vystoupení d tí ZŠ a MŠ, vystoupení skupiny 
Galerie, aktivity místních spolk  a sdružení, dobré ob erstvení. Vše za-
kon íme  tane ní zábavou pod taktovkou zde oblíbené skupiny ARRION. 

Vzhledem k zjišt nému výskytu
azbestu na n kterých školách v naší
republice a následnému ešení této
problematiky na r zných úrovních
a probírání v r zných médiích, roz-
hodla rada obce, že také neponechá-
me nic náhod . P ed zahájením plá-
nované rekonstrukce školy (zateplení
a vým na oken) zadala prom ení p í-
padného výskytu azbestu v budov
naší školy. Abychom znali skute ný
stav, nebo  budova byla stav na p ed 
více jak t iceti léty a z dokumentace

to nezjistíme. A hlavn  proto, aby-
chom na 100 % v d li, že naše d ti 
navšt vují nezávadnou školu. V mi-
nulých dnech provedla autorizovaná 
 rma m ení a po vyhodnocení to-

hoto m ení m žeme konstatovat, že 
nam ené hodnoty jsou v po ádku 
a spl ují p ísné hygienické limity. 
Protokol o m ení je k nahlédnutí 
u editele školy nebo u z izovatele - 
na obecním ú ad . 

Lumír Poledník,
místostarosta obce

Dospodu kompostu pat í hrubší a vzdušný ma-
teriál, který umožní provzdušn ní kompostu 
a odtok p ebyte né vody. Nem l by však chyb t 
i ve vyšších vrstvách (nadrobno nasekané nebo
nadrcené v tve z pro ezávky strom  a ke , d ev-
ní št pka, hobliny, d evnaté stonky kv tin apod.).

ím pest ejší je skladba materiálu ke komposto-
vání, tím lépe. Materiál ke kompostování dob e 
promícháme: 

vlhké se suchým
porézní materiál z hutným
„hn dé se zeleným“ = uhlíkaté s dusíkatým - ím
starší, tmavší a d evnat jší materiál máme, tím je
v n m obsaženo více uhlíku, ím je materiál er-
stv jší, š avnat jší a zelen jší, tím obsahuje více
dusíku. Z toho plyne vysv tlení, že samotnou
trávu kompostovat nelze. Jedná se o dusíkatou,
málo strukturní složku. Na kompostu pak dochází 
ke hnití a zápachu, proto je dobré míchat ji s ji-
ným materiálem, nap . d evní št pkou nebo listím
z p edchozího roku.

K rychlejšímu nastartování tlení m žeme p i-
míchat zralý kompost, p ípadn  hn j (nejlepší je 
od slepic nebo holub , ale m že být i od jiných
zví at krom  ps  a ko ek). Dob e promíchaná 
kompostová hromada nebo obsah kompostéru 
bohatý na r zné druhý látek však jen z ídkakdy
pot ebuje dodat urychlova . 
P idáním zeminy se organická hmota naváže na

jílovité minerály, ímž vzniká vysoce kvalitní
humus.
Pravideln  kontrolujeme správnou vlhkost kom-
postu.
Správn  založený kompost se za ne do dvou dn
po založení zah ívat na teplotu p es 50°C, což je
zp sobeno vysokou aktivitou mikroorganizm .
Tato tzv. horká fáze m že trvat n kolik dní, ale
i n kolik týdn . Dochází p i ní k hygienizaci
kompostu, to jest ke zni ení semen plevel  a zá-
rodk  chorob. Po dosažení maxima teplota po-
zvolna klesá. Aby k hygienizaci došlo, je pot eba
na kompost p idávat v tší množství materiálu
najednou. 
Vlivem intenzivního tlení si materiál sedá a sni-
žuje se i možný p ísun vzduchu. Hromadu proto
po 1 až 2 m sících p ehodíme a znovu promíchá-
me.

erstvý kompost m žeme získat za 2 - 6 m síc ,
vyzrálý kompost za 6 - 12 m síc .

Základní pravidla jako je r znorodá skladba ma-
teriálu, optimální vlhkost a dostatek 
vzduchu je t eba dodržet ve všech ty-
pech kompostér  – i plastových.
Sledování procesu kompostováníp p
Vlhkost – Správnou vlhkost ur íte podlet
orienta ní zkoušky. Vezm te komposto-
vaný materiál do ruky a zmá kn te ho
tak pevn , jak to jde. P i optimální vlh-
kosti se nesmí mezi prsty objevit voda.
P i otev ení p sti však musí materiál
z stat pohromad  ve form  „knedlíku“.
Pokud je kompost p íliš vlhký, je vhod-
né jej p ehodit a p idat suchý materiál
(nap . piliny). Pokud je kompost suchý,
je vhodné ho vlh it užitkovou vodou. 
Vzduch – Bakterie a houby pot ebují ob-
rovské množství kyslíku. Pro dostate ný
p ísun vzduchu je kompost vhodné po 4

– 8 týdnech po jeho založení p ehodit.
Teplota – Vyšší teplota materiálu v po áte ních
týdnech po založení kompostu je d kazem dobrého
pr b hu kompostování. Skute nost, že se materiál
zah ívá, lze poznat vsunutím ruky do kompostu.
Pokud se materiál nezah ívá, pak je pravd podobn
hodn  suchý, nemá vyhovující složení nebo ho není
dostate né množství. 

Osázení kompostu - Kompost m žete osadit rostli-
nami jako jsou tykve, cukety, okurky. Listy vytvo í 
ochranu p ed letním sluncem a pokud bude osázen, 
ur it  nezapomenete zkontrolovat, zda nepot ebu-
je zalít. P i osazování se musí do kompostu ud lat 
jamky a vyplnit je zeminou, aby m ly rostlinky pro 
za átek oporu a výživu.
Co s pose enou trávou?p

Pose ená tráva je v ný problém velkých zahrad. 
Zde pár tip , co s ní:

Obsypat trávu jako mul  kolem stromk . Nem la 
by se však dávat p ímo ke kmínku, m že zp so-
bit poškození stromku. Nejlépe je kolem kmínku 
nechat v mul i mezeru (asi 10 cm kolem kmínku 
bez mul e).
Pose enou trávou mul ovat zeleninu – zahrádká i 
mají výborné úsp chy zejména u raj at nebo pa-
prik.
Po ídit si mul ovací seka ku. Obavy, že se tráv-
ník zanese plstí jsou zbyte né, tráva se rozseká 
na drobnou dr , ta se dostává p ímo ke ko en m 
trávy, rozkládá se, trávu hnojí a zárove  zabra u-
je úniku vláhy ze zem . Anglický trávník od této 
metody ne ekejte, výsledkem je solidní rekrea ní 
trávník.
N kte í zahrádká i shrabávají proschlou trávu do 
pásu a na ja e, když je tráva celkem zahnilá, do 
ní sází brambory. Prý rostou rychleji jak ve foli-
ovníku.
Trávu lze kompostovat v r zných typech kom-
postér . Pokud však p idáme do kompostéru na-
jednou velké množství trávy a po ádn  ji nepro-
mícháme s jiným odpadem, velmi rychle slehne. 
M že se stát, že ádn  zetlí pouze na povrchu hro-
mady, ale uvnit  dojde k hnití, které vyprodukuje 
kašovitou zapáchající hmotu. erstvou trávu je 
tedy nezbytné prokládat suchými materiály, jako 
jsou sláma, št pka, spadané lo ské listí i skarto-
vaný papír, ímž se masa trávy rozlepí, provzduš-
ní a lépe se s ní bude manipulovat. Samoz ejmostí 
by m lo být prohazování, provzduš ování i dle 
pot eby zalévání kompostu. Nem lo by se pak 
stát, že by kompost zapáchal. 
Dle domluvy s místostarostou obce bude možné 
istou pose enou trávu vozit do kontejneru ke ško-

le. Pro bližší informace se obracejte na n j. -kžp-

K hl jší á í l í ž i 8 ýd h

Základní pravidla kompostování

DEN OBCE 

Azbest se v naší škole 
nevyskytuje

Ne ekejme od p írody víc, než 
si zasloužíme!
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V areálu TJ Sokol Kun ice pod Ond ejníkem se 
v sobotu 23. 6. 2012 od 08.00 hod. konal jubilejní 
X. ro ník „Kun ického poháru v malé kopané“ 
(malá kopaná = menší h išt  20x50 m, menší bran-
ka 2x4 m, hrá i 5+1 st ídání hokejový zp sobem). 
Za velmi p íjemného po así se sjelo 11 teamu z ce-
lého kraje (F-M, Frýdlant n. O., Štramberk, Fren-
štát p. R., Trojanovice atd.), které jsme vylosovali 
do dvou skupin. Po odehrání 25 zápas  (2x12min.)
v základních skupinách postoupili do dalších boj  
v semi  nále vít z a druhý v po adí obou skupin. 
Do semi  nále se probojovali Sokol Frenštát, Kom-
bajn Trojanovice, City Taem a FC Slavoj Hranolky, 
souboj t chto teamu ur il, kdo p jde do  nále a kdo 
bude hrát o t etí místo. V p estávce, než za aly zá-
pasy o kone né po adí, se odehrál již tradi ní ma  

o „D ravou kopa ku“ mezi teamy Slza a FC co 
se im nechce. Po velmi vyrovnaném a tuhém boji 
na konec p ipadla putovní D ravá kopa ka teamu 
Slza, za který hráli naši kun i tí internacionálové 
a také nejstarší hrá  turnaje Petr Pícha. V následu-
jícím zápase o t etí místo se utkal lo ský vít z City 
team proti FC Slavoj Hranolky. V tomto souboji vy-
hrálo dravé mládí nad unavenými hv zdami kun-
ického fotbalu zasloužen  3 : 1 a odnáší si pohár 

za t etí místo a navíc naše odborná porota složená 
výhradn  n žným pohlavím rozhodla, že cenu pro 
nejhez ího hrá e turnaje si odnáší hrá  City teamu 
Lukáš Borák.
Finálový zápas mezi teamy Sokol Frenštát a Kom-
bajn Trojanovice se odehrál p ed velmi po etnou 
diváckou kulisou, která byla sv dkem opravdového 

vrcholu turnaje. Kombajn m l po celý zápas více ze 
hry, kdy p esnými p ihrávkami rozebírali obranu 
Sokola a nebýt vynikajícího výkonu branká e Radka 
Šimary (vyhodnocen nejlepším branká em turnaje) 
rozdíl ve skóre by byl mnohem v tší. Na vít zství 
Kombajnu 3 : 1 se velkou m rou podíleli nejlepší 
hrá  turnaje Bordovský Martin a Telnar Mário nej-
lepší st elec turnaje s 13-ti góly a zárove  nejmladší 
hrá . Záv rem musím pod kovat všem sponzor m: 
Revin, Frensport, Komax, Jurek S+R, Petr Josef, 
Petr Bohdan, Petr Tomáš, K enek Tomáš, bez jejich 
 nan ní a materiální podpory se akce tohoto rozsa-

hu nedá uskute nit, a samoz ejm  musím pod kovat 
všem ob tavým len m fotbalového oddílu za velmi 
dob e odvedenou práci bez nároku na honorá .

Za fotbalový oddíl Karel Sv telský

V sobotu 26. kv tna jelo 11 našich závodník  
a 2 rozhod í do Stonavy, kde se konalo kraj-
ské kolo v atletickém ty boji. Za krásného
po así všichni bojovali o nejlepší umíst ní. 
Naši reprezentanti dopadli takto: 1. místa 
obsadily Natálie-Laura Myná ová a Anna-
-Marie Holušová, 2. místo si vybojoval Voj-

t ch Mráz a 3. místa Jan Knapek a Michael
Jurek. Na stupn  vít z  nedosáhli: M. Ma-
jerek (4.), K. Mrázová (5.), D. Šigutová (5.),
E. Majerková  (6.), Š. Šebela (6.) a J. Šebela
(7.). Republikového  nále, které se konalo 2.
ervna v Brandýse nad Labem, jsme se letos

z  nan ních d vod  nezú astnili.

Po úsp šném krajském kole medv dí stezky 
v Rybím jsme v pátek 8. ervna nastoupili do au-
tobusu a vydali jsme se do Borovice u Mnichova 
Hradišt , kde se konala republiková open sout ž 
„Medv dí stezkou. Z Kun ic jelo 17 závodník , 2 
vedoucí – Eva erná, Radim Jurek, 3 rozhod í – 
Zuzana Majerková, Kristýna Vyroubalová a Mar-
tin Krskoška a jako krajský vedoucí Vít Majerek. 
Cesta byla dlouhá a únavná, protože krom  Palko-
vických závodník  jsme do autobusu p ibírali ješ-
t  závodníky z regionu Nový Ji ín a Opavska. Na 
místo jsme dorazili ve er p ed osmou hodinou. Po 
ve e i jsme se ubytovali a rozhod í šli na poradu 
p ed závodem. N které d ti si ješt  opakovaly uzly, 
stromy zví ata a ostatní v ci k závodu. V sobotu 
ráno byl slavnostní nástup a poté za al samotný zá-
vod. Tohoto republikového  nále se zú astnilo 134 
dvou lenných hlídek a tak se startovalo od rána až 
do cca 17 hodin. Náš kraj startoval mezi 11 – 13 
hodinou. Tra  byla velice náro ná, dlouhá 5,6 km 
a vedla kopcovitým terénem, který se st ídal s t ž-
ko p ístupným. Naše hlídky si vedly velice slušn  
a tra  zvládly s p ehledem a hlavn  bez zran ní. 
Po zvládnutí závodu d ti relaxovaly v krásném pro-

st edí sportovního areálu, využily krytého bazénu, 
plážových h iš , kde hrály volejbal, ringo, kubbe, 
badminton, n kte í si vyzkoušeli horolezeckou st -
nu. Po ve e i si zahráli ješt  n jaké hry a pak se 
aspo  trošku vyspat.

V ned li ráno bylo vyhlášení výsledk , které pro 
Kun i any a celý Moravskoslezský kraj bylo velmi 
p íjemné. Z Kun ic si zlatou medaili a tím i titul 
Mistr  republiky vybojovaly hlídky ve složení: 
Eliška Majerková a Natálie-Laura Myná ová, 
Jakub Svítil a Vojt ch Mráz, Kryštof St álka 
a Robert Polách, 2. místa: Jan Majer a Tomáš 
Jurek, Karolína Vyroubalová a Michael Jurek. 
Na medailová místa nedosáhli a 4. místa obsadi-
li: Markéta Vyroubalová a Julie Poláchová, Da-
vid Sladký a Jan David, 5. místo Denisa Šigutová 
a Barbora Slívová a 7. místo Miroslava ajánko-
vá, která b žela s palkovickou závodníci Zuzanou 
Kunzovou. T mito výsledky jsme velkou m rou 
op t p isp li k celkovému vít zství Moravskoslez-
ského kraje, které se letos bohužel nevyhlašovalo. 
Výsledky našich kun ických reprezentant  zaslu-
hují uznání a nem ly by se brát jako samoz ejmost, 
protože není v Kun icích mnoho oddíl , které mají 

ve svých adách mistry republiky, a  v amatérské 
sout ži. Pro sporty na této úrovni se nedostává 
mnoho pen z. V lo ském roce i p es urgence v Pra-
ze se pro nedostatek pen z republikové sout že ne-
konaly. Letos sout že prob hly, ale t lovýchovné 
jednoty si závody musely zaplatit v celém rozsahu. 
Pro naši TJ republikové závody vyšly na 1.550,-
- K  na závodníka. Z této ástky rodi e zaplatili 
700,-- K  na jedno dít  na stravu a ubytování. 
Ostatní platila TJ (startovné + dopravu). Nejsou to 
malé ástky a doufáme, že i v p íštím roce budeme 
mít peníze, abychom se mohli takovýchto sout ží 
zú astnit. Musíme pochválit všechny naše závod-
níky za jejich p ístup k sout ži a p íkladné chování 
b hem celých t í dn . Pod kování pat í také našim 
mladým cvi itel m Martinu Krkoškovi a Kristýn  
Vyroubalové, kte í jako bývalí mist i republiky 
nyní zastávali funkci rozhod ích. Dík pat í rov-
n ž panu Glembkovi za dopravu na závody. Cht li 
bychom pod kovat všem našim závodník m, kte-
í nás v letošním školním roce reprezentovali jak 

v atletice, tak v medv dí stezce a p ejeme hodn  
úsp ch  i v dalších letech. Sláva vít z m a est po-
raženým!!!  Zuzana a Vít Majerkovi

V sobotu 23. ervna se v areálu TJ konaly oslavy u p í-
ležitosti 150. výro í Sokola a 20. výro í ASPV. V do-
poledních hodinách probíhal 10. ro ník Kun ického 
poháru v malé kopané. V 15.00 byly o  ciáln  oslavy za-
hájeny. Po krátkém projevu p edsedy TJ pana Majerka 
byla p edána r zná ocen ní zasloužilým len m TJ a to: 
Františku Ká ovi, Karlu Sv telskému, Ing. Miroslavu 
Kokešovi, Ing. Petru Tobolíkovi, Danuši Svobodové, 
Božen  Klímkové, Miroslav  Macurové, Ev  Šigutové, 
Zde ce K enkové a Elišce Valáškové.
Po zahájení se sout žilo na všech frontách jak na fotba-
lovém h išti tak za t locvi nou, kde d ti i dosp lí st íle-
li, vrhali kouli, zdolávali lanové p ekážky, p ekážkové 
dráhy, hráli woodball, kuželky a pro nejmenší byla za 
každou disciplínu malá sladkost. Velký úsp ch m la 
prohlídka dobových fotogra  í, kronik a soukromé sbír-
ky odznak  a pohlednic ze všech Sokolských slet  pana 
Jaroslava Michny. Také ob erstvení bylo bohaté. Podá-
val se guláš, zel a ka, grilované klobásy a v cukrárn  
se prodávaly kolá e, zákusky a jiné pochutiny. V 17. ho-
din za ala k poslechu i tanci hrát reprodukovaná hudba. 
V podve er bylo vyhlášení ve vrhu koulí v kategoriích 
dorostenky, dorostenci, muži a ženy. Potom následovalo 
vyhlášení 10. ro níku Kun ického poháru v malé ko-
pané. O kterém Vás bude informovat p edseda fotbalu 
Karel Sv telský.

Ve 22. hodin ozá il oblohu krásný oh ostroj – bylo se na co dívat. Poté probíhala zábava 
a bavili se všichni, až se všechno vypilo a sn dlo. Po así nám na tuto akci p álo a dou-
fáme, že se akce líbila všem návšt vník m a sportovc m. Pokusíme se v budoucnu na 
tuto akci navázat. Velké pod kování pat í všem organizátor m a fotografu panu Zde ku 
Šruba ovi. P edseda TJ Vít Majerek

X. ro ník Kun ického poháru v malé kopané

Republikové  nále medv dí stezka

Oslavy 150. výro í Sokola
a 20. výro í ASPV

Krajské kolo v atletice

Poznámka redakce: snímky z uvedených akcí
jsou také na stranách 3, 10 a11.

V nedávné dob  byly spušt ny stránky www.
kuncicetv.cz, na t chto stránkách jsou umís-
t ná videa týkající se Kun ic pod Ond ejní-
kem. Pro uložení je použito služby YOUTU-
BE. Najdete zde i videa z nedávno konaných
akcí, o kterých píšeme v t chto novinách
– nap . d tský den, vernisáž výstavy SOP

Skalka atd. Cílem je jinou formou informo-
vat o kulturním a spole enském d ní v obci.
Pokud vlastníte videa tykající se Kun ic pod 
Ond ejníkem a jste ochotni se o n  pod lit 
s ostatními, tak je m žete nahrát na Youtube
a odeslat odkaz na email kuncicetv@gmail.
com. Martin Urbánek

VIDEA O D NÍ V OBCI



Letošní šestý ro ník se konal dne 
3. 6. 2012 v areálu školy. Klub 
MTB Ond ejník po ádá tento 
závod pro d ti v rámci MDD. Od 
roku 2010 p ibyly i závody pro 
muže a ženy a na naléhání rodi  
prob hl i závod malých d tí na 
odrážedlech. Náš závod se po-
prvé konal až po D tském dnu, 
který po ádá SRPdŠ p i ZŠ a MŠ 
K. Svolinského v Kun icích pod 
Ond ejníkem. Využili jsme pro-

to zázemí, které zde vytvo il 
výbor SRPdŠ. Velmi ochotn  
se manželé N mcovi a manželé 
Kucha ovi postarali o ob erstve-
ní i o obsluhu techniky. To nám 
pomohlo p i organizování našich 
závod  a za to jim moc d kuje-
me. Cht li bychom vyzvednout 
i pomoc paní u itelky Sladké, 
která zajiš ovala zdravotní za-
bezpe ení.
Krásné slune né po así p iláka-

lo do naší obce tém  100 ma-
lých i velkých závodník  a jejich
po etný doprovod. Op t nás
moc pot šilo, že jsme mezi nimi
zahlédli i závodníky z Kun ic
pod Ond ejníkem, a to v mnoha
kategoriích i na stupních vít -
z . Závod probíhal plynule, bez
zbyte ných prostoj . Závodníci
startovali po jednotlivých ka-
tegoriích od t ch nejmenších
po dosp lé na tratích dlouhých
1 – 16 km. Krátce po dojezdu
posledního závodníka do cíle
prob hlo vyhlášení výsledk .
První t i závodníci v d tských,
mládežnických i dosp lých ka-
tegoriích byli odm n ni medailí,
diplomem a v cnými cenami.
Celkem se sout žilo ve 13 kate-
goriích. Velmi nás pot šila spo-
kojenost závodník  i rodi  d tí,
kte í si už naše závody oblíbili
a jezdí k nám i z v tších dálek. Je
to pro nás motivací k uspo ádání

dalšího ro níku.
Pod kování pat í i sponzor m 
závodu – OKD, krásné vo a-
vé balí ky p ipravily Pekárna 
Lomná a Pekárna v Tiché,  r-
mám RETIGO z Rožnova pod 
Radhošt m, Triton a COMELS 
Frenštát pod Radhošt m, 

SAD Frýdek Místek, kte í 
p isp li cenami. Pán m Niklovi 
a Macurovi za umožn ní pr jez-
du po jejich pozemcích a poseká-
ni trávy na louce a Základní škole 
(OÚ Kun ice pod Ond ejníkem) 
za zap j ení areálu. Samoz ejm  
je nutno pod kovat i všem po-
adatel m, kte í tuto vyda enou 

akci p ipravili. Velmi p kné 
fotogra  e a výsledky závod  
najdete na www.mtbondrejnik.
cz D kujeme všem závodník m 
a jejich doprovodu za ú ast a t -
šíme se na všechny i dne 7. 10. 
2012 na Ond ejnickém MTB 
duatlonu v areálu BRC.
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ŠESTÝ RO NÍK ZÁVODU 
HORSKÝCH KOL SE VYDA IL

Co jsme letos sbírali?
V letošním školním roce pobíhal celoro ní sb r papíru. Poda ilo
se nasbírat 8 680 kg starého papíru. Podle množství odevzdaného
papíru dostaly d ti  nan ní odm nu nebo mohly starý papír sbí-
rat jako t ída a peníze si uložit do t ídního fondu. Další celoro -
ní akcí byl sb r PET ví ek, kterých se poda ilo nasbírat 271,5 kg.  
Odm nou pro všechny zú astn né byly krásné diplomy a nechyb -
ly ani sladkosti. Tuto sout ž  nan n  podpo il SOP Kun ice p.
O. V prostorách školy je kontejner na staré elektroza ízení, kterého
bylo v rámci projektu „Recyklohraní“ odvezeno 492 kg.

Blanka Zemánková

Pod kování za mí e
Žáci 1. t ídy mohli využívat ke správnému sezení p i vyu ování,
ale také ke cvi ení v hodinách t lesné výchovy, p t velkých mí ,
které nám v novala paní Šebelová. Krom  toho provedla krátkou
instruktáž, jak mí e správn  používat, jak na nich cvi it, abychom
m li správné držení t la, aby nás záda nebolela.
D kuji paní Šebelové za po ízení t chto mí . Mezi d tmi byly
velmi oblíbené a v ím, že je aktivn  využijeme i ve 2. t íd .

Pavlína Fišerová, t . u . 1. t ídy

Pod kování za spolupráci
B hem školního roku využili žáci 2. ro níku p i svých aktivitách
ob erstvení, které pro n  p ipravili v RS Horizont resort, sponzor-
sky zajistila p. Angerová, a v Hosp dce Na Kope ku, zajistila p.
Macurová. D kujeme také ostatním rodi m, kte í rovn ž podpo-
ili tento kolektiv sponzorsky i ú astí na organizaci t ídních akcí.

M. Jurková a žáci 2. ro .

Prv á ci na farm
Ve tvrtek 31. kv tna jsme se vydali na polodenní výlet na farmu. 
P ivítala nás paní Menšíková, ukázala nám malá telátka i statného 
býka, místnost, kde se dojí krávy a vše nám moc hezky vysv tlila. 
Její výklad zajímav  dopl oval i pan Menšík.  Po prohlídce jsme se 
p es pastviny p esunuli až k apartmán m rodiny Menšíkovy. Tam 
jsme se dozv d li informace o mléce, vid li jsme, jak se vyrábí sýr. 
Potom si d ti vyrobily vlastní máslo a pomohly také s p ípravou jo-
gurt . Zbyl nám as i na opékání párk  a ád ní na proléza kách, 
houpa ce a trampolín .  Další den nám paní Menšíková p inesla do 
školy dobroty, které jsme jí pomohli p ipravit. Všichni jsme dosta-
li jogurt, erstvý chléb s tvarohem i s naším máslem, výborný sýr. 
Zapíjelo se samoz ejm  mlékem. Bonusem pak byly sladké jahody. 
D kuji paní Menšíkové za krásný program, který pro prv á ky p i-
pravila a velmi zajímavé povídání. Mlé ná hostina, kterou jsme vlast-
n  oslavili Den d tí, byla výte ná.  Pavlína Fišerová, t . u . 1. t ídy

Dopravní sout ž mladých cyklist
M síc duben je každoro n  p ipomínán jako m síc bezpe nosti.
V tomto období jsou žáci seznamováni s pravidly silni ního pro-
vozu, žáci 4. až 8. ro níku píší dopravní testy a ti nejúsp šn jší
absolvují i jízdu zru nosti. Nejlepší ešitelé test  a zru ní cyklis-
té postupují ze školního kola do okrskového kola, které se letos
uskute nilo ve Frýdlantu nad Ostravicí. Naši školu reprezentovali
v 1. kategorii tito žáci – Martin Strnadel (4. ro .), Natálie Laura
Myná ová a Vojt ch Mráz (5. ro .), Barbora Slívová (6. ro .), v 2.
kategorii Michaela Šulová (7. ro .), Adam Krá , Simona Rašková
a Lukáš Bernatík (8. ro .) Sout žili ve t ech disciplinách - v jízd
zru nosti na kole, psali dopravní testy a poslední ástí byly úkoly ze
zdravov dy. Ob  družstva se umístila na 2. míst . Všem závodní-
k m gratulujeme a v íme, že tyto zkušenosti se budou d tem hodit 
p i prázdninových cyklistických výletech. Eva Sladká
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